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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 21 al 27 de desembre
Del 4 al 10 de gener
Del 18 al 24 de gener

El 2021 ha de ser un any millor
Mentre estem tancant l’edició d’aquest butlletí hem rebut

la notícia que una iaia de 90 anys resident al Regne Unit ha

sigut la primera ciutadana del món que s’ha vacunat contra

la covid-19 fora dels assajos clínics. És una notícia que, sens
dubte, desperta l’optimisme de tothom. Esperem que amb

l’arribada de l’any 2021 la ciència ens aporte més recursos com
aquest per a controlar la pandèmia de la covid-19.

Mentrestant, aquestes festes de Nadal es presenten diferents.
Per un cantó, moltes famílies no podran reunir-se com

sempre ho han fet. A més, altres persones tenen dificultats

econòmiques o han perdut alguna persona estimada a causa

de la pandèmia. Per aquest motiu, la solidaritat entre tots i totes
ha d’estar més present que mai. Des d’Alcanar podem mostrar

que som solidaris a través de projectes com els de Càritas o

Creu Roja, i també mitjançant la iniciativa Joguines Vives, que

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

vol donar un segon ús a les joguines en bon estat perquè altres

Del 28 de desembre al 3 de gener
De l’11 al 17 de gener
Del 25 al 31 de gener

De fet, la solidaritat també s’exerceix en el dia a dia amb

Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó
Tel. 977 732 297 – 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: Amanda Ulldemolins Subirats
Col·laboradors: Jordi Sancho Parra (“D’on ve este malnom?”),
Alcanar Ràdio i Biblioteca Trinitari Fabregat.
Fotografia de la portada: Àlex Espuny
Maquetació: Estudi Taller À
Impressió: Gràfiques Foix, SL
Depòsit legal: T-548-1977
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Editorial

xiquets i xiquetes del municipi les puguen utilitzar.

xicotets gestos com el fet d’exercir l’amabilitat, de regalar un

somriure, d’ajudar la gent gran, etc. I, sobretot, aquestes festes
són un moment excel·lent per a posar-la en pràctica consumint
d’una manera responsable i donant suport al comerç petit i de

proximitat, als botiguers i als hostalers de casa nostra que cada

dia omplin els carrers de vida i d’optimisme. Enguany, més que

mai, ens sobren els motius per a fer-ho.

L’equip humà de l’Ajuntament us desitja un bon Nadal i un feliç
any 2021 a tothom, i esperem que el 2021 sí que puguem dir
que ha estat un any millor per a tothom.

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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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!

?

Del 4 al 9 de desembre, Amics d’Art Bike i Sergi Mariano Assessors
de la Ràpita, amb la col·laboració de Catalunya Clean Up Challenge, l’Ajuntament d’Alcanar i Miracle Promocions han organitzat una
acció de neteja al camí de Codonyol d’Alcanar. La iniciativa ha estat
un èxit, ja que s’ha aconseguit netejar una bona part de l’espai i els
organitzadors han entrat a l’abocador 1780 kg de brossa.

La descoberta d’un gos de raça podenc en estat molt greu i
abandonat dins d’un sac en un solar ha commogut la ciutadania.
Som un poble compromès amb el benestar animal i no permetem cap delicte de maltractament animal. La Policia Local ja ha
obert una investigació per a trobar els responsables i demana la
col·laboració ciutadana per a esclarir els fets. De moment, Noel
es recupera, tot i les dificultats, gràcies a l’entitat aGOSaGATS.

D’on ve este malnom?
Tórtera
Ens hem referit a malnoms que recordaven personatges històrics, contalles concretes, defectes o
apreciacions dels seus portadors o, fins i tot, faccions que recorden menjars. A més, també hi ha
un apartat de malnoms que recorden els animals. És el cas que presentem avui.

Convindrem en dir que, antany, la caça al nostre poble era una activitat abundosa i molt practicada. Prova d’esta afició dels canareus és que després de la guerra civil s’hi formava una associació
de caçadors que ja havia tingut història a finals del 1800. Un bon dia, n’Agustí Queralt Forcadell

s’hi presentà amb un estol de tórtores –en tortosí, tórteres–. “Xeic, on vas amb tantes tórteres? No
ens n’hauràs deixat per als demés!”.

Els allí presents s’hi quedaren tan estarrufats que, amb la broma i aquell feix de moixons llestos
per a guisar, i després d’haver acabat mitges tórtores de la serra, n’Agustí va començar a rebre el
nom de Tórtera com a record d’aquella gesta cinegètica.
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Fotos Àlex Espuny

Es presenta a Alcanar el Programa
de fruita a les escoles de la Generalitat

El Programa lliurarà una bossa de

clementines de l’Ebre a 254.000
alumnes de tota Catalunya

El conseller d’Educació, Josep Bargalló,
i la consellera d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, van
presentar a Alcanar, el 4 de desembre,
una nova edició del programa de fruita
a les escoles, acompanyats de l’alcalde
d’Alcanar, Joan Roig, i de Federico Tarazona, gerent de la cooperativa citrícola
d’Alcanar i president del consell regula-

Joan Baptista Serra d’Alcanar, ja que
una de les novetats que incorpora el pro-

na Ebre”. A més, es va dirigir directa-

bossa amb clementines de les Terres de

ment a la ciutadania per a recordar que

l’Ebre als infants, perquè la facen arribar

a l’hora de fer la compra cal reivindicar

a les famílies. Joan Roig, alcalde d’Alcanar, explica que “esta campanya ha de

permetre que la clementina d’Alcanar

i les Terres de l’Ebre es consolide a
l’imaginari col·lectiu català com el que
és, una fruita saludable, gustosa, de

proximitat i de qualitat. La millor fruita
per aquesta època de l’any”.

de l’Ebre, entre d’altres autoritats.

La consellera d’Agricultura va detallar

plicació de la Unió Europea, la Generalitat
de Catalunya i el teixit productiu del territori, busca promoure el consum de fruita i
hortalisses en les dietes de l’alumnat durant l’etapa de formació dels seus hàbits
alimentaris, explicar-ne els beneficis i crear hàbits d’alimentació saludables.
La presentació va tindre lloc a l’Escola
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l’Ebre és vitaminar-se amb la vitami-

grama 2020/2021 és el lliurament d’una

dor de la IGP Clementines de les Terres
Aquesta iniciativa, que compta amb la im-

Jordà també va destacar que “baixar a

“sempre les clementines de l’Ebre.”

Per la seua banda, el conseller d’Educació va recalcar que la pandèmia també es combat en els centres educatius
com “l’Escola Joan Baptista Serra, un

centre gran, molt ben organitzat i que
té totes les mesures de prevenció”.

Tarazona també va valorar molt positiva-

ment la campanya de promoció, “ja que

durant la presentació que amb aquesta

en aquesta època de l’any la clementi-

les mesures recollides en el Pla d’ac-

un producte que reflecteix el saber fer

colze amb el sector, que preveu, entre

curs escolar, es preveu la distribució de

acció especial “també complim una de

ció dels cítrics, un pla treballat colze a
d’altres accions, donar visibilitat als cí-

trics mitjançat el seu consum a les es-

coles i així ajudar a incrementar-ne la
presència en mercats de proximitat”.

na ha d’estar a les llars catalanes com

de la pagesia catalana”. Durant l’actual

900 tones de fruita i hortalisses a més de
254.000 alumnes de 1.084 centres edu-

.

catius catalans que participen en aquest
programa

Acció de govern
L’Ajuntament i la Universitat Rovira
i Virgili impulsaran un pla de
recuperació econòmica d’Alcanar
L’Ajuntament d’Alcanar i la Càtedra

quer, del turístic i comercial, així com

d’Economia de la Universitat Rovira i

d’altres col·lectius rellevants de l’econo-

Virgili (URV) han arribat a un acord per a

mia canareva.

impulsar un pla de recuperació econò-

El principal investigador del projecte,

mica d’Alcanar.

Juan Antonio Duro, doctor en Economia

instrument clau per al desenvolupament econòmic del municipi”.
Per la seua banda, Monfort explica que
“és molt important poder dur a terme
aquest projecte de la mà de la URV i

En una primera fase, la URV realitzarà

per la UAB i director del Departament

l’informe Impacte de la pandèmia sobre

d’Economia i de la Càtedra Economia Lo-

l’economia d’Alcanar a partir de diversos

cal i Regional, amb seu al Campus de les

indicadors socioeconòmics. L’elabora-

Terres de l’Ebre, es va reunir a Alcanar,

ció d’aquesta diagnosi servirà de base

després de la fase més dura de la pan-

per a la redacció del Pla de recuperació

dèmia, amb l’alcalde Joan Roig, i el regi-

econòmica d’Alcanar que s’implementa-

dor d’Empresa, Comerç i Turisme, Jordi

rà durant el quadrienni 2021-2024, i que

Monfort, per a presentar el projecte.

serà redactat també per la URV.

El batle comenta que “el treball d’anà-

“per això mateix, cal que estiga aline-

uns mesos. Esperem que, després de

i que estiga àmpliament participat i

A l’hora de redactar el pla, la càtedra
comptarà amb la col·laboració d’actors
econòmics dels sectors agrícola, pes-

la CELiR, atesa la seua experiència.
L’impacte socioeconòmic de la pandèmia és important i ens cal una anàlisi acurada de la situació i un pla de
reactivació que concrete el full de ruta
a seguir en els pròxims anys per a poder revertir-la”. El regidor afegeix que

lisi començarà de seguida i durarà

at amb els plans i estratègies globals

l’impacte de la covid-19, puga ser un

compartit pels agents econòmics.”

.

El Ple municipal aprova la creació de
tres noves places de treball
El ple ordinari del 30 novembre va aprovar

places més urgents”, explica Ivette Fi-

la modificació de la Relació de Llocs de

bla, regidora de Recursos Humans.

Treball (RLT) de l’Ajuntament d’Alcanar,

Amb la incorporació d’un caporal, el

la qual inclou la creació d’una plaça de
caporal per a la policia local i dos places
d’administratiu, una per al Departament
d’Intervenció i una altra per a Secretaria.
“Tot i que està previst iniciar la revi-

sió i modificació de la RLT de forma
integral durant aquest mandat, de
moment s’ha aprovat aquesta modificació puntual per a poder cobrir les

consistori pretén tindre un segon comandament per sota del de cap de la
policia local. Això hauria de permetre

una estructura horitzontal”. Segons

Bort, la creació de la plaça “també és
una forma de motivar els agents amb
la promoció interna”. Actualment el

cos de la policia local d’Alcanar està
format per 18 policies: setze agents, un

tindre coberts els comandaments dels

caporal i un sotsinspector.

diversos torns diürns i nocturns. El regi-

D’altra banda, les places d’administra-

dor de Governació i cap de la policia lo-

tiu d’Intervenció i Secretaria tenen com

cal d’Alcanar, Jordi Bort, assegura que

a objectiu ampliar la plantilla per tal de

“la voluntat del cos és seguir creixent
adaptant-se a les necessitats amb

.

poder agilitzar les tasques que realitzen
els dos departaments
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L’Ajuntament d’Alcanar elimina
la taxa per llicències d’obertura
d’establiments i activitats
El Ple municipal del dia 30 de novembre

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, afegeix que

Aquesta mesura pretén que les persones

va acordar modificar la taxa per llicènci-

“la proposta s’emmarca en el conjunt

es d’obertura d’establiments i activitats.

de polítiques que s’han impulsat des

que sol·liciten qualsevol d’’aquests docu-

D’aquesta manera, s’estableix un meca-

del principi de la pandèmia per tal de

nisme per tal que totes aquelles activitats

reactivar l’economia i es continuaran

que s’emprenguen al llarg de l’any 2021

durant l’any que ve”.

estiguen exemptes del pagament de la

Així, des de l’esclat de la covid-19 l’Ajunta-

quota tributària que afecta la taxa regulada en aquesta ordenança fiscal.

ment d’Alcanar ja ha aplicat altres mesures
com l’exempció de pagament de les quo-

ments, generalment, per poder complementar sol·licituds de subvencions, ajudes, etc., en un context com l’actual, no
hagen de pagar-los. La suspensió té efectes des de l’1 de juny de 2020 fins al 31 de
desembre de 2021 i també es podrà prorrogar en funció del context del moment.

La suspensió tindrà efectes des de l’1 de

tes dels paradistes del mercat durant els

gener al 31 de desembre de 2021, tot i

mesos que va restar tancat, l’exempció en

D’altra banda, Monfort també destaca “l’es-

que es podrà prorrogar si les circumstàn-

la taxa d’ocupació de la via pública per als

cies ho requereixen.

establiments de restauració i de les ampli-

forç enorme addicional que s’està fent

Jordi Monfort, regidor de l’àrea, expli-

acions d’aquestes ocupacions sense cost

ca que aquesta mesura “és un element
més que ha de contribuir a l’objectiu

addicional o les subvencions per a les activitats afectades pels tancaments decretats

des del Departament d’Intervenció per
agilitzar el pagament de les factures dels
proveïdors, que s’estan atenent enun
període mitjà de pagament de menys

d’intentar fer la vida més fàcil a qui vol

en motiu de la pandèmia, entre d’altres.

emprendre una activitat al nostre poble

El mateix ple ordinari també va aprovar

i d’ajudar a crear unes condicions tan

prorrogar, per un any més, l’exempció de

favorables com siga possible per a re-

pagament de la taxa d’expedició de vo-

vertir una situació que, com bé sabem

lants i certificats d’empadronament, cer-

ses i autònoms que treballen amb l’Ajun-

tots, és complicada”.

tificats de convivència i certificat de béns.

tament, la majoria del municipi”
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d’una setmana, molt per davall del màxim de 30 dies que estableix la legislació,
i que permet donar liquiditat a les empre-

.

Acció de govern
Modificació de l’Ordenança reguladora
de les tarifes i preus de l’aigua
Tercera part - horitzó 2025

En els darrers dos números, al butlletí municipal s’ha parlat

prou importants per analitzar aquest nou escenari de manera

municipal d’aigua potable i de les novetats en l’àmbit tarifari

S’ha d’entendre també que no existeix un model de gestió

de la modificació de l’Ordenança reguladora del servei
que es van aprovar al Ple de setembre i que entraran en

vigor a partir de l’1 de gener de 2021. També s’ha comentat
el perquè d’aquesta modificació i l’origen del conflicte amb
l’empresa adjudicatària del servei, SOREA, així com de la
resolució d’aquest problema.

Com ja es va explicar, l’acord assolit entre les parts —i

recollit en un conveni— preveu que l’empresa renuncie a

percebre interessos de demora pendents i també a sol·licitar
l’execució d’una sentència ferma a favor seu. Per la seua part,

l’Ajuntament es compromet, a banda de modificar la tarifa, a
pagar el deute pendent amb SOREA, d’ara fins a l’acabament
de l’actual contracte, el 2024. Però i després, què?

Amb la finalització del contracte en vigor, s’obre un escenari
nou en què s’haurà de decidir com plantejar la gestió d’aquest

servei de cara al futur. Aquesta decisió no es pot prendre a
la lleugera ni basant-se únicament en el debat polític i en la

contraposició de models. Les implicacions econòmiques,
les inversions en infraestructures, els condicionants tècnics
i la llarga durada dels contractes —entre altres factors— són

realista, curosa i responsable.

òptim aplicable a tot arreu. Les diferents opcions tenen els
seus pros i contres i, en funció de la realitat i els condicionants

de cada municipi, unes resulten més recomanables que

altres. Per això, des de l’Ajuntament ja s’ha començat a
treballar amb la mirada posada en aquest horitzó 2025 i s’ha

encarregat a una consultora especialitzada per a analitzar tots
els factors que s’han de tindre present a l’hora de plantejar

el nou servei. En funció de tots aquests elements, es podrà
determinar quin model de gestió és el més aconsellable i
permet oferir el millor servei al preu més raonable.

En tot aquest procés, és de vital importància que la
ciutadania estiga informada, conega de primera mà quina
és la realitat del nostre municipi i dispose del màxim de

context possible quant a la gestió d’aquest servei. Per això,
amb l’objectiu d’apropar la ciutadania a aquesta realitat, al
llarg del 2021, s’aniran publicant diversos monogràfics amb

.

relació a la gestió de l’aigua que, de segur, contribuiran a a

facilitar la comprensió i a donar major perspectiva d’aquest
nou escenari

Enguany no hi haurà Gala Esportiva a causa de la covid-19
La Regidoria d’Esports, juntament

Bort, justifica la decisió per la situació

La gala és un reconeixement a la

amb

del

epidemiològica que estem vivim, ja

tasca que desenvolupen les entitats i

municipi, han decidit que enguany

que “ens allunya de l’objectiu de

associacions esportives del municipi i

no se celebrarà la Gala Esportiva

proximitat i caliu que té la Gala. A

on s’homenatgen, també, els esportistes

Canareva i Casenca. La decisió

més, les indicacions del Procicat

que han destacat durant l’any.

es va prendre per unanimitat en

limiten, entre altres, les reunions”.

Durant la reunió telemàtica es van

una reunió telemàtica, en la qual hi

Tot i suspendre la festa emblemàtica

tractar altres temes importants com

van participar els diferents agents

de l’esport al municipi, Bort assegura

l’activitat esportiva que les entitats

implicats. El regidor d’Esports, Jordi

que “escoltaran alternatives”.

han fet en aquest any de pandèmia

les

entitats

esportives

.

7

La reivindicació del 25N a
Alcanar s’adapta a la pandèmia
L’Ajuntament d’Alcanar, amb la col·laboració de les entitats i la ciutadania, va organitzar una programació especial durant la segona quinzena de novembre amb motiu

del Dia Internacional per l’eliminació de la violència envers les dones i sota el lema ‘Ni
agressor, ni còmplice. Atura les violències masclistes’. Tots els actes es van idear a

partir de la situació epidemiològica i es van adaptar a les diferents mesures sanitàries.
Maribel Ramon, regidora de l’àrea, destaca “la rellevància de la reivindicació d’en-

guany, ja que la pandèmia de la covid-19 ha tingut major impacte sobre els col·
lectius més vulnerables i, en molts casos, ha agreujat les situacions de violència

masclista”. Joan Roig, alcalde d’Alcanar, afegeix que “ara, més que mai, hem de
treballar tots i totes per a visualitzar i lluitar contra aquesta xacra social.”

Per a escalfar motors, la setmana prèvia es va llançar la campanya ‘Connecta’t al
feminisme a les xarxes socials’, en la qual totes les persones podien denunciar qualsevol mena de violència envers les dones, fotografiant-se amb una peça de roba
o element lila i compartint les imatges a les xarxes socials amb les etiquetes de la

campanya #NomésSÍésSÍ #connectatalfeminisme #AlcanarVioleta #lesCasesVioleta i
mencionant a l’Ajuntament d’Alcanar. Les persones participants van rebre una mascareta de la campanya ‘Prou violències masclistes’ de l’Institut Català de la Dona.

D’altra banda, el mateix 25 de novembre, a l’Institut Sòl-de-Riu, es va fer la campanya
‘Diposita aquí el teu masclisme’, que tenia per objectiu visualitzar i crear consciència
sobre els micromasclismes i altres tipus de discriminació cap a les dones. A l’Escola

Joan Baptista Serra i a l’Escola Marjal també es van dur a terme diferents activitats

com la creació de murals per a denunciar la violència de gènere i per a crear consciència entre els més menuts.

La lectura institucional del manifest es va transmetre virtualment el 25N a les 12 del
migdia per les xarxes institucionals, amb un vídeo molt especial que va comptar amb
la participació de moltes dones del municipi de diferents edats i condicions.

Així mateix, el 26 i 30 de novembre, la campanya ‘Connecta’t al feminisme’ va visitar

els mercats dels dijous i dels dilluns, a Alcanar i les Cases, respectivament, a través

d’un punt informatiu per a aproximar la realitat del masclisme a casa nostra a les
usuàries del mercat. Totes les persones que van voler van participar en un mural

col·lectiu on podien expressar els sentiments i emocions que els desperta la violència

de gènere. Les participants van rebre com a obsequi una polsereta de la campanya
#NomésSíésSÍ.

Finalment, durant la setmana del 23 al 27 de novembre, Alcanar Ràdio va oferir una
programació especial per a abordar la temàtica de la violència de gènere des de diferents veus i perspectives. Ho van fer amb entrevistes, amb històries de dones, amb
música feminista i adaptant continguts a aquesta jornada.

A més, l’emissora municipal va encetar l’espai ‘Dones del Món’ amb Maria Fibla,

tècnica de l’àrea d’Acció Social de l’Ajuntament. Durant la setmana del 25N cada dia

.

es podia escoltar una història del llibre Contes de bona nit per a nenes rebels d’Elena

Favilli i Francesca Cavallo. Aquesta secció es mantindrà i setmanalment es contarà
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Alcanar és pioner en la formació d’agents
anti-covid a l’alumnat de l’institut
L’Institut Sòl-de-Riu d’Alcanar ha estat el primer de Catalunya en formar
els seus estudiants com agents anti-covid, un projecte pilot endegat per
l’Ajuntament, els departaments de Salut i Joventut de la Generalitat, el
Consell Comarcal del Montsià i l’Agència de Salut Pública de Catalunya
(ASPCAT).
Durant el mes de novembre es van fer les formacions impartides per la

tècnica de Salut del Consell Comarcal del Montsià. “L’alumnat estava

emocionat amb la idea de contribuir a reduir el risc de rebrot al municipi”, explica Meritxell Ulldemolins Subirats, regidora de l’àrea, la qual va
estar present en les primeres sessions.
La formació consistia a entendre com actua el virus i donar indicacions per
a prevenir contagis, com ara col·locar-se la mascareta, mantindre la distància de seguretat, fer un bon rentat de mans o ventilar bé les habitacions
i les sales. “Tanmateix, es pretenia conscienciar sobre la importància

de respectar les regles del joc en espais d’oci”, afegeix Victòria Salvadó, tècnica de l’ASPCAT, qui també va assistir a les xarrades.
Des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament també es va entregar una
carta d’agraïment a cada estudiant i una xapa #STOPCOVID. “Crec que
aquesta formació em serà molt útil per a protegir-me a mi i a la meua
família, especialment als iaios”, comentava un alumne.

La idea d’aquest projecte va nàixer des de la regidoria de l’àrea, després
d’impartir-se l’estiu passat una formació d’agents anti-covid dirigida al jovent del municipi i en la qual es va constatar que els jóvens es perceben
a ells mateixos com un dels principals portadors del virus. “La idea del
projecte és empoderar-los i fer-los passar a l’acció, allunyant-los de
l’estigmatització que en alguna ocasió han sofert”, conclou la regidora.

Així doncs, des de l’Ajuntament es va sol·licitar a l’ASPCAT que formés en
la temàtica a la tècnica de Salut del Consell Comarcal. D’aquesta manera
ella va poder impartir els tallers a l’alumnat de l’institut. Ara el Departament

.

de Salut està treballant per implementar aquesta formació a altres instituts
del territori i de Catalunya

PREVINDRE NOUS CONTAGIS
ÉS COSA DE TOTS!
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Encesa de llums
de Nadal telemàtica
L’Ajuntament d’Alcanar ha organitzat, un
any més, amb molta il·lusió, el tradicional
acte de l’encesa de les llums de Nadal. Enguany es va celebrar divendres 4 de desembre, a les set de la tarda, de forma telemàtica, a causa de la situació epidemiològica.

Maribel Ramon, regidora d’Acció Social i

Famílies, explica que “tot i que enguany
era impossible organitzar l’acte tal com
l’entenem, hem preparat una encesa al-

ternativa amb molta imaginació i amb
la participació dels autèntics protagonistes: els nostres xiquets i xiquetes”.

Així, l’acte va començar amb l’assistència
del senyor Nadal, que va dir unes paraules
per a presentar l’acte. També hi va haver
un contacontes molt especial a càrrec de
l’autora canareva, Eva Oms. Posteriorment,
l’alumnat de l’escola Joan Baptista Serra

bon Nadal a tots els xiquets i xiquetes del
municipi. La regidora va agrair e als infants
de la població el seu “comportament
exemplar durant tot l’any” i els va donar
les gràcies “per la seua implicació”.
Per acabar l’acte virtual es va sentir una
nadala acompanyada d’un passi de fotos
de tot l’alumnat a les seues aules. L’acte va
durar uns 20 minuts i es va poder seguir en
directe per les xarxes socials de Facebook,
de Twitter, d’Instagram,del Whatsapp web
de l’Ajuntament i també per Alcanar Ràdio.

d’Alcanar, l’escola Marjal de les Cases, la

Com és habitual, els desitjos dels infants

llar d’infants Vila dels Xiquets i els centres

es continuaran penjant als arbres de Nadal

de suport familiar Guirigall i Patufets van

d’Alcanar i de les Cases. Els xiquets i xique-

anunciar l’encesa de llums des de les seues aules i d’una manera molt especial.

tes ho podran fer fins al 24 de desembre,
dia en què el senyor Nadal recollirà tots els

.

Finalment, Maribel Ramon va donar la

desitjos. Enguany els desitjos es penjaran

benvinguda a les festes i va desitjar un

en targetes en forma de mascareta

Joguines Vives: aquest Nadal
donem-los una segona vida!
Joguines Vives és una iniciativa nova que
ha impulsat l’Ajuntament d’Alcanar amb els
objectius de fomentar el consum conscient i
responsable i la prevenció de residus. A més,

nya té el doble objectiu de recollir joguets per

guines ho han fet els dies 18 i 19 de desembre.

als xiquets i xiquetes de famílies amb menys

Cal tindre en compte que no ha estat im-

recursos econòmics”, afegeix la regidora.
Les famílies han pogut entregar, entre altres,
jocs de construcció i de taula, cuines, tricicles,

tenint en compte la situació actual, també es

camions, nines, disfresses, contes, puzles o

pretén facilitar l’accés a joguets a totes les fa-

cotxes petits. Per tal d’incloure’s en el projecte,

mílies del municipi.

les joguines han d’estar netes i en bon estat. Per

Maribel Ramon, regidora d’Afers Socials i Fa-

tant, no s’han acceptat joguines brutes, trenca-

mílies, explica que “l’objectiu és sensibilitzar

des o deteriorades, ni joguines bèl·liques, sexis-

prescindible haver aportat un joguet per a
poder-ne recollir un i que s’ha repartit un lot
de joguets per infant. Així mateix, el nombre
de xiquets s’ha acreditat davant de la persona que ha fet les entregues amb el llibre de
família o document acreditatiu similar. D’altra
banda, per tal de seguir el protocol anti-covid, només ha pogut accedir una persona

la ciutadania sobre la possibilitat d’allargar

tes o publicitàries. Les joguines s’han entregat

adulta a l’interior de l’equipament.

la vida útil de les joguines en bon estat, do-

els dies 11 i 12 de desembre a Alcanar i les

Fomentem la solidaritat i el consum respon-

nant-les i reutilitzant-les”. A més, “la campa-

Cases. Alhora, les famílies que volien recollir jo-

sable!
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El patge Mikelí sorprén els xiquets i xiquetes d’Alcanar amb un vídeo viral
El cap de setmana previ al pont de la Pu-

escrita pels tres reis Mags d’Orient: Gas-

menuts de casa pel seu comportament

ríssima els infants d’Alcanar, les Cases

par, Melcior i Baltasar.

exemplar i per ajudar les seues famílies

i Alcanar Platja van saber que els Reis

“Enguany, com sempre, us vindrem a vi-

en aquests moments d’incertesa i fer-los

Mags d’Orient estan de camí a través d’un
emotiu vídeo que va córrer com la pólvora
en poques hores entre la ciutadania.
En les imatges es pot veure com el patge
reial arriba a l’Ajuntament d’Alcanar a dalt

sitar amb moltes ganes. Amb la mascareta posada, clar”, llegia l’alcalde a la carta.

saber que, malgrat la situació actual de
pandèmia, els Reis Mags faran acte de

“Sabem que és un any una mica diferent,

presència al municipi.

però ho tenim tot preparat per a celebrar

I amb aquestes paraules d’esperan-

una cavalcada molt especial la nit dels

d’un cavall per a entregar una carta a l’al-

reis. Perquè us la mereixeu!”, afegia.

calde d’Alcanar, Joan Roig. La carta era

L’objectiu de la campanya és felicitar els

ça s’acomiadaven els Reis Mags: “Una

.

abraçada molt gran a tots i totes! Mos
veiem molt prompte”
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Entrega de premis del
IX Certamen de Treballs
de Recerca d’Alcanar
Andrea Bort Monné amb el treball Què

gar en tot allò que és i sentim nostre, i

fem amb el plàstic? La problemàtica dels

també que avui cediu al nostre munici-

residus plàstics a Alcanar i propostes per
reduir-los ha estat la guanyadora del Certamen de Treballs de Recerca que enguany arriba a la seua novena edició. El
segon premi ha estat per a Éder Barreda

pi els vostres treballs, que passaran a
formar part del fons documental de la
Biblioteca Trinitari Fabregat i es podran
consultar al seu bloc”.

Ramon per Els mitjans de comunicació

Joan Roig, alcalde d’Alcanar i regidor de

locals i, el tercer, per a Unai Soler Abella

Cultura, també va felicitar tots els joves

amb Els canareus als camps nazis.
Els altres treballs que han participat en el
certamen han estat el de Caterina Ortiz Fibla Cranc blau a les Terres de l’Ebre. Propostes i solucions per a l’espècie invasora’
i La construcció de la identitat ebrenca a
través del periodisme esportiu, de Joan
Reverter Vives.
L’acte d’entrega de premis del certamen,

participants “per sortir de la zona de
confort, intensificar la recerca i buscar
fonts d’informació locals en els seus
magnífics treballs”. Així mateix, va fer un
agraïment a l’equip de bibliotecàries “per
conservar i fer possible que aquestes
publicacions i les de les edicions anteriors puguen arribar a tothom.”

organitzat per l’Ajuntament d’Alcanar amb

Les persones que han format aquest ju-

la col·laboració de la coordinació pedagò-

rat i que han valorat i puntuat els treballs

gica de l’Institut Sòl-de-Riu, va tindrelloc
en petit format al Verger de la Mestra
Gual, el matí del dissabte 5 de desembre,
i es va poder seguir en directe a través de
les xarxes socials institucionals de Facebook i Instagram.
El certamen premia els treballs de recerca
de segon de batxillerat i reconeix l’esforç

són: Carme Caballer, directora de l’Institut
Sòl-de-Riu; Joan-Josep Sancho, exdirector de l’institut i persona molt vinculada
al món educatiu; Xavi Barrera, president
de l’AFA de l’institut i mestre de l’Escola
Joan Baptista Serra; Hermínia Marí, exdirectora de l’Escola Marjal de Les Cases;

dels estudiants en aquesta primera ex-

Tomàs Camacho, professor de l’institut i

periència de recerca. L’objectiu és posar

impulsor d’aquest certamen; Sefa Ullde-

en valor el treball que desenvolupen els

molins, mestra jubilada i ex-cap d’estudis

centres educatius de secundària i difondre les investigacions sobre el nostre municipi, publicant-les al bloc de la Biblioteca pública Trinitari Fabregat d’Alcanar.
Maribel Ramon, regidora d’Educació, durant l’acte es va dirigir als participants del

de l’Escola Joan Baptista Serra d’Alcanar
i Jordi Cervera, regidor de Festes i Tradicions de l’Ajuntament d’Alcanar.
Els premis que es van atorgar van ser
500 euros per a la primera classificada,

.

certamen: “és un orgull que jóvens com

300 euros per al segon i 200 euros per

vosaltres tingueu la inquietud d’investi-

al tercer
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Recta final de l’aprovació definitiva del Pla Especial
Urbanístic del Front Marítim de les Cases
El ple municipal ordinari del 30 de novembre

Aquest informe sol·licitava, d’una banda,

de les Cases afectarà totes les cases del

ha donat llum verda per unanimitat al text

aclariments i modificacions del grafisme dels

carrer Barcelona i el carrer Lepanto fins al

refós del Pla Especial Urbanístic del Front

plànols del pla per tal de facilitar-ne la lec-

seu encreuament amb el carrer Pescadors.

Marítim de les Cases d’Acanar, que inclou

tura. Per altra banda, demanava l’acreditació

un informe on s’exposen l’any de construc-

de la legalitat de les edificacions existents en

La proposta d’ordenació inclou el con-

ció de les edificacions afectades i les dades

el tram de façana marítima per justificar que

de les llicències urbanístiques atorgades.

estan legalment construïdes a l’entrada en

El ple municipal ordinari del novembre
del 2019 va fer l’aprovació provisional
d’aquest Pla i el va remetre a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre
(CUTE) perquè en fes l’aprovació definitiva. Tal com és preceptiu, la CUTE va demanar un informe al Servei de Costes del
Ministeri de Medi Ambient.
El juny de 2020, la CUTE va acordar suspendre l’aprovació definitiva del Pla fins
que s’incorporessen en un text refós, verificat pel ple municipal, algunes prescrip-

vigor de la Llei de Costes de l’any 1998.

trol de la diversitat volumètrica que s’està
construint actualment en les plantes altes
de les edificacions d’aquest front. Alhora,també preveu evitar tipologies edificatòries

Yvette Fibla, regidora d’Urbanisme, ex-

diferents del teixit tradicional. Segons Ivet-

plicava que “els serveis tècnics muni-

te Fibla “el que es pretén és ordenar la

cipals han recollit aquesta informació i

façana marítima de les Cases i preservar

han elaborat els informes tècnics i ju-

el seu caràcter tradicional mariner”.

rídics, tots dos favorables. D’aquesta

Pel que fa a la composició de les obertu-

manera l’arquitecte redactor del Pla ha
pogut preparar el text refós que avui ha
aprovat el ple municipal per unanimitat.
Esperem que, ara sí, la CUTE done llum
verda de forma definitiva a aquest pla
tan important per a les Cases.”

cions que es deriven de l’informe del maig

El contingut del Pla

de 2020 del Servei de Costes.

El Pla Especial Urbanístic del Front Marítim

res, es busca la tipologia d’obertures de
les cases típiques marineres, amb balconeres i finestres verticals; així com el
domini en la façana, del ple sobre el buit.
A més, també es defineixen una gamma
de materials i color que cal utilitzar en els

.

acabats de les façanes d’aquest tram, per
mantindre’n el caràcter genuí
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L’Ajuntament presenta al·legacions al projecte de segellat
i abandonament dels pous del projecte Castor

La Plataforma en Defensa de les Terres del

Per la seua banda, Joan Roig, alcalde

per vessament d’hidrocarburs, així com els

Sénia i l’Ajuntament d’Alcanar han treballat

d’Alcanar, recorda que “també desconei-

mitjans de contenció i prevenció previstos en

conjuntament per a preparar al·legacions

xem quin calendari té el Ministeri per a la

els diferents escenaris possibles i el temps

al projecte de segellament i desinstal·lació

Transició Ecològica per a desmantellar la

de resposta; perquè siguen coordinats amb

definitiu dels pous del magatzem submarí

planta terrestre. A més, estem esperant la

els diferents plans i programes que puguen

de gas del projecte Castor i al correspo-

resolució de les expropiacions de terrenys

aplicar-se per part de la Generalitat de Ca-

nent estudi d’impacte ambiental i per a

per a la construcció del gasoducte, que ja

talunya en matèria de protecció civil o bé per

exigir un conjunt de mesures de seguretat,

s›haurien d›haver deixat sense efectivitat».

part d’altres administracions supralocals.

El consistori canareu va presentar les

Una vegada més, el batle ha volgut mos-

D’altra banda, es demana que es consi-

al·legacions a mitjans de novembre i la
Plataforma pel Sénia les va presentar uns
dies ans, just uns mesos després que la
subdelegació del govern espanyol a Cas-

trar paraules d’agraïment a la ciutadania:
“Estem immensament agraïts a la Plataforma en Defensa de les Terres del
Sénia i a totes les persones que ens han

dere la Generalitat de Catalunya com a
part interessada en aquest projecte per
raó de la seua proximitat geogràfica i per
les afectacions ambientals, en el marc del

telló anunciés que sotmetia a informació

fet costat en aquesta lluita”.

pública el tràmit per a l’autorització admi-

En aquestes al·legacions, l’Ajuntament

nistrativa dels treballs.

també demana a la dependència d’Indús-

Malgrat l’optimisme per l’abandonament

tria i Energia de la subdelegació del govern

que es puguen derivar d’aquests treballs.

espanyol a Castelló, a través d’un decret,

També se sol·licita crear una comissió de

dels 13 pous, Cristina Reverter, membre
de la Plataforma pel Sénia, afirma que
“s’han presentat al·legacions al projecte de segellat i abandonament dels
pous del projecte Castor, ja que falta
detallar alguns aspectes per part d’Enagas, sobretot a l’estudi d’impacte ambiental i pel que fa a la seguretat de les
persones i l’ecosistema, com ara la part

que se l’informe sobre el protocol d’emergències i sistema d’avisos a les poblacions
davant del risc de sismicitat induïda, atesa
la proximitat del municipi a la plataforma

Pla Especial d’Emergències Sísmiques a
Catalunya (SISMICAT), a fi de gestionar
eficaçment les incidències i emergències

seguiment del programa de vigilància ambiental, atesa la singularitat del projecte,
amb la participació de l’òrgan ambiental
de Catalunya, amb informació periòdica a

marina que integra els pous objecte del se-

les entitats locals.

gellat i desmantellament. A més, es podria

Finalment, es requereix un informe previ

produir una desestabilització del subsòl
marí en la qual s’han de desenvolupar els

sobre el risc sísmic de la zona a l’InstitutGeològic i Miner d’Espanya i a l’Institut

d’alerta a les poblacions per risc sísmic

treballs i a l’afectació en la falla.

o les accions enfront un vessament

El consistori també fa la petició de rebre

Geològic de Catalunya i a l’Observatori

d’hidrocarburs”. Reverter també comen-

informació detallada sobre les mesures de

de l’Ebre, per les possibles afectacions

ta que en tot el procés per tancar els pous

prevenció, protecció i lluita contra la conta-

sobre els municipis situats al sud de Ca-

“s’ha d’actuar amb molta prudència”.

minació marina que puguen afectar la costa

talunya
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Geogràfic Nacional; així com a l’Institut
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Resultat de les votacions
del Ple ordinari telemàtic
del dia 30 de novembre

La sessió plenària ordinària del dia 30 de no-

solució d’expedient sancionador en matèria

suport al sector de la restauració, petit teixit

vembre es va celebrar de forma telemàtica,

de tinença de gossos de raça potencialment

va començar a les 20.05 h i va finalitzar a les

perillosa (A.P.S.). S’aprova per unanimitat.

comercial, autònoms i PIMES del municipi.

00.05 h.

9. Proposta de la Regidoria d’Urbanisme re-

La sessió plenària va consistir en el debat i

lativa a la verificació del Text Refós del Pla

aprovació dels següents punts de l’ordre del

Especial Urbanístic del Front Marítim de les

dia:

Cases d’Acanar. S’aprova per unanimitat.

A) Part resolutiva

10. Proposta de la Regidoria d’Urbanisme

1. Aprovació de les actes de les sessions

d’aprovació provisional de la modificació

anteriors de data 18/08/2020, 24/09/2020 i
28/09/2020. S’aprova per unanimitat, tret
de l’abstenció del PSC.
2. Proposta d’Alcaldia que eleva al Ple de la
Corporació l’aprovació, si s’escau, de l’acceptació de la presa de possessió del nou
càrrec electe del grup municipal de Junts.
3. Dació de compte Decrets Alcaldia (del
2020-0794 fins al 2020-1057).
4. Dació de compte de l’Informe anual de
control financer.
5. Proposta d’Alcaldia de modificació de
l’Ordenança Fiscal núm. 22 per a incloure la
suspensió temporal de la taxa d’expedició
de volants i certificats d’empadronament, de
certificats de convivència i de certificats de
béns. S’aprova per unanimitat.
6. Proposta d’Alcaldia de modificació de
l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de la
taxa per llicència d’obertura d’establiments i
activitats. S’aprova per unanimitat, tret de
la CUP que hi vota en contra.
7. Proposta d’Alcaldia d’aprovació de la

puntual del PGOU del municipi d’Acanar en
l’àmbit anomenat Montecarlo. S’aprova per
unanimitat.
11. Moció d’ERC per a mostrar el rebuig a la
invasió de competències que suposa la Llei
espanyola de bombers. S’aprova amb els
vots d’ERC, la CUP i Junts. Desperta’t i el

La CUP, Desperta’t i Junts hi voten a favor. ERC i PSC s’hi abstenen.
16 .Moció de la CUP per a rebutjar el transvasament a la Conca de Barberà i per la dissolució del Consorci d’Aigües de Tarragona
(CAT). Aquesta moció no prospera. La
CUP hi vota a favor. ERC i Junts hi voten
en contra. PSC i Desperta’t s’hi abstenen.
>> Pots tornar a escoltar el ple al web d’Acanar Ràdio o veure’l a través del canal youTube de l’Ajuntament d’Alcanar.
Paco Reverter pren possessió com a re-

PSC hi voten en contra.

gidor de Junts

12.Moció del PSC per a elaborar un pla d’in-

Un dels primers punts del ple de novembre

versions per a acollir-nos als ajuts del Pla de

va ser la presa de possessió del nou regi-

Reconstrucció, Transformació i Resiliència.
S’aprova per unanimitat esmenar la moció. La moció s’aprova amb els vots favorables del PSC, Desperta’t, Junts i ERC.
La CUP s’hi absté.
13. Moció del PSC per a reclamar ajudes al
Govern de la Generalitat a fons perdut, per
als sectors afectats pel tancament obligatori
dels seus negocis i activitats. Aquesta moció no prospera. Desperta’t i PSC hi voten
a favor. ERC hi vota en contra. Junts i la
CUP s’hi abstenen.
14.Moció del PSC per a exigir el compliment
de finançament cap als ens locals per part

dor de Junts per Alcanar, les Cases i Alcanar
Platja, Paco Reverter, que assumia el càrrec
dos mesos després de la renúncia d’Ivan Romeu. El regidor va jurar per imperatiu legal,
va dirigir unes paraules al seu antecessor i va
allargar la mà a tots els membres del plenari.
En paraules de Reverter: “faig el pas de
forma decidida i ferma, per a donar continuïtat al projecte de la nostra formació.
Treballarem per a aportar i materialitzar accions que ajuden a superar la crisi
econòmica, sanitària i social del municipi
i també per a implementar amb diàleg i

modificació de la relació de llocs de treball

del Govern de la Generalitat. Aquesta mo-

(RLT) de l’Ajuntament d’Acanar incloent un

ció no prospera. Desperta’t i PSC hi voten

caporal per a la policia local, un administratiu

a favor. ERC hi vota en contra. Junts i la

a Secretaria i un administratiu a Intervenció.

CUP s’hi abstenen.

Estenem la mà a l’equip de govern i a la

S’aprova per unanimitat.

15. Moció de la CUP per a reclamar mesu-

resta de grup a l’oposició per a treballar

8. Proposta de la Regidoria de Salut, de re-

res per a contindrer els rebrots i mesures de

conjuntament”

consens els màxims punts possibles que
portàvem a les eleccions en el programa.

.
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les instal•lacions de l›antic camp de tir propietat de l’Ajuntament, para
poder atendre les necessitats d›allotjament per a els temporers, així
com estudiar la possibilitat d›adquirir els terrenys continus, propietat
del Bisbat per poder destinar-los a una possible zona adaptada per
a colònies, destinat als centres d›ensenyament. Al mateix temps
Defensem a les nostres empresàries i empresaris
En la darrera edició d’aquest butlletí municipal us informàvem de la moció
que presentàvem al ple de l’Ajuntament, per ajudar al món de l’hosteleria,
als centres d’estètica i al teixit esportiu del nostre poble, demanant a la
Generalitat de Catalunya més ajuts per a tota aquesta gent que havia
patit les restriccions tan dures imposades pel Govern de la Generalitat.
Demanàvem que els més de 500.000 autònoms catalans i catalanes,
desenes d’aquests, canareus i canareves i casencs i casenques que
van haver d’abaixar persianes als seus negocis, tinguessin un ajut per
pal·liar els efectes d’aquestes restriccions. I no un ajut només pels 10.000
primers com ha fet el govern de la Generalitat d’ERC i JuntsXCat en una
cursa contrarellotge, que va parèixer que juguessin al pati de l’escola, on
qui arriba primer guanya!.. ja ens agradaria poder felicitar als afortunats
d’aquesta loteria, més ben dit, la “pedrea” de 2.000€.
Sorpresa, i decepció al mateix temps, va ser el vot en contra de tot l’equip
de govern d’ERC del nostre Ajuntament, a la proposta nostra d’ampliar
els ajuts per tal que els nostres autònoms i autònomes es poguessin
acollir. S’han omplert la boca dient que primer sempre és la gent del
nostre poble, i quan es tracta dels interessos dels nostres ciutadans i
ciutadanes es posen la camiseta del partit i a patir els de sempre. Sí, és

per les xarxes socials també hem demanat la creació d›una borsa de
treball local, formada per gent del municipi, que estigui en una situació
complicada per la situació econòmica provocada pel COVID 19, i de
gent del terme en la mateixa situació, en totes les mesures de seguretat
que ens marquen els diferents departaments, per evitar els rebrots i així
puguem donar la seguretat al pagès del territori i de poder obtenir el seu
benefici de l’esforç fet, i poder treure els seus fruits i salvar la campanya
com es mereixen.
Ha estat un any molt difícil pera tothom, la greu crisi dels cítrics del
2019, l’aparició de la pandèmia del COVID 19, la nova temporada
cítrics també incerta, està col•laborant per a firmar l’any més nefast
per l’economia canareva de molt de temps.
La paralització de quasi tota l’activitat econòmica, social i cultural del
municipi, a estat dur pera tothom. Des de aquest mitjà volem donar tot
el nostre suport i agraïment a totes les empreses, entitats, i persones
que durant aquest temps han col•laborat amb el consistori i en les
entitats socials, com Càritas i Creu roja per la seva entrega incondicional
en esta situació tan complicada.
Celebrem i esperem que les noves mesures de reducció d’impostos,
presa per l’ajuntament ajudi un poc a la reactivació de l’economia local i

molt més fàcil reclamar al Govern de Pedro Sánchez, i nosaltres el PSC

ens torni a situar al lloc on ens correspon.

els primers a reclamar-ho, però amb la mateixa contundència ho han de

Esperem que aquests Nadal encara que estigui restringit, ens porti

demanar als seus d’ERC del govern de la Generalitat.

moments de reflexió de pau i d’esperança per tothom. Bones festes.

Ara més que mai i en la situació que estem vivint, era el moment de lluitar per
la gent del nostre poble i no ho han fet! Ara que tocava treure’s la camiseta
d’ERC i posar-se la canareva, i arrimar el muscle, han preferit tapar-se amb la
manta de “l’Espanya ens deu” abans que demanar a la Generalitat que se’n fes
càrrec de donar el suport que es mereixen totes les persones que han patit el
tancament del seu negoci. I el més deplorable de tot, és que mentre es tapaven
amb aquesta manta eludint la seva responsabilitat, algun que altre regidor de
l’equip de govern se’n fotia de la proposta nostra amb un menyspreu indigne
d’un representant polític cap a la nostra portaveu, que a la fi el que volem és
ajudar a totes les persones que ho estan passant malament.
Ara era el moment de demostrar en fets, les paraules que duran aquests
temps s’han omplert la boca, però malauradament se les ha endut el vent!
Era el moment d’anar tots a una i junts lluitar pels interessos de la nostra
gent i no han volgut.
Sorpresa ,decepció i indignació! No hi ha més paraules.

En el passat plenari del 30 de novembre, Paco Reverter prenia possessió com
a regidor del nostre grup municipal després de la renúncia d’Ivan Romeu.
En l’àmbit personal, Paco Reverter actualment té 41 anys, casat i pare
de dues xiquetes i en el camp professional és llicenciat en Geografia i
treballa com a professor de secundària des de fa més d’una dècada.
Per segon cop formarà part del plenari municipal, on ja va estar-hi la
legislatura passada. Per tant, és plenament coneixedor de la casa i de
les seves dinàmiques.
En la seva presa de possessió manifestava que fa el pas plenament
conscient de les dificultats que ens enfrontarem com a municipi el que
queda de legislatura, marcant com a objectius de la seva acció política
el treball per materialitzar qualsevol acció gran o petita que ajudi a
superar la crisi econòmica, social i sanitària en la que estem submergits
i implementar el màxim de punts possibles del programa electoral de les
passades eleccions municipals que portava la nostra formació.

A causa de la situació excepcional que estem vivint des del mes de març
a conseqüència del COVID 19, i sent que probablement es presenti una
possible problemàtica pel tema dels temporers, (ja viscut en altres regions
catalanes pels contagis i rebrots), que han ocasionat que poblacions
importants catalanes en necessitats de mà d’obra per la recol•lecció dels
productes agrícoles dels seus municipis, hagin pres mesures necessàries
per a pal•liar aquesta problemàtica per intentar evitar el confinament
d›aquests treballadors per poder salvar la campanya d›aquest any.
Desperta›t, en comissió informativa va instar a l’Ajuntament a habilitar
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Com a resultats d’aquesta voluntat política, ja en l’aprovació dels
pressupostos del 2020 el nostre grup juntament amb l’equip de govern
vam arribar a una sèrie d’acords on en alguns casos coincidíem i en
altres, aportàvem íntegrament la nostra formació.
Les accions en les que treballarem d’ara fins l’aprovació del pressupost
municipal per al 2021 seran:
- Augmentar el servei d’assistència a les persones
- Subvencionar a empreses i autònoms amb participació a fires
- Acompanyar amb la digitalització als comerços locals amb un
Marketplace

Els grups municipals opinen
- Finalització dels treballs de la planta baixa de l’oficina subdelegada de
les Cases i posada en funcionament el proper 2021

La CUP Alcanar - les Cases creiem que el servei que ofereix la piscina

- Redactar el projecte del parc de la Serreta

mantenir-lo, fins i tot en un moment com l’actual en que les restriccions

- Creació d’un nou aparcament a la Fanecada

imposades per la Generalitat arran de la Covid19 provoquen que no hi

- Projecte d’urbanització del carrer Alcalde Sanmartí ( tram de la Ronda
del Remei-Fanecada)

puguem accedir amb la regularitat que voldríem, però això no ho podem
confondre amb el fet que una empresa privada s’estigue beneficiant per

- Eliminació de les barreres arquitectòniques prioritzant l’Av. Catalunya

gestionar un servei públic. Va ser adequat signar un contracte en què

- Reubicació de la nova oficina de turisme de les Cases

l’Ajuntament acaba assumint el 50% de les pèrdues de l’empresa gestora?

- Licitació d’un nou servei de socorrisme per a l’estiu 2021 a la platja del
Maricel i de la Martinenca

I quan pujaran les pèrdues que haurem de pagar de l’exercici 2020?

- Redacció dels projectes previs per transformar l’antiga N-340 al seu

Reivindiquem uns serveis 100% públics per tal que siguin universals,
accessibles per tothom independentment de la seua renda, per millorar

pas per Alcanar-platja en un passeig

Des de la nostra formació esperem poder materialitzar totes aquestes

accions i per a fer-ho estenem la mà tant a l’equip de govern com a la

i les instal·lacions esportives és important per a la ciutadania i que cal

les condicions laborals de les treballadores, amb control i participació
popular en la planificació i gestió.

resta de grups de l’oposició.

Deixem enrere el 2020!
Aquest 2020 ha estat un any estrany. Diferent de tot el que havíem viscut

Llums i taquígrafs al CEM la Fanecada
L’Ajuntament d’Alcanar i l’empresa Serviesport, SL l’any 2012 signen el
contracte per la gestió del complex esportiu de les piscines i pistes de
tennis de la Fanecada, una de les clàusules estableix que en el cas que
l’empresa presente pèrdues al final de l’exercici, serà l’Ajuntament, tots
natros, qui es faci càrrec de la meitat d’estes pèrdues. El 2019 l’empresa
presenta pèrdues de 62.194,52€ i per tant l’Ajuntament li paga 31.097,26€.
Des de que l’empresa va començar a gestionar les instal·lacions sempre
ha presentat pèrdues i per tant, l’Ajuntament sempre ha acabat pagant:
Any

Pèrdues CEM Fanecada

Paga Ajuntament

2012

31.740,40€

15.735,20€

2013

62.893,44€

31.446,72€

2014

54.308,95€

27.154,47€

2015

58.507,85€

29.253,93€

2016

56.826,28€

28.413,14€

2017

53.460,08€

26.730,04€

2018

47.490,50€

23.745,25€

2019

62.194,52€

31.097,26€

TOTAL

213.576,01€

Un altre aspecte que volem comentar és que Serviesport, SL amb qui
l’Ajuntament va signar el contracte, a posteriori va crear l’empresa “CEM
la Fanecada, SL” que és la que gestiona estes instal·lacions municipals
i la que cobra els diners de l’Ajuntament. Doncs bé, Serviesport,
SL factura a CEM la Fanecada, SL la quantitat de 30.000€ anuals en
concepte de “Retribució per la gestió”. D’esta manera Serviesport, SL
s’assegura uns ingressos de 30.000€ mentre que CEM la Fanecada els
paga. Si fora un servei gestionat directament per l’Ajuntament estos
despeses ens les estalviarem.

fins ara i que serà recordat per sempre com l’any de la COVID-19. L’any
que es va aturar tot i ens vam haver d’acostumar a portar mascareta, a
mantenir la distància, als confinaments i als tocs de queda, a veure’ns i
trobar-nos menys... En definitiva, a renunciar a una part important de la
nostra manera de ser i d’entendre la vida.
Però, malauradament, el 2020 també serà recordat pels estralls
econòmics i socials derivats de la pandèmia. I és que, en major o menor
mesura, gairebé tota l’activitat productiva s’ha vist afectada i això,
inevitablement, ha acabat repercutint en les persones i, especialment,
en aquelles més vulnerables que, ara, encara ho són més.
En aquest context, les diferents administracions han hagut de donar
resposta a múltiples i noves necessitats que s’han fet evidents al
llarg d’aquests mesos, però, especialment, els ajuntaments, com a
administració més propera a la ciutadania, som els que hem hagut
d’afrontar aquesta situació d’una manera més crua. Amb pocs recursos
i competències limitades hem treballat, des del primer dia, per atendre
a les persones que més ho han necessitat, posant mitjans i inventiva
per a no deixar ningú enrere.
Ara, que ens arriben notícies esperançadores que ens permeten
començar a endevinar el principi de la fi d’aquest malson, som més
conscients que mai de la feina que encara queda per fer. La petjada
de la pandèmia és profunda i trigarà molt a desaparéixer. Per tant,
seguirem treballant, com ho hem fet des del primer dia, posant tots els
mitjans al nostre abast, per contribuir a la reactivació econòmica del
nostre poble i a la recuperació d’allò que anomenem normalitat.
No podem ni volem acabar aquest article sense agrair, de nou, a totes
les persones voluntàries que han estat elaborant mascaretes, repartint
articles de primera necessitat, donant suport psicològic o desinfectant
carrers i places; als treballadors i treballadores municipals i als cossos
de seguretat que han vetllat per mantenir els serveis essencials i garantir
el benestar i la seguretat de tothom; al personal sanitari que, literalment,
s’ha jugat la vida per atendre’ns i tindre cura de tothom en condicions molt
complicades; i, en definitiva, a tothom qui ha aportat el seu granet d’arena

Revisant els pressupostos de l’empresa CEM la Fanecada no hem sabut trobar

en aquests moments especialment complicats. A tots, mil gràcies!

despeses per la factura de l’aigua i ens preguntem, potser que l’empresa CEM

El Grup Municipal d’Esquerra us desitja unes Bones Festes i un feliç

la Fanecada, SL no paga la factura de l’aigua? I si és així, per què?

Any Nou!
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Tauler d’anuncis
Enquesta d’opinió sobre l’àrea de comunicació de l’Ajuntament
L’Ajuntament ha fet arribar un qüestionari anònim a la ciutadania a través de les
xarxes socials que té com a objectiu promoure la participació ciutadana i copsar
la percepció que es té sobre la comunicació institucional. La informació recollida
es tindrà en compte a l’hora de redactar el pla de comunicació de l’Ajuntament
d’Alcanar 2021-23, el qual recollirà l’estratègia a seguir per a aconseguir l’eficàcia i
coherència comunicativa. El consistori anima tothom a emplenar el qüestionari que
es troba al web municipal alcanar.cat per a fer escoltar la seua veu.

La biblioteca municipal torna al seu horari
Seguint les recomanacions de la Generalitat de Catalunya, la Biblioteca Trinitari Fabregat ha tornat al seu horari habitual de cara al públic: els dimarts, dimecres, dijous
i dissabtes de 10 a 13.30 h i de dilluns a divendres de 16 a 20 h. La Biblioteca de les
Cases també ha activat el seu horari habitual de dilluns a divendres de 17 a 20 h. Ara
bé, encara no es poden fer activitats culturals com l’hora del conte o el club de lectura. La Biblioteca reobri extremant totes les mesures de precaució per la pandèmia
de covid-19 i, de moment, les activitats virtuals es poden seguir a través de les seves
xarxes socials.

Servei de préstec a domicili
Arran de la situació actual de la pandèmia, la Biblioteca Trinitari Fabregat i la Biblioteca de les Cases també han recuperat l’antic servei de préstec a domicili. L’objectiu d’aquesta iniciativa és fer arribar la lectura a les persones confinades, amb
mobilitat reduïda temporal o permanent, així com a les residents al Centre de Dia
d’Alcanar i al Centre Ocupacional Montsià.
Per a sol·licitar el servei a la Biblioteca d’Alcanar, cal contactar a través del telèfon
977 73 24 64 o del correu electrònic btf@alcanar.cat, mentre que per a sol·licitar-ho
a través de la Biblioteca de les Cases, cal trucar al 977 73 77 63 o mitjançant l’adreça de correu electrònic bca@alcanar.cat.

Exposició ‘Oco Xeic, remena’
La cafeteria Pa d’Art acull fins al febrer l’exposició de quadres amb receptes de cuina
‘Oco Xeic, remena’ de Tints i Pins. Els quadres, aquarel·les ben colorides, es converteixen en un calendari de receptes per a acompanyar la ciutadania al llarg de l’any.
El calendari compta amb 12 il·lustracions i 12 receptes que l’autora, enguany, ha anomenat “de diari” perquè assegura que són “menjars senzills, sense cap complica-

.

ció, fets amb productes pròxims, més o menys elaborats i que, fins i tot, es poden
adaptar a opcions vegetarianes no estrictes”
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L’Adelaida, una dona empresària

Ara fa...
feien servir les cartilles de racionament. A
mesura que creixien els seus tres fills, la
parella prosperava. Amb els anys, després
de molt d’esforç i amb l’ajuda dels fills, van
aconseguir fer-se el seu patrimoni: la casa
on vivien, uns quants solars al poble, una
casa a les Cases d’Alcanar i, fins i tot, un
magatzem i corrals per als animals.
L’any 1961 l’Adelaida es va assabentar que es
venia la casa de la cantonada i va convèncer
el seu home per adquirir-la. Aquella aposta
empresarial consistia en una fonda amb un
ampli menjador per a 20 persones i una moderna carnisseria dotada amb màquines de

Josefa Adelaida Cervera Cavaller va ser

Als 20 anys va vindre a Alcanar a fer com-

una dona intel·ligent i de caràcter em-

panyia a una amiga de la família que re-

prenedor que de ben jove es va atrevir

centment havia enviudat. Només li va caler

a somiar en dur a terme el seu projecte

un mes per adonar-se de les possibilitats

empresarial malgrat les restriccions que

de negoci que oferia el poble: la mateixa

vore obligat a vendre part del seu patrimoni i

imposaven les lleis franquistes envers les

carn que a Rossell sa mare venia a 9 pes-

endeutar-se fins al cap. Després de les Quin-

possibilitats laborals de les dones. Fruit

setes el quilo, aquí en costava 14. Així va

quennals del 1964 tot estava a punt i ja van

d’aquell somni i del seu saber fer va esta-

començar venent formatge al mercat d’Al-

blir-se a Alcanar i es va obrir camí al cap-

rebre els primers hostes. Aquell establiment

canar mentre analitzava amb detall les pa-

davant de la “Carnisseria Adelaida”.

rades de carn. Llavors no hi havia neveres

sempre va ser un referent al poble.

L’Adelaida va nàixer a Rossell l’any 1923

i les carnisseries només disposaven d’un

en el sí d’una família treballadora. Els seus
pares eren propietaris al mateix poble
d’un forn de pa on també s’hi venia carn,
la qual cosa li va permetre tindre una infància sense patiments en una època mar-

taulell, les peses, un piló i els ganivets per
tallar. Poc després, l’Adelaida es va traslladar a una habitació de lloguer —amb companyia de sa iaia— i va muntar tota sola la
seua carnisseria, als baixos del número 1

cada per la precarietat i la gana.

del carrer Major d’Alcanar. Era l’any 1943.

Son pare (membre del Centre Republicà)

La jove Adelaida era una dona d’empenta

matemàtiques i, malgrat que de ben xico-

Aquesta xiqueta ens deixa la carn planxa-

va tindre molt interès en què aprengués
teta ja ajudava al negoci de casa, va anar

a l’escola fins als 14 anys. Coincidint amb
l’esclat de la Guerra Civil, amb només 15
anys, ja es va posar al capdavant del ne-

goci familiar. Al costat de son pare, recorria les masies de Vallibona per tal de comprar ovelles i cabrits que també bescan-

viaven per pernils, pollastres, formatges,

i prompte es va saber guanyar la clientela.
da”, li solien dir. Es va casar amb el canareu Ramon Vila que enseguida es va deixar
l’ofici de perruquer. Els seus pares no van
estar-hi d’acord amb aquell matrimoni perquè haurien preferit algun altre pretendent
amb més possibles. Per aquest motiu, la
dot nupcial de l’Adelaida va consistir no-

oli, farina o llegums. La setmana que no

més en la llana per als matalassos. Malgrat

dedicava a fer estraperlo a Vinaròs. Tami treballar a les finques de casa.

picar, d’embotir, cambres per a la carn i per a
la fonda, lavabos, etc. Es tractava d’una inversió important per a la qual el matrimoni es va

Quan l’Adelaida va enviudar va seguir
treballant de valent amb els seus fills a la
carnisseria i a la fonda. Més endavant els
va sorgir l’oportunitat de regentar l’Hostal
Montecarlo. Durant vint anys el van obrir
des de Setmana Santa fins al setembre,
sense abandonar la carnisseria ni els
animals. Després, va tindre l’oportunitat
d’adquirir aquell negoci i l’Adelaida va haver de fer créixer el crèdit amb el banc,
convençuda que en poc temps saldaria el
deute i que els seus fills tindrien un futur
laboral al davant d’aquell negoci familiar
pel qual tant havia lluitat, i així va ser. Al
fill gran també li va muntar una carnisseria
a la Ràpita. Avui, és son fill Salvador qui
regenta l’Hostal Montecarlo. Al capdavant de la carnisseria està el seu net Joan
Vila, que constitueix la quarta generació

anaven a les masies, la jove Adelaida es

això, el jove matrimoni era feliç i, mentre ell
s’encarregava de la carnisseria, ella ate-

d’aquesta saga de carnissers. L’Adelai-

bé s’arromangava a l’hora de plegar olives

nia la parada del mercat a base de carn i

da va morir a l’octubre de l’any passat a

botifarres, en un temps en què encara es

l’edat de 96 anys

.
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Una celebració de Santa Cecília 2020 telemàtica
Els darrers dos caps de setmana de novem-

en directe per YouTube, i també es van po-

el cap de setmana els músics es van vestir

Santa Cecília ben especial, per tancar el ca-

nia sobre la Banda amb un Trivial musical.

ues cases, petits fragments d’obres tocades

dels nous membres de la Banda, es van om-

durant la setmana prèvia, es van pujar altres

acabats d’incorporar a l’entitat i es va fer mú-

de Santa Cecília d’anys anteriors

bre s’hauria d’haver celebrat una festa de

lendari d’actuacions del 2020, any de celebració del 175è aniversari de la Banda Municipal
de Música d’Alcanar (BMMA) i del 40è aniver-

sari de l’Agrupació Musical Canareva (AMC).
La situació de pandèmia ocasionada per la
covid-19 ja va fer ajornar tots els actes culturals programats per a les dos efemèrides.

Pel que fa a la BMMA, tot i que a principis de
tardor es van reprendre els assajos, a causa

de la situació sanitària es van haver de tornar

a suspendre. Tampoc va ser possible cele-

brar la festa de la patrona dels músics com a
l’entitat li hauria agradat.

sar a prova els coneixements de la ciutadaDissabte, tradicionalment el dia de recollida

al llarg de tants concerts i cercaviles. A més,

plir les xarxes socials d’imatges de músics

vídeos a les xarxes recordant els concerts

sica des dels balcons.

Cecília des dels balcons i les terrasses. Joan
Roig, alcalde d’Alcanar i regidor de la Banda

Municipal de Música, explica que “volem
que torne a sonar la música als carrers,

però com que la Banda no podia passar

per davall de les cases, es va proposar
una nova convocatòria de ‘Música als bal-

cons’ amb l’himne a Santa Cecília, pasdo-

diana, sopar, ni dinar de germanor, l’entitat

L’Agrupació Musical Canareva no ha pogut as-

diferent la festa de Santa Cecília. És per això

la festa de Santa Cecília de forma telemàtica.

músics, cercaviles, concert de Santa Cecília,

bles i la Jota Vella d’Alcanar”.

no va voler renunciar a celebrar d’una forma

sajar des del mes de març, i també va celebrar

va fer una Festa de Santa Cecília telemàtica,

a l’espera que tan prompte com millore la situació sanitària es puga reprendre l’activitat
musical per a continuar gaudint de la música
de banda als assajos, als concerts i al carrer.

A la festa telemàtica es van recordar celebracions antigues de la patrona amb emissions

.

Diumenge 22 es va tocar l’himne de Santa

Però tot i que no hi va haver recollida de nous

que els dies 20, 21 i 22 de novembre la Banda

de concert per a interpretar, des de les se-

El dia de la patrona, el 22 de novembre, es va

penjar un vídeo a les xarxes socials on es podi-

en veure tot els músics de l’entitat, així com un

recopilatori de fotografies dels xiquets i xiquetes fent el dibuix del cartell de Santa Cecília.

L’AMC celebra aquesta festa el cap de setmana del 28 i 29 de novembre. Tot i la música silenciada peraquesta pandèmia, durant

Recomanacions literàries
01

Les tenebres i l’alba
Follett, Ken

Editorial: Rosa Dels Vents
Ken Follett, el gran mestre de la narrativa d’acció i suspens, ens transporta a l’ocàs d’una època violenta i brutal i al
començament d’una nova era en un monumental i emocionant relat d’ambició i rivalitat, naixement i mort, amor i odi.
Som a l’any 997, a finals de l’edat fosca. Anglaterra s’enfronta als atacs dels gal·lesos per l’oest i als dels vikings per
l’est. Aquells qui ostenten una mica de poder l’exerceixen amb contundència i, sovint, entren en conflicte amb el rei.
En aquests temps turbulents, tres vides s’entrecreuen. En primer lloc, el jove constructor de vaixells, l’Edgar, a punt
d’escapolir-se amb la dona que estima, descobreix que el seu futur serà molt diferent del que havia imaginat quan
la seva llar és atacada pels vikings. En segon lloc, la Ragna, la filla rebel d’un noble normand, acompanya el seu
marit a una nova terra a l’altre costat del mar. Finalment,i l’Aldred, un monjo idealista, somia transformar la seua
humil abadia en un centre de saviesa que siga admirat per tota Europa. Tots tres es veuran abocats a un perillós
enfrontament amb el despietat bisbe Wynstan, que està decidit a augmentar el seu poder coste el que coste.
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Cultura
L’Escola d’Art d’Alcanar comença les
classes encetant una nova etapa
Aquest mes de desembre l’Escola Municipal

per la covid-19, però per fi l’alumnat ha

vitat que ajuda a relaxar-se i a despertar els

d’Arts Plàstiques d’Alcanar ha començat el

pogut iniciar amb moltes ganes el curs
2020-21 de la prolífica escola d’art”.

sentits. Per als alumnes d’infantil disposem

nou curs, mesos després d’haver suspès
les classes a causa de la pandèmia i una

Les classes de dibuix són els dilluns i dime-

cares o figures, així com dibuix al natural”.

cres de 16 a 19 h per a adults i també els

En aquesta nova etapa, l’Escola Municipal

mica més tard del que és habitual, també
per culpa

de la situació epidemiològica.

A més, ho ha fet amb novetats al capdavant
de la direcció. Rosa Roca continua com a
professora de ceràmica i Laia Bort s’ha incorporat com a professora de dibuix i pintura, substituint Núria Prades, la qual es va
jubilar el curs passat.
El centre, ubicat a la primera planta de l’edifici del Mercat Municipal, s’ha adaptat a la
normativa per la prevenció de la covid-19.
Tots dos cursos disposen de diferents nivells

dilluns i dimecres de 17 a 18 h per a infants
a partir de 8 anys. Mentre que les de ceràmica són els dimarts i dijous de 18 a 19 h per
a xiquets i xiquets a partir de sis anys i per a
persones adultes de 19 a 21 h.
Roca destaca que, per als infants, “és molt
bo educar-se en l’art de la ceràmica perquè serveix per a moltes coses i, a més,
ajuda a desenvolupar la sensibilitat.” Segons Roca, “els alumnes poden començar
des de zero, pastant fang, i acabaran les

i estan adreçats, d’una banda, a xiquets i xi-

classes fent escultures de gran format i,

quetes i, de l’altra, a persones adultes.

fins i tot, murals. A més, són els matei-

Maribel Ramon, regidora d’Educació, es

xos alumnes els que elaboren els esmalts

mostra optimista amb l’inici del curs, “en-

que usaran després a les seues peces”.

guany ho hem tingut una mica més difícil

Per la seua banda, Bort assegura que “el di-

a causa de les restriccions imposades

buix es pot aprendre i es tracta d’una acti-

02

de fitxes de diferents temàtiques com flors,

d’Art s’ha estrenat a les xarxes socials amb
comptes a Facebook i a Instagram, on ja es
poden veure els últims treballs dels alumnes
de l’escola de l’any passat. De fet, l’exposició que s’havia fet tots els anys a finals de
curs, enguany es farà de forma virtual a través de les xarxes socials.
Les inscripcions a l’Escola d’Art estan ober-

.

tes i els interessats han de trucar a l’Ajuntament d’Alcanar al telèfon 977 73 20 13

EL MILLOR NADAL
Chen, Chih-Yuan

Thule Ediciones, S.L.
La situació a casa de l’osset és difícil: son pare no té faena i no queden
diners per a comprar els regals de Nadal. Però l’osset no deixa de confiar
en el Pare Noel i quan arriba el dia de Nadal hi ha un paquet per a cada
membre de la família baix de l’arbre. Quan els òbriguen,cadascú descobrirà un vell i estimat objecte que havia perdut. Al voltant de l’arbre hi ha unes
petjades sospitoses: els lectors, deixant-se guiar per les pistes que l’autor
ha deixat en les il·lustracions detallades, descobreixen el misteri al mateix
temps que la família de l’osset.
Aquest àlbum de Chih-Yuan Chen (autor i il·lustrador) és fantàstic per a treballar el valor de les coses amb els infants. Els fa conscients que les coses velles,
si s’arreglen amb amor, poden ser els millors regals i és que el Nadal és especial no pels regals que et puguen donar o per tot allò que pugues comprar,

.

sinó per estimar i valorar les coses que tens i la gent que t’envolta
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Miquel Sánchez Queralt, premiat per la
Societat Catalana de Física pel seu treball
de recerca de 2n de batxillerat

Miquel Sánchez Queralt, alumne de 6è

“La idea va sorgir arran de la visualització

curs del Grau Professional de Música al

d’un documental sobre una orquestra for-

Centre Professional Conservatori Liceu,

mada per xiquets sense recursos de Pa-

on estudia l’especialitat de saxo clàssic,

raguai que toquen instruments fets amb

ha guanyat un dels Premis de Recerca

materials procedents d’abocadors. Em va

de la Societat Catalana de Física, amb el

cridar l’atenció que hi havia violins, violon-

seu treball de recerca de 2n de batxillerat

cels, contrabaixos, saxos, però no hi vaig

del curs 2019-20. Aquest jove canareu ha

apreciar cap clarinet. A partir d’aquí, em

competit amb més de 40 candidats d’ele-

vaig imaginar com seria un clarinet ela-

vat nivell i ha estat un dels dos únics pre-

borat a partir de materials reciclats. M’ho

mis de la 18ena edició.

vaig agafar com un repte i vaig aprofitar

El seu treball, tutoritzat per la seua professo-

l’oportunitat que m’oferia el treball de re-

ra de Física de segon de batxillerat de l’Institut Sòl-de-Riu, Anna Sanz, ha consistit en la
fabricació d’un prototip de clarinet construït
amb materials reciclats. En concret, ha utilitzat un tub de PVC per al cos de l’instrument, el coll d’una botella d’aigua per a fer
la forma de campana, fusta tornejada per al
barrilet i, finalment, per al complicat mecanisme de tecles ha fet servir agulles d’estendre la roba, goma eva, molls elàstics i fusta.
Tot plegat, es tracta d’una tasca complexa
que requereix una anàlisi física, teòrica i ex-

cerca per dur a terme aquesta activitat”,
explica Miquel. Amb la base teòrica sobre

Miquel ha comptat amb el de Celestí Badal, el professor de música de l’institut, i
amb els espais i material del taller del Cicle de Manteniment Electromecànic i del
Departament de Ciències. D’altra banda,
a l’hora d’atorgar-li el premi, la Fundació
Conservatori Liceu ha valorat el seu esforç
i l’originalitat de la seua recerca, així com
la iniciativa per buscar nous recursos que
enriqueixen les possibilitats del clarinet.

ones i acústica, i a partir d’un esbós inicial,

Miquel sempre ha tingut una gran passió i

l’aparell construït ha estat millorat comparant

vocació per la música. Va començar a es-

les freqüències que emet amb les d’un de

tudiar a l’EMMA als 7 anys i en fa sis que

semiprofessional, de manera que el produc-

forma part de la BMMA. Ha cursat gairebé

te final té unes característiques harmòniques
més que suficients per a iniciar-se en l’estudi de l’instrument. Un altre dels objectius
d’aquest jove músic és utilitzar la mateixa
tècnica per a confeccionar altres instruments
acústicament molt diferents, com poden ser

perimental que, sens dubte, té aplicacions

una trompeta o un trombó.

socials, mediambientals i pedagògiques.

A banda de l’assessorament de la tutora,

tot el grau professional al Conservatori de
Música de Benicarló i ha tocat amb moltes agrupacions musicals amb estils molt
diversos. En l’actualitat compagina els
estudis de saxòfon clàssic al Centre Professional Conservatori Liceu amb la car-

.

rera d’Enginyeria Física, a la Universitat
Politècnica de Catalunya

Èxit de la participació de Catalunya Clean Up Challenge
en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus
La campanya Clean Up Challenge avan-

guit implicar a 205 persones i s’han cap-

donades al medi ambient que utilitza

ça a bon ritme. D’ençà que el canareu

turat més de 34.000 imatges de brossa.

Literatti, una nova i engrescadora tec-

Robert Garcia va llançar la campanya el

El Catalunya Clean Up Challenge és un

nologia, que permet geolocalitzar-les i

passat mes de setembre, ja s’ha aconse-

repte de recollida d’escombraries aban-

carregar-les a una base de dades glo-
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Vida local

bal. Això permet la seua anàlisi com

Literatti. Així mateix, es va fer el concurs

a primer pas per trobar-hi solucions.

de CleanUp Digital, una competició en-

100.000 captures el dia 5 de juny de

talunya per a aconseguir geolocalitzar i

data en què se celebrarà l’Ultra Clean

forma divertida amb Literatti, el qual s’ha

comenta que “més enllà del gran beconscienciar-nos en la importància

“El repte és molt clar, arribar a les

tre els 21 parcs i espais naturals de Ca-

2021, Dia Mundial del Medi Ambient i

etiquetar 10.000 peces de brossa d’una

Jordi Bort, regidor de Medi Ambient,

Marathon”, explica el seu impulsor.

allargat fins al 15 de desembre.

nefici de netejar el nostre entorn i

Darrerament, la Catalunya Clean Up

Paral·lelament, també dins de la Setmana

Challenge ha participat en la Setmana
Europea de la Prevenció de Residus
2020, que es va celebrar del 21 al 29 de
novembre a 30 països i 40 regions europees, i que a Catalunya comporta la
celebració d’unes 800 activitats. El projecte liderat per Garcia hi va participar
a través de diferents formacions i seminaris en línia per a l’Agència Catalana
de Residus. També es va presentar la
guia d’iniciació al Clean Up Challenge,
editada en anglè i encatalà i ideada per

Europea, l’Aula de Fotografia d’Alcanar va

de tindre’n- cura, és una bona idea

ca a Instagram ‘Fem visible l’invisible’ per

lucions a aquesta problemàtica”.

començar el concurs de fotografia artísti-

fer la iniciativa en família i buscar so-

a donar suport a la campanya i augmentar

Passes a seguir per a portar a terme

la conscienciació ciutadana i engrescar

l’acció:

més persones a sumar-se al repte. En el

1.- Descarregar l’App LITTERATI (dis-

concurs han participats al voltant de 20
persones d’arreu de Catalunya.
Totes aquestes accions al voltant de la
Setmana Europea de la Prevenció de
Residus han fet sumar moltes més persones i captures a Catalunya Clean Up
Challenge. A més, aquesta campanya

ponible per IOS i Android)

2.- Entrar el codi CATALUNYA
3.- Fotografiar escombraries del nostre
entorn fent servir l’App

.

4.- Pujar les fotos des de l’App

d’activisme ciutadà pretén influir en
l’agenda d’entitats públiques i privades i,
per tant, treballa per implicar més agents
en el projecte. A hores d’ara ja compta
amb prop d’una trentena de col·laboracions, tant de centres escolars com
d’entitats, empreses i institucions. De fet,
l’Ajuntament d’Alcanar també s’ha sumat
a la Catalunya CleanUp Challenge i ja ha
col·laborat amb una acció de neteja al
camí de Codonyol d’Alcanar.
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La contra d’

escolta-la!

107.5 FM

“L’escola té un paper determinant en la manera d’expressar-nos”
Amanda Ulldemolins Subirats (1991) és

En esta edat l’escola té un paper determi-

nyol és un préstec del català.

doctora en Filologia Catalana per la Uni-

nant en la manera d’expressar-nos i, tam-

versitat Autònoma de Barcelona (2018), on

bé, en la manera de construir la nostra au-

Actualment vius i treballes a Washington

es va formar com investigadora i docent

toestima com a territori. Per un cantó, allà

amb una beca predoctoral de la mateixa

es validen les paraules que portem de casa

universitat. En l’actualitat és lectora de català de l’Institut Ramon Llull a la Universitat de Georgetown, a Washington DC, i és
professora col·laboradora a la Universitat
Oberta de Catalunya. Acaba de rebre el IV
Premi Germà Colón d’Estudis Filològics
pel seu treball La llengua estàndard a les
comarques centrals del domini lingüístic.
Tens un currículum ben extens per a una
persona tan jove. Ens pots explicar d’on ve
el teu interès per la filologia?

No t’ho sabria dir del cert. Sempre m’ha
agradat molt llegir i aprendre l’origen de les
paraules.
Quin ha estat l’objectiu d’aquest treball?

i és, també, on es pot treballar l’estima al
nostre parlar. Per fer això és imprescindible ensenyar els ensenyants, és a dir, que
els mestres puguen ensenyar sense vacil·
lacions mots com espill, joguet i formes
verbals com jo cante (sempre aprenem la
forma jo canti). Amb això també aconseguiríem reduir la hipercorrecció, això és,

DC. Com va ser que vas decidir marxar tan
lluny?

El meu company és nord-americà i teníem ganes de tornar a viure una temporada als Estats
Units. El curs 2013-2014 ja vaig treballar un
curs a la Universitat de Carolina del Nord.
Quines coses notes més a faltar als EEUU?

De coses, n’enyoro poques. M’agradaria
tindre la família i els amics més a prop,
però, per sort, passo temporades llargues

corregir-nos perquè erròniament pensem

al poble. La veritat és que tot i viure a més

que hem dit una paraula no correcta (com

de 6.000 km d’Alcanar sempre m’he sentit

dèsset), quan realment sí que ho és.

molt a prop de casa i dels de casa. Crec

La teua tesi doctoral es titula La integració

que també ajuda el fet d’ensenyar la nostra

del tortosí en l’estàndard planificat i difós

llengua i cultura: sempre tinc present qui

pels mitjans de comunicació i pel sistema

som perquè ho he d’explicar a classe. La

d’ensenyament. Com és d’estret el vincle

gent se sorprèn quan sap que a Washin-

entre llengua i territori?

gton volen aprendre català. Ara al gener

Ras i curt, l’objectiu era determinar si els xi-

És un vincle indissociable, sense cap mena

ensenyaré una assignatura de cultura ca-

quets de banda i banda del Sénia aprenen

de dubte! La prova més evident d’això

talana en anglès i els dos grups ja estan

paraules diferents a l’escola pel simple fet

és quan sortim de la nostra zona. Només

plens i amb llista d’espera!

de ser d’administracions diferents (Catalu-

obrim la boca la gent ja ens situa geogrà-

A curt termini, tens intenció de tornar a

nya o el País Valencià) quan, per adscripció

ficament. Hem d’anar on siga i parlar sen-

Catalunya?

dialectal, haurien d’aprendre les mateixes

se complexes (sempre tenint en compte

Sí, voldríem tornar a Catalunya, però el

paraules. Per exemple, si aprenen rabosa o

la situació comunicativa, clar): no té sentit

guineu, o roig o vermell.

arribar a Barcelona per anar a la universitat

L’estudi se centra en el curs de primer de

i canviar meua per meva. Una que canviem

primària. Quin paper té l’escola en aquesta

molt (fins i tot al poble!) és faena per feina

edat pel que fa al redreçament de l’ús de la

perquè pensem que faena és una interfe-

nostra varietat dialectal del català?

rència del castellà quan la forma de l’espa-

món acadèmic és un àmbit molt precari. Els

governs, siguen del color que siguen, no
aposten per les universitats, tot i que haurien de ser un dels eixos centrals del país. Al

.

final, els afectats són els alumnes: les classes estan superpoblades i no els podem
donar una atenció personalitzada

