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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 28 de juny al 4 de juliol
Del 26 al 31 de juliol
Farmàcia Jordi Delgado Boix
Tel. 977 730 105 – Av. Catalunya, 59

Del 14 al 20 de juny
Del 12 al 18 de juliol
Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó
Tel. 977 732 297 – C/Felip Pedrell, 1

Al costat del sector
pesquer de les Cases
La Unió Europea i el Ministeri d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació han començat a aplicar mesures pesqueres regressives a la
pesca d’arrossegament. Aquesta normativa europea reclama al sector
que enguany reduïsca un 16% les jornades de pesca, però el 2025
podria suposar una reducció del 50% i, a la pràctica, la fi del sector.
De la setantena d’embarcacions d’arrossegament que hi ha a la costa
de Tarragona i l’Ebre, dos són de les Cases. Són embarcacions mitjanes que treballen amb aquest mètode per tradició familiar, de generacions de pescadors que practiquen aquest art centenari de pesca amb
una xarxa pel fons de la mar.
Davant d’aquesta nova legislació, la Federació Nacional Catalana de
Confraries de Pescadors ha passat a l’acció. L’Ajuntament d’Alcanar es
posiciona al seu costat i expressa el seu suport a les reivindicacions del
sector per a evitar l’aplicació del pla.

Del 21 al 27 de juny
Del 5 al 11 de juliol
Del 19 al 25 de juliol

fraria de Pescadors de les Cases acompanyats de l’alcalde d’Alcanar,

Farmàcia Mònica Roca
Tel. 977 737 110 – C/Trafalgar, 44 Les Cases d’Alcanar

Després de recórrer amb pancartes el port pesquer, van llegir el docu-
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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
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Editorial

Més de dos-cents pescadors, entre els quals els membres de la Cones van manifestar el 4 de juny al port de Sant Carles de la Ràpita.
ment amb les propostes que han enviat a l’Estat per a que la normativa
s’adapte a la situació de la pesquera catalana.
Els pescadors recorden que fa més de tres dècades que apliquen una
veda de dos mesos per a preservar els recursos marítims i que la retallada farà inviable l’activitat. Per tant, calen més estudis que determinen
si aquesta veda és suficient o si, al contrari, s’ha d’ampliar. Però no es
poden prendre mesures des dels despatxos i d’esquena al sector.

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!

?

Afortunadament, la Tortu, estimada per tots i totes, especialment per la gent de les Cases, ja ha sigut restaurada

per la seua autora per a seguir alegrant l’arribada a casa
dels veïns i veïnes. Sortosament, ha prevalgut la passió i
l’esperit ciutadà d’algunes persones davant la covardia i
la manca de respecte d’altres.

L’Ajuntament d’Alcanar lamenta les destrosses que es
van fer fa uns dies al mural de la Tortu, situat a la rotonda

de l’N-340 a les Cases. Aquest mural, que va ser realitzat amb molta il·lusió per l’artista casenca Lara Gombau,

amb el consentiment de la propietària de l’edifici, és una
reflexió sobre l’essència del poble de les Cases.

D’on ve este malnom?
Guixa
Hi ha malnoms que enganyen en la seua forma. Tothom pot pensar que el malnom Guixa pervé del llegum amb
què es feien els guixassos, aquelles farinetes insípides de postguerra. Res més lluny de la realitat, la història
és més sucosa. Vegeu, vegeu.
Un pagès de nom Josep s’encaminava un dia a la taverna. Era l’Alcanar set-centista, tot just acabada la Guerra
de Successió (1714). Li agradava el vi i, de tant en tant, se’n feia algun glopet més que menys. Llavors s’hi aparegueren un parell de donzelles –les xiques d’aquells temps!– i ell, una mica embafat del vi, els digué “Mosses,
que em deixeu tocar-vos les guixetes?”, referint-se als pits.
Així fou com el tal Josep es quedà amb el malnom de Guixa. Malnom que val la pena dir que ja el 1715 es
troba registrat al Cadastre d’Aparici... Podria ser, amb els seus 306 anys d’història, el més vell conservat
encara avui dia a Alcanar?
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L’Ajuntament presenta ‘alcabàs!’, una aplicació mòbil
per a acostar el comerç local a la ciutadania
A l’edifici dels Serveis Agraris es va pre-

que permet d’unificar tot el comerç en

sentar, el 7 de juny, en societat ‘alca-

una sola aplicació mòbil. Segons que

bàs!’, un projecte de transformació digi-

ha explicat Judit Sancho Prades, tècni-

tal del teixit empresarial del municipi im-

ca de l’Àrea, l’eina “permet a les em-

pulsat per l’Àrea de Desenvolupament

preses augmentar la seua visibilitat,

per impulsar ‘alcabàs!’: “És un projec-

te molt singular que destaca perquè
ha sabut aprofitar amb imaginació i

talent aquesta subvenció i fer-la re-

percutir de forma positiva en el teixit

fer promocions, crear esdeveniments

comercial del municipi”.

L’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, ha in-

i notícies, a més d’enllaçar les seues

Les accions s’han dissenyat per a de-

les empreses depèn en gran part de

dania també n’obté beneficis, “com ara

i de l’eficiència en l’ús d’eines per a

sificats per sector d’activitat i amb tota

digital. La missió de l’Àrea de Desen-

exclusiu a ofertes, promocions, esde-

de l’Ajuntament d’Alcanar.
dicat que “l’èxit i la sostenibilitat de

xarxes socials i pàgina web”. La ciuta-

la capacitat d’adaptació que tinguen

tenir tots els comerços i serveis clas-

encarar el procés de transformació

la informació al mòbil, així com accés

volupament és, precisament, esti-

veniments i notícies”, ha afegit Sancho.

mular aquesta transició digital del

comerç i donar un impuls a la reactivació econòmica”.

El projecte està cofinançat per la Diputació de Tarragona. En aquest sen-

senvolupar-se en diferents fases. Les
primeres han estat la contractació de
dos tècnics de comerç per a desplegar
el projecte i posar en marxa l’aplicació.
Tot seguit, s’ha llançat un programa de
ràdio a l’emissora municipal, Mirades al
comerç, i s’ha creat un apartat mensual
al butlletí Viure Alcanar, amb l’objectiu
de posar en valor les botigues del poble

tit, Francesc Barbero, diputat delegat

i donar veu als comerciants locals.

L’acció principal del projecte és la posa-

d’Ocupació i Emprenedoria de la Dipu-

Així mateix, s’han dissenyat accions

da en marxa de l’eina digital ‘alcabàs!’,

tació, ha felicitat l’Ajuntament d’Alcanar

formatives i tallers per a millorar la com-
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alcabàs!
petitivitat i qualitat dels comerços per tal de facilitar-los eines adequades per a innovar els negocis i millorar la qualitat dels serveis que
ofereixen.
El projecte continuarà amb una campanya per a incentivar el consum
del comerç local i l’hostaleria que en els pròxims dies premiarà les
primeres 150 persones que es registren a l’aplicació, les quals rebran
com a obsequi una bossa del projecte.
A més, l’aplicació ‘alcabàs!’ integrarà un mercat web per a que totes
les empreses del municipi puguen posar a la venda els seus productes o serveis en una única plataforma en línia. De moment s’hi han
adherit catorze empreses, tot i que des del consistori s’espera que
se n’hi sumen més.
‘alcabàs!’, una aposta del pla de govern
Des de la seua creació el 2015, l’Àrea de Desenvolupament Local treballa per posar a l’abast de les empreses eines i recursos per a afavorir
la transició digital i per a un canvi de paradigma cap al màrqueting més
experiencial i orientat al client. En els darrers anys, sobretot arran de la
pandèmia, s’han produït canvis profunds en les empreses i organitzacions i han aparegut noves tendències en els hàbits de consum.
El projecte ‘alcabàs!’ és precisament això, “el reflex del treball en
xarxa de les empreses i l’Ajuntament, pedra angular del nostre

model de poble i una eina imprescindible per a assolir un dels
nostres principals objectius del pla de govern: dotar empresaris,

treballadors i autònoms del poble de noves eines i coneixements
que contribuïsquen a la millora de la competitivitat d’empreses i

.

comerços”, ha conclòs l’alcalde d’Alcanar.

L’aplicació es pot descarregar a través del telèfon mòbil

Àrea de desenvolupament local
Estem per ajudar-te:

977732013
664397554

1
Entra a la Play Store
o a l'App Store i
busca "Alcabas".
Toca a "Instal·la".
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Omple tots els
camps amb la teua
informació personal.
Accepta les
condicions d'ús i
toca a "Desar".

alcabas@alcanar.cat

Torna a tocar
"Accedir" i
introdueix el teu
mail o usuari i la
contrasenya.

stàs
Ja e

2
Entra a l'app
"Alcabas". Toca a
"Accedir".

3
Toca a "Formulari
d'alta".

Ja pots fer anar l'app
d'Alcabàs amb tots els
seus avantatges!

Finançat per:
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Reportatge
i per al proper es preveu una inversió
similar. L’Ajuntament també ha habilitat

L’Institut Sòl de Riu
d’Alcanar triplicarà
l’oferta formativa
en dos anys

i equipat un espai a l’Escola Municipal

de Música perquè l’alumnat del nou
cicle puga fer-hi una gran part de les

classes pràctiques. En aquest sentit,
la regidora d’Educació recorda l’apos-

ta per la cultura musical del consistori:
“Juntament amb la reforma de l’auditori, també tenim previst impar-

tir l’any vinent estudis superiors de
conservatori”.

Carme Caballer ha destacat “que el
El dia 3 de juny es va presentar a l’Institut Sòl de Riu la nova oferta formativa del centre, que en aquest mandat
s’ampliarà amb dos noves propostes.
A l’acte hi han assistit Joan Roig, alcalde d’Alcanar, Montse Perelló, directora

l’oferta formativa a Alcanar, emmarcant-la en un pla estratègic de poble

enfocat als sectors productius i culturals”. Maribel Ramon ha afegit que

“des del consistori s’ha donat tot el
suport possible per a tirar endavant

dels Serveis Territorials d’Educació a

els dos estudis”.

les Terres de l’Ebre, Maribel Ramon,

Grau Mitjà de Vídeo, Discjòquei i So

regidora d’Educació de l’Ajuntament
d’Alcanar, i Carme Caballer, directora
de l’Institut.
Per al curs actual la novetat ha estat el
Grau Mitjà de Vídeo, Discjòquei i So,
únic a les Terres de l’Ebre, i el curs
vinent s’implantarà un programa de formació i inserció d’auxiliar de vivers i jardins. També es mantindrà el Grau Mitjà
de Manteniment Electromecànic, que
s’imparteix des de fa anys.
Joan Roig ha destacat la tasca conjunta
que es fa en l’àmbit educatiu al municipi
per a assolir “un dels principals objec-

tius del pla de govern: l’ampliació de

molt productiu” i ha matisat que “va

ser una mica complicat iniciar el curs
perquè era totalment nou al territori,

però a hores d’ara ja hi ha llista d’espera d’alumnat per al curs vinent”.

En aquesta formació l’alumnat realitza
sessions d’animació musical i visual
en viu i en directe i efectua la captació,
mescla directa, enregistrament i reproducció de so en tota mena de projectes
sonors. La directora dels Serveis Terri-

torials d’Educació ha dit que “és el pri-

mer cicle formatiu d’imatge i so que
s’imparteix al territori. A més, podrà
tenir continuïtat perquè quan l’alumnat finalitze els dos cursos del grau
mitjà tindrà la possibilitat d’accedir al
cicle superior de Tortosa”.

El consistori ha aportat 15.000 euros
en equipament aquest curs 2020-2021,

Programa de formació i inserció
d’auxiliar de vivers i jardins

El programa de formació i inserció

d’auxiliar de vivers i jardins està adreçat a jóvens d’entre 16 i 21 anys que

no han finalitzat l’educació secundària
obligatòria. L’alumnat que finalitze el

curs tindrà més coneixements a l’hora

l’ampliació de l’oferta formativa
a Alcanar, emmarcant-la en un
pla estratègic de poble enfocat
als sectors productius i culturals

d’incorporar-se al mercat laboral o bé

“

“

primer any d’aquest grau ha estat

podrà continuar els estudis a l’Escola
de Capacitació Agrària d’Amposta.

Montse Perelló ha recalcat que té molt

de sentit iniciar aquests estudis a Al-

canar “perquè hi pot haver més demanda de treball al sector agrícola,
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Reportatge
com els vivers o jardins”. Per la seua
banda, Maribel Ramon ha explicat que

“els exercicis pràctics es faran al terreny adjacent a l’Institut, i també es
podrà disposar d’un altre espai dins

del projecte multifuncional d’agricul-

tura ecològica ‘Cultivem salut’, en el
qual conviuen activitats formatives,
educatives i lúdiques”.

La directora de l’Institut ha conclòs que
a hores d’ara “s’estan fent contactes

amb empreses del sector per a pro-

.

moure la formació dual i per a facilitar
posteriorment contractes laborals”

L’Ajuntament d’Alcanar s’adhereix a l’Aliança Educació 360
El ple municipal d’Alcanar del 27 de maig

ajuntaments i agents interessats en la

El projecte es desenvolupa a través

va aprovar per unanimitat adherir-se a la

millora de l’educació a Catalunya.

d’una xarxa territorial, una de les quals

iniciativa Aliança Educació 360, la qual

L’Aliança es proposa com a repte que

es troba a les Terres de l’Ebre, i tracta

entén el municipi com un ecosistema
educatiu, on s’inclouen els centres educatius, les administracions, les entitats i
associacions i altres agents socials.

tothom tinga més i millors oportunitats
educatives en totes les etapes de la seua
vida, i alhora vol connectar l’educació i
els aprenentatges entre el temps lectiu

d’enfortir una mirada transversal per a
que l’educació siga cosa de tots i totes.
La proposta fou presentada per la regidora d’Educació, Maribel Ramon, que va
indicar que “és una nova mirada a l’edu-

Educació 360 - Educació a Temps

i el no lectiu, així com entre els diversos

Complet està impulsada per la Funda-

àmbits educatius, esportius i de lleure.

ció Jaume Bofill, la Diputació de Bar-

Es pretén que l’accés a noves oportu-

celona i la Federació de Moviments de

nitats educatives es faça amb equitat,

aquest tipus d’educació que volem”.

Renovació Pedagògica, de la qual for-

sense exclusions, i que cada persona

Els municipis i l’àmbit local són l’espai

men part centres educatius, entitats,

construïsca el seu propi itinerari vital.

idoni per a impulsar aquesta nova con-
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cació, un repte que promou l’equitat i
l’educació a temps complet per a assolir

Actualitat municipal
Es reactiva el quart cicle de conferències
‘’L’art d’educar amb amor i consciència’

El quart cicle “L’art d’educar amb

la comunitat educativa al món de la

els prestigiosos Global Teacher Prize

amor i consciència”, organitzat per

criança i l’educació positiva.

i participa assíduament en esdeve-

l’Ajuntament d’Alcanar l’any 2020,

La primera xarrada ha estat la d’Eva

niments relacionats amb l’educació.

Millet, el 29 de maig, i s’ha fet seguint

És autor de diversos llibres, com ara

les mesures de protecció davant la

El sorprenent món de Bernardo o La

va haver de suspendre’s a causa de
la covid-19. Una vegada superada
l’etapa més dura de la pandèmia,
el consistori ha pogut reprogramar
les xarrades d’aquesta edició, que
s’aniran fent des d’ara i durant els

covid-19, amb un gran èxit d’assistència. L’escriptora i periodista és autora
d’Hiperpaternidad (2016) i Hiperniños
(2018), llibres que han popularitzat el

pròxims mesos.

concepte «hiperpaternitat», és a dir,

De nou, l’entitat Ameiba i les associ-

les conseqüències que la sobrepro-

nova educació, títols que han estat
èxits de vendes.
Finalment, el 6 de novembre serà el torn
de Marc Massip, psicòleg, expert en addicció a les noves tecnologies i director
de Desconect@, un programa psicoedu-

acions de famílies de l’Escola Joan

tecció té en els fills i filles.

Baptista Serra i l’Institut Sòl de Riu,

El 25 de setembre es comptarà amb

d’Alcanar, han col·laborat amb l’Ajun-

la presència de César Bona, una de

tament per a preparar una programa-

les cares de la docència més visibles

telèfon mòbil, les xarxes socials i els vi-

ció en què participaran professionals

de l’Estat espanyol. Ha estat recone-

deojocs. És també conferenciant i divul-

de renom per a atansar les famílies i

gut per la seua tasca de mestre en

gador, i autor del llibre DESCONECT@

cepció de l’educació tant pels factors de

un agent que garanteix respecte i pro-

proximitat, transversalitat i coneixement

mou els drets dels infants; contribuir a la

de la realitat com per la vinculació de la

igualtat d’oportunitats i a l’equitat, sense

comunitat amb els agents educatius. “De

discriminació, amb estratègies d’inclusió

fet, el Pla educatiu d’entorn que apliquem

i integració; oferir activitats de qualitat;

al nostre municipi és un treball en aquesta

incorporar la dimensió comunitària i de

línia, més enllà de l’horari lectiu, amb im-

vinculació amb el territori, amb vocació

plicació d’altres agents i treballant des de

de treball en xarxa, cercant la complicitat

la inclusió”, afegeix la regidora.

de centres educatius i entitats esportives

Entre els principals compromisos que ha

i de lleure, i promoure el treball en col·

catiu que té com a objectiu que els jóvens aprenguen a fer un ús adequat del

.

assumit l’Ajuntament d’Alcanar hi ha els

laboració amb altres agents del territori.

següents: considerar l’interès superior

L’Escola Joan Baptista Serra també

de l’infant i fomentar entre els infants i

s’ha adherit a l’Aliança i des de l’Esco-

els adolescents el respecte, la solidari-

la Marjal de les Cases s’estan fent els

en l’Aliança a partir de les experiències i

tat i la sostenibilitat; identificar-se com

tràmits per a unir-s’hi. I és que des d’Al-

capacitats pròpies

canar s’advoca per promoure aquesta
filosofia en l’àmbit propi i per participar

.
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La Generalitat fa valoració de la campanya de cítrics des d’Alcanar

La campanya dels cítrics a les Terres de

implantat per les empreses i el sector ha

30% respecte a l’any passat, però els

l’Ebre ja es pot donar per finalitzada. La

permès la ràpida detecció i l’aïllament dels

preus per als productors han estat molt

valoració de la campanya s’ha fet a fi-

casos, amb la qual cosa la campanya s’ha

baixos. El president del Consell Regula-

desenvolupat amb tota normalitat.

dor de la IGP Clementines de les Terres

Després de nou mesos i dos onades molt

de l’Ebre ha parlat d’una campanya “molt

nals de maig a la Cooperativa de Cítrics
d’Alcanar i ha estat a càrrec de l’alcalde,
Joan Roig, del director dels Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació a les Terres de l’Ebre, Jesús
Gómez, i del president del Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Clementines de les Terres de
l’Ebre, Federico Tarazona.
Aquesta és la campanya agrícola més
llarga de Catalunya perquè comença al
setembre i acaba al maig, amb una durada de nou mesos. Al voltant de 10.000
temporers han contribuït a dur-la a terme
en les tasques de collir, envasar i enviar
al mercat, majoritàriament d’exportació a

intenses de coronavirus, es pot concloure que els brots originats no han afectat el
desenvolupament normal de la campanya.
Joan Roig destaca que la clau ha estat “començar a treballar mesos abans de la
campanya amb la implicació de la Gene-

difícil i de preus decebedors”, que en el
cas de la mandarina no han passat dels
20 cèntims el quilo i que, en molts de casos, “només permetran als productors
cobrir costos de producció”. En canvi,
enguany el preu per als productors de ta-

ralitat, els consells comarcals del Mont-

ronja ha estat més bo.

sià i el Baix Ebre, els ajuntaments i totes

Pel que fa a la comercialització, el direc-

les persones i empreses del sector, amb

tor dels Serveis Territorials d’Agricultura,

l’objectiu de protegir els treballadors i

Ramaderia, Pesca i Alimentació a les Ter-

treballadores, i també els veïns i veïnes”.

res de l’Ebre ha destacat que “les dos

La bona gestió de la crisi del coronavi-

onades de coronavirus van aturar la

rus, però, no s’ha traslladat als preus de

restauració en l’àmbit europeu i això

Europa: unes 145.000 tones de mandari-

la clementina de les Terres de l’Ebre. En-

va causar la saturació del mercat”.

na i 50.000 de taronja. El protocol contra

guany, amb prop de 30.000 tones, hi ha

Les condicions climàtiques de les Terres

la Covid-19 impulsat per la Generalitat i

hagut un increment de la producció del

de l’Ebre les converteixen en una zona
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Actualitat municipal
ideal per al conreu de cítrics, sobretot

ment a Alemanya i França. Joan Roig ha

sures acordades que serviran per a im-

de clementines, reconegudes des de

afegit que “només la meitat dels cítrics

pulsar el sector.

l’any 2003 amb una indicació geogràfica

que Catalunya consumeix són de les

protegida per la seua elevada qualitat.

Terres de l’Ebre; per tant, és molt impor-

El Programa de fruita a les escoles que

En aquest sentit, el director dels Serveis

tant seguir treballant per a promoure el

Territorials aposta per posar en valor “la

consum intern sense oblidar l’exporta-

qualitat de la clementina i el fet de ser

ció, que permet diversificar els preus”.

un producte de proximitat” per a capgi-

Per a revertir aquesta situació, el Depar-

el seu consum a les escoles i ajudar així

tament d’Agricultura aplica el Pla d’acció

a incrementar-ne la presència en mercats

A Catalunya només es consumeix prop

dels cítrics, que és el resultat del treball

de proximitat. Precisament, la consellera

d’un 10% de la producció de cítrics, la res-

conjunt entre el Departament i agents i

d’Agricultura, Teresa Jordà, va presentar

ta es destina al mercat exterior, principal-

experts del sector dels cítrics, amb me-

el Programa a l’octubre des d’Alcanar.

rar aquesta situació.

promou la Generalitat també compleix
una de les mesures d’aquest Pla, ja que es
lliuren a l’alumnat mandarines i taronges
per a donar visibilitat als cítrics mitjançat

Detectar i lluitar contra la plaga del cotonet de les Valls
Fa uns mesos es va detectar a Alcanar la

de la zona d’origen de la plaga, amb l’ob-

gatzems de confecció que reben fruita de

plaga de Delottococcus aberiae, anome-

jectiu de controlar les poblacions del coto-

zones infectades i en vivers, per tal d’evitar

nat cotonet de les Valls o de Sud-àfrica, un

net a través de la lluita biològica amb un

la seua propagació. A l’apartat d’avisos de

pseudocòccid originari de l’Àfrica subsa-

depredador natural. L’objectiu d’aquesta

la secció agricultura del web municipal es

hariana. És una espècie polífaga que ata-

amollada és fer seguiment i observació de

troba tota la informació detallada

ca totes les espècies de cítrics i que tam-

l’adaptació i el desenvolupament del para-

bé pot afectar l’olivera, la perera, el ca-

sitoide A. aberiae a la nostra zona i obser-

qui... A Europa, es va detectar per primera

var el grau de parasitisme i d’eficàcia que

vegada a Benifairó de les Valls (Camp de

té sobre el cotonet de Sud-àfrica.

Morvedre) l’any 2009. Durant els darrers

Atès que és una plaga d’aparició recent en

anys, s’ha dispersat per la zona citrícola
valenciana i recentment també s’ha detectat en conreus de caqui.

la nostra citricultura, els objectius han de
ser la ràpida detecció per a evitar que es
dispersi i la reducció de la incidència als

A Catalunya, es va detectar l’any 2018 al

llocs on actualment és present. Per aquest

municipi de Tortosa. De llavors ençà, s’ha

motiu, el departament d’Agricultura a les

detectat en diverses zones productores del

Terres de l’Ebre demana que, en cas de

Baix Ebre i el Montsià. Aquesta plaga pro-

detectar-lo, cal posar-se en contacte amb

voca la deformació dels fruits des de molt

els tècnics de referència.

menuts, la disminució del seu diàmetre i

A més, des de la Generalitat de Catalunya

l’afebliment de l’arbre per la succió de saba,
i produeix una gran quantitat de melassa.

.

es recomana porta a terme mesures de
bioseguretat i higiene per a evitar la pro-

Actualment, s’estan iniciant cries i amolla-

pagació de la plaga, així com mesures es-

des del parasitoide Anagyrus aberiae, nadiu

pecífiques en parcel·les infestades, en ma-
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Jornades Gastronòmiques del Llagostí
de les Cases d’Alcanar, fins al 22 de juny
Enguany s’han tornat a organitzar les Jornades Gastronòmiques del
Llagostí, impulsades pel Col·lectiu Gastronòmic d’Alcanar i les Cases, que se celebren del 28 de maig al 22 de juny. En aquesta edició i
després de l’aturada obligada de l’any passat, catorze restaurants de
les Cases d’Alcanar s’uneixen amb molta il·lusió per a presentar-nos
uns menús amb el llagostí com a protagonista indiscutible.
Jordi Monfort, regidor de Turisme, explica que “aquestes jornades te-

nen la finalitat de posar en valor el nostre llagostí, un producte de la
costa ebrenca que és de referència pel seu gust i textura, i, a la vega-

da, reforçar la marca del municipi com a destinació turística gastronòmica. Esperem que, com és habitual, les jornades siguen un èxit”.

“Aquestes jornades i totes les accions conjuntes que s’han de-

senvolupat són un bon exemple dels fruits que la col·laboració
entre l’Ajuntament i el Col·lectiu pot donar quan es treballa amb

motivació i amb un objectiu compartit”, comenta Maribel Fibla,
portaveu del Col·lectiu Gastronòmic d’Alcanar i les Cases.
Valorat i reconegut arreu, el llagostí se serveix a les taules dels nostres restaurants amb una cuina de proximitat i casolana, i alhora innovadora, que va des del ranxo de barca o els arrossos més tradicionals fins a les receptes més innovadores, enginy dels membres del
Col·lectiu Gastronòmic.
El preu del menú oscil·la entre els 30 i els 66 euros i els plats inclouen
entrants com ara crema de llagostins amb crumble de sardina, croquetes meloses de llagostí o llagostins de cítrics confitats amb base de Parmentier. El plat principal també té el crustaci com a protagonista, siga
amb arròs o amb suquet. Els menús de les Jornades es completen amb
postres casolanes i vins de la denominació d’origen Terra Alta.
Els restaurants que participen en aquesta edició són El Racó del
Port, Can Manel, Casa Lupe, Casa Ramon, El Faro, El Nàutic, La
Mar, La Marinada, Les Palmeres, Lo Pouet, Els Jardins del Tancat,
Casa Esquerra, Citrus i Magda Espai Gastronòmic.

Vine al mercat
En el marc de la Jornades, un any més s’ha
impulsat la campanya «Vine al mercat». Durant tres setmanes consecutives se sortegen
cinc menús dobles d’alguns dels restaurants
que participen en les IX Jornades Gastronòmiques del Llagostí, amb l’objectiu que els
clients i clientes del mercat puguen guanyar
menús dobles per a restaurants del Col·lectiu.
D’aquesta manera també es volen fomentar
les compres al mercat municipal per tal d’afavorir la compra local i de proximitat.
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Actualitat municipal
Resultat de les votacions del Ple ordinari del 27 de maig de 2021
La sessió plenària ordinària del dijous, 27
de maig, va començar a les 20.03 h i va
finalitzar a les 23.58 h.
La sessió plenària, que es va fer presencialment, va consistir en el debat i aprovació
dels següents punts de l’ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, del 24 de març de 2021. S’aprova per
unanimitat.
2. Dació de compte dels decrets d’Alcaldia (del 2021-0250 al 2021-0479).
3. Dació de compte del PACF 2020-2021 i
informe resum del 2020
4. Dació de compte de la liquidació del
pressupost del 2020.
5. Proposta de la Regidoria d’Educació d’adhesió a l’Aliança Educació 360.
S’aprova per unanimitat.
6. Proposta d’Alcaldia per a la provisió de
la plaça de jutge de pau suplent del Jutjat
de Pau d’Alcanar. Votació secreta.
7. Proposta de la Regidoria de Recursos
Humans de reconeixement de la compatibilitat per a desenvolupar una activitat professional privada per part de LJVS com a
arquitecte tècnic. S’aprova per unanimitat.
8. Proposta de la Regidoria d’Hisenda
d’aprovació del Compte general de l’exercici del 2019. S’aprova amb el vot favorable de tots els grups, excepte la CUP i
Desperta’t, que s’abstenen.
9. Proposta de la Regidoria d’Hisenda d’aprovació de les modificacions de crèdit PC4/2021
i PSC2/2021. S’aprova per unanimitat.
10. Proposta de la Regidoria d’Hisenda
d’aprovació de la modificació de crèdit
PCE3 (crèdit extraordinari per a la renovació del parc infantil de la plaça Mercè
Rodoreda i arranjament de les humitats
de l’edifici annex a l’Auditori). S’aprova
per unanimitat.

11. Proposta de la Regidoria d’Hisenda
d’aprovació de la modificació de crèdit
PCE2/2021. S’aprova amb el vot favorable de tots els regidors, excepte els de la
CUP, que s’abstenen.

de raça potencialment perillosa. S’aprova
per unanimitat.

12. Proposta de la Regidoria d’Hisenda
d’aprovació de la modificació de crèdit
PSC1/2021. S’aprova per unanimitat.

20. Proposta de la Regidoria de Medi Ambient d’aprovació de la moratòria per a
l’adaptació del mapa de capacitat acústica d’Alcanar a la partida de la Martinenca.
S’aprova amb el vot favorable de tots els
grups, llevat de la CUP, que s’absté.

13. Proposta de la Regidoria d’Hisenda
d’aprovació de la modificació de crèdit
PCE1/2021. S’aprova per unanimitat.

21. Moció d’ERC per a defensar un servei
de qualitat de les entitats financeres a Alcanar. S’aprova per unanimitat.

14. Proposta d’Alcaldia d’aprovació del
reconeixement extrajudicial de crèdits.
S’aprova per unanimitat.
15. Proposta de la Regidoria d’Hisenda de
modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles.
S’aprova per unanimitat.
16. Proposta d’Alcaldia d’aprovació de
l’acord de delegació de les facultats de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació
d’ingressos a favor de la Diputació de
Tarragona. S’aprova amb el vot favorable
de tots els grups, llevat de la CUP i Junts,
que s’abstenen.
17. Proposta de la Regidoria d’Afers Socials i Família d’aprovació del conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal
del Montsià i l’Ajuntament d’Alcanar en
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat (període 2020-2023). S’aprova
per unanimitat.
18. Proposta de la Regidoria de Benestar
Animal de resolució d’un expedient sancionador en matèria de tinença de gossos
de raça potencialment perillosa. S’aprova
per unanimitat.
19. Proposta de la Regidoria de Benestar
Animal de resolució d’un expedient sancionador en matèria de tinença de gossos

22. Moció d’ERC per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones.
S’aprova per unanimitat.
23. Moció d’ERC de suport a l’amnistia.
S’aprova amb el vot favorable de tots els
grups, llevat del PSC i Desperta’t, que
s’abstenen.
24. Moció de la CUP per a donar suport
als encausats i encausades per les manifestacions a la Jonquera. S’aprova amb el
vot favorable de tots els grups, llevat del
PSC i Desperta’t, que s’abstenen.
25. Moció de la CUP amb motiu del 8 de
març, Dia Internacional de les Dones Treballadores. S’aprova per unanimitat.
26. Moció conjunta del PSC i la CUP per a
demanar la construcció d’un nou hospital
a Tortosa. S’aprova per unanimitat.
27. Moció conjunta de la CUP i ERC de
suport a Pablo Hasél. S’aprova amb el vot
favorable de tots els grups, llevat del PSC
i Desperta’t, que s’abstenen.
28. Moció del grup municipal de Desperta’t per a l’habilitació d’un pàrquing per
a autocaravanes a les Cases d’Alcanar.
Aquesta moció no prospera. Hi voten a favor la CUP, Junts, Desperta’t i PSC (5 vots
en total). Els regidors i regidores d’ERC hi
voten en contra (8 vots).
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Catalunya 2019/22, son dos eines que fixen les condicions competitives,
d’impulsar l’adequació del marc legal i regulador del turisme a les
necessitats del sector i els objectius en l’àmbit de la promoció turística
de Catalunya a l’exterior com a estratègia de creixement responsable i
Ja ens toca un servei de salut com el d’abans
Després que es va decretar l’estat d’alarma produït per la pandèmia,
els serveis presencials al nostre CAP es van anar reduint a causa
de la situació que estàvem vivint, per evitar desplaçaments
innecessaris, aglomeracions de gent i possibles nous contagis. Les
visites mèdiques presencials van passar a ser telefòniques en més
del 90% de les consultes, i els tràmits per a realitzar peticions de
trasllat a especialistes, demanar hora amb els professionals sanitaris
o qualsevol servei sanitari, via whatsapp.
Ara, una vegada acabat l’estat d’alarma tot continua igual. Entenem
que hi ha maneres de prestar la cartera de serveis que han vingut
per a quedar-se perquè han resultat ser més còmodes per a tothom,
per exemple a l’hora de demanar l’actualització del pla de medicació

sostenible. La normativa regula, diversos aspectes del foment turístic
que és necessari adaptar, tant als diferents canvis legislatius, que
s’han produït en els últims anys, com les noves necessitats del sector,
originats pel seu extraordinari dinamisme i evolució.
Fer turisme de proximitat en autocaravana és una de les opcions
més viables ara mateix i més sostenibles.
Últimament hem vist com localitats molt properes a nosaltres
han habilitat zones per aparcament, adaptant-los a les seves
necessitats, l›Aldea, l›Ametlla de Mar, Deltebre, aquest servei
aportarà a les poblacions una dinamització comercial important.
Des del nostre grup pensem que seria important que es pugui
habilitar un espai d’aparcament amb els serveis adequats per
aquests vehicles. Seria una forma de reforçar el turisme, i de

(receptes), que ho puguis fer amb una trucada telefònica. Però hem de

dinamitzar el comerç i l’hostaleria.

pensar que les visites presencials han de tornar a la seva normalitat i

Vam sol•licitar, que s’habiliti una zona de pàrquing “no d’acampada”

sobretot l’atenció a l’usuari. El que per a nosaltres és tan fàcil com enviar
un whatsapp, hi ha molta gent gran, i no tan gran, que no ho saben fer i
necessiten algú que els ho faci, i fins i tot hi ha usuaris, que per no fer-ho,
han deixat de demanar-se cita, i això no ho podem permetre.
La gent gran és la que més necessita els serveis del CAP i és la que
més dificultats està tenint. No podem dir-li a una persona que es
desplaça al centre per demanar-se visita, que marxi cap a casa i que
envií un whatsapp. Ara ja no!
El nostre grup va presentar al passat ple una moció reivindicant els
drets dels nostres veïns i veïnes a gaudir dels serveis de salut de

per autocaravanes a Les Cases d’Alcanar, al ser possible abans
que comenci la temporada d’estiu, instal•lant els serveis adients de
recàrrega d’aigua, llum, i dipòsit d’aigües brutes, i que se faci per
part del consistori una ordenança per regular aquest servei.
Des d’aquí volem agrair el suport donat per tots els grups de
l’oposició a aquesta iniciativa, i lamentem que l’equip de govern
votes en contra desaprofitant l’ocasió de diversificar el turisme, i de
començar a potenciar el turisme com a força principal per al nostre
desenvolupament econòmic.

qualitat i demanant una rectificació per part del Departament de
Salut en el sentit de restablir el mateix servei que teníem abans de la
pandèmia, que ja toca.
La nostra moció era el punt 29 del ple i no vam poder arribar a passarla a votació. Queda pendent per al pròxim ple de juliol. Esperem, que
ja que aquesta moció ha sigut fruit de moltes queixes que ens han fet
arribar els veïns i veïnes, l’equip de govern posi fil a l’agulla i arregli
aquesta situació al més aviat possible sense haver d’esperar al juliol
per a veure si s’aprova o no una petició tan simple i bàsica i a la

Una proposta del nostre programa executada

vegada tan necessària per a tota la nostra ciutadania.

Aquests últims dies se’ns ha presentat un nou projecte anomenat

“alcabàs”, el qual se’l descriu com un projecte de transformació
digital per apropar el comerç local a la ciutadania.

Ens satisfà veure com a poc a poc es van materialitzant aquelles

propostes que van sortint del nostre grup municipal i que a través de
les converses amb l’equip de govern es tornen una realitat.

En aquesta ocasió ha estat un Matketplace o el que coneixem com
la tenda online dels comerços locals. La implementació d’aquesta

eina digital permet unificar tot el comerç en una sola APP, que ha
El passat dia 27 de maig, vam presentar una moció al Ple on sol•licitàvem

de permetre a les empreses i comerços locals augmentar la seva

A meitat del segle XX i fins ara, “el turisme” s’ha convertit

El nostre partit era l’únic que portava aquesta proposta en els

econòmic i social de Catalunya, i el posicionament mundial del

que mostrava la necessitat de digitalitzar el nostre comerç local i

que s’instal·lés a les Cases d’Alcanar un pàrquing per autocaravanes.

visibilitat i la seva accessibilitat.

progressivament en una activitat estratègica en el desenvolupament

programes electorals del 2015-2019 i el del 2019-2023. Una proposta

nostre país com destí turístic de qualitat i dalt valor afegit.

transformar i actualitzar les formes de venda tradicionals.

Som conscients de la importància del turisme, a Catalunya disposen d’un

En aquells moments potser era una proposta molt visionària, però

de turisme de Catalunya 2018/22, i el Pla de Màrqueting turístic de

Aquesta proposta ja estava inclosa en els acords de pressupostos

escenari complet de planificació estratègica del turisme, el Pla estratègic
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el temps ens ha donat la raó.

Els grups municipals opinen
que vàrem prendre amb l’equip de govern perquè es tingués present
als pressupostos del 2020 i 2021.
Una proposta pròpia, però treballada conjuntament amb l’àrea de
Desenvolupament de l’Ajuntament d’Alcanar, amb qui hem d’agrair
que finalment hagi vist la necessitat del nostre comerç local en
realitzar aquesta transformació digital.
Gràcies a aquesta proposta, el nostre comerç podrà vendre els
seus productes i serveis de forma online, podent competir amb
altres plataformes. En definitiva permetrà tant la població local
com de fora des d’allí on vulgui amb qualsevol dispositiu podrà
efectuar compres als nostres comerços o obtenir tota la informació
necessària de les empreses i els serveis i productes que ofereixen.

A l’anualitat 2020 el percentatge de reconeixement d’obligacions de les
inversions és només del 42 %, el 2019 este percentatge era del 52 %.
Això provoca que ens trobem en partides que es van repetint any rere any
sense que es duguen a terme o que hi haja obres que van amb retard.
Un altre aspecte que cal tindre en compte és el retard en la presentació
dels pressupostos al Plenari. La legislació estableix que l’«aprovació
definitiva del pressupost pel Ple de la corporació s’haurà de realitzar
abans del 31 de desembre de l’any anterior al de l’exercici en el qual
s’ha d’aplicar». Ara bé, des del 2013, l’únic any que s’han aprovat
els pressupostos ans del 31 de desembre va ser a l’exercici 2019,
casualment l’any d’eleccions municipals.

Com nosaltres dèiem, o et transformes o mors.
Aquesta és una de les diverses propostes que portàvem al programa
electoral i que executa l’equip de govern.
Seguirem sumant per millorar la qualitat de vida de la nostra gent.

Objectiu: ampliar l´oferta formativa
En el pla de govern 2019-2023 el nostre equip ens vam marcar
la fita d´augmentar l´oferta formativa a Alcanar: l´hem triplicat. I a
més, aquesta oferta encaixa perfectament amb el pla estratègic
de municipi, tant en el sector musico cultural, com en el sector
Parlem de pressupostos municipals
El pressupost municipal és, en termes econòmics, on es concreten les
voluntats polítiques reals de quin municipi volen aquells que fan los
pressupostos. En el nostre cas, l’equip de govern d’ERC.
Una de les formes de classificar el pressupost municipal és per programes.
D’esta manera, analitzar los pressupostos mitjançant els programes ens

productiu. Aquest curs hem estrenat a l´Institut Sòl de Riu el cicle
formatiu de Vídeo, discjòquei i so, únic a les Terres de l´Ebre i el
vinent està previst començar el Programa de Formació i Inserció
d´auxiliar de Vivers i Jardins.
La nostra aposta per la cultura i la música és molt clara i ferma. De
fet, no podem obviar l´enorme tradició i trajectòria al nostre poble

pot ajudar a conèixer quines polítiques es prioritzen des del govern:  

en aquest sector. En uns mesos veurem inaugurat el nou auditori i,

Que la ciutadania del nostre municipi no és aliena a la greu crisi

paral·lelament, hem posat en marxa el projecte de conservatori. La

socioeconòmica ho mostren les dades d’atur. Al maig hi havia 542

nova oferta formativa havia d´encaixar dintre l´engranatge d´aquest

persones en situació d’atur, 50 persones més que les que hi havia al maig

projecte. I s’ha aconseguit, des de l’any passat ja està en marxa un

de 2020. En canvi, veiem que l’import destinat al Programa 241 - Foment

cicle formatiu innovador, actual i molt atractiu per al jovent.

de l’ocupació, és de 0 euros.
Si ens fixem en el programa 231 corresponent a l’Assistència social
primària (Serveis Socials), veiem com l’import pressupostat per este 2021
és de 377.778,02 € enfront dels 400.231,75 € que es van pressupostar el
2020. Donada l’actual situació socioeconòmica en què es troben moltes
persones del municipi, per què no s’ha prioritzat un augment en les

Els i les tècnics d´imatge i so i discjòqueis estan molt buscats dintre
el sector musical i cultural de l´actualitat. Aquestes professions
requereixen una formació rigorosa i això implica haver-se format
en equipaments de qualitat. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament
hem fet una dotació per a equipaments per valor de 15.000 euros

partides d’àmbit social?

aquest curs, i continuarem fent-ho el pròxim curs.

Al programa 431, sobre Comerç, trobem una partida de 70.000 € en

Per altra banda, el curs vinent estrenarem a l´institut el Programa

concepte de subvenció empreses i autònoms. Recordem que l’any

de Formació i Inserció d´auxiliar de Vivers i Jardins, una oferta

anterior es va aprovar una partida semblant, 60.000 € subvenció empresa

formativa dirigada al jovent entre 16 i 21 anys que busca una

i autònoms COVID 19, per a fer front al pagament de les despeses de
la taxa de brossa i l’impost de vehicles de tracció mecànica. A hores
d’ara aquelles persones que van sol·licitar esta subvenció no saben quin
import els correspon i evidentment, no han cobrat res. Tornarà a passar
el mateix amb aquesta partida de 70.000 €?
La CUP l’any passat ja vam votar NO als pressupostos i creiem que molts
dels motius que ens van portar a este posicionament es mantenen en el

alternativa a l´ESO, i que encaixa perfectament en el nostre
sector agrari, un dels pilars de l´economia municipal. Per a fer-ho
possible, posarem a l’abast de l’alumnat terrenys adequats per a
poder realitzar les classes pràctiques.
Alcanar és el lloc estratègic del nostre territori per impartir aquest
programa formatiu. Som una terra de cultius i de vivers, i tenim jovent,

pressupost 2021:

amb ganes, que busca una alternativa a la secundària i que en acabar

No hi consta cap intervenció per a la recuperació i rehabilitació de la Casa del

el curs podrà incorporar-se al món laboral o optar a un cicle de grau

La partida de diners destinada a polítiques mediambientals és

a enfortir el nostre sector primari, i per altra, volem ampliar l´oferta

i la generació distribuïda, ja que són propostes que ens permeten

dubte, aquesta fusió crearà sinèrgies i impulsarà nous projectes que

Marqués, recordem que l’edifici es va comprar el 2017 al BBVA per 232.000 €.

mitjà. D´una banda, necessitem joves formats que contribueixin

pràcticament nul·la. Des dels municipis s’ha d’impulsar l’autoconsum

formativa del nostre municipi i apostar pel nostre jovent. Sens

desconnectar d’empreses com Endesa.

contribuiran a assolir nous reptes que se´ns plantegen.
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L’Ajuntament d’Alcanar lamenta la mort de l’artista Narcís Galiá,
fill adoptiu del municipi i director de l’Escola d’Art
Narcís Galiá Adell va traspassar els 26

Núria Prades, artista canareva i comis-

Galiá va exposar per tot l’estat espanyol

de maig, amb 96 anys. Artista de renom

sària de diferents exposicions de Narcís

i també a Europa i Amèrica, on hi ha obra

internacional i catedràtic de pintura de la

Galiá, recorda que Galiá va ser “el meu

seua, en col·leccions privades o instituci-

Facultat de Belles Arts de la Universitat de

mestre i amic durant molts anys; a ell

ons oficials, com l’ajuntament de Barcelo-

Barcelona, Galiá ha deixat empremta en

li dec el que sé artísticament parlant”.

na, la Diputació i el Museu d’Art de Tarra-

l’art i la cultura locals, durant els més de

Com Prades, centenars de persones, al-

gona o el Consell Comarcal del Montsià.

25 anys que va estar director i professor

gunes de les quals avui són artistes o pro-

Va exposar a galeries de renom, com la

de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques,

fessors de diferents de disciplines, van

Katia Granoff de París, i va realitzar dife-

així com en poblacions veïnes.

passar per les seues classes.

rents gires itinerants internacionals amb

Nascut a Tortosa i amb vinculacions fami-

La pintura de Galiá va anar evolucionant a tra-

liar a Ulldecona, de ben jove, ja estiuejava

vés del temps, fins que va trobar el seu propi

a Les Cases d’Alcanar, a principis dels vui-

i inconfusible estil, amb un modern concep-

tanta, el pintor va començar a impartir clas-

te figuratiu, lluminós i ple de color i textures.

ses a l’Escola d’Art els caps de setmana,

La seua obra abasta totes les temàtiques: la

compaginant-ho amb la docència a La Uni-

figura, el paisatge, les marines, les flors, les

versitat de Belles Arts de Barcelona, d’on

natures mortes,... “Narcís mai es va preocu-

era catedràtic. Quan es va jubilar, es va

par massa de donar-se a conèixer, ell volia

traslladar definitivament a la seua casa-ta-

pintar i copsar, amb el seu llenç, la llum,

la Casa O’Connor.

ller de la Tancada, a la falda del Montsià, on

forma i color d’aquell moment màgic que

“Pintor, escultor i dibuixant brillant, a la

hi va trobar el seu univers particular.

ens volia transmetre”, afegeix Prades.

vegada que una persona altruista i ge-
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retrospectiva de les seues obres.
La seua gran estima per Alcanar va quedar
ben palesa quan, l’any 2015, el reconegut
pintor va donar al poble d’Alcanar part de
la seua obra i documentació artística, que
va cedir per a que foren exposades i visitables per tota la ciutadania. En l’actualitat
es poden visitar a l’Espai Narcís Galiá de

Vida local
nerosa, sempre va estar disposat a col·laborar amb l’Ajuntament per a
promoure la cultura i la sensibilitat artística entre la ciutadania”, comenta
Joan Roig, alcalde d’Alcanar.
“A Alcanar romandrà el seu llegat a través dels seus deixebles i de totes
les obres que ens ha donat, patrimoni canareu i internacional alhora”,
afegeix el batle.
Des de l’ajuntament es vol promoure un merescut homenatge a la seua figura des-

El vell
Quan arribo a casa seua, el vell està assegut a taula,
no té res al plat, a penes es distingeix que hi ha hagut
alguna cosa caldosa, però ell, amb la cullera a la mà,
va intentant agafar una mica de caldo o sopa imaginaris, i hi torna, segueix intentant-ho unes quantes
vegades més, mentrestant jo m’assec al seu costat,

prés de l’estiu, del qual s’informarà tan aviat com siga possible, amb l’objectiu que

ell em mira, no em reconeix.

hi puguen participar tant el seu antic alumnat com tota la ciutadania en general.

Quan para d’intentar menjar, li pregunto si té més

Espai Galiá

beso, i, com sempre que vaig, li dic: soc la Nuri. Ell

La Casa O’Connor compta amb un espai dedicat a Narcís Galiá, creat a partir

Ell ha estat una persona molt importat per mi, vaig

de la donació del reconegut pintor al poble d’Alcanar.
La donació és fruit de l’acord establert entre l’artista i l’Ajuntament, i inclou 48 obres,
entre pintures i dibuixos, i 3 escultures. Provisionalment, la col·lecció es troba ubicada a la planta baixa de la Casa O’Connor a l’espera de ser traslladada a un lloc
definitiu. Les obres exposades es distribueixen per èpoques i temàtiques, i mostren
l’evolució de l’artista; des del seu primer quadre, realitzat quan tenia catorze anys.
La Casa O’Connor es troba oberta al públic els divendres de 17 a 20 h i els
dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.

gana, em diu que no amb el cap, ara l’abraço i el
em torna a mirar i esbossa un somriure
ser alumna seua durant uns anys i ens vam convertir
en bons amics.
Mentre vaig ser la seua alumna, va ser molt exigent
amb mi, molt; em va fer plorar més d’una vegada, i
jo, a pesar que tenia més de 30 anys, sovint no podia
entendre perquè a mi no em trobava res prou bé. Ara
li agraeixo tant aquella exigència! Ell també m’ha estimat molt i m’ho ha demostrat, un cop em va dir que
li hagués agradat que fos filla d’ell.
Deixo els meus pensaments quan torna la seua parella, establim una conversa, mentre ell ens mira amb
la mirada perduda, ella em vol ensenyar alguna cosa,
acabem de traspassar la porta i ja sentim la cuidadora:
—NO! No s’aixeque, tornarà a caure!
Però ell ja està fent unes passes, hi vaig, l’agafo de
la mà i l’acompanyo a seure a un balancí, està intranquil, mira a tot arreu, com perdut, com qui no reconeix el seu entorn, torna a voler aixecar-se, crida:
— Mama, mama!
La mama, ara, és la seua companya, ella hi va sol·lícita, xerra, no l’entenem. Agafo el llibre que acabo de
publicar, m’assec al seu costat i li dic:
— Ha vist quin llibre que he fet?
Repassem les planes, mirem les il·lustracions junts,
somriu.
— Li agrada? Li pregunto.
— Sí, molt. Em contesta.
— És gràcies a vostè que l’he fet, vostè em va ensenyar a dibuixar i pintar i per això he pogut fer-lo.
Em mira somrient:
— Ah, sí? Em pregunta.
Faig un esforç per reprimir les llàgrimes, l’abraço.
— L’estimo molt. Li dic.
Ell m’agafa la mà entre les seues, em mira i torna a
somriure.
Núria Prades Sancho
Alcanar, maig del 2021
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El centre residència L’Onada d’Alcanar torna a la normalitat

Les residències i centres de dia com L’Onada d’Alcanar comencen a recuperar a poc a poc la normalitat després d’un temps
difícil a causa de la covid-19. L’àmbit de les residències va ser
dels més afectats per la pandèmia i on es van aplicar més restriccions per a protegir-ne les persones usuàries. Durant mesos no
rebien visites i l’únic contacte que tenien amb el món exterior era
a través de les noves tecnologies. Ara que la majoria d’usuaris i
usuàries ja han rebut les dues dosis de la vacuna, s’han relaxat
les mesures i, fins i tot, poden sortir del centre.
El centre disposa de places privades i públiques tant de residència com de centre de dia i, a més, ofereix el servei a domicili.
Actualment la residència té 54 usuaris i el centre de dia, 10. En
aquests moments hi ha disponibles places públiques al centre
de dia i places privades a la residència. Des del centre recorden que la seua tasca és facilitar el dia a dia de les persones

.

grans i les seues famílies, i els conviden a informar-se telefonant
al 977731134

Cursos de formació per a l’ús de desfibril·ladors a l’Escola Joan Baptista Serra

Durant el mes de juny l’equip docent de
l’Escola Joan Baptista Serra s’ha format
en matèria de suport vital bàsic i desfibril·lador. Aquests cursos s’han realitzat
de forma coordinada amb l’Ajuntament
d’Alcanar i formen part d’una campanya

guirem fent més formacions sobre el

suport vital bàsic i el funcionament
d’aquests aparells destinats diferents
sectors professionals, associacions

i també la ciutadania, tal com fèiem

abans de l’esclat de la crisi sanitària

integral de prevenció i atenció. En total

de la covid-19 “, explica el regidor.

s’ha format a una cinquantena de per-

Fins ara s’ha format a operaris de la

sones de la comunitat educativa.

Brigada Municipal d’Obres i Serveis,

Alcanar, municipi cardioprotegit
El municipi compta amb vuit aparells
desfibril·ladors instal·lats per l’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de
Tarragona, a diversos equipaments municipals. La Policia Local disposa d’un
altre aparell portàtil per a poder atendre
emergències. El propòsit del consistori

La formació ha estat impartida pel re-

treballadors i treballadores públiques,

gidor de Governació, Jordi Bort, capo-

l’equip docent dels diferents centres

ral del Cos de Bombers i instructor del

educatius, membres d’entitats i altres

bles casos d’aturada cardíaca i poder

persones del municipi.

salvar vides

Consell Català de Ressuscitació. “Se-
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és facilitar l’actuació davant de possi-

.
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Vida local
L’alumnat de l’Institut emprendrà diverses accions després
d’analitzar amb l’aplicació Litterati la brossa arreplegada

Durant mesos, l’alumnat de l’Institut Sòl
de Riu, d’Alcanar, ha dut a terme una
campanya d’arreplega d’escombraries
mitjançant l’aplicació Litterati, col·laborant en el repte del Catalunya Clean Up
Challenge. De tot el que s’ha recollit, etiquetat i geolocalitzat se n’han estudiat les
dades i se n’ha elaborat un informe. Ara el
següent pas és emprendre diverses accions, com escriure cartes a les autoritats
locals i les escoles fent-los propostes de
millora, així com difondre els resultats i les
accions per diferents mitjans.
L’activitat ha estat realitzada pel grup
d’estudiants de física i química de 4t
d’ESO en col·laboració amb els de
l’assignatura d’anglès en el projecte
eTwinning «Estudiar plàstics i crear un
impacte ambiental amb l’app Litterati».
Cristian Purton, un dels estudiants participants, ha remarcat que difondran els

Les dades obtingudes les han represen-

tades. Els estudiants i les estudiants re-

tades en un full de càlcul amb diferents

corden els perills del vidre per al medi

gràfics segons els materials, objectes o
marques etiquetats. Anna Valle, una de
les professores impulsores del projecte,
ha destacat que “es van arribar a classificar 25.000 dades”.

Pel que fa als resultats, veuen obvi que
el principal problema a la nostra àrea
són els plàstics, que representen gairebé el 50% dels materials etiquetats. De
totes maneres, els objectes més recollits són les cigarretes i els paquets de
cigarretes, amb 2.223 articles etique-

ambient: triga quatre mil anys a dissoldre’s i pot provocar incendis. D’altra
banda, és un dels materials que es pot
reciclar més fàcilment.
Un altre problema important són les
llandes i els metalls. S’han plegat 1.092
llandes, cosa que representa gairebé el
9% del total de la brossa. També han
trobat molts d’objectes relacionats amb
l’agricultura.
Valle ha destacat que “el centre i

tats. L’estudiant Raul Oltean ha explicat

l’alumnat ens plantegem que tota la

aproximadament 10.000 litres d’aigua

als i servisca per al futur”. Tots dos

que “cada cigarreta pot contaminar

faena no es quede en accions puntu-

i romandre a la natura durant dotze

consideren que ha estat una experièn-

anys”.

L’alumnat també ha arreplegat 536

resultats aconseguits per xarxes socials

peces de vidre, xifra que representa el

com Facebook, Instagram o Twitter.

4,2% del total de les captures etique-

cia enriquidora que els ha fet pensar
molt. Per això animen tota la ciutadania

.

a “sumar-se als diferents projectes
de neteja de l’entorn”
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Marta Sans guanya el premi popular del 4t certamen
de Poesia Recitada de la Ribera d’Ebre
Marta Sans ha guanyat el premi popular del 4t

és un dels meus llocs preferits i que ara, que hi

Premi Ribera d’Ebre de Poesia Recitada amb el

ha poca gent, és totalment inspirador”, diu.

poema “Impossible oblit”. El certamen, que va

Després de doctorar-se en química per la Uni-

tenir lloc el 24 d’abril a Vinebre, està organitzat
pel Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE) i
l’Ajuntament de Vinebre. Marta ha confessat que
ha estat tota una sort poder recitar al costat de
grans noms de les lletres ebrenques.

versitat de Barcelona, la Marta va marxar a
Hamburg per a bolcar-se al món de la recerca
científica. Després de viure a Alemanya durant
cinc anys, el 2019 va tornar a Barcelona, on treballa com a gestora de projectes de la Comissió

Aquesta és la primera vegada que aquesta jove

Europea. Del març de 2020 ençà, teletreballa

canareva es presenta a un premi de poesia. Hi ha

des de les Cases d’Alcanar, la qual cosa li per-

participat amb dos poemes: “Miralls” i “Impossi-

met de tenir més temps per a les seues aficions.

ble oblit”. D’aquest últim n’ha explicat la història,

“Durant els anys que vaig viure a Alemanya,

tot indicant que el va escriure a la Selleta, un lloc

vaig escriure molt, però no vaig participar en

que li dona pau i que la connecta amb Alemanya.

res. Ara que he tornat i gràcies al teletreball,

“Impossible oblit” posa veu a dos amants que es

m’he animat a fer coses que fins ara no havia

persegueixen tota la vida però que mai no aca-

fet. Sempre dic que els anys viscuts abans

baran junts. “És el poema més íntim de tots els

de la pandèmia vaig viure tot el que ara estic

que tinc. Per això el vaig presentar al certamen i

escrivint”. Una de les seues passions és llegir

crec que és per això mateix que vaig aconseguir

sobre divulgació científica, una afició que com-

transmetre’l al públic, que em va fer guanyar el

parteix amb la poesia: “Quan vull desconnec-

premi. Parla dels amants eterns, d’allò que po-

tar, prefereixo la poesia”, assegura. Tant és

dia haver estat i que no va ser. De les nits aque-

així que enguany s’estrena com a participant de

lles en què pensem que, «si el món s’acabés, no

la Mostra Oberta de Poesia d’Alcanar, organit-

ens importaria tant». El vaig fer a la Selleta, que

zada per Tomàs Camacho

.

Recomanacions literàries
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L’obscur adeu de Teresa Lanza
Toni Hill
Editorial Rosa dels Vents

Una novel·la intrigant i torbadora sobre la hipocresia, l’amistat, la immigració i els privilegis. Un

suïcidi inexplicable. Un misteri la veritat del qual no saben ni els morts. Existeixen pocs llocs tan plàcids com aquest enclavament proper a Barcelona, d’avingudes amples, jardins cuidats i cases amb
piscina. Un entorn idíl·lic on, en aparença, no passa mai res. Fins que un matí el dia desperta envaït

per una plaga d’esqueles ben estranyes. Apegats als arbres, enclavats a les tanques, els cartells
mostren la foto d’una xica, una creu negra i una pregunta escrita a mà: “Qui va matar la Teresa Lan-

za?”. Cinc dones recorden la Teresa, la jove hondurenya que netejava les seues cases, i cap d’elles
no ha aconseguit oblidar la notícia del seu suïcidi, fa gairebé un any. El que totes ignoren, i ningú
no sospita, és que l’ombra de la noia continua vagant per les seues llars a la recerca de respostes.
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Cultura
El periodista Miguel González guanya el Premi
de Ràdio Associació a la Inclusió
més d’una vintena de propostes. De fet, la

aquelles persones que no en tenen”,

21a edició dels Premis Ràdio Associació

explica Miguel.

ha batut tots els rècords de participació:
s’han rebut 117 candidatures per a les seues vuit categories.
Miguel González és llicenciat en periodisme per la Universitat Autònoma de
Barcelona. L’any 2009 va començar a
treballar a Tarragona Ràdio. A l’octubre
Foto cedida per Tarragona Ràdio

d’aquell mateix any va posar-se al capdavant de Tothom, un espai que dona

El jurat dels Premis Ràdio Associació ha
atorgat el Premi a la Inclusió al programa
de Tarragona Ràdio Tothom, presentat
pel periodista canareu Miguel González
Richart (1985). El jurat ha considerat que
el programa “s’ha consolidat amb els anys
com un espai de referència sobre la diversitat, la integració i les qüestions socials
vinculades a col·lectius en risc d’exclusió
o de capacitats diverses”. Es dona la circumstància que enguany aquesta categoria ha tingut una participació rècord, amb

02

veu a persones amb capacitats diferents.
De llavors ençà, el programa ha tingut
prop de cinc-centes edicions en antena.
El passat mes de gener, va passar de tenir una periodicitat setmanal a emetre’s
cada dia en horari de màxima audiència i
just abans de l’informatiu del migdia. Així
mateix, Tothom ha ampliat el seu àmbit
temàtic a la solidaritat, a la cooperació,
a qüestions socials i a totes les entitats

Miguel ja va rebre el Premi a Millor Presentador de Ràdio 2018, i el seu programa, Tothom, va obtenir el Premi Micro,
de Ràdio Sant Pere i Sant Pau.
El periodista considera que el Premi de
Ràdio Associació que acaba de rebre
és un reconeixement “molt xulo” i afig
que se sent molt afortunat perquè té una
faena que l’apassiona: “En el meu cas,
el fet de ser cec no ha condicionat
excessivament la meua carrera. Però
reconec que no tothom té la mateixa
sort perquè cada tipus de discapacitat
comporta unes limitacions diferents
i, gairebé en totes les professions, la
discapacitat suposa un prejudici que
només desapareix demostrant tot el
que saps i el que ets capaç de fer”.

i persones que treballen amb col·lec-

La gala de lliurament de premis va tenir

nàixer amb la finalitat de donar veu a

Barcelona

tius vulnerables. “Aquest programa va

.

lloc el 10 de juny a l’Auditori ONCE de

Les bruixes d’Arlet
Bel Olid
Il·lustracions de Pep Montserrat
Editorial Casals

Set, eren set, les bruixes d’Arlet... Fins que es van trobar un ou

misteriós. Totes set decideixen guardar l’ou al calaix de l’aparador

de casa. L’endemà, l’ou, com si fos a causa d’un encanteri, emet

sorolls. Però no són uns sorolls qualssevol: són els d’un petit unicorn amb banya i crinera, aletes de seda i estrelles als peus. Les
bruixes el volen convertir en un unicorn bruixot, però l’animal no

se’n surt: a més de no tenir cap berruga al nas ni saber volar amb
granera, amb els seus vols només aconsegueix traçar un munt

d’arcs de Sant Martí. Les bruixes se’n volen desfer, però, amb un

final que el lector pot inferir, aquest animaló, de nom Patrici Lluent,
acaba accedint a la voluntat de les bruixes.

.

Es tracta d’una obra ben construïda per a lectors inicials. La història és lineal i de ben fàcil seguiment
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Tauler d’anuncis
Nous límits de velocitat a tot el municipi
L’11 de maig va entrar en vigor una nova directriu de la Direcció General de
Trànsit que estableix que la velocitat màxima permesa a les vies urbanes i travessies queda limitada a:

20 km/h als carrers amb una calçada de plataforma única, és a dir, en què les
voreres i la calçada són al mateix nivell.

30 km/h a les vies d’un sol carril per sentit de circulació.
50 km/h a les vies de dos o més carrils per sentit.

Ajuts per al menjador escolar 2021-2022
Ja és obert el termini per a sol·licitar els ajuts individuals de menjador del curs
2021-2022. Aquest termini finalitzarà el 30 de juny de 2021. La principal novetat
en la convocatòria d’enguany és que les sol·licituds s’han de presentar telemàti-

cament a través del formulari que hi ha la pàgina web del Consell Comarcal (www.
montsia.cat) per a la qual cosa només caldrà disposar del certificat digital idCAT
Mòbil. En cas de no tenir l’idCAT Mòbil, es podrà tramitar des del mateix formulari
de sol·licitud.

Consulta pública prèvia per a l’elaboració del Reglament
únic per a l’ús de les instal·lacions esportives municipals
L’Ajuntament d’Alcanar ha obert el període de consulta pública prèvia per a

l’elaboració del Reglament únic per a l’ús de les instal·lacions esportives municipals. La ciutadania del municipi, especialment les persones que practiquen

algun esport, són un pilar essencial a l’hora de copsar les necessitats que s’han

.

de tenir en compte en el moment de perfilar el futur reglament. Tothom hi pot fer
aportacions per mitjà dels canals habituals o de l’adreça electrònica esports@
alcanar.cat. El termini per a fer-hi aportacions finalitza el 27 de juny de 2021
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Les majorettes d’Alcanar

Ara fa...
La Rosa Samper explica: “No oblidaré
mai el dia que vam estrenar les botes
blanques. Vam anar a la pista de ball a
entrenar-nos i, només entrar, ens vam
trobar amb tots els parells exposats al
centre de la pista. Quasi vam plorar totes de l’emoció”.
Les majorettes d’Alcanar ben aviat van
ser molt sol·licitades a altres pobles,
com Sant Jaume d’Enveja, Masdenverge, Mas de Barberans o els Muntells.
En agraïment per la seua actuació, els
respectius ajuntaments els oferien un
berenar. Amb aquest gest d’agraïment

El Grup de Majorettes d’Alcanar, a punt de sortir de davant de l’antic edifici de l’Ajuntament. Foto:
José Manuel Rodríguez Mouriño.

diferència de les seues companyes, ella

les majorettes es van popularitzar molt

vestia una jaqueta de color blau marí,

de l’Ebre. Aquests grups van nàixer cercant imitar les desfilades nord-americanes. Arran de l’èxit de les majorettes
del Perelló, es van crear agrupacions similars per moltes poblacions amb més
o menys fortuna i Alcanar no en va ser
una excepció. L’any 1972 es va constituir el Grup de Majorettes d’Alcanar.
La seua primera actuació va ser al camp
de futbol, amb l’acompanyament de la
Banda de Cornetes i Tambors de l’Organización Juvenil Española (OJE) i amb
una gran expectació. Formaven el grup
una vintena de xiquetes, d’entre deu i
dotze anys, que desfilaven elegantment
uniformades davant de la banda. L’uniforme consistia en una casaca de color
roig, amb barret de soldat de gala folrat
de vellut, botes i faldetes curtes blanques. Duien un bastó metàl·lic que mo-

gaven cap quota, però els uniformes,
els complements i la resta de despeses

Per influència francesa, als anys setanta
a l’Estat espanyol, i també a les Terres

ja estaven més que contentes. No pa-

se situava al mig de les dos files de xiques i era qui els marcava els passos,
els moviments i els giravolts dels bastons. “De molt menuda m’encantava
cantar, ballar, fer teatre... A partir de les
actuacions de les majorettes que havia
vist per la tele, vaig engrescar les amigues de l’escola a formar el nostre propi
grup”, recorda amb nostàlgia, i afig que
l’Ajuntament els cedia la pista de ball
del futbol per als assajos però que, de
vegades, assajaven al magatzem de la
Paquita “la Sabatera” perquè els quedava més prop de casa.
Rosa Mari Pitarch era la banderera del
grup, que encapçalava la desfilada. Les
primeres de les dos fileres eren l’Imma
Richart i la M. Carmen Selma. Tot seguit,
entre d’altres, Roser Villalonga, Maica
Cervera, les germanes Chavalera (Dolors i

anaven a càrrec de les famílies.
Aquelles jovenetes que es pentinaven
la cabellera amb eixugador de mà, que
lluïen ombres blaves als ulls i que feien
malabars amb el bastó van marcar el ritme de les cavalcades de reis, les desfilades de carrosses i altres celebracions de
les festes majors. Ningú no es volia perdre el seu espectacle, ple de vistositat i
alegria. El recorregut partia de davant de
l’antic ajuntament i, després de passar
pels principals carrers del nucli urbà, seguia fins al camp de futbol o la plaça de
bous, on tenia lloc l’espectacle final.
Malgrat la seua popularitat, el grup va
durar poc. La seua última actuació va
tenir lloc dos anys més tard. Va ser en
el transcurs de les Festes Quinquennals
de 1974 quan es va dissoldre el grup.
Han passat ja gairebé cinquanta anys
i, malauradament, algunes d’aquestes

Marissín), les bessones Il·luminada i Elvira

noies ja fa anys que no hi són. La resta

Martínez i la seua germana gran (Carmi-

encara guarden records entranyables

La Paqui Castro, amb només dotze

na), Rosa Samper, Paquita Martínez, Ele-

d’aquella època de la seua infantesa en

anys, n’era la capitana i entrenadora. A

na Queralt, Juanita Bel i Marissín Queralt.

què eren felices simplement desfilant

vien amb desimboltura.

.
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La contra d’

escolta-la!

107.5 FM

Robert Garcia: “El millor residu és el que no es genera”
L’enginyer canareu Robert Garcia (1971)

CleanUpChallenge. L’objectiu és esten-

és l’impulsor del Catalunya Clean Up

dre-ho a les altres 41 comarques i –per què

Challenge, el repte de neteja que té per

no?– a Europa i al món.

objectiu contribuir a la millora del medi

Quina relació teniu amb l’Aula de Foto-

ambient i conscienciar les persones de
la necessitat de mantenir net el nostre
planeta mitjançant diferents actuacions.
Des del seu inici, el 24 de setembre de
2020, el projecte ha aconseguit superar
el miler de participants i les 230.000 captures. A més, s’hi han sumat 182 municipis i 67 entitats. El Catalunya Clean Up
Challenge ja ha traspassat l’àmbit territorial de Catalunya i s’ha convertit en

grafia d’Alcanar?
L’Aula és una de les 67 entitats amb què
col·laborem. Vam organitzar el concurs fotogràfic “Fem visible l’invisible” per a donar visibilitat a la brossa amb què ens hem
acostumat a conviure. Prendre consciència
és el primer pas de la solució!
A més, heu col·laborat en accions de neteja a diversos municipis del país i heu

una iniciativa a escala mundial.

organitzat recollides simultànies.

Com i quan naix la iniciativa?

La més important va ser #EnamoratsDeLa-

El setembre de 2020 Berry Global Inc., empresa on treballo, va organitzar un repte de
neteja amb l’app Litterati. De seguida vaig
adonar-me del potencial de l’ús de la tecno-

Natura, el 14-F, que ha esdevingut un repte
global #InLoveWithNature, amb captures a
22 països de 4 continents.
També heu cercat el suport d’entitats.

logia, sobretot a escoles i administracions,

Per què?

i vaig crear el #CatalunyaCleanUpChallenge

L’efecte papallona és la nostra essència.

per a empoderar persones arreu del país.

Les peces s’agafen d’una en una i totes

Quin impacte ha tingut?

sumen. A més, totes poden inspirar altres

A Catalunya duem més de 150.000 peces

accions. El nostre model és col·laborar

en prop de 200 municipis de 33 comarques, i a tot el món, 230.000, amb més
de mil participants. Gràcies al Consell Comarcal, dels 13 ajuntaments del Montsià ja
en tenim 12 d’adherits i, per al curs vinent,

volucrat 10 instituts a 6 països i han capturat més de 50.000 peces de brossa! Ja han

acabat l’anàlisi de dades i han iniciat accions de millora.

El Catalunya Clean Up Challenge té una
important vessant pedagògica.

Volem arribar a totes les escoles i anar més
enllà, amb cinc objectius recollits a la paraula CREAR: Canvi Cultural, Reduir/Reci-

clar, Educar, Anàlisi/Acció i Replicar.

Quines conclusions es podran traure
una vegada finalitze el repte?

Fins ara és un projecte pilot en què hem

après què funciona i què no, i per què. Ara cal
aplicar-ho i estendre-ho a tot Catalunya. Per
a fer-ho necessitem lideratge institucional.

Per què dieu “empoderem les persones
per a CREAR un entorn més net”?

Fixa’t en els alumnes de l’Institut. Amb Litterati els hem empoderat perquè trobin so-

lucions per a C. R. E. A. R. un entorn més
net. Per això han hagut de recollir dades!

Només recollint brossa no anem enlloc! El
millor residu és el que no es genera.

A partir de les dades capturades es po-

dria fer un mapa de residus de Catalunya

amb tothom que vol ser part de la solució,

o el Montsià?

incloent-hi administracions, empreses, es-

Tindrem una mena de gigafoto que ajudarà

coles i associacions. Només generarem un
gran impacte si actuem com a comunitat.
Quina valoració fas de la participació

més de la meitat dels 35 centres escolars

dels alumnes de l’Institut Sòl de Riu?

han confirmat la participació al #Montsia-

Es mereixen la creu de Sant Jordi! Han in-

a entendre la petjada de residus i a actu-

ar. Les companyes de @Residuzerospm

diuen: “L’acció més petita és millor que la

.

intenció més gran!”. I va d’això, d’actuar,

perquè no és la meva brossa, però sí que
és el meu planeta

