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La fi de l’estat d’alarma
El 9 de maig ha acabat oficialment la vigència de la normativa que regulava l’estat d’alarma. D’aquesta manera, també es posa punt final al confinament nocturn. Paral·lelament, s’eliminen les restriccions de mobilitat
i el confinament perimetral de Catalunya, i es permet l’obertura de bars i
restaurants en horari nocturn. Tot i això, es mantenen vigents la limitació
a un màxim de sis persones en les trobades socials, tant d’àmbit públic
com privat, sense límit de bombolles, i les normés d’ús de la mascareta.
Les dades que tenim actualment ens fan ser optimistes. L’índex de
risc de rebrot a Alcanar és molt baix. Ja s’ha vacunat, almenys amb
una dosi, una quarta part de la població de Catalunya, i els índexs més
importants continuen amb una tendència a la baixa, començant pel
nombre d’hospitalitzats a les Terres de l’Ebre.
No podem, però, abaixar la guàrdia. Es tracta de ser responsables, conscients que encara ens queda una part del camí per recórrer. Som lluny de la
immunització de grup i la pandèmia continua essent una realitat. En aquest
context, la Generalitat de Catalunya encara no permet de celebrar festes majors, motiu pel qual, un any més, no hem pogut xalar amb les festes de maig.
No obstant això, l’Ajuntament d’Alcanar aposta per una cultura segura,
tot respectant les mesures de seguretat i distanciament que marca
el Procicat. Amb aquesta premissa es va organitzar la Diada de Sant
Jordi, així com els Tasts de Primavera, una programació cultural alternativa a les festes de Sant Isidre que s’ha celebrat durant dos caps
de setmana. Així mateix, ja es treballa en les activitats de l’estiu: actuacions de petit format adreçades a diferents públics per tal de garantir
estones de lleure al llarg dels mesos de juliol i agost. I és que la cultura,
en temps de coronavirus, és més necessària que mai.

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!

?

Aquest curs l’Ajuntament d’Alcanar ha instal·lat dívuit
tanques al pati de l’institut amb l’objectiu de mantenir la

separació entre els grups bombolla del centre. Les tan-

ques, que tenen una longitud total de 36 metres, garanteixen la seguretat de l’alumnat a l’hora de l’esbarjo.

L’Ajuntament denuncia l’ús incívic que s’ha fet dels dipòsits que proporciona per a abocar-hi restes de poda.

Les incidències es van registrar durant els dies de Setmana Santa a la zona d’Alcanar Platja, a Montsià Mar i
Garbí, on es van llençar les restes de la tala de palmeres,

cosa que va dificultar l’accés del vehicle que retira els
residus.

D’on ve este malnom?
València
Alguns malnoms, a vegades, fan referència a topònims. Noms de ciutats, de serres, de països o de carrers.
Inaugurem, doncs, este epígraf –que no havíem tocat fins ara– amb un malnom que –ja ho advertim– s’està
quedant en les últimes.
Batiste Matamoros lo Saurellat va emprendre de molt jove el camí de la Ribera, com molts altres canareus.
Treballant al mas del Galerenc, una tarda li va agafar un mal d’espinada horrorós. “Me’n tornaré cap al poble”,
deia al manetxeu. “No te’n vages, home. Ara et farem fregues i t’embolicarem amb una faixa ben apretada, i
veuràs com notaràs millora”. Sendemà, amb la faixa nugada entre ventre i espatla, Batiste lo Saurellat va ser
objecte de conya entre la colla: “Mireu-lo, pareix un dels de València!”.
I així va ser com Batiste va passar de ser Saurellat a ser lo tio València. Sons fills han lluït el malnom amb orgull
i ara, com altres renoms, temen que es perda... Una llàstima, no creieu?, perdre el nom d’una ciutat tan bonica?
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L’activitat nàutica de vela, un nou recurs educatiu
i de lleure al municipi
L’activitat nàutica ha esdevingut una
peça clau en el model de desenvolupament turístic del municipi i, a la vegada,
un nou recurs educatiu dins l’activitat
curricular de l’Escola Marjal de les Cases d’Alcanar.
Després que l’Ajuntament haja treballat
intensament durant anys en el posicionament gastronòmic i en la millora de la
posició de les Cases com a destinació
de qualitat, fet que ha permès assolir el
segell Vila Marinera, d’aquí al final del
mandat els esforços se centren al voltant del posicionament com a destí turístic associat a l’activitat nàutica.
Dins d’aquesta estratègia marc, el mes
d’abril es va iniciar a l’Escola Marjal el projecte «Esport blau escolar» amb el propòsit que la pràctica esportiva de la vela forme part del currículum escolar de l’Escola
Marjal dins de l’assignatura d’Educació
Física. Al mateix temps, s’està treballant
perquè l’activitat nàutica, cada vegada,
tinga un paper més rellevant al municipi,
que s’identifique amb el destí.
“Aquest projecte integral és clau en
la nostra estratègia turística i està
totalment alineat amb l›objectiu del

nostre pla de govern: promocionar i

promoure els esports nàutics per tal
d’ampliar l’oferta de lleure i associar

les Cases al turisme nàutic”, explica
l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig.

En marxa el programa «Esport
blau escolar»
L’Ajuntament d’Alcanar, l’Escola Marjal,
la Federació Catalana de Vela, el Club
Nàutic de les Cases i l’Associació de
Famílies d’Alumnes (AFA) de les Cases
han impulsat el projecte «Esport blau
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escolar» per a l’alumnat de l’escola

sics de vela. En total hi ha 57 escoles

Marjal, que s’ha iniciat el tercer trimes-

a tot Catalunya, situades en municipis

tre d’aquest curs escolar.

costaners, que formen part del projec-

L’Esport Blau Escolar és un programa

te. De les Terres de l’Ebre hi participen

tants i aquest repte ens ha demostrat
que treballant en equip podem aconse-

guir grans coses com aquest projecte
amb què poder seguir creixent i millo-

pioner a l’Estat, impulsat l’any 2017 per

l’Ampolla i les Cases.

rant l’entorn dels nostres menuts”.

la Federació Catalana de Vela, la Secre-

El treball per a aconseguir formar part

Les dos coincideixen en el fet que és molt

del programa ha estat molt transversal.

positiu acostar l’alumnat als esports nàu-

taria General de l’Esport, el Departament
d’Educació de la Generalitat i els Consells Esportius de Catalunya.

Aquest

programa combina educació i esport, i
proposa una activitat de formació poliesportiva en la vela, integrada en l’assignatura d’Educació Física i dirigida, inicialment, a l’alumnat de cinquè de primària.

La idea va sorgir de l’AFA de l’escola Marjal, a la qual es va sumar el Club
Nàutic, que va dur a terme les gestions
oportunes amb la Federació Catalana
de Vela i l’Ajuntament, que n’ha assumit
el cost per tal de garantir la implantació

tics: “En el cas de la vela, els xiquets

fan esport, però també es diverteixen.
A més, és una bona eina per a promou-

re el treball en equip, passar-s’ho bé,

respectar el medi ambient, conèixer la
mar i adquirir un nivell de navegació

aquest mateix any. En aquest sentit,

adequat per a la seua edat”.

Sònia Reverter, directora de l’Escola Mar-

Norma Tena, membre de l’AFA en aquell

Per a poder garantir la viabilitat del pro-

som una escola rural, hem pogut in-

mariner. El blau de l’aigua i l’olor de

cinquè i sisè, ja que en el cicle superior

dia. I gràcies al projecte podem gau-

jal, apunta que, “en el nostre cas, com

moment, comenta que “som un poble

cloure-hi els 36 xiquets i xiquetes de

mar ens acompanya des del primer

habitualment treballem de forma cíclica,

dir un dels nostres principals tresors”.

conjunta”. De fet, és la primera escola
d’una zona escolar rural (ZER) que té l’esport blau com a assignatura curricular.
«Esport blau escolar» inclou deu sessions, de les quals una és teòrica i la resta
són pràctiques de vela col·lectiva, doble
i individual. A més, és una activitat avaluable, ja que forma part del currículum
i, quan s’acaba el programa, l’alumnat
obté una titulació de coneixements bà-

El gener de 2020, la directora de l’escola
va plantejar en un consell escolar la possibilitat d’adherir-se al projecte. L’oportunitat

jecte, l’Ajuntament ha assumit la despesa
d’aquest primer any. L’any vinent la Federació de Vela ja finançarà un 75% del
cost. “Quan va sorgir l’oportunitat d’en-

trar en el projecte, des de l’Ajuntament
ho vam veure molt clar. A un lloc de
mar és normal que les activitats d’esport nàutic formen part del currículum

va venir just un any més tard, després del

de l’educació física”, afirma la regidora

tot un mica precipitat, però no podíem

L’activitat nàutica com a eina de

període de confinament. “Al final va ser

deixar perdre l’oportunitat de practicar
vela en aquest entorn tan privilegiat que

ens envolta”, detalla la directora. Tena
afegeix que “som menuts, però cons-

d’Educació, Maribel Ramon.

desenvolupament turístic
La implicació del Club Nàutic també ha
estat imprescindible per aconseguir el
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l’activitat nàutica de vela com un nou
recurs educatiu, però també de lleure.
En aquest sentit, Josep Saumell, gerent
del Club Nàutic, explica que, de forma
paral·lela a la petició de l’Escola, es va

“

“

doble objectiu de l’Ajuntament: utilitzar

volem reforçar el posicionament de
les Cases com a destinació vinculada
també a l’esport nàutic

fer un treball intens amb la Federació de
Vela per tal que es pogués entendre bé la

proposta: “La Federació ha rebut moltes sol·licituds, però no totes les escoles han aconseguit entrar al programa

perquè la proposta ha d’anar lligada a
un projecte més ampli del Club Nàutic

que incloga activitats complementàries i formacions obertes a tothom”.

L’escola de vela del Club està a prop
d’arribar al seu trentè aniversari. “Ara, el

fet d’apostar per l’esport blau a l’escola ens permetrà apropar un recurs i

una activitat pròpia a la gent del municipi, i donar l’oportunitat de practicar
la vela a qualsevol persona i a un preu
més assequible”, afegeix Saumell.

“La col·laboració amb el Club Nàutic

i l’aposta de l’Ajuntament per posar

recursos econòmics per a promoure l’activitat nàutica i fer-la accessi-

ble durant bona part de l’any ha de
contribuir a incrementar la demanda
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i a reforçar el posicionament de les

Cases com a destinació vinculada
també a l’esport nàutic”, recalca Jordi
Monfort, regidor de Turisme.
L’assoliment d’aquest objectiu depen-

lar i això passa per fer-la accessible per
a les famílies. “A mesura que grans i
menuts es familiaritzen amb aquestes activitats, augmenta la possibili-

.

drà de la capacitat de donar continuïtat

tat que en siguen nous usuaris”, con-

a l’activitat també fora de l’àmbit esco-

clou el regidor de Turisme

Actualitat municipal
L’Ajuntament renova el parc infantil
de la plaça Sancho Panza,
d’Alcanar Platja
Els xiquets i xiquetes d’Alcanar Platja

Tot i que el parc es va obrir el dia

gaudeixen, del 30 d’abril ençà, d’una

30 d’abril, els operaris de la Brigada

nova zona de jocs situada a la plaça
Sancho Panza.
Les actuacions de l’Ajuntament han
consistit a renovar l’anterior parc infantil, situat al mig de la rotonda de la
plaça Sancho Panza, a la urbanització
Serramar. En concret, durant els darrers
mesos s’han rehabilitat els gronxadors i
les molles i s’ha instal·lat una estructu-

hi segueixen treballant. Ara arreglen
una illeta que permetrà de bifurcar el
trànsit. L’anterior es trobava en mal
estat i s’ha demolit. Recentment han
construït una vorada perimetral nova
i, banda dins, hi posaran una base de
formigó, damunt de la qual es col·locaran jardineres amb plantes de tem-

ra nova que inclou la principal zona de

porada.

jocs. Aquesta estructura es va adquirir

“Amb totes aquestes accions es pre-

a finals de l’any 2020 amb una partida
pressupostària específica.
Dins de la mateixa actuació s’ha substituït la tanca per una de nova, amb
més de 40 metres lineals de fusta, per
tal de delimitar l’àmbit del parc infantil i

tén renovar la imatge del parc i que
l’interior d’aquesta gran rotonda siga
més acollidor i segur, ja que al voltant hi
circulen vehicles”, afegeix la regidora.
La millora i renovació de parcs infantils

protegir els menuts que són al recinte,

al municipi forma part del pla de go-

de manera que no tinguen accés direc-

vern i té per objectiu fer accions amb

te a la calçada. També s’hi ha col·locat

un impacte positiu en els més menuts

mobiliari urbà nou (dos bancs i pape-

i augmentar les oportunitats d’esgambi

reres), amb l’objectiu que les persones
que acompanyen els xiquets puguen
descansar.
“El resultat ha estat fruit del treball
conjunt dels serveis tècnics municipals, que han fet el disseny i la part
tècnica de dibuix, i de la Brigada
Municipal d’Obres i Serveis, que ha
portat a terme l’actuació”, explica la

saludable per a tothom. Anteriorment, la
Regidoria d’Urbanisme ja havia reformat
els parcs situats a la plaça Lluís Companys i la dels Països Catalans, d’Alcanar, i a la Urbanització Garbí, d’Alcanar
Platja, i també havia instal·lat un nou
parc infantil al passeig del Marjal. Així
mateix, està previst que enguany es re-

.

regidora d’Urbanisme i Ordenació del

nove totalment el parc Mercè Rodoreda

Patrimoni, Ivette Fibla.

de les Cases
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Alcanar: l’únic municipi del Montsià que aconsegueix un
100% del Segell Infoparticipaper tercer any consecutiu

nir accés a la informació, però sobretot

La Universitat Autònoma de Barcelona

L’acte s’ha celebrat a l’auditori de la UAB,

(UAB) ha lliurat avui el Segell Infoparti-

seguint les mesures de seguretat per la

cipa a la qualitat i la transparència de la

covid-19, motiu pel qual en aquesta edi-

grans premisses de l’Infoparticipa”.

ció no s’ha entregat el diploma directa-

Tal com es preveu en el pla de govern,

comunicació pública local amb un 100%
de puntuació a l’Ajuntament d’Alcanar,

ment als representants dels municipis.

l’únic de la comarca del Montsià i un dels

Durant l’acte, Armand Balsebre, catedràtic

39 de tot el país que enguany han obtingut un 100% d’indicadors positius. A

del Departament de Publicitat, Relacions
Públiques i Comunicació Audiovisual de la

més, aquest és el tercer any que Alcanar

UAB i director del grup de recerca Com-

aconsegueix la màxima puntuació.

SET, ha destacat que “el ciutadà ha de te-

l’ha d’entendre, aquesta és una de les

l’Ajuntament ha orientat la seua acció de
govern a aconseguir que l’Administració funcione d’una manera cada vegada més transparent. Joan Roig, alcalde
d’Alcanar, s’ha desplaçat aquesta tarda
a la UAB i ha manifestat que “revalidar

el 100% durant aquests anys ha im-

plicat un important canvi en la cultura
organitzacional de l’Ajuntament. I en

aquest sentit, hem de fer un agraïment

a l’equip tècnic del consistori, i especialment als departaments de Secretaria, Intervenció i Comunicació”.

L’alcalde ha estat acompanyat per la regidora de Participació Ciutadana, Meritxell
Ulldemolins, la qual ha recollit el Segell i ha

explicat que “des de l’organització d’Infoparticipa, enguany han afegit més indicadors i també han sigut més estrictes

a l’hora d’avaluar els diferents webs mu-

.

nicipals, aquest fet ens estimula a seguir

treballant per a democratitzar encara
més la nostra administració”
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Actualitat municipal
La síndica de greuges atén, durant el 2020, 44 visites,
més de la meitat de les quals s’han resolt
La situació urbanística d’Alcanar Platja en

forma telemàtica, posant èmfasi en les

A part de les visites presencials, s’han fet

primer lloc, les qüestions de convivència

limitacions marcades per la pandèmia.

arribar nou consultes per altres vies, com

entre les persones i els animals, les incidències amb empreses proveïdores de
serveis i els problemes vinculats a la covid-19 i a la crisi econòmica i social que
en deriva, com l’assistència sanitària o
l’atenció a col·lectius vulnerables, són algunes de les qüestions que va gestionar
la síndica de greuges d’Alcanar, les Cases
i Alcanar Platja durant l’any 2020, tal com

Així, va reflexionar sobre “la possibilitat
de realitzar altres activitats en un con-

text diferent, que la crisi sanitària no
ha permès”. També creu que “la ciuta-

el telèfon, el Whatsapp o el correu electrònic. L’informe de la síndica de greuges inclou totes les queixes i consultes fetes per

dania ha sabut fer ús d’aquest nou ser-

la ciutadania durant l’any passat, així com

Finalment, la síndica va agrair “la impli-

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, va fer un

vei, que feia anys que no es prestava”.

cació de totes les persones regidores, tant de l’equip de govern com de

una explicació de la seua gestió.
agraïment públic molt sincer a la síndica
per “tota la feina realitzada des de l’inici,

es descriu en el seu primer informe anual.

l’oposició, i la confiança demostrada”.

La síndica, Rosa Raga, va estrenar el càr-

Així, durant l’any 2020 ha rebut 35 queixes

rec el novembre de 2019, després d’ha-

i consultes, de les quals només 23 eren de

ver-se’n aprovat el reglament i d’haver

competència municipal. En aquest sentit,

estat elegida. Raga va donar compte de

s’han resolt el 53% d’aquestes; la resta es

la seua funció durant el 2020 en la darre-

troben en procés de tramitació o seguint

seua feina incansable i van encoratjar-la a

ra sessió plenària del març, celebrada de

els tràmits administratius que corresponen.

seguir treballant en la mateixa línia

també per tota la feina feta durant la pandèmia, pel servei públic totalment desinteressat”. Tots els portaveus dels grups
municipals van coincidir a felicitar-la per la

.

En marxa les obres de millora de l’N-238, que uneix
Vinaròs amb Alcanar i Ulldecona
entre el País Valencià i Catalunya serà

Ja han començat al terme de Vinaròs les

dels trams més perillosos de la via. El

reivindicades obres de millora de la car-

temps d’execució serà de 30 mesos.

una realitat”. Roig ha posat en relleu que

Cada dia circulen per l’N-238 prop de

“aquesta és l’obra que tanca el cercle.

retera N-238, que connecta la capital del
Baix Maestrat amb Alcanar i Ulldecona.
El projecte de millora de la carretera
N-238 (Ulldecona-Vinaròs) té un pressupost del Ministeri de Foment de 12,8
milions d’euros i atén una reivindicació

8.900 vehicles, entre els quals uns 1.400
de pesants. Sobretot es donarà més seguretat als conductors amb l’ampliació de
vorals amb una amplada d’1,5 metres, fins

Aquesta carretera es troba en molt mal estat

el sud del Montsià. Les obres han estat

L’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, ha mostrat

la seguretat viària, la reordenació de tots
els accessos a la via i l’adequació de les
connexions amb l’AP-7. Així mateix, inclouen la millora de l’accés a Alcanar, un

accessos dignes que es mereix en les
zones d’entrada més importants”.

històrica dels veïns del Baix Maestrat i

veuen l’ampliació del traçat, la millora de

el nostre municipi finalment gaudirà dels

la plataforma de la carretera i la creació de
ara inexistents en molts de trams.

adjudicades a l’empresa Pavasal i pre-

Amb l’Àngol i la rotonda de les Cases,

i presenta moltes deficiències. S’hi produeixen nombrosos accidents que posen en pe-

la seua satisfacció per l’inici dels treballs:

rill les persones que hi circulen, majoritària-

per al municipi i llargament reivindicada.

també ha volgut recordar “les desenes de

conjunt dels ajuntaments de Vinaròs,

que lamentablement hi han perdut la vida

“És una infraestructura molt necessària

ment veïns i veïnes d’aquests municipis. Roig

D’aquí a uns mesos, gràcies al treball

persones que hi han patit accidents i les

Ulldecona i Alcanar, este nexe d’unió

en accidents els darrers anys”

.
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Actualitat municipal
Alcanar homenatja els canareus
deportats als camps nazis
El dia 5 de maig es va commemorar al

rir l’1 de maig de 1945 al Kommando de

municipi el dia nacional d’homenatge

Wöbbelin, i Juan Bautista Nos Fibla (fill

als deportats i deportades, a les persones assassinades i a totes les víctimes

de José Nos), que va sortir alliberat del
camp de Gusen el 22 d’agost de 1941 a

del nazisme de l’Estat espanyol.

petició del govern espanyol.

Entre el 24 d’agost de 1940 i el 5 de

En la seua memòria l’any 2019 l’Ajun-

maig de 1945, cinc canareus van viure
la barbàrie dels camps d’extermini nazis. Es tracta de José Nos Juan, que va
morir al camp de Gusen el 16 d’octubre
de 1941; José Fabregat Chimeno, que

tament d’Alcanar va instal·lar un monument al cementeri. Consisteix en un
tram d’una via de tren, que representa
la forma com la majoria dels deportats
arribaven als camps de concentració, i

va ser alliberat del camp de Buchenwald

en una placa amb els cinc noms.

per l’exèrcit nord-americà l’11 d’abril de

L’any passat per aquestes dates no es va

1945; José Juan Forcadell, que va sortir
el 5 de maig de 1945 del camp de Mauthausen; José Gras Barrera, que va mo-

poder fer l’homenatge a causa de la pan-

protecció i seguretat. L’impulsor de l’homenatge és l’historiador local Joan B. Bel-

.

dèmia de covid-19, però enguany sí que

tran Reverter, juntament amb els familiars

s’ha pogut fer, tot seguint les mesures de

dels deportats i l’Ajuntament d’Alcanar

Taller de gestió emocional per al jovent del municipi
El dissabte 24 d’abril l’Ajuntament d’Al-

d’escolta i coneixement, per tal d’apro-

canar va dur a terme el taller sobre la

ximar el jovent a la seua dimensió emo-

gestió emocional ‘’Un moment, deixa’m

cional. Al llarg de la sessió es van fer

sentir’’, que es va impartir en format telemàtic a causa de la covid-19.
El curs es va fer amb la col·laboració
de Montsià Jove i va ser dinamitzat

dinàmiques per a comprendre la influència que tenen les emocions en un
mateix i la importància de treballar les
habilitats socioemocionals per a poder

per l’entitat SEER, que es dedica a

detectar-les i posar-hi nom.

portar el creixement personal als en-

Meritxell Ulldemolins, regidora de Jo-

torns de l’educació i la salut.
La jornada va constar de dues parts,
una de més pràctica i vivencial i l’altra

ventut, explica que “els resultats i les
sensacions obtinguts van ser molt
positius. S’ha de posar èmfasi en

la salut emocional del jovent. Se-

guirem treballant en aquest àmbit i

.

donant als jóvens el suport que necessiten”
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Actualitat municipal
Una Diada de Sant Jordi molt participativa,
combinant actes al carrer i telemàtics

La Diada de Sant Jordi 2021 es va ce-

complementà amb la signatura de lli-

xalar amb una programació especial.

lebrar a tot el municipi amb precaució,

bres d’autors i autores locals.

El 23 d’abril, la Biblioteca va organitzar

però amb molta il·lusió. A causa de la

En qualsevol cas, a l’hora d’adquirir els

pandèmia, la majoria dels autors i autores locals van presentar els llibres telemàticament, a través de les xarxes socials institucionals, amb el suport de la
Biblioteca Trinitari Fabregat, d’Alcanar.
També es va organitzar una fira de Sant
Jordi, a la plaça Major d’Alcanar i a la
plaça Sant Pere de les Cases. Enguany,
a causa de les limitacions del Proci-

llibres i les roses o altres regals, l’Ajuntament i la Biblioteca van recomanar de
fer-ho al comerç local, perquè l’oferta
és molt àmplia i d’aquesta manera es
pot donar suport als botiguers del municipi. “La valoració és molt positiva, ja
que els autors i autores, així com els
botiguers i la ciutadania en general,
en fan un balanç mot bo”, comenta

cat, només hi participaren parades de

Joan Roig, alcalde d’Alcanar.

professionals. Aquesta programació es

Els menuts de casa també van poder

12

tres sessions de contacontes virtuals,
adreçats a diferents edats, de la mà de
la companyia La Berta del Poblet. Així
mateix, l’Escola Joan Baptista Serra,
d’Alcanar, va organitzar un recorregut
literari per als xiquets i xiquetes de primària. A més, tant l’alumnat d’aquesta
escola com el de l’Escola Marjal, de les
Cases, van preparar treballs manuals,
contes, recitals i tota mena de creacions artístiques per a celebrar una Diada

.

que per a moltes persones és el dia més
bonic de l’any

Mirades al comerç

Mirades al comerç
Per a parlar de comerç electrònic, cal si-

de l’Estat espanyol, el 2001 el comerç en

tuar-nos, primerament, el 1969. És l’any

línia (online) facturava 127 milions d’euros,

que la tecnologia militar aconsegueix un
sistema de comunicació entre computadores a través de la xarxa telefònica. Podríem dir que és l’avantpassat més directe de l’actual Internet. Els Estats Units,
en el context de la Guerra Freda amb el
bloc soviètic, volen protegir la informació
i tenir-hi accés des de qualsevol punt del
país. És així com naix l’Arpanet.
No és, però, fins a inicis de la dècada dels
noranta que es creen el conegut WWW
(World Wide Web) i el protocol TCP/IP a
escala mundial i que es permet l’accés de
tota la població a Internet. Just després,
es desenvolupa ràpidament una indústria
al voltant d’Internet que permet l’intercanvi
d’informació i la comunicació immediata
entre dues parts de manera ràpida i efectiva. És l’anomenada era de les tecnologi-

mentre que el 2019, just abans de la pandèmia, en facturava 48.800. Si ens fixem
en les dades a Catalunya, en només quatre anys, entre el 2015 i el 2019, la compra
en línia es va incrementar en un 41%. A
què és deguda aquesta transformació del
comerç? Primerament, a la generalització
de l’ús d’Internet entre la població. Les
xifres d’accés a Internet han evolucionat
paral·lelament a les del comerç en línia. La
diversificació dels dispositius connectats
a la xarxa també hi influeix de manera decisiva. Mentre que durant els primers anys
del segle XXI Internet semblava restringida
i lligada a l’ús d’un ordinador, ja a finals de
la primera dècada els mòbils comencen a
prendre importància fins a arribar al punt
actual, en què aproximadament el 50%
de les compres en línia es fan amb un te-

es de la informació i la comunicació (TIC).

lèfon mòbil.

Paral·lelament a l’entrada dels ordinadors

Un altre fet que ha impulsat el comerç

i Internet a les llars, en l’àmbit empresarial es comencen a implementar sistemes
que són el germen del comerç electrònic,
com l’EDI, un sistema que permet realitzar
transaccions i intercanvis d’informació comercial. D’aquesta llavor sorgeixen altres
sistemes i serveis que faciliten el contacte i la compra segura a través de la xarxa,
cosa que afavoreix el creixement progressiu del comerç electrònic.
Les dades parlen per si soles: al conjunt

El comerç
electrònic:
naixement i
evolució

en línia és l’anomenada economia de
plataformes. Tots hem sentit anomenar
–i alguns, segurament, heu fet anar–
empreses com Airbnb, BlaBlaCar o
Wallapop. Són plataformes que posen
en contacte, per un costat, persones o
empreses que ofereixen un bé, l’ús d’un
bé o un servei i, per l’altre, persones o
empreses que volen el bé, en volen fer

mercats web (marketplaces), com el pio-

ner eBay o la macroempresa de comerç

Amazon, plataformes que faciliten el
contacte i la transacció comercial entre

una empresa –que pot ser, per què no?,
un comerç tradicional– i un particular, o
bé entre dos particulars.

Amb tot això, s’evidencia la necessitat

d’adaptació de les empreses a aquest
món en contínua transformació digital.

La pandèmia encara ho va accelerar
més: es calcula que un 5% de la població catalana va fer la seua primera com-

pra en línia durant el confinament. A més,
el tancament físic de les botigues va do-

nar avantatge a aquelles que ja havien
emprès un procés de digitalització, que
podien operar en línia i, per tant, continu-

.

ar l’activitat. Cal, per tant, avançar en la

digitalització del comerç, també del co-

ús o requereixen un servei. En aquesta

merç d’Alcanar

tipologia d’eines cal situar els diversos

Per Roger Carbó i Òscar Rosal
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final del Riu Sénia, un lloc on l’ajuntament d’Alcanar, juntament en
la taula del Sénia van fer una actuació de neteja i condicionament
d’una zona d’esbarjo i passeig, que encantava a tots els que ens
acostàvem a disfrutar de la natura, incloent grups que s’apropaven
Obres a l’N-238
Els socialistes tornem a estar de celebració després d’haver-se iniciat
les obres de millora i ampliació de l’N-238 (la carretera de l’estació).
El projecte compta amb una inversió de 12,81 milions d’euros i un
termini d’execució de 30 mesos, on s’ampliarà la plataforma de la
carretera i es reordenaran els accessos a aquesta. Els treballs
s’han iniciat amb el desbrossament de terrenys situats junt a la
carretera. L’objecte del projecte és millorar la seguretat viària del
tram d’actuació, al mateix temps que permetrà millorar la connexió
de l’AP-7 amb la xarxa viària de la comarca del Baix Maestrat, en
especial amb l’N-340, la CV-11 i la CV-101 d’accés al nostre municipi.
En l’actualitat per aquesta via circulen uns 8.900 vehicles diaris, dels
quals 1.400 són pesats, segons un estudi del 2018. El projecte del
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de l’Estat Espanyol
consisteix en l’ampliació de la plataforma existent a l’N-238, en una
longitud d’uns 6,5 km, dotant-la de dos carrils de 3,50 m d’ample,

a fer classes de relaxació aprofitant l’espai. Des d’uns anys ençà, la
natura ha recuperat l’espai, cobrint de malea tot allò que en aquell
moment va servir pera que la gent ens estiguéssim bé i a gust en un
espai natural nostre. En l’actualitat no podem dir el mateix, ja que és
pràcticament impossible caminar uns metres dins del sender, sense
entropessar o saltar alguna romiguera. Fa uns dies ens vam apropar
a la localitat de la Sénia per gaudir dels espais habilitats vora riu per
al passeig de la gent, una zona fantàstica, lloc per caminar, lloc de
repòs, lloc per disfrutar de la natura en condicions, lloc on es dóna
un servei al turisme Rural com es mereix.
Sòl de Riu és un espai Natural que el seu manteniment el podem
compartir entre l’Ajuntament d’Alcanar i el de Vinaròs, ja que les dos
poblacions estan incloses dintre de la taula del Sénia, una vegada
feta la primera neteja, el manteniment continuo es minimitza al ser
compartit, i la zona pot tornar a ser un atractiu turístic per les dos
poblacions, i en general per al territori.

vorals d’1,50 m i bermes d’1 m. Així mateix, es realitzarà un control

Ens hem de preguntar que ens passa, per què a altres llocs es

d’accessos mitjançant la construcció a ambdues bandes de la carretera

cuida l’entorn pensant en la natura i en el turisme sostenible i aquí

de camins de servei que es connectaran amb l’N-238 a través de tres
enllaços del tram, permetent suprimir els accessos directes existents.
A més, es realitzarà un nou enllaç amb la CV-101 d’accés a Alcanar
i a l’estació de tren, i la millora de la intersecció existent amb l’AP-7.

a Alcanar que el tenim aquí mateix, haurem d’esperar que prenguin
part altres institucions per poder gaudir del que tenim.
En què fallem....?

També es construiran quatre estructures corresponents a l’enllaç citat
i a l’encreuament sobre el barranc Barbiguera i dos passos inferiors
baix la carretera per a garantir la continuïtat de les vies pecuàries
afectades. L’actuació es completarà amb la rehabilitació del ferm
del tram, senyalització i abalisament, reposició de serveis afectats i
instal·lació de bàculs d’il•luminació en el perímetre de les glorietes de
l’enllaç i en els trams adjacents dels ramals.
Una vegada més, el govern socialista de l’Estat Espanyol compleix
amb nosaltres i amb la nostra terra. Cal recordar la rotonda d’accés

Clots i pedaços

a Les Cases d’Alcanar, totes les reparacions de la nostra costa

Potser és un tema recurrent, però que cansa de veure com transcorre

després dels temporals, la recuperació de l’escullera que perjudicava
la platja de l’Estanyet i el trasllat dels búnquers per a resguardarlos i protegir-los. Li podríem sumar els més de 4 milions que es van
ingressar per al nostre poble i que la Generalitat ha retallat a 800.000
euros... Però ja està més que vist, mentre a Catalunya ens retallen
de tot, fins i tot de diners ja nostres, a Espanya, el govern socialista,
segueix preocupant-se per nosaltres, no dubta en invertir per a les
nostres millores i sobretot...tenint-nos en compte. Així dóna gust
seguir treballant!

el temps i la problemàtica continua igual o pitjor, que les accions
que s’hi realitzen serveixen de poc o de res i com la resposta final
sempre es busca responsabilitats en tercers i mai en qui realment li
pertoca i hauria de donar una solució clara i definitiva.
Només cal que ens fixem en alguns exemples com ara l’encreuament
del carrer Ramon i Cajal amb la Ctra. Nova, davant del Palacio, o el
passatge espanyol, el carrer Jacint Verdaguer, el tram final del camí
de Càlig darrere la gasolinera, el carrer Providència, La fàbrica o
el carrer Tarragona, així com l’avinguda Montsià o la plaça Sancho
Panza... per citar-ne uns quants.
Fa la sensació que la gestió i el manteniment dels ferms dels
nostres carrers és fruit de la improvisació i on s’apliquen polítiques
de LOW COST que tenen com a conseqüència que al cap de pocs
dies tornem a estar a la casella de sortida, és a dir igual. No ens hem
preocupat per fer un bon manteniment i ara ens ha vingut tot de cop

En el passat butlletí del mes d’abril, comentàvem les propostes fetes
pel nostre grup per a el pressupost del 2021.
Aquest mes, volem recalcar una de les propostes fetes, i que clama
al cel per la seva deixadesa. Es tracta del condicionament del tram

14

i com sol passar no arribem, massa car, molts de diners.
Una altra qüestió que ens agradaria tractar en aquest article fa
referència a unes declaracions recents per part de l’equip de govern
del nostre poble on manifestaven que amb l’inici de les obres
de la carretera que uneix Ulldecona amb Vinaròs (N-238) i amb la

Els grups municipals opinen
millora de l’accés al nostre municipi, es tancava un cercle. Des de la

jecte amb transport públic que aquella que el fa amb vehicle privat?

nostra formació pensem que no es tanca res, que hi ha molta feina

La situació generada per la COVID-19 ha impactat de forma molt

pendent al respecte i que hem incidit i insistirem per a solucionar
les problemàtiques pendents dels accessos al nostre municipi. En

diferent sobre la població, agreujant les desigualtats ja existents i
fent més vulnerables certs col·lectius. Es fa imprescindible impulsar

clau d’exemple dir que vam insistir en el fet que el nostre ajuntament

polítiques que tinguen en compte aquesta desigualtat social.

demanes als serveis de carreteres la millora de l’accés al municipi

D’aquesta manera, creiem necessari modificar les bases dels ajuts

per l’Àngol (TP-3318), on amb bastant freqüència es produeixen
accidents per falta de llum. I també la millora de la nova retolació
a l’accés a les Cases on han substituït l’anterior per unes simples

incloent-hi criteris socioeconòmics per tal d’assegurar una distribu-

ció equitativa dels diners públics en funció de les necessitats reals
de cada persona.

indicacions laterals.
En tema de ferms dels nostres carrers als tres nuclis de població,
camins municipals i accessos hi ha molt per fer i des de la nostra
formació volem posar de manifest certa deixadesa en aquest sentit.

Tast de primavera
Per segon any consecutiu, i a causa de les restriccions marcades
per la crisi sanitària, no hem pogut gaudir de les nostres Festes
de maig. Tot i que no podíem fer festes majors, vam programar
Les subvencions socioeducatives a Alcanar. Model caduc?
Actualment, les famílies del nostre municipi poden accedir a tres subvencions locals de caràcter socioeducatiu:

• Adquisició de llibres escolars, partida de 12.000 € exclusiva per als
alumnes de l’Escola Joan Bpta. Serra i l’Institut Sòl de Riu.

• Transport per estudis postobligatoris, partida de 15.000 € per
aquells que cursen estudis de batxillerat artístic, cicles formatius i
universitats.

• Escola bressol, partida de 41.000 € exclusiva per aquelles famílies
que porten l’infant (0 a 3 anys) a un centre oficial i reconegut pel Departament d’Ensenyament -només una a Alcanar. La subvenció es
concreta en una subvenció del 50 % de l’import pagat.

En els requisits per poder cobrar aquestes subvencions no es té en

compte ni el nivell de renda, ni la situació sociofamiliar de les benefici-

àries. De fet, només en els ajuts per a l’adquisició de llibres s’augmenta un 10 % per ser família monoparental o nombrosa. Per tant, ens

trobem que pot cobrar la mateixa subvenció una unitat familiar amb
uns ingressos de 70.000 € anuals, que una altra amb uns ingressos de
20.000€ o una que es troba en una situació d’especial vulnerabilitat.

Des de la CUP Alcanar-les Cases creiem que s’han de revisar les
bases i aplicar criteris socioeconòmics per tal d’atorgar-les, com es fa
en altres ajuntaments o ens supramunicipals com el CC del Montsià:

1. El nivell de renda de la unitat familiar (persones que conviuen al

mateix domicili), establint barems segons l’IRSC (Indicador de Renda
de Suficiència de Catalunya).

2. Situació sociofamiliar: família monoparental, família nombrosa, %
de discapacitat d’un membre de la unitat familiar,...
I algunes preguntes que ens fem:
• Seria adequat ampliar la subvenció per adquisició de llibres a altre
material escolar?

• Ha de percebre la mateixa subvenció aquella persona que estudia
en un centre públic que en un concertat o privat?

• Ha de percebre la mateixa subvenció aquella persona que fa el tra-

diferents actes, per tal de conservar la seua essència, emmarcantlos dins del ‘Tast de primavera’.

No va ser fàcil poder fer aquesta proposta, ja que el Procicat canviava

setmana rere setmana les mesures i tot just el dia 9 de maig s’aixecava
l’estat d’alarma, provocant encara més incertesa. Vam treballar sobre

tres supòsits diferents per a poder adaptar-nos a les restriccions,
programant dos caps de setmana totalment independents, ja que el
segon ‘Tast de primavera’ es preveia més lax.

L’objectiu era anar més enllà dels típics actes festius. Apostant
per una cultura segura i aplicant totes les mesures exigides per la

pandèmia, vam programar un seguit d’actes culturals, musicals i
infantils, amb un valor afegit, per a poder arribar a tots els públics.

Així, ‘Tast de primavera’ ha volgut donar compliment al nostre pla
de govern, creant sinergies per impulsar la cultura, el territori i les
polítiques socials i, alhora, combinant tradicionalitat i modernitat.

El primer que cal destacar és l’impuls i el reconeixement que des
de l’equip de govern es vol donar al talent local amb la presentació

del llibre Amore i el concert de Sukre, que van encisar a tot el
públic i van regalar-li una magnífica tarda de dissabte.

Una vegada més, es va mostrar el suport a cantautors de parla
comuna amb les actuacions de Cesk Freixas i Feliu Ventura.

Obrint noves línies d’actuació, també vam voler retre un especial
homenatge a les trajectòries musicals, en clau de dona, amb el

concert de ‘Pop Ladies’. D’altra banda, un dels dos concerts de
l’orquestra Atalaia va recuperar les tradicionals revetlles, delitant
a la gent gran, i l’altre va oferir un repertori musical modern i
d’actualitat on tothom va gaudir.

Els menuts de casa van poder participar del contacontes, ‘Quin
sabor té la lluna?’ i del concert de Lali Begood. Infants i joves van
interactuar a l’scape room i al taller ‘Aprèn i forma part d’un circ’,
on van poder ser protagonistes en primera persona.

Tot això ha estat possible gràcies a les persones que han treballat
al costat de la Regidoria de Festes. Agraïm a tothom la bona

acollida del ‘Tast de primavera’ i l’actitud responsable en què
s’ha participat. Desitgem que l’any vinent ja puguem gaudir de les
nostres estimades Festes de maig amb tota normalitat.
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L’esprint final

valia–, convertides en perfectes manue-

tots aquells que, complint els crite-

anar passant els dies en Ramon Beltran,

di Bort, regidor en aquesta matèria. En

lles; escales amunt, escales avall. Així va

estudiant de Ciències de l’Activitat Física i

de l’Esport a la Universitat de Barcelona i
amant de les curses de muntanya, tal com
indica a les seues xarxes socials. “No, no,
Passen els punts de control i la nova

com tots”, respon a la pregunta de si va

però no per això més normal. Com el

mers mesos de confinament. “Vaig anar

güent avituallament amb l’esperança

i, al mateix temps, complint les rutines

l’energia necessària per a l’esprint final.

L’objectiu no era millorar l’estat de for-

ha marxat del tot, es resisteix. S’espera-

Tinc un petit gimnàs a casa que també

de dues setmanes, però ha acabat es-

com tothom”, repeteix.

normalitat cada cop és menys nova,

trobar cap fórmula secreta durant els pri-

corredor de muntanya que arriba al se-

ficant-me reptes que veia per internet

que, aquest sí, sigue el que li atorgue

que em va facilitar el meu entrenador.

Un que, en aquest 2020, que encara no

ma, sinó mantenir el que ja hi havia.

va que fora una volta ràpida, de no més

em va anar molt bé, saltava a la corda...

devenint una marató, i, com en tota cur-

sa llarga, la lluita contra els pensaments
propis –maleïdament, però irremeiable-

ment, quasi sempre negatius– resulta

clau. Mens sana in corpore sano, recullen les sàtires de Juvenal. Una màxima

per a qualsevol ciutadà, encara més
en aquestes dates. Encara més, per a
aquells que, d’alguna manera, entenen
l’esport més enllà.

Ell, un més en aquest esforç col·lectiu,
emperò, es va veure privat de participar en dues curses: una a Paüls i l’altra

a Miravet. Es va aficionar a la suor i a

trobar els límits del seu cos amb quinze
anys, amb la tradicional Pujada al Mont-

sià com a tret de sortida, i ja no ha parat. En aquesta direcció, la de no posar

el peu sobre el fre, hi ha intervingut la
regidoria d’esports de l’Ajuntament, que

ris, s’hi vulguen acollir”, explica Jor-

total, 4.000 € a repartir entre dotze jóvens talents locals. Tots ells, esmentats
en les següents línies i amb veu pròpia
en aquest o posteriors articles.
Ara en Ramon, tot i que la pandèmia
segueix, podrà reprendre els projectes
que li havia negat fins al moment. Des
de fa dos mesos, els seus entrenaments
han adquirit un altre grau d’intensitat,
aquell que només permet el fet de tenir
uns objectius clars. “Com es veia que
el tema anava per a llarg, vaig estar

tot l’any entrenant-me més per gust

que per competició. Simplement, per a
passar-m’ho bé. Ara ja he canviat el
pla i començo a tindre dates a l›agenda».

De moment en són dos. La primera és a
la Vall de Boí (Alta Ribagorça) i la segona, a Andorra: l’Skyrace Comapedrosa,
una cursa amb el cim a, ni més ni menys,
2.942 metres sobre el nivell del mar.

Canareus sense fronteres
Durant els mesos de confinament, una
mica més difícil ho van tindre l’Aitor Pla,
l’Aleix Saumell, el Jordi Antonio Sancho i

Tothom va llevar la pols a alguna d’aque-

l’ha fet beneficiari d’una de les beques

l’oxidació. Més d’un terrat, o pati interior,

“Ha estat un any difícil per al món es-

sempre amaguen certa veritat, quatre

imaginació, no cal dir-ho, va aflorar en un

a casa nostra. Amb aquest projecte,

sobre dues rodes al mateix temps que,

fes d’aigua unides a través d’algun tipus

de mà al jovent esportista, recom-

mes. L’Iker, campió d’Espanya el 2015

l›Iker Garcia. Tirant d›aquells tòpics que

lles màquines que ja estaven festejant amb

per als atletes més destacats de l›any.

es va convertir en pista d’atletisme i la

portiu a causa de la covid-19, també

culs inquiets que van aprendre a córrer

cos neguitós i mancat d’estímuls. Garra-

ara més que mai, volem donar un cop

gairebé, s’erigien sobre les seues ca-

pensant la constància i dedicació de

en la categoria de Moto 4, recorda com

de pal, de granera, per exemple –tot s’hi

va ser l’aturada mundial per al seu sec-

tor: “Bastant complicada. Estàvem ja

acabant la pretemporada, faltava poc
per a començar les carreres, que és

quan augmentes la càrrega d’entrenaments, i, de cop, d’estar molts dies

sobre la moto vam passar a estar a

casa, lluny d’ella”, explica. En el seu
cas, encara es feia més difícil sostenir
la tensió competitiva: ni el garatge més
ampli es pot apropar a Montmeló. “Físi-

cament, sí que em vaig poder mantenir,
però en tornar a pujar sobre la moto,
després de dos mesos, va ser difícil. A
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sols setze anys, ja acumula molts de qui-

quasi sempre, s’acaba obrint pas entre

lòmetres a l’espatla.

qualsevol obscuritat– s’ha vist recompen-

Un canareu més que traspassarà totes

sat. De la mà del seu company Aris Si-

les fronteres, com ja va essent llei universal en tots els àmbits: acadèmic, cultural, esportiu... Bé ho sap l’Edith Soler,
desena en el campionat del món de Twirling el 2019, en la modalitat de parella
artística (artistic pair), al costat de la seua
companya Miruna. Una alegria majúscula que contrasta amb el que, temps
després, arribaria: un 2020 pràcticament
orfe de torneigs. En el seu cas, encarcasa tenia poc espai i va ser impossible
trobar alguna cosa que pogués suplir el

fet d›estar apartat de les pistes. Això sí,
en tornar, amb les ganes acumulades de

na a la perfecció la metàfora de l’esprint
final, ja que, després d’una llarga espera, el mes de maig es presenta com una
nova porta cap a la normalitat compe-

laghi, l’Edith ha entrat a formar part del
projecte de jóvens talents de la Federació
Espanyola de Ball Esportiu, un programa
molt selecte que pretén teixir una xarxa
nacional de promeses, amb tècnics d›alt
rendiment i a tall de retroalimentació
formativa: “És de les millors coses que
et poden passar. Només seleccionen
els atletes que veuen més preparats.

Significa que veuen futur en tu i això

sempre fa molta il·lusió”, confessa
l’Edith. Ateses les circumstàncies, els
beneficis de la selecció, malauradament,

encara no els ha pogut gaudir. “És any

titiva. Un primer pas, almenys. De mo-

de pandèmia, què hi farem!”, afegeix la

ment, en concentracions provincials que

seua mare, l’Inma. No li falta raó.

no conec, però intentaré fer un bon

evitaran contactes extensos al llarg del

Patinatge on line

màxim possible per a deixar-me veu-

trenaments limitats, però impulsats per

competir, la ‘poca preparació’ va tro-

bar remei ràpidament”, diu poques setmanes abans d’afrontar un dels majors
reptes esportius de la seua vida.

Al mes de juliol, va posar fi a la temporada més atípica de la seua trajectòria,
amb un calendari reduït i uns protocols

sanitaris que resultaren satisfactoris. “Va
confluir tot: molta calor i poc temps

de preparació, però la temporada, en
general, va ser bastant positiva”. En
menys d’un mes, tornarà a sentir l’adrenalina, ja inherent a l’esport, i el neguit

d’endinsar-se en una dimensió descone-

guda. Després d’haver triomfat a escala
estatal i d’un molt bon paper a l’europea,

disputarà el seu primer Mundial, en la

modalitat de Superbikes 300: “En ser el

campionat del món, hi ha circuits que
paper igualment i, als d’Espanya, el
re”. Una marxa més en una trajectòria en
la qual, sense anomenar-ho –ja se sap
què diuen–, es pot aspirar a tot: “El futur

no té mala pinta, però mai se sap. En
aquest món, un any estàs a dalt i, al

següent, potser ja estàs a casa, i viceversa. A mi m’ha passat. Conflueixen
el talent i l’esforç, però també la sort”,

reflexiona amb la maduresa de qui, amb

territori nacional. Pel camí, mesos d’enaquella fam que et fa millorar cada dia:
“Jo vaig seguir entrenant-me a casa
des del primer dia. Òbviament, no hi
havia cabuda per als exercicis de bastó, però sí que vaig seguir potenciant
altres aspectes, els que estan més lligats a la part gimnàstica”, explica.
El seu esforç –com un raig de llum que,

Gairebé tothom té gravada la imatge
de què estava fent aquell 14 març,
quan l›estat d›alarma era una realitat i el
corresponent confinament domiciliari, un
mal necessari, adjectiu que no restava
duresa al que augurava. “Una pena. Estàvem treballant i esforçant-nos molt
per a anar a la Copa Catalana i, llavors, ens van tancar”, va pensar la Mar
Fibla quan es va adonar de com podia
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La ”culpable” de tot plegat va ser la seua
entrenadora, la Rosana Tomàs, que es

negava a perdre la connexió amb les
seues esportistes: “Va ser molt difícil

per a tots, però no volia que s’oblidessen del patinatge. Portàvem molt bona
feina feta i no l’havíem de perdre. Vam

aprofitar per a fer molta tècnica sense patins. Sobretot, era important que
sabessen que jo estava allí. Va costar,

però no ha pogut ser més positiu. De
fet, quasi ningú ha deixat de patinar per

aquest motiu. Vaig intentar motivar-los
al màxim”, afirma ara, al mateix temps

que agraeix totes les facilitats i la confiança que tant l’Ajuntament com la Junta
afectar això el seu esport, el patinatge ar-

tístic. En una situació similar es van trobar
la Tània Giné, l’Ainhoa Juan, la Gemma
Fibla i l’Alba Navarro, totes elles membres
del Club Patí Alcanar. “En el meu cas,
estava preparada per a fer la prova que
permet passar del nivell B a l’A. Si parlem del col·lectiu, també ens va aturar
quan acabàvem de superar la primera
fase de la Interclubs”, detalla l’última.
Després de nou mesos en blanc, al setembre les competicions intentaren tornar.
D’aquella manera, és clar: sense públic,
per descomptat, enmig dels ja ordinaris
protocols i, moltes d’elles, sense poder tirar endavant. Ara, a la fi, pareix que el calendari es comença a estabilitzar, tot i que
no deixa d’estar subjecte a com avance

Alcanar celebra el
Dia Mundial de l’Activitat
Física amb un
dissabte d’esports

la situació sanitària. Independentment del

que passe, això sí, totes elles estan més

que preparades. Durant els mesos de confinament, els entrenaments no es van atu-

rar. No es van poder dur a terme presencialment, com és natural, però les noves tecnologies obrien un nou món de possibilitats
que no volien desaprofitar. “Mai m’hagués

pensat que el patinatge es pogués fer on

line”, confessa la Mar. “Els patins no ens el
solíem calçar, perquè a casa és molt difícil,
però treballàvem i milloràvem altres facetes

del patinatge, com la flexibilitat –que jo he
augmentat especialment–, la resistència o

la part més artística”, explica l’Alba. “Van
incorporar, inclús, exercicis de ballet.
Van aprendre una altra forma de fer esport”, afegeix la seua mare, la Núria.

Directiva del Club els van donar. El treball,
tanmateix, no es va quedar en intangibles

que, per si sols, ja eren més que fructífers. Conjuntament, van arribar a muntar

escenografies, nous suports musicals,

etc. Una bombolla on la ”vella normalitat” esperava per a tornar a ser nova. I els

resultats no han tardat a arribar: “Com-

panys d’altres clubs, quan es van poder
reprendre els entrenaments amb pa-

tins, no van poder participar en compe-

ticions perquè havien perdut tant per la
part física com per la tècnica. I aquest
no ha sigut el nostre cas”, explica l’Alba

.

i ratifiquen la Mar i la mateixa entrenadora.
La meta s’acosta i es creuarà, com elles
demostren, col·lectivament

Albert Sancho Granell

El dimarts 6 d’abril es va celebrar el Dia Mundial de l’Activitat Física (DMAF).
Des de l’Ajuntament d’Alcanar es van organitzar diferents activitats que es
van fer al camp de futbol de la Fanecada. Es va fer així per a complir la normativa Covid i facilitar el control i el desenvolupament correcte de les activitats. La campanya la van promoure el Complex Esportiu Municipal (CEM)
La Fanecada i entitats esportives del municipi.
El lema d’aquesta edició era “Cada pas compta”. Des de la Regidoria d’Esports es va animar la ciutadania a difondre’l i a dur a terme accions individuals o en grup bombolla, en el marc del DMAF, durant quatre setmanes (del
6 d’abril al 4 de maig). Es proposava de fer activitats com caminar, anar en
bicicleta, utilitzar les escales, nedar o ballar. L’objectiu de la campanya és
promoure l’activitat física i reduir el sedentarisme, com a actuacions fonamentals per a la salut i el benestar.
Les entitats hi van poder participar penjant fotos o vídeos a les xarxes socials amb la seua activitat habitual i amb les pancartes del Dia Mundial de
l’Activitat Física que hi ha a les instal·lacions, utilitzant les etiquetes #DMAFAlcanar2021, #gentactiva, #DMAF2021 i #CadaPasCompta

.
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Lara Gombau sorprèn amb dos obres d’art rural a les Cases d’Alcanar
Des del passat mes de febrer, al car-

pagesia canareva, així com de posar

el va pintar pocs dies abans de de-

rer Les Cases del Mar llueix un nou

en valor la vida als prats, que va ca-

cretar-se el confinament. En aquella

mural de la il·lustradora Lara Gombau

racteritzar tota una època a les Cases.

ocasió, el protagonista va ser son iaio,

(1987). Situat a la paret exterior del

Aquest impactant mural es comple-

amb una mascareta. Aquest mural,

xalet de la família Fabregat-Beltran,

menta amb un altre a tot color, de

l’obra reprodueix una fotografia fa-

quaranta

miliar en blanc i negre de l’any 1974.

dins de la mateixa propietat i que

El protagonista de la imatge és Juan

reprodueix un espectacular panissar,

Andrés Fabregat Chavalera amb els

davant del qual “plouen” panolles de

seus fidels gossos (la Sharon i el Pol).

panís, orquestrades pel fill del matri-

Al fons, s’entreveu el prat de la Pro-

moni, Andreu, de xiquet.

vi la Cavalea (sa mare) i l’antic carrer
Josep Esteller, molt transitat pel veïnat de les Cases perquè durant molts
d’anys va formar part del trajecte que
conduïa a les antigues escoles.

metres

quadrats,

situat

La Lara és una il·lustradora, dissenyadora i muralista, una artista polifacètica que es caracteritza per la capacitat
de camuflar-se en tota mena d’ambi-

pintat als murs lliures de l’avinguda
del Paral·lel, de Barcelona, de seguida
es va fer viral. “Va ser com una premonició del que posteriorment va
succeir arran de la covid-19. Actualment, començo les obres plasmant tota la meua energia i ànima

.

amb un fons abstracte multicolor
i, a sobre, hi faig els personatges
en blanc i negre”, explica la Lara

ents, suports i registres, captant l’es-

Aquesta obra, de deu metres qua-

sència de cada projecte i adaptant-se

drats, respon a l’encàrrec que l’artista

a les necessitats de cada situació. En

va rebre de Feli Beltran, que ha vist

el decurs de la seua trajectòria artís-

complert així el desig de retre home-

tica segueix reinventant-se i ara ho fa

natge al seu marit, Juan Andrés, i a la

amb els murals realistes. El primer,

19

Obertes les inscripcions del club de lectura
«Batalla de la memòria: llegir per recordar»
El Consorci Memorial dels Espais de la
Batalla de l’Ebre (COMEBE) i la Direcció
General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya presenten
un nou projecte cultural de foment de la
lectura centrat en la recuperació de la
memòria històrica.
El programa «Batalla de la memòria: llegir per recordar» s’articula
en diferents accions i formats. L’edició d’enguany preveu la programació de 10 clubs virtuals de lectura i 4 tallers, que tindran lloc entre els mesos de maig i novembre a través de la plataforma Tellfy,
una experiència pionera a les biblioteques de les Terres de l’Ebre.
La Biblioteca Trinitari Fabregat participarà en el primer club virtual de lectura del projecte «Batalla de la memòria: llegir per
recordar», que s’iniciarà amb l’obra Nos robaron la juventud: memoria viva de la quinta del biberón / Ens van robar la joventut:
memòria viva de la lleva del biberó (2020), del periodista Víctor
Amela, i estarà conduït pel professor d’Història i d’Història de l’Art
del Centre Associat a la UNED de Tortosa Roc Salvador.
Aquesta primera sessió del club de lectura «Batalla de la memòria: llegir per recordar» tindrà lloc de l’1 al 18 de juny. Les persones interessades a participar-hi poden inscriure-s’hi, reservar
el seu exemplar i rebre informació sobre la resta de sessions a
través de l’enllaç http://tfy.to/bibliotecaalcanar o trucant al telè-

.

fon de la Biblioteca (977 732 464)

Recomanacions literàries
01

Els angles morts
Borja Bagunyà
Editorial Periscopi
Quan el seu rival s’emporta la plaça de catedràtic que tant desitjava, en Morella s’adona que necessita una idea per a posar-se a escriure i fer avançar la seua carrera. Durant la guàrdia de la
nit de Nadal, la Sesé, la seua dona, una ginecòloga molt reconeguda, viu una experiència per a la
qual no estava preparada. I mentrestant, l’Olof, l’ultranebot, fill d’un germà inaguantable, arriba a
Barcelona per a passar-hi uns mesos.
Amb una intel·ligència fora del comú i un estil únic, irònic i clarivident, Borja Bagunyà desplega
una constel·lació de personatges que s’enfronten a la desfeta d’un món i a una necessitat insaciable de ser escoltats.
Borja Bagunyà (Barcelona, 1982) és professor de teoria de la literatura a la Universitat de Barcelona,
cofundador de l’Escola Bloom i editor de la revista Carn de Cap. Ha publicat els reculls de relats Apunts per
al retrat d’una ciutat (Arola, 2004), Defensa pròpia (Proa, 2007, Premi Mercè Rodoreda) i Plantes d’interior (Empúries, 2011), i Trapologia (Ara Llibres, 2018), un assaig escrit a quatre mans amb Max Besora.
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L’Escola Joan Baptista Serra, guardonada amb
un dels premis literaris Pilarín Bayés
que reflexionen en forma de conte
sobre allò que tant ha impactat en
la seua vida quotidiana. D’aquesta manera, l’activitat ha permès de
prendre consciència de l’impacte
que el confinament ha tingut en la
vida dels més menuts.
En aquesta 18a edició dels Premis
Pilarín Bayés s’han presentat gairebé 1.200 contes, escrits des de 165
L’Escola Joan Baptista Serra ha es-

diterrània van fer públic el veredic-

Premis Pilarín Bayés de contes es-

participació de la història d’aquests

te d’una de les edicions amb més

tat premiada en la 18a edició dels

premis.

crits per alumnes de primària, en la
categoria de cicle inicial, pel treball

La temàtica de l’edició 2021 ha es-

Confinament, família, veïns i regals.

tat “Contes del confinament”, amb

Coincidint amb la vespra de la DiSant Joan de Déu i l’Editorial Me-

02

dits en les categories de cicle inicial, cicle mitjà, cicle superior i educació especial. Hi han participat 9.985
alumnes, xifra que supera amb escreix els 6.900 de l’edició anterior.

relació a allò de què més han sen-

L’Editorial Mediterrània publicarà

últims mesos. S’ha proposat, així,

enviarà a tots els guardonats

tit a parlar els xiquets i xiquetes els

ada de Sant Jordi, l’Obra Social de

escoles d’arreu de Catalunya, divi-

.

un recull dels contes premiats que

Cuba, la soledat que no s’acaba
Per Nyholm
Editorial Saldonar
Cuba, la soledat que no s’acaba és el relat periodístic d’un viatge de més de

tres mil quilòmetres per aquesta illa del Carib, immersa en una revolució que
ja fa més de seixanta anys que s’allarga. És una cruel dictadura, un estat
socialista tropical o un paradís de vacances abandonat de la mà de Déu?

Més enllà dels fullets turístics multicolors, el periodista danès Per Nyholm,
amb una trajectòria impecable com a corresponsal de premsa en països

en conflicte, analitza amb una mirada absolutament lliure la vida, la història

i la política dels cubans. Examina amb profunditat els prejudicis d’Occident

i el comportament nefast dels Estats Units, i critica amb tota la mordacitat
la condescendència dels intel·lectuals europeus i americans que fan els
ulls grossos davant la impunitat de les actuacions del govern de l’Havana.

Escrit des de l’Europa segura i democràtica, és també una reflexió sobre

.

el nostre continent, el de les lamentacions, i inclou un epíleg escrit per

a aquesta edició en què es posen en relació els moviments d’alliberació
cubà i català
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Tauler d’anuncis
Enquesta d’opinió ciutadana per a millorar les instal·lacions esportives
L’Ajuntament d’Alcanar està fent millores en les instal·lacions esportives muni-

cipals. En aquest sentit, la Regidoria d’Esports vol copsar les necessitats actu-

als envers la utilització i el funcionament dels equipaments esportius per tal de
perfeccionar-ne els serveis i les funcionalitats.

Per aquest motiu, s’ha elaborat una enquesta d’opinió ciutadana. Cal que aque-

lles persones i entitats que fan ús de les instal·lacions esportives municipals res-

ponguen amb sinceritat i exactitud. La data límit per a respondre és el 29 de maig.
Amb les dades arreplegades es treballarà per a cercar possibles solucions a les
mancances i optimitzar els recursos municipals en l’àrea d’esports.

Nou correu de participació ciutadana
L’Ajuntament d’Alcanar aposta per un model de participació proactiu, tal com es
recull al Pla de participació ciutadana aprovat recentment, estimulant la participació ciutadana i posant en valor la proximitat, el diàleg i les decisions consensuades com a valors afegits a una política participativa.

En aquest sentit, es posa a disposició de la ciutadania la nova adreça de correu

electrònic participaciociutadana@alcanar.cat, per tal de vehicular les inquietuds,
les propostes i els suggeriments de la ciutadania en l’àmbit de la participació.

Vols rebre el butlletí municipal a casa?
L’Ajuntament d’Alcanar promou una campanya d’informació per a demanar

als antics subscriptors i subscriptores del butlletí si volen seguir rebent-lo a

casa, com en l’etapa anterior. Tot i que ara el butlletí Viure Alcanar és gratuït, el consistori va aprovar un preu públic anual de 9 € per als enviaments
al municipi d’Alcanar, de 10,50 € per a la resta del país i de 16,50 € per a l’es-

tranger, que corresponen a les despeses de gestió i tramesa. Les persones que

.

volen donar-se d’alta a aquest servei poden fer la sol·licitud a través del correu

electrònic comunicacions@alcanar.cat o trucar al telèfon de l’Ajuntament i demanar per l’àrea de comunicació

22

La “borricada” de 1914

Ara fa...

L’any 1910, ens les eleccions generals al

conservadora i que, en aquell moment,

testa. Així, es va aconseguir que la plaça

districte de Roquetes, al qual llavors per-

havia passat a formar part de l’oposició.

estigués pleníssima de gent. Després

tanyia Alcanar, van guanyar els liberals.

Kindelán pretenia desgastar la figura de

d’aquell aixecament popular, el conflicte

Però a Alcanar hi van haver molts de vots
del bàndol conservador. Al districte de
Roquetes va sortir elegit Manuel Kindelán.
Aquest, en adonar-se que a Alcanar havien sortit tants de vots del bàndol conservador, va intentar reorientar la política
municipal cap als seus interessos. N’és un
exemple que el 1912 va aconseguir que a
Alcanar se li atorgués el títol de ciutat.

Sancho i, per això, va aconseguir que el
governador civil denegués l’autorització
per a celebrar els correbous a les Festes
de Maig. La ciutadania no podia concebre aquella prohibició. És per això que va
cercar immediatament una alternativa. Es

gar-ho, s’hi va voler venjar. Certament,
havia comprat molts de vots i la seua
revenja se centraria en Ricard Sancho,

ànims més calmats, Sancho va intentar
que els seus adversaris reconeguessen
L’anecdòtica celebració de la “borrica-

consistir a torejar-los. La gent va sortir al
No obstant això, els ànims dels veïns es-

vots a Alcanar. El diputat, a més de ne-

següents sessions plenàries i amb els

carrer una rabera de burros i la festa va

lebrar novament eleccions i van tornar

acusava Kindelán de comprar moltíssims

bé tiraven llenya al foc. En una de les

que ells també havien comprat vots.

carrer a gaudir de l’espectacle.

cia de part dels conservadors canareus

municipals, on els liberals locals tam-

diu que un veí, el tio Roque, va traure al

Dos anys més tard, el 1914, es van cea guanyar els liberals, però una denún-

va continuar dins de les dependències

taven calents. Amb el lema “Volem bous!”,

da” no es va quedar només a l’àmbit
local, sinó que va tenir un gran ressò
als pobles de la volta. No hi van mancar les burles i les crítiques. Deien que

el dia de Sant Isidre hi va haver una gran

Alcanar no tenia diners, ni tan sols per a

concentració a la plaça Major per a escri-

fer bous a les festes. Fins i tot van traure

dassar Ricard Sancho. Aquella manifes-

una cançó:

tació va constituir una gran mobilització

En el pueblo de Alcanar

social. La Banda Municipal d’Alcanar va
protagonitzar un “pasacalle” per tot el

han hecho una borricada

.

que havia estat alcalde en el temps que

poble en senyal de protesta, mentre con-

y en lugar de correr toros

Alcanar havia estat governat per l’opció

vidava la ciutadania a sumar-se a la pro-

han corrido una burrada
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Rosa Raga: “Sempre m’he sentit d’Alcanar i
he estat molt pendent de la seua gent”
Rosa Raga Chimeno (1953) és diplomada en Treball Social i ha fet formació
permanent en gestió de serveis socials i de l’Administració. En una primera
etapa professional va fer atenció directa. En acabat, va acomplir tasques de
gestió i direcció en diversos centres
d’atenció especialitzada de Catalunya.
Entre altres càrrecs, ha estat directora
territorial i directora de la Residència
de Gent Gran de Reus. L’any 1981 va
gestionar la implantació dels serveis
socials a la comarca del Montsià. Després de 42 anys de professió dedicada
a l’atenció de les persones des de llocs
destacats de diferents administracions,
del gener de 2020 ençà és la síndica de
greuges d’Alcanar.
Què et va impulsar a treballar en el
camp de l’assistència social?
La voluntat d’ajudar les persones més
desafavorides i fer-los la vida millor.
Vas ser de les primeres treballadores
socials a Catalunya.

Poc després del restabliment de la Generalitat, estava treballant a la Diputació
de Barcelona i em van oferir l’oportunitat
de participar en el procés d’elaboració del

Pla estratègic d’implantació dels serveis

Sempre m’he sentit molt d’Alcanar i he esEm vaig jubilar al desembre de 2017 i vaig

Quina valoració fas del primer any com
a síndica?

em vaig demanar una excedència de sis

mesos per a posar en funcionament els
serveis socials a la comarca del Montsià.
Vaig ser la responsable d’Alcanar, la Sénia, la Galera, Santa Bàrbara i Ulldecona.

Per què vas decidir ser la síndica de
greuges d’Alcanar?

tat molt pendent de la seua gent.

tornar a viure al poble. Quan l’Ajuntament
m’ho va proposar, vaig pensar que tenia
l’oportunitat de donar continuïtat al que
sempre ha estat la meua vocació. Sempre que he hagut de fer alguna gestió que
estigués a les meues mans per algú del
poble, l’he fet. Ara tinc l’oportunitat de se-

guir-ho fent de forma desinteressada.

mocions (1970-1973). Vivíem encara en

Què creus que hi pots aportar?

tenien més com a “caritat” o “beneficència”. L’any 74 em vaig incorporar com a
treballadora social a la Clínica Mental de
Santa Coloma de Gramenet.
És a dir, has viscut tota l’evolució de
l’atenció primària.

Quin és el col·lectiu que consideres que ara
mateix està més desprotegit a Alcanar?
Arran de la pandèmia, s’ha agreujat molt
la situació d’aquelles persones grans que
conviuen amb fills majors d’edat amb
problemes de drogoaddicció o malalties mentals i que no tenen recursos per a
sotmetre’ls a tractaments específics. En
aquest cas, en col·laboració amb l’Ajuntament estem treballant en la creació d’un
grup d’autoajuda per tal que aquests familiars se senten acompanyats i poder-los
adreçar als serveis específics.

socials de base a Catalunya. Tot seguit,

La meua va ser una de les primeres proplena dictadura i els serveis socials s’en-

cia. És a dir, tinc una autonomia de funcionament i de decisió.

Sobretot, experiència. En l’exercici d’aquest
càrrec hi ha dos qüestions molt importants:
el coneixement del funcionament de l’Administració –que permet canalitzar les demandes de forma més efectiva, ja que qualsevol
tràmit requereix un procediment molt més
complicat del que sembla– i la independèn-

Estic molt contenta pel fet que l’Ajuntament pensés en mi per a ocupar aquest
càrrec i que tot el consistori hi votés a favor. Fins ara, he atès unes 40 visites. En
una situació normal, segurament n’haurien segut moltes més. He notat que el fet
de ser d’Alcanar i que la gent conegue

la meua llarga experiència en l’àmbit de
l’Administració dona molta confiança.
La síndica de greuges té una assignació econòmica?
No, i no em sentiria bé cobrant. Tinc un
telèfon, que m’ha assignat l’Ajuntament i,
en el cas que fos necessari, també es faria càrrec de les dietes. El fet de no cobrar
em dona molta més llibertat en l’exercici
de les meues funcions

.

