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Tarda: de dilluns a divendres de 17 a 20 h.
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De dilluns a dijous: de 9.30 a 13 h i de 15 a 18 h.
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Dilluns, dimecres, divendres i diumenge:
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Inundacions i resiliència
Parlem de municipis resilients al canvi climàtic quan es prenen mesures
per a disminuir la vulnerabilitat i augmentar la resiliència a les modificacions no desitjades que pot causar el canvi climàtic. Els principals
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temperatura i la intensitat de les precipitacions.
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Pel que fa al medi natural, s’espera un agreujament dels incendis fores-
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tals que poden afectar significativament els boscos, així com una dismi-
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Editorial

nució de la biodiversitat dels nostres ecosistemes i un augment de les
llevantades i del nivell de la mar que farà que el patrimoni litoral patisca
més erosió. A casa nostra hem vist aquestes afectacions a causa de
fenòmens com el Glòria, el Filomena, els aiguats de l’octubre de 2018 o
la DANA de l’1 setembre de 2021.
En aquest sentit, a la darreria d’abril, Alcanar va rebre estudiants de
l’assignatura de Resiliència i Territori del quart curs d’Arquitectura de
la Universitat Politècnica de Catalunya, amb l’objectiu d’estudiar els
factors que afavoreixen una inundació i extraure conclusions que poden
donar solucions a problemes del municipi causats pels aiguats.
Prèviament a aquest acord, s’havien fet reunions entre la Regidoria
d’Urbanisme, la Regidoria de Governació i Medi Ambient i el responsable de l’assignatura, l’arquitecte i bomber Roger Sauquet. A hores
d’hora continuen en contacte per a poder materialitzar les diferents
propostes que es plantejaran.
Això no obstant, cal sumar esforços. El propòsit comú de les administracions implicades ha de ser diagnosticar els reptes econòmics, socials
i climàtics a què s’enfronta el nostre territori i les persones que hi viuran
els pròxims anys per a planificar actuacions i polítiques concretes per a
millorar la capacitat de resposta i fer els municipis més resilients.
Precisament, les Terres de l’Ebre han estat l’escenari escollit per l’agència
de les Nacions Unides ONU-Hàbitat per a tirar avant una prova pilot per a
ampliar el seu programa global de resiliència al canvi climàtic i de la revolució
digital. Esperem que els resultats tinguen una aplicació pràctica i efectiva.

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 mes ha tingut lloc la primera trobada del grup participatiu per a la creació de l’espai de reconeixement del dol
gestacional, perinatal i neonatal, dinamitzada per la psicòlo-

ga Judit Labèrnia. Està previst que el 15 d’octubre l’Ajuntament inaugure l’espai de reconeixement, després del procés

deliberatiu d’aquestes famílies, que s’ha materialitzat en una
proposta concreta que es treballarà posteriorment.

L’Ajuntament d’Alcanar i l’entitat aGOSaGATS condemnem
els actes incívics contra les colònies de gats i lamentem la

manca de respecte pels animals i per les persones voluntàries que s’esforcen diàriament per tenir els refugis en les

millors condicions possibles. Si la ciutadania detecta cap
comportament que atempte contra els drets dels animals,
cal que ho comunique a la policia.

D’on ve este malnom?
Pessetilla
Tornem a parlar d’oficis i de renoms que s’hi lliguen com l’hedra a una soca. Una anècdota d’allò més
curiosa va acabar per donar un nom molt pecuniari a una família que encara el conserva com un tresor.
La postguerra era dura, molt dura. I en qüestió del festeig, encara més. Els mossos jóvens convidaven les
“nóvies” a alguna coseta de menjar –un cafís de cacaus o una delícia dolça de la tia Palleta– mentre es
passejaven, fent rogle i sempre amb carrabina, de la plaça Major –aleshores del Generalísimo– a la del
Doctor Fleming, on el tio Llorenç del Xulo tenia una teverna.
En aquell recorregut s’estava Miguel Roig Nolla venent tramussos, pipes i cacaus. Si algú li demanava a
quant venia el gènere, ell sempre contestava que “una mesura, una pessetilla!”.
I així, amb una frase concisa i esclaridora, se l’entenia la mar de bé. A Miguelet el van començar a conèixer amb este renom, que a poc a poc va traspassar als fills. Serà per diners, la cosa...!
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Fotos: Àlex Espuny

Alcanar va celebrar la I Jornada
Cultural i Gastronòmica Romanesa
cies que transporten al món folklòric

ciutadans i ciutadanes romanesos més

d’aquest país del sud-est d’Europa.

grans de la comarca del Montsià.

Ara Burebista és l’entitat romanesa més

La jornada va començar al migdia amb

important del nostre territori. Meritxell
Ulldemolins, regidora de Participació
Ciutadana de l’Ajuntament d’Alcanar,
L’Ajuntament d’Alcanar va organitzar la
I Jornada Cultural i Gastronòmica Romanesa gràcies a l’impuls i la col·laboració de l’Associació Romanesa d’Alcanar (ARA Burebista). Es tracta d’una iniciativa pionera al territori ebrenc que es
va celebrar el dissabte 30 d’abril. L’acte
va fusionar la gastronomia i la cultura
romaneses amb diferents experièn-
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l’acte d’obertura i els parlaments del cònsol general de Romania, Manuel Plesa;
l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, i la presi-

explica que “amb aquesta entitat, de

denta d’ARA Burebista, Felicia Cociu.

nova creació, creix el teixit associatiu

A la inauguració, el cònsol va mostrar

del municipi, ja que ha estat la primera
entitat romanesa formada al territori i
registrada a l’Ajuntament d’Alcanar.
En aquest sentit, sentim molta satisfacció perquè els membres i les membres de l’entitat estan molt motivats
per a organitzar activitats per a apropar-nos la rica cultura romanesa”.
De fet, Alcanar té un dels col·lectius de

el seu agraïment “pel suport que s’ha

donat a la comunitat romanesa de la
ciutat” i va convidar “l’entitat a visitar
el consolat romanès”. Per la seua ban-

da, Roig va agrair el treball de promoció
“de la cultura, les tradicions i la llen-

gua romaneses per part de la primera

entitat romanesa al municipi, fomen-

tant la convivència i el diàleg entre

Reportatge

d’acollida”. Finalment, Cociu va afegir
que l’associació també té com a propò-

sit “motivar els nostres fills i filles en
la participació, deixant-los l’herència

de sentir-se identificats i orgullosos

també com a romanesos i romaneses

per no perdre l’idioma i els valors tradicionals de la seua família”.

“

sentim molta satisfacció perquè els

“

el col·lectiu romanès i la societat

membres i les membres de l’entitat estan

molt motivats per a organitzar activitats per
a apropar-nos la rica cultura romanesa

Tot seguit, va tenir lloc el concert de la
coral infantil romanesa Alegretto, amb
cançons tradicionals romaneses i catalanes per a fer un cant a la primavera.
A més, es va comptar amb la col·laboració de Raul Antonio Drimbre, jove
de segona generació romanesa que va
explicar la seua experiència com a estudiant canareu. La música folklòrica va
continuar amb l’actuació instrumental
romanesa de Rubén Pasca, membre de
la Banda Municipal de Música d’Alcanar. Els espectacles del matí van acabar
amb una exhibició de balls tradicionals
romanesos a càrrec de l’associació cultural Mihai Eminescu, de Tarragona.
A la vesprada es va poder visitar una
exposició de vestits típics tradicionals i
indumentària artesanal, i també una exposició fotogràfica sobre personatges
rellevants romanesos. A més, es van celebrar tallers artesanals de pintura d’ous
de Pasqua, de preparació del menjar típic romanès sarmale i de confecció de
roba tradicional romanesa. Durant tota
la jornada també es va poder gaudir del
tast i la venda de productes gastronòmics de Romania.
A la nit va tenir lloc un certamen folklòric
romanès, amb l’actuació de Cristi de la

.

Vilcea, Adi de la Bistrita, Rubén Pasca i
Ionut Pantiru
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Fotos: Àlex Espuny

La Mostra d’Art i Flors al Balcons fa un homenatge a Narcís Galià

L’últim cap de setmana d’abril es va donar

passat durant els dos anys en què no es

2021) també va participar en una edició

el tret de sortida a la IV Mostra d’Art i Flors

va poder celebrar a causa de la pandè-

d’Art i Flors als Balcons. La intervenció ar-

als Balcons. Durant l’acte d’inauguració, a

mia: Josep Baqués, Miquel Patón i Mari

tística de Patón a la capella de Santa Maria

la plaça de l’Ajuntament d’Alcanar, es va

Carmen Fibla Sancho.

dels Prats, tocant al Marjal, mostra el diàleg

retre homenatge al pintor Narcís Galià, ca-

Josep Baqués (Montmeló, 1931- Barcelo-

entre el poder del temps i el de l’espai, on

tedràtic a l’Escola Superior de Belles Arts
Sant Jordi i director de l’Escola Municipal
d’Arts Plàstiques d’Alcanar durant més de
vint-i-cinc anys. De fet, han estat tres els
autors i autores que enguany han dedicat
la seua obra a Galià, entre els quals Yvon-

na, 2021) fou un referent internacional en el
disseny gràfic, va ser cofundador de FAD

geografia canareva i el seu paisatge genuí.

el 1961, catedràtic a l’Escola Oficial de Pu-

Mari Carmen Fibla Sancho (Alcanar 1961

blicitat de Barcelona i professor a l’Escola
Massana. El 2016 va dissenyar el primer
cartell d’Art i Flors als Balcons. També va

ne Fuster Forcadell, que ha fet un collage

participar en la mostra del 2017. A la dar-

amb paper i cola que llueix a la portada

reria dels anys 60, va dissenyar el logotip

d’aquesta edició del butlletí.

de Vivers Alcanar, totalment actual encara

La mostra d’enguany també ha estat de-

avui en dia, més de 60 anys després.

dicada a tres altres artistes que han tras-

Miquel Patón (Tortosa, 1959- Barcelona,
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conflueix i es vincula per sempre més a la

– Tortosa, 2020) fou professora de brodat sobre tul i dissenyadora d’ornaments
per a la roba. Amb la seua germana Txus,
especialista en esmalts, dissenyaven i
confeccionaven la tela per a Art i Flors als
Balcons, combinant, en un collage, diferents teles, textures i colors, que donaven
a la seua obra un resultat espectacular.

Reportatge
Aquesta exposició d’art urbà, organitzada per
la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament, ha
mostrat 47 obres inèdites fetes per diversos
artistes canareus o vinculats al municipi amb
diversos materials i tècniques –brodats, acrílics
i fotografia impresa, entre d’altres–, sense temàtica predeterminada.
Durant l’acte d’inauguració, Joan Roig, alcalde
d’Alcanar, va reflexionar sobre aquesta edició:
“Enguany és més important que mai que arribe

Art i Flors al nostre municipi, perquè després

d’aquest període fosc de pandèmia és vital tornar a reivindicar les arts, els colors i la vida com
a vehicles essencials de l’expressió humana”.

Núria Prades, comissària de l’exposició, va fer
una valoració de la trajectòria de la Mostra: “Va
ser i continua sent complicat impulsar cada
edició de la Mostra, però per mi era molt important que apropés l’art a tothom, en especial a aquells que normalment no entren a una

galeria o a un museu”. També va tenir unes
paraules per als artistes participants : “Amb una
llista inicial de 60 artistes i una mitjana de 40

obres participants en cada mostra, crec que
queda palès que comptem amb molt talent ar-

tístic, i així ho corrobora el nivell de les obres”.
Totes les obres s’han pogut gaudir a Alcanar
fins al 15 de maig i tornaran a lluir a les Cases
del 9 al 24 de juliol, en el marc de les festes

.

del Carme. També està previst que a la tardor es desplacen a la Ràpita, ciutat convidada
d’aquesta edició de la Mostra
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Iker Garcia rep el premi al millor esportista de l’any 2021 en la VIII Gala Esportiva

ció Excursionista d’Alcanar, premi al

El 6 de maig es va celebrar la VIII Gala

lació als anys 2020 i 2021, o a tots dos

Esportiva al Centre Cívic d’Alcanar, un

anys alhora. En el bloc de mencions

millor esdeveniment esportiu del 2021

acte que havia de tenir lloc al desembre

es van destacar resultats rellevants en

de 2021, però que a causa de la pandè-

diferents àmbits de l’esport canareu. A

La Trobada dels 100 Cims del 2021, en

mia es va posposar.

l’últim, es van donar els quatre premis

A l’acte hi va assistir l’alcalde d’Alcanar,

grans de la nit: millor esportista, millor

Joan Roig, i també diversos regidors i

esdeveniment esportiu, millor trajectò-

regidores, així com pubilles i pubilletes.

ria esportiva i promesa esportiva.

l’esforç constant i la tasca que els nos-

del 2021

“Ara és el moment de posar en valor
tres esportistes i les nostres esportistes han fet durant els últims dos anys.

I també les seues famílies, en el sentit
ampli, que són les que els ajuden i motiven cada dia”, va comentar l’alcalde.

Iker Garcia, premi al millor esportista
Pilot de motociclisme canareu que va
nàixer el 2004 i que resideix a les Cases
d’Alcanar. Amb quatre anys va començar
a anar en moto i amb sis va participar en
la primera cursa. Dels sis anys ençà no ha

Per la seua banda, Jordi Bort, regidor

parat de competir a escala nacional i eu-

d’Esports, va explicar els objectius de

ropea, sempre al màxim nivell. Té un pal-

l’Àrea d’Esports per al 2022: “Els principals reptes que tenim són en l’àm-

bit de les instal·lacions. D’una banda,
restaurar totalment el camp de gespa
artificial de la Fanecada i, de l’altra,

disposar del tancament de les pistes
de les Cases. En l’àmbit de les enti-

tats, el repte és millorar el finança-

ment i l’acompanyament, igual que
amb els esportistes locals”.

El primer bloc de guardons es va dedicar als reconeixements que les entitats
volien fer als seus esportistes amb re-

marès molt extens: el 2012, subcampió
de Catalunya de velocitat; el 2013, campió de Catalunya de velocitat i subcampió d’Espanya SM65; el 2015, campió
d’Espanya de Moto 4; el 2021, campió
d’Europa de la Yamaha Cup. L’any 2021
va assolir els resultats següents: Missano,
Itàlia, primera posició; Donington Park,
Anglaterra, segona posició; Assen, Paï-

què es premia els federats i les entitats
que han assolit el repte, es va celebrar
a Alcanar el 14 de novembre. Tot i que
la intenció inicial era de celebrar-la al
maig, es va posposar per la pandèmia
de covid. La Trobada, organitzada per
l’Agrupació Excursionista d’Alcanar, es
va iniciar a les 9 del matí al Centre Cívic
U d’Octubre de 2017, d’Alcanar, on els
participants van ser rebuts amb un bon
esmorzar. Tot seguit, cap a les deu, va
tenir lloc una excursió matinal d’uns 9
quilòmetres. Es va sortir a peu del mateix
lloc de trobada i es va fer una volta per
la serreta de Puig Gros, amb vistes a la
serra del Montsià, la serra de Godall, els
Ports i la mar. Aquesta sortida va continuar amb una visita a la Casa O’Connor,
centre d’interpretació dels ibers. Finalment, els participants van tornar al Centre Cívic per a participar en un dinar de
germanor i en l’acte de reconeixement.
Ian Barroeta, premi promesa esporti-

sos Baixos, primera posició; Most, Repú-

va del 2021

blica Txeca, tercera posició; Montmeló,

Ian Barroeta va iniciar la carrera al Club

Catalunya, primera posició.
Trobada dels 100 Cims, de l’Agrupa-

de Tennis Serramar quan tenia quatre
anys, de la mà del seu entrenador, Paco
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Reportatge
Romeu. Ha estat campió de Catalunya

Reconeixements de les entitats

dos anys consecutius. L’any 2020 va

Associació de Veterans Canareus: Joan

arribar a quarts de final del campionat

Fibla

de Catalunya aleví i es va classificar per

Femení Alcanar Club de Futbol: Mireia

al campionat d’Espanya aleví del 2021.

Agustín i Mireia Queralt

Al campionat d’Espanya aleví també va

Centre Esportiu Canareu: Blanca Mata-

arribar a quarts de final i va quedar entre

moros

els vuit millors de l’Estat espanyol, tot

Club Twirling Alcanar: Aris Sebastià

i ser un any més jove que la resta. El

Club Ballet Alcanar: Dafne Albiol i Inés

2021 també va competir en circuits na-

Ramon

cionals com el Rafa Nadal Tour i el War-

Club Tennis Serramar: equip aleví de

riors Tour. Actualment és el número 2
d’Espanya de jugadors nascuts el 2010.
Paco Romeu Molina, premi a la trajectòria esportiva 2021
Paco Romeu va ser distingit l’any 2017
com a millor tècnic juvenil de tennis de
Tarragona pels èxits que el seu alumnat
ha aconseguit en l’àmbit individual i col·
lectiu al llarg dels anys. Paco Romeu,

tennis
Club Bàsquet Alcanar: equips de l’entitat
Club Patí Alcanar: tota l’entitat i Ivan
Garriga
Associació Esportiva Futbol Alcanar:
equip de l’aleví B de la temporada
2020-2021
Moto Esport Club Alcanar: Aleix Saumell
Societat de Caçadors Diana: Oriol Fibla,

com a entrenador, intenta inculcar una

Ainoa Ortiz i Kilian Beltran

filosofia clara: “La feina i l’esforç diaris

Mencions especials

sempre tenen la seua recompensa i,

Àngela Geballí, del Club Tennis Serra-

quan caus, t’has d’aixecar”. Actualment

mar: porta una trajectòria magnifica des

és el director tècnic del Club Tennis
Serramar i també dona classes. Entre
el gran ventall

de competicions que

els seus alumnes disputen, destaquen
els campionats provincials, els campionats de Catalunya, el Circuit Rafa Nadal
Tour, el Circuit TTK Warriors, el Circuit

.

Head Tarragona i el Circuit Provincial de
Tennis de Castelló

del 2014, quan es va proclamar campiona provincial benjamí, i fins ara no ha
deixat d’assolir triomfs.
Mar Forés, Eyra Villalonga i Nicole Villalonga, del Club Twirling Alcanar: tres
gimnastes que destaquen per la seua
trajectòria.
Jordi Antonio, del Moto Esport Club Alcanar: desè lloc al Campionat Nacional
de Supermoto.
Aitor Pla, del Moto Esport Club Alcanar:
l’any 2021 fou el seu primer any en la categoria de 65 centímetres cúbics tant en
motocròs com en enduro.
Juan José Ulldemolins i Roman Sancho,
de la Societat de Caçadors Diana: primer i
tercer classificats en el Campionat de Catalunya de Podencs Eivissencs del 2021.
Joan Sancho Rosal, jugador de futbol de
la Rapitenca a 1a Catalana: durant tota la
seua trajectòria esportiva, mai no ha estat
expulsat i ha jugat la majoria dels partits
com a titular en totes les categories.

Fotos: Ernest Sancho
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L’Ajuntament substitueix el parc infantil de
l’Escola Joan Baptista Serra, que s’havia
malmès pels aiguats del setembre de 2021

Els xiquets i xiquetes del cicle infantil de

l’estructura del parc.

de l’import es puga cobrir amb les sub-

l’Escola Joan Baptista Serra, d’Alcanar,

“L’Ajuntament d’Alcanar ha renovat el

vencions concedides arran dels aiguats

ja poden tornar a xalar al parc infantil de
l’Escola durant les estones d’esbarjo.

parc infantil i ha substituït el paviment

de l’any passat. Paral·lelament, el con-

de cautxú, que havien quedat inutilit-

sistori treballa en la licitació del projecte

zats des de principis de curs”, explica

de reforma del parc infantil Mercè Ro-

tembre de 2021, el pati de l’escola es

Ivette Fibla, regidora d’Urbanisme.

doreda, de les Cases, unes obres d’im-

va veure afectat per diversos xaragalls,

Aquesta actuació té un cost aproximat

port superior que sí que requereixen

A conseqüència dels aiguats del se-

esvorancs i desperfectes, i al rogle de
jocs infantils es va fer malbé el cautxú i

.

de 17.000 euros (IVA inclòs). Es farà un

un procés de licitació i un procediment

contracte menor i s’espera que una part

més complex

L’Ajuntament rep una subvenció de 77.575 euros dels
Next Generation per a la segona fase de l’auditori
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cul-

del Pla d’acció municipal per a la cons-

tural del Departament de Cultura de la

trucció de pluvials a la zona escolar del

Generalitat ha atorgat una subvenció de

municipi, el pressupost s’ha reduït a

77.575 euros a l’Ajuntament d’Alcanar

440.000 euros.

destinada al teatre auditori José Anto-

El projecte electroacústic, audiovisual i

nio Valls, en el marc de la línia de finançament per a la modernització i la gestió
sostenible de les infraestructures d’arts
escèniques i musicals, amb càrrec als
fons Next Generation UE.
Aquesta segona fase, que es licitarà
en breu, inclou l’execució dels treballs
d’electroacústica, d’audiovisuals i d’escenotècnia del cinema-teatre-auditori
José Antonio Valls, que integra la maquinària escènica, la il·luminació, la sonorització i el sistema de videoprojecció, entre altres aspectes.
Aquest projecte inicialment havia de
tenir un pressupost de 700.000 euros.
Ara, una volta desviada la subvenció
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d’escenotècnia modificat, elaborat per
M6 Arquitectura, l’empresa adjudicatària,
té ara un pressupost de 438.372,81 euros
(IVA inclòs). Per tant, aquesta subvenció
cobrirà un 15% de la segona fase.
Ivette Fibla, regidora d’Urbanisme, ha

afegit que “l’auditori municipal continua sent una prioritat per a l’equip

de govern. Hem reduït prop d’un 30%
el pressupost, però mantenint tot el

necessari per a poder inaugurar-lo

en les condicions òptimes: la mega-

fonia, la pantalla, els motors dels telons, etc. Tindrem un equipament de

.

referència al municipi i al conjunt del
territori”

Actualitat municipal
S’asfalta el tram inferior de la plaça dels Països Catalans,
la plaça Sancho Panza i el carrer Babor
Aquest mes de maig l’Ajuntament

llevat l’asfalt i s’ha rebaixat la fondà-

d’Alcanar ha fet diverses actuacions

ria de la plataforma de la calçada que

a carrers del municipi per a millorar la
seguretat i la mobilitat. D’una banda,
s’ha asfaltat el tram inferior de la plaça dels Països Catalans, d’Alcanar,
davant del Centre Cívic U d’Octubre.
D’altra banda, s’ha actuat a diferents
zones d’Alcanar Platja. S’ha pavimentat una part de l’asfalt de la plaça de la

estava afectada per les raïls dels pins.
Després del sanejament, s’ha tornat a
ficar tot-u i s’han fet els treballs de reasfaltatge d’aquesta zona de la rotonda, una vegada s’ha assegurat que les
raïls no la tornaran a fer malbé.
També s’ha asfaltat el carrer Babor,

rotonda Sancho Panza. Aquesta obra

d’Alcanar Platja, que connecta l’avin-

s’inclou en una actuació integral a la

guda del Mar amb el camí del Mas del

plaça que s’ha fet de manera progres-

Sec, també malmès pels aiguats de

siva. L’any passat, en aquest temps,
es va renovar el parc infantil i es va
construir una glorieta per a millorar
l’estètica i facilitar el pas de vehicles.
Enguany l’actuació ha consistit a llevar
els pins de la part més exterior de la

l’1 de setembre. També s’ha aprofitat l’actuació per a modificar els pendents i millorar el desguàs d’aigua de
pluja en aquesta zona.
Les actuacions han estat adjudicades

.

rotonda perquè les raïls estaven mal-

a l’empresa Becsa com a obra menor

metent i aixecant l’asfalt. També s’ha

i per un import de 30.616,07 euros
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Es lleva la runa dels setis on s’havia dipositat per l’emergència
provocada pels aiguats del setembre del 2021
Els dies posteriors als aiguats de l’1 de
setembre de 2021 es van habilitar puntualment tres solars per a dipositar-hi la
runa que es va generar en l’emergència i
postemergència: el terreny on se situa la
plaça de bous d’Alcanar, el seti annex a
la pista esportiva de les Cases d’Alcanar i
una tercera parcel·la davant del Càmping
Alfacs, d’Alcanar Platja.
Sis mesos després han començat les tas-

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, explica

que l’acció “s’ha fet conjuntament amb

l’Agència de Residus de Catalunya,
el COPATE i el Consell Comarcal del

Montsià. D’aquesta forma hem pogut
ser molt més àgils a l’hora de tractar

i transportar una quantitat de residus

enorme i sense precedents a les nostres terres. Per tant, ha sigut complicat
de gestionar perquè ho volíem fer d’una

ques de classificació i trasllat de la runa. A

manera respectuosa amb l’entorn”.

l’hora d’ara la plaça de bous d’Alcanar ja

L’alcalde d’Alcanar vol fer un agraïment

està completament neta i ja es treballa a
les Cases. En acabat, s’actuarà a Alcanar

“al COPATE i l’Agència de Residus pel
suport, la feina i la diligència a l’hora

Platja. En conseqüència, els solars on hi

de gestionar la recollida”. La gestió del

ha la runa ja podran recuperar el seu ús

Consorci de Polítiques Ambientals de les

habitual. Així, a la plaça de bous d’Alcanar

Terres de l’Ebre (COPATE) ha estat im-

s’hi podran celebrar les festes de maig i al

prescindible per a agilitar els tràmits ad-

seti adés esmentat de les Cases s’hi po-

ministratius i logístics. A més, facilitarà el

drà tornar a patinar.

pagament fraccionat de la recollida. Per la

La tasca de les màquines i els operaris és

seua banda, l’Agència de Residus de Ca-

seleccionar els residus per a traslladar-los
a l’abocador de Mas de Barberans i reduir
també el cost del tractament posterior. Tot

talunya ha emès un informe d’emergència

en aquests solars. Les persones que
hi tiren residus a partir d’ara poden ser
sancionades, ja que la deixalleria mu-

que ha permès al COPATE agilitar els tre-

nicipal està en funcionament i ofereix

balls i també explora línies d›ajuda per a

un servei de recollida de runa. Per tant,

i això, la classificació, la neteja, el trans-

cobrir la despesa de la recollida.

port i el tractament dels residus ascendirà

Per la seua banda, Jordi Bort, regidor de

a un cost total aproximat de 140.000 eu-

Medi Ambient, demana civisme a la ciuta-

ros, que assumirà l’Ajuntament d’Alcanar.

que tothom deixe d’abocar deixalles

dania i recorda que “és molt important

la deixalleria municipal, que ha ampliat
l’horari recentment, és el lloc on s’han

.

d’abocar els residus i tota la brossa que
es genera en l’àmbit domèstic”

Jornades Gastronòmiques del Llagostí: del 27 de maig al 19 de juny
Un any més, es tornen a celebrar les

tiu de posar en valor un producte de refe-

Esperem una bona afluència de gent

Jornades Gastronòmiques del Llagostí,

rència a la costa ebrenca com és el llagostí.

preparada per a gaudir d’aquestes jor-

impulsades per l’Ajuntament d’Alcanar
i el Col·lectiu Gastronòmic d’Alcanar i
les Cases. Serà del 27 de maig al 29 de

“Seguim treballant de la mà del Col·lec-

tiu Gastronòmic per tal de promoure els

productes de quilòmetre zero i reforçar la

juny quan Alcanar, les Cases d’Alcanar i

marca de destí gastronòmic”, ha explicat

Alcanar Platja es convertiran, de nou, en

el regidor de Turisme, Jordi Monfort.

la capital del llagostí. En aquesta ocasió,

Enguany, es durà a terme la desena edició

nou restaurants del municipi s’uneixen per
a presentar-nos uns menús amb el llagostí
com a protagonista indiscutible.
Es tracta d’unes jornades que tenen l’objec-
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nades amb un producte tan nostre com
és el llagostí”, ha dit la presidenta del
Col·lectiu Gastronòmic, Maribel Fibla.
El preu dels menús oscil·len entre els 30 i
els 42 euros. Els restaurants participants

d’unes jornades que, a parer dels restau-

en aquesta edició son: Bitàcora, Can Ma-

de la situació pandèmica d’aquests dos

cat, El Racó del Port, La Marinada, Les

radors, ja estan consolidades. “Després

nel, Casa Esquerra, Els Jardins del Tan-

anys, estem recuperant la normalitat.

Palmeres, Lo Pouet i Serramar

.
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Alcanar, l’únic municipi del
Montsià que aconsegueix
un 100% del Segell
Infoparticipa el 2021
La Universitat Autònoma de Barcelo-

na (UAB) ha lliurat avui a l’Ajuntament
d’Alcanar, amb un 100% de puntuació,

el Segell Infoparticipa, que reconeix la
qualitat i la transparència de la comu-

nicació pública local. A més, és l’únic
de la comarca del Montsià que ha obtingut la màxima puntuació i un dels

43 ajuntaments que ha aconseguit el
Segell del total de 947 que té el país.

fensor del Poble del País Valencià, ha
felicitat tots els ajuntaments guardonats
i ha recordat que el Segell Infoparticipa

“ens ajuda, no només a complir la llei,

sinó també a millorar la democràcia i
a afavorir la participació ciutadana, i,
a més, estimula el dret d’accés a la

informació pública. Per tant, el Segell

Infoparticipa dona prestigi als ajunta-

ments, però també implica una res-

A la conferència inaugural, Miguel Ángel

ponsabilitat amb la ciutadania”.

Blanes Climent, tècnic jurídic del De-

Alcanar és el quart any consecutiu que
aconsegueix un 100% de puntuació a

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, recorda

que, “sense l’equip tècnic de l’Ajuntament, seria molt difícil obtindre el Segell. És una part poc visible, però no
anònima. Un agraïment als treballadors i treballadores dels departaments

d’Intervenció, Secretaria i Comunicació per actualitzar diàriament la infor-

mació del web i del portal de transpa-

rència i fer que la informació siga més
comprensible. Encara ens queda feina
per fer en l’àmbit de la transparència i

les dades obertes, però seguim treba-

Infoparticipa. De fet, l’Ajuntament tre-

llant per a millorar progressivament”.

balla intensament per garantir que els

A partir dels 48 indicadors establerts pel

portals web municipals funcionen amb

Laboratori de Periodisme i Comunicació

la màxima eficàcia comunicativa i trans-

per a la Ciutadania Plural de la UAB, ba-

parència per a garantir que tothom puga

sats en la Llei de transparència del 2013,

accedir a la informació sobre l’acció de

s’atorga el Segell Infoparticipa a les po-

govern i els serveis que presta l’Ajunta-

blacions que obtenen més indicadors

ment de manera àgil i útil.

positius, en funció de la seua població

.

L’Ajuntament d’Alcanar farà una gran festa infantil per
a celebrar la fi de les restriccions per la covid-19
globus, inflables, jocs, bombolles ge-

L’Ajuntament d’Alcanar ja ha posat data

nar, Joan Roig, va fer arribar a tots els

a la celebració, dirigida als xiquets i xi-

xiquets i xiquetes d’Alcanar, les Cases

quetes del municipi, una vegada han

d’Alcanar i Alcanar Platja cartes perso-

que se’ns acudisca”.

nalitzades, una per a cada franja d’edat

L’alcalde explicava que la festa se cele-

desaparegut les últimes restriccions per
la pandèmia. “La festa dels superherois
i superheroïnes de la covid-19”, organitzada pel consistori amb la col·laboració
del teixit associatiu, tindrà lloc el darrer
cap de setmana de juny. Començarà a
Alcanar el dissabte 25 de juny i continuarà l’endemà, 26 de juny, a les Cases.
El mes d’abril de 2020, l’alcalde d’Alca-
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(de zero a tres anys, de quatre a dotze
i de tretze a dèsset), en les quals apel·
lava a la valentia i perseverança que els
superherois i superheroïnes del municipi van tenir durant els dies de confinament i els parlava d’una gran festa
que se celebraria quan s’acabessen
les restriccions, que inclouria “música,

gants, titelles, teatre, ‘xuxes’ i tot el

braria com a agraïment a tots els infants
que van quedar-se a casa protegint la
seua salut i la de la seua família durant
el confinament. Ara aquesta festa ja té
data, l’últim cap de setmana de juny.
“Reserveu el 25 i 26 de juny i molt

.

prompte us donarem més informació
sobre la festa”, destaca el batle
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L’Ajuntament organitza el primer taller sobre afectivitat
i sexualitat per a l’alumnat de l’Institut
L’Ajuntament d’Alcanar, amb la col·laboració de l’Institut Sòl de Riu, ha organitzat el taller “Afectivitat, sexualitat
i menstruació saludables”, a càrrec de
l’entitat OudOca, destinat a l’alumnat
de l’Institut Sòl de Riu. Els catorze tallers, destinats a l’alumnat de 1r, 2, 3r
i 4t d’ESO, van tenir lloc a la darreria
d’abril. Meritxell Ulldemolins, regidora
de Joventut, explica que, “tal com in-

dica el Pla local de joventut del consistori, és important dotar el jovent

d’eines i recursos sobre aquesta temàtica i finançar formacions quan
siga necessari”.

Lidón Altaba, coordinadora pedagògica

de l’Institut, afegeix que “al centre hi

vam detectar necessitats des d’edats
molt primerenques. Per això vam

pensar que una entitat especialitzada

portés a terme els tallers. El mateix

alumnat ho havia sol·licitat, incloent-hi temes com l’anticoncepció i la
relació de parella no violenta”,

A través de la interacció amb diverses
dinàmiques, s’han resolt dubtes i inquietuds sobre les relacions sexoafectives,
alhora que s’han compartit experiències. Amb l’alumnat de 1r d’ESO també
s’ha parlat sobre el que els passa a les
dones quan els arriba la menstruació.

s’aproximen a la seua etapa sexual i
apareixen molts dubtes. Es troben en

Lila Arsuaga, cofundadora del pro-

una època de creixement i incertesa

dels nou anys els xiquets i xiquetes

i desconeixement”

jecte OudOca, comenta que “a partir

.

i, per això, hi ha molta desinformació

Curs de català i altres serveis per a les persones desplaçades pel conflicte d’Ucraïna

El 27 d’abril, la Regidoria d’Acció Social

decidir que seria els dilluns i dime-

“Aquesta reunió també va ser un es-

de l’Ajuntament d’Alcanar va organitzar

cres de 18 a 19 h.

una trobada amb famílies desplaçades pel

pai de trobada on totes les persones

També els van donar a conèixer els ser-

presents van poder intercanviar ex-

conflicte d’Ucraïna que actualment resideixen a Alcanar amb famílies d’acollida.

veis als quals, com qualsevol persona
desfavorida del municipi, poden optar,

periències les unes amb les altres
i donar-se suport mutu”, comenta

Primerament, es va recordar el funciona-

com ara el suport a l’accés a l’alimenta-

Maribel Ramon, regidora de l’àrea. “Un

ment del circuit d’acollida. A través de la

ció i a productes d’higiene i els projectes

tècnica d’acollida i amb el suport de la

El Cistell, El Rober Solidari i Joguines per

agraïment a la tècnica del Pla Educa-

Regidoria de Polítiques d’Igualtat, es fa

a Tothom. Així mateix, es va presentar el

un acompanyament per a que aquestes

Servei d’Intermediació Laboral de l’Ajun-

persones puguen tramitar la sol·licitud de

tament d’Alcanar, amb el qual, dema-

la protecció temporal i, en acabat, l’em-

nant hora, poden obtenir ajuda per a ela-

padronament i l’accés a serveis socials,

borar el currículum i per a cercar faena.

centres educatius, sistema de salut, etc.

Finalment, es va parlar de les possibili-

A la trobada es va decidir quina seria

tats que ofereix el Pla educatiu d’entorn,

la franja horària del curs inicial de

com ara que els cinc xiquets i xiquetes

català que a partir d’aquest mateix

que estudien a l’Escola Joan Baptista

mes impartirà l’Ajuntament d’Alca-

Serra i l’estudiant de l’institut puguen

nar per a aquesta vintena de perso-

tenir facilitats per a accedir a les acti-

nes que ha acollit el municipi. Es va

vitats extraescolars i als casals d’estiu.
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tiu d’Entorn i a la tècnica d’atenció
ciutadana per la seua tasca de coor-

.

dinació i atenció a les persones nouvingudes”, conclou la regidora
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Inscripcions obertes al PFI d’Auxiliar de Vivers i Jardins i als CFGM de
Vídeo, Discjòquei i So i de Manteniment Electromecànic, de l’Institut
Ja és obert el període d’inscripció al

sària per a adquirir la competència

Programa de formació i inserció (PFI)

professional i el coneixement propis de

d’Auxiliar de Vivers i Jardins, de l’Insti-

cada sector. Aquests graus tenen una

tut Sòl de Riu, d’Alcanar. Durant el mes
de maig també ha estat obert el període d’inscripció al cicle formatiu de grau
mitjà (CFGM) de Vídeo, Discjòquei i So,
únic a les Terres de l’Ebre, i al CFGM
de Manteniment Electromecànic, que
s’imparteix des de fa anys.
El PFI d’Auxiliar de Vivers i Jardins
s’adreça a jóvens d’entre 16 i 21 anys

durada de 2.000 hores distribuïdes en
dos cursos acadèmics.
La titulació que s’obté en finalitzar un
cicle formatiu de grau mitjà és la de
tècnic o tècnica del perfil professional corresponent, que permet l’accés
al món laboral, a altres cicles de grau
mitjà o als cicles de grau superior.

que no han acabat l’ESO. L’alumnat

D’una banda, els estudis de Manteni-

que finalitze el curs tindrà més conei-

ment Electromecànic capaciten per a

xements a l’hora d’incorporar-se al

muntar i mantenir maquinària i equips

mercat laboral i tindrà l’opció de conti-

industrials i línies automatitzades de

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

producció, d’acord amb els reglaments
i les altres normes, seguint els proto-

Aquest programa de formació capaci-

cols de qualitat, seguretat i prevenció

ta per a dur a terme tasques auxiliars

de riscos laborals i respecte ambiental.

en conreus i en producció de planta en
hivernacles o centres de jardineria, col·
laborant en la preparació del terreny i
en la implantació i el manteniment de
jardins, parcs i zones verdes, així com
per a rebre i condicionar flors i plantes.
Els programes de formació i inserció
són el primer nivell de qualificació dins
dels estudis de formació professional

De l’altra, els estudis de Vídeo, Discjòquei i So capaciten per a fer sessions d’animació musical i visual en viu i
en directe i per a efectuar la captació,
mescla directa, enregistrament i reproducció de so en tota classe de projectes sonors.
L’oferta formativa de l’Institut Sòl de

i s’adscriuen a diverses famílies pro-

Riu s’ha triplicat en aquest mandat. Per

fessionals. Permeten l’assoliment de

a l’Ajuntament d’Alcanar és clau garan-

competències professionals i l’adqui-

tir el flux d’alumnat en els tres estudis

sició de competències instrumentals

per a oferir el màxim d’oportunitats

bàsiques.

formatives al jovent i, alhora, estimu-

Vídeo, Discjòquei i So i Manteniment

lar els diferents sectors econòmics del

Electromecànic

municipi. Per aquest motiu, col·labora

Els cicles formatius de grau mitjà són

amb l’institut en la difusió de les pro-

ensenyaments

postes formatives que s’ofereixen a

professionalitzadors

que proporcionen la formació neces-

Alcanar

.
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Al mes de maig de l’any passat 2021, el nostre grup va presentar
una moció per la construcció d’un pàrquing per autocaravanes a
les Cases, l’equip de govern va votar en contra d’aquesta proposta,
dient que era una competència deslleial per als nostres càmpings,
s’ha provat que no és veritat que poden conviure els dos serveis al
Els trastorns de la conducta alimentària (TCA) són un grup de
trastorns mentals que es caracteritzen per alteracions del pensament
i del comportament en relació amb l’alimentació, el pes o la figura.
Les seves conseqüències es produeixen tant en l’àmbit nutricional,
biològic, psicològic i social. Es poden desenvolupar patologies
físiques importants i, en casos molt extrems, poden arribar a provocar
la mort (ja sigui per desnutrició com per suïcidi).
Afecta principalment a adolescents i dones joves, segons dades
l’Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia (ACAB) els TCA afecten
majoritàriament a dones (6% de les dones en pateixen). De fet, 9 de cada

mateix temps, una cosa no lleva l’altra, i que tot beneficia al nostre
Municipi i enriqueix el teixit turístic del territori, potser haurien de
reflexionar i als propers pressupostos municipals podrien habilitar
una partida perquè els nostres turistes puguin gaudir del nostre
municipi amb uns serveis en condicions.
Al mateix temps, i aprofitant l’avinentesa turística, se podria
demanar a costes que se revisés tot el camí fins sol de riu, netejantlo un poquet, i reparant i substituint les balles trencades i malmeses
pels temporals, i netejar tota la conca del riu Sénia a la seva
desembocadura per poder donar l’atractiu que realment se mereix.

10 persones afectades, són dones, amb una mitjana d’edat de 24 anys.
El confinament que hem tingut arran de la pandèmia ha fet créixer,
encara més, aquests trastorns, d’una manera més creixent
especialment en l’anorèxia i la bulímia en un 27%. Les consultes
ambulatòries per aquest tipus de patologia han augmentat en un 25% el
2021. Actualment, segons l’Institut Català de la Salut, més de 400.000
persones pateixen algun tipus de TCA arreu de l’Estat Espanyol, una
malaltia que afecta de manera igual a tots els segments de la societat, i
a tots els territoris. Aquesta malaltia a les Terres de l’Ebre ve a suposar
que d’entre 800 i 1000 adolescents la pateixen.
Actualment, a la província de Tarragona, l’única unitat especialitzada
en Referència de trastorns de conducta Alimentaris (URTA) està
a Reus, i depèn de l’Institut Pere Mata, donant una atenció amb
programes intensius i estructurals a les persones TCA.
El diagnòstic precoç i la intervenció prematura són clau i s’ha associat
a un millor pronòstic. Els professionals d’atenció primària tenen un
paper clau en la detecció precoç dels TCA. Les característiques
d’accessibilitat, i el contacte directe i continuat amb la família fan de les
consultes sanitàries un context idoni per identificar comportaments
de risc. Però un cop detectat s’ha de derivar la persona a una unitat
especialitzada en cas de sospitar la presència d’un TCA.
Per tot això, el nostre grup municipal, presentem per al pròxim ple una
moció instant a la Generalitat a crear una unitat de TCA a les Terres de
l’Ebre, totalment necessària actualment.

Tot just queda un any per a les properes eleccions municipals. Els
canareus/es, casencs/es i els veïns/es d’Alcanar Platja d’aquí a dotze

mesos haurem de decidir quin futur volem per al nostre municipi. És per
això, que davant aquesta cita electoral, és imprescindible que hi hagi
un debat constructiu, fort i atrevit basat en les idees. Tenir idees pròpi-

es, escoltar les de l’altre i poder conformar una cosa millor hauria de ser
l’objectiu d’aquestes pròximes eleccions. Pensar, escoltar i proposar.

Hi ha molta gent que pregunta, hi ha molta gent que para l’orella i hi ha

molta gent que comença a arremangar-se per entrellaçar un projecte de
municipi molt diferent de com s’ha fet fins ara. Cal donar un nou impuls
a Alcanar, a les Cases i Alcanar Platja, perquè fa molta falta!!! Els signes

són evidents, i per fer-ho s’han de fer a partir de tres àmbits bàsics: l’àmbit urbanístic, l’àmbit social i des de la dinamització econòmica.

Però mentrestant, continuem patint dels mateixos mals de sempre
com per exemple la neteja i el manteniment de carrers i places del

municipi, que és escassa, limitada, lenta, insuficient i intermitent i
que tants anys porta el govern municipal sense saber fer-hi front. La

improvisació que es veu i es palpa del govern municipal en l’organització d’actes o en les ocurrències de certes mesures com ara la

campanya de controls de velocitat, les restriccions per circular per
les Cases o l’anunci de coses que després no s’acaben materialitzant

com l’ADN dels excrements dels gossos, càmeres de vigilància, instal·lació de pistes multiesportives o el pipi-can entre altres.

Alcanar, perd pistonada! És un fet evident. Aneu alerta aquests mesos

que venen perquè des del govern municipal hi haurà una pluja de
Durant aquests dies de Setmana Santa, hem pogut veure una vegada
mes, com el passeig del Marjal, com algun lloc del camí fins sol de
Riu, s’omplia d’autocaravanes per poder gaudir de la nostra costa,
i un cop més hem pogut constata que al Municipi té falta d’una
infraestructura tan important com un pàrquing per aquesta classe
de vehicles que el pugui donar els serveis que se mereixen per ser
partícips de la promoció del nostre territori.
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propostes i dees (moltes d’elles repetides d’altres legislatures i que

no acaben de materialitzar-se mai) en la intenció d’enlluernar al votant
i maquillar la feina que no s’ha fet. A partir d’aquí depèn de cadascú si

deixar-se portar per la corrent, per la inèrcia o canviar el rumb i lluitar
per un futur millor i més pròsper.

Per cert, a tots els que heu de circular pel camí de Virol o el fondo

de Jan, aneu en oco! Tornen a haver-hi clots!! 15.000 euros que han
sortit de les arques municipals llançats!

Els grups municipals opinen
Festes de Maig, o en podríem dir festes de bous-i-au?

No tot val per fer política! (2a part)

Fa poc coneguérem la programació de les Festes de Maig, i no

En l’anterior article, ja parlàvem de determinades pràctiques i

hem tingut cap sorpresa. És trist que un poble que s’hauria de
voler modern faça les mateixes festes durant dècades. Després
de dos anys de festes-no-festes, teníem una gran oportunitat per
reiniciar-ne el model i bascular la festa fora dels actes taurins, i

maneres de fer política que, per desgràcia, s’han convertit en un
hàbit i en la principal senya d’identitat de la CUP d’Alcanar i de
les seues regidores.

justament s’ha fet el contrari.

Una nova mostra d’aquesta manera de fer són les reiterades

Més enllà de la qüestió animalista evident respecte als actes

peticions d’accés a la informació pública per part de la CUP.

taurins, les festes han de canviar per transparència. Segons la
informació que el consistori canareu va facilitar al 2019, l’últim
any amb festes amb bous, es gastaren directament en actes
taurins 26.646,32€ al maig i 32.010,19€ a les festes de les Cases,
més d’un vint per cent dels total. Vàrem demanar al consistori

Si bé des de l’Ajuntament es treballa perquè la corporació siga
un exemple de transparència mitjançant l’accés a la informació
pública -com així ho corroboren els successius reconeixements
mitjançant el Segell Infoparticipa-, també cal ser conscients

el detall dels pagaments realitzats i només ens donen comptes

que aquestes sol·licituds suposen una càrrega de treball molt

generals, no sabem quan val un bou embolat per exemple.

important per a la corporació, ja que els expedients als quals

Tampoc sabem on fan cap els diners que els ciutadans paguen
pels carafals i “xiringuitos”. A més, hem d’afegir les hores de
feina dels treballadors de l’ajuntament (brigada i policia), així
com el lloguer de les finques on s’emplaça la plaça (26.160€/any).

se sol·licita accés, tot sovint, han de ser recuperats de l’arxiu
en paper i digitalitzats i, per tal de donar compliment a la llei
de protecció de dades, degudament revisats per preservar les

Per tant, realment quan ens costen els actes taurins? Exigim

dades personals de les persones que hi apareixen.

transparència clara i contundent.

Tal com consta en l’Informe anual sobre les sol·licituds a la

La Montserrat Roig deia que “la cultura és l’opció política més

informació pública emès pel Secretari General, el 2021, es van

revolucionària”, i això és bàsic quan es planteja una festa major.
Hem de deixar endarrere models caducs i piramidals on les
entitats del poble (a banda de les taurines) no tenen cap paper en
l’organització i hem de fer actes festius que transmeten els valors

registrar 71 sol·licituds d’accés a la informació pública. 37 per
part de la ciutadania -de les quals 33 ja han estat resoltes- i 34
per càrrecs electes pertanyents als diferents grups municipal

que desitgem per la nostra societat: unes festes ecofeministes,

-de les quals 33 també han estat resoltes-. Tot i que aquestes

populars i tradicionals que reforcen la nostra preciosa catalanitat

dades no semblen especialment rellevants, sí que resulten

tant valenciana. El mateix 2019, les despeses en espectacles
nocturns i orquestres suposaren un total de 43.862,5€ i
69.746,82€, en les festes d’Alcanar i les Cases respectivament.
És a dir, no només gastem més d’un vint per cent dels diners de

il·lustratives de la circumstància que anem denunciant en els
darrers anys, ja que de les 37 sol·licituds formulades per part de
la ciutadania, 23 han estat realitzades per una mateixa persona

les festes en bous, sinó que el 57,3% i el 85,24%, respectivament,

-a la que un regidor de l’oposició ha identificat com assessor del

només són per a actes taurins i festa nocturna pràcticament

seu grup- i de les 34 sol·licituds dels grups municipals, 26 -totes

monotemàtica. I els actes infantils, el teatre, les cercaviles, els

resoltes- han estat registrades per una regidora de la CUP.

actes de les entitats del poble, els concerts ...? Més enllà de la
crítica del tipus d’espectable nocturn que s’ofereix, veiem que la
gran majoria del pressupost només es dedica a dues coses que

Per tant, resulten molt evidents els paral·lelismes en aquestes
conductes i molt fàcil endevinar l’objectiu d’aquestes peticions.

no inclouen ni agraden a tota la ciutadania.

Si bé l’accés a la informació pública és un dret reconegut que

Hem d’apostar per buscar alternatives de festes popular que

hem de preservar i garantir, també és cert que el seu ús inadequat

també cohesionen la societat fora dels bous. Hi ha desenes

i fora de qualsevol lògica, difícilment justificable, suposa un

d’exemples de festes arreu que aconsegueixen una elevada
participació no només des d’una visió lúdica, sinó també reforçant
l’autoorganització de les entitats i la reivindicació cultural pròpia.
És el moment de crear una taula de debat honesta i bilateral amb

problema greu per una institució com el nostre Ajuntament, que
queda pràcticament paralitzat per donar resposta a aquestes
sol·licituds. Una vegada més, els intents per desgastar el govern

les associacions i ciutadania que pose les bases de les nostres

municipal acaben malmetent l’Ajuntament sense que això

noves festes.

semble importar el més mínim a la CUP i al seu entorn.
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Mirades al comerç

Mirades al comerç
El 7 de juny

eina local per a facilitar la comunica-

un total de 8.

ció entre els establiments i la població.

Pel que fa als usuaris, la plataforma té

La plataforma alcabàs! és, a més, un
mètode de fidelització dels clients, grà-

alcabàs!

cies a les eines que inclou. La fidelització
s’aconsegueix mitjançant un sistema de

complirà

gratificacions que els comerços lliuren
als clients a través de l’aplicació en el

un any

moment de la compra. Les gratificacions s’acumulen en forma de euros o de
punts i els clients poden gastar aquest

Alcabàs va nàixer com un projecte de
transformació digital per al teixit empresarial del municipi amb l’objectiu de
donar a les empreses una eina que les
acoste a les noves realitats que ja són
presents i que s’han accelerat durant
els últims anys.
Aquesta nova realitat respon a un canvi
de tendència en els hàbits de consum
i implica la implantació d’un màrqueting orientat cap al client, que també ha
passat a ser més experiencial ja que vol
despertar sentiments al consumidor.
Amb alcabàs!, les empreses tenen
l’oportunitat de descobrir la porta
d’entrada a aquestes noves tendències, conèixer com funcionen, familiaritzar-se amb mètodes digitals i obrir un
camí cap a la digitalització, que tanta
importància té en les estratègies del
comerç menut.
Paral·lelament,

saldo acumulat en compres futures.
D’altra banda, l’equip d’alcabàs! ha treballat per a crear campanyes que impliquen la població, amb els objectius de
fer-la partícip i de crear un sentiment
d’unitat, i que posen en valor diferents
temes d’interès local, com la campanya
del 8 de març dedicada al paper de la
dona en el món rural d’Alcanar o la recent campanya de Sant Jordi, en què
s’ha donat el protagonisme a les obres
literàries de la col·lecció local.
Des de la posada en marxa d’alcabàs!,
aquesta aplicació s’ha obert a nombrosos negocis del municipi i centenars de
persones l’han coneguda i l’han feta
anar. Un total de 52 establiments s’han

les primeres setmanes de funcionament, amb 279 usuaris registrats durant
el primer mes, i la campanya de Nadal,
amb 68 registres.
Si classifiquem aquests usuaris per
grans grups d’edat, veiem que un 80%
de les persones que usen la plataforma
tenen entre 30 i 65 anys. El grup de més
de 65 anys representa el 10,5% del total i el grup entre 18 i 30 anys, el 8,5%,
mentre que els menors de 18 anys representen l’1,4%.
Per gènere, la immensa majoria de persones usuàries són dones (el 85,2%).
Els hòmens representen, doncs, el
14,8%. Que les dones siguen el gènere
predominant és esperable, en tant que
encara són les responsables, en molts
de casos, de les compres de la casa, si
bé en aquest cas la diferència és molt
gran i, segurament, més del que es podria esperar.
REGISTRE USUARIS:

registrat, en aquest any, a la plataforma.
El nombre d’establiments va començar
amb 31 en el moment de fer-se públic
el projecte, però ha anat augmentant
progressivament. Entre els nous regis-

gràcies

a

aquesta

aplicació, la població té al seu telè-

tres, destaca el període de la campanya
comercial de Nadal del 2021, amb 11

fon mòbil un directori d’empreses re-

incorporacions.

gistrades amb tota la informació de

Si analitzem el nombre d’empreses re-

contacte i horaris, dividides per sectors, per tal de fer més fàcil la cerca.
A través de la plataforma, les empreses també poden fer visibles les pro-

gistrades per sectors trobem que el de
moda i complements suma 14 establiments; benestar personal i salut, 6; tecnologia, llar i decoració, un total de 9;

mocions internes per a que tots els

esports, lleure i cultura, 1; alimentació,

usuaris les coneguen. Per tant, es pot

10; restauració, hoteleria i lleure noc-

dir que l’aplicació funciona com una

turn, 2; serveis, 2, i altres establiments,
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535 persones registrades. Destaquen

USUARIS PER EDAT:

Vida local
USUARIS PER SEXE

Carnaval de les Cases 2022
Alguns dels millors moments del carnaval a les Cases 2022, organitzat per
l’Ajuntament i la Comissió d’Entitats de les Cases. Enguany no hem patit fred

i ho hem passat molt bé! Moltes gràcies a la Comissió i també a totes les persones participants.

Si parlem del nombre de vegades que al
llarg d’aquest any s’ha fet anar la plataforma per a lliurar gratificacions als usuaris o
clients, s’han fet 1.825 moviments. Destaca el mes de desembre per la campanya
de Nadal de la Federació de Comerç d’Alcanar (FECOAL) i les compres nadalenques en general.
L’import total d’aquests moviments és de
més de 80.000 euros, una quantitat considerable que també ha deixat gratificacions als clients, de manera que hi ha més
possibilitats que tornen a l’establiment en
una futura compra.
Si ens fixem en el volum de gratificacions
que els establiments han donat als clients,
veiem que s’han lliurat fins a 2.426,35 euros. Com en el cas dels moviments, també
destaca el mes de desembre, amb 545,25
euros lliurats.
Celebrem el primer any d’alcabàs! amb
unes bones xifres, que s’espera que augmenten els pròxims mesos, gràcies a les
accions que es duen a terme al voltant
del projecte i a la participació ciutadana,

.

tant dels consumidors com dels establiments
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Sant Jordi, amb més públic
i més activitats que mai
La Diada de Sant Jordi d’enguany ha

comptar amb diverses actuacions mu-

la Diada de Sant Jordi ha superat totes

estat molt especial. Es tractava de la

sicals, teatre i activitats en anglès per

les expectatives. El regidor de l’àrea,

primera celebració sense restriccions de

als més menuts, tallers i demostracions

Jordi Cervera, ha valorat la jornada com

cabuda ni necessitat de mascareta i la

d’ikebanes. A les Cases d’Alcanar, a més

a “superpositiva” i ha agraït “tant a les

Regidoria de Tradicions havia preparat

de la venda de llibres i roses, els visitants

una programació farcida d’actes per tal

van gaudir d’una actuació musical a rit-

entitats com als comerços participants

que la plaça Major s’omplís de públic, de

me de swing, amb diverses parelles que

les deu del matí a les nou de la nit.

van acudir-hi expressament a ballar.

A més de les parades de llibres i roses,

Tant els comerços com les entitats parti-

ballant en aquesta línia per tal de fer créi-

pa i pastissos de Sant Jordi, la Diada va

cipants han coincidit a dir que, enguany,

xer aquesta festa cultural”
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la seua aportació per a mantenir viva
aquesta festa”. El regidor ha assegurat
que “des de l’Ajuntament seguirem tre-

.

Vida local
Alcanar acull l’acte de celebració del Dia de les Esquadres
2022 de la regió policial de les Terres de l’Ebre
El dia 21 d’abril al matí, el Centre Cívic
d’Alcanar va acollir la celebració del Dia
de les Esquadres 2022 de la regió policial de les Terres de l’Ebre. L’acte va estar
organitzat conjuntament per l’Ajuntament d’Alcanar, els Mossos d’Esquadra
i el Departament d’Interior de la Generalitat. Hi van ser presents el conseller
d’Interior, Joan Ignasi Elena, i l’alcalde
d’Alcanar, Joan Roig, així com el delegat
de la Generalitat a les Terres de l’Ebre,
Albert Salvadó; el cap de la regió policial
dels Mossos d’Esquadra a les Terres de
l’Ebre, Joan Carles de la Monja, i altres
càrrecs institucionals i polítics.
A l’acte, presentat per dos mossos d’esquadra canareus, Miquel Bort i Vanessa
Reverter, hi van assistir al voltant de
200 persones, entre membres dels cossos de seguretat –Mossos d’Esquadra,
policies locals, Guàrdia Civil i Policia
Nacional– i d’emergències –bombers,
Sistema

d’Emergències

Mèdiques,

agents rurals i agrupacions de defensa
forestal–, a més d’alcaldes, alcaldesses
i regidors de Governació dels municipis
de les Terres de l’Ebre.
En la seua intervenció, Joan Roig va fer
referència als aiguats del passat mes de

setembre: “Al nostre municipi un antídot infal·lible ha anat immunitzant

Protecció Civil treballant conjunta-

ment per protegir-nos. Coordinació
i treball de moltes persones que van

posar en risc la seua vida per a protegir-nos. A tots i totes, moltes gràcies”.
Per la seua banda, Joan Ignasi Elena,
també va posar en valor el treball de
coordinació entre els diferents cossos
de seguretat d’arreu de Catalunya durant els dies posteriors als aiguats d’Alcanar per tal de gestionar ràpidament

excel·lit en l’exercici de les seues funcions, així com la dels ciutadans que hi
han col·laborat al llarg de l’any anterior.
En el decurs d’aquest acte institucional
es van lliurar felicitacions i condecoracions en reconeixement d’actuacions
rellevants i meritòries o per la trajectòria
professional. També es va reconèixer el
treball del personal del servei d’administració, d’altres cossos de seguretat,
de membres de la judicatura i de ciuta-

l’emergència i garantir el benestar de la

dans. Alexis Gil, policia local d’Alcanar,

nadament, ajudant els veïns i veïnes:

neixement per la seua tasca.

ciutadania: “Tothom treballava orde-

és un dels agents que va rebre un reco-

mossos, bombers, agents de trànsit,

Enguany, el Dia de les Esquadres s’ha

agents rurals, policies locals, Protec-

ció Civil, Sistema d’Emergències Mèdiques, Creu Roja, etc. I també la ciu-

tadania va treballar voluntàriament
de forma organitzada per a ajudar.

Això és la seguretat: la col·laboració

dels cossos i de la ciutadania i el lliurament dels treballadors públics”.

De fet, la Regidoria de Governació de
l’Ajuntament d’Alcanar treballa diàriament en aquesta mateixa línia per a
fomentar la col·laboració entre els Mossos d’Esquadra, els Bombers i la Policia
Local amb l’objectiu de vetlar per la seguretat i el benestar de tothom.

dedicat a l’especialitat d’investigació
criminal. A l’inici de l’acte es va projectar un vídeo que reivindica la faena dels
integrants de la segona unitat més gran
del cos, en col·laboració amb altres policies, la fiscalia i la judicatura.
Durant l’acte, la Coral de l’Institut Sòl
de Riu, d’Alcanar, juntament amb el seu
director, Gerard Ramon i Cañellas, van
interpretar dos cançons: “Fortune plango vulnera” i “O Fortuna”. Abans de finalitzar, els responsables dels Mossos van
lliurar un present d’agraïment a l’alcalde,
i totes les persones distingides amb un
diploma es van fer una fotografia de grup

aquella sensació d’angoixa i vulnera-

El Dia de les Esquadres

a l’escenari. Tot seguit va sonar l’himne

bilitat: el record inoblidable dels Mos-

El Dia de les Esquadres serveix per a

nacional de Catalunya i es va oferir un

sos d’Esquadra, de la Policia Local,

refrigeri a les persones assistents.

dels Bombers de la Generalitat i de

posar en valor la faena dels membres
de la Policia de la Generalitat que han

Fotos: Aula de fotografia d’Alcanar.
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Rafel Nadal presenta a Alcanar Quan s’esborren les paraules

El 4 de maig el periodista i escriptor gi-

d’aquesta novel·la, amb la qual reivin-

roní Rafel Nadal va presentar la novel·la

dica la importància de la memòria i del

Quan s’esborren les paraules. L’acte,

record.

organitzat per la Biblioteca Trinitari Fa-

Quan s’esborren les paraules tanca

bregat, va ser conduït i presentat per la
bibliotecària Mariola Nos.

una trilogia dedicada a la memòria i a
la seua família, amb les publicacions

Per Rafel Nadal, “una persona no acaba de morir mentre hi hagi algú que la
recordi i, per tant, el fet de compartir

la memòria a les posteriors generacions és el que permet allargar la vida

dels éssers estimats”. Un objectiu que
ell mateix ha aconseguit mentre escri-

La presentació de la darrera novel·la de

prèvies de Quan érem feliços i Quan en

Nadal a Alcanar va ser especialment

dèiem xampany. A través del relat de la

emotiva perquè era la primera que feia

vellesa, de la proximitat amb la mort i

l’ordinador.

després de la mort de sa mare. Mont-

de les malalties, Nadal mira també cap

Tot i haver acabat aquesta trilogia, Na-

serrat Farreras i Fons es va morir el 18

al seu present, en què l’escriptura i els

dal va explicar que seguirà escrivint

d’abril, amb 98 anys, després d’una

seus néts tenen un espai molt impor-

sobre el pas del temps, les estacions,

llarga i despietada malaltia: l’Alzheimer.

tant. Quan s’esborren les paraules és un

les lectures i altres temes. De fet, té una

L’escriptor va explicar que la situació de

clam a favor de la memòria familiar i del

proposta molt avançada amb un xiquet

sa mare va ser, de fet, el punt de partida

record etern.

de protagonista

via el llibre, primer a mà i després amb

.

Recomanacions literàries
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Quan s’esborren les paraules
Autor: Rafel Nadal
Editorial: Edicions 62

A Quan s’esborren les paraules, Rafel Nadal torna a capbussar-se en la memòria familiar
per a fer emergir un món, la Girona dels seus anys d’infantesa i joventut, que s’ha fet fone-

dís, de la mateixa manera que els seus protagonistes o bé ja no hi són –el Manel Nadal, la
figura paterna- o bé han emmudit, com la Montserrat Farreras, mare de l’escriptor a qui una

malaltia ha llevat, des de fa quatre anys, la facultat de parlar, de donar nom a les coses i als
éssers estimats.

Un relat que no amaga la nostàlgia per un temps que s’acaba, però que ompli d’humor i de
tendresa un temps que tot just comença. I un llibre d’una gran intensitat emocional que romandrà indeleble en la memòria dels lectors.
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Cultura
Nova edició facsímil de ‘Historia de mi pueblo. Alcanar’
El dissabte 7 de maig, a la Biblioteca Pú-

raons principals i necessàries que el van

reconocimiento y de filiación espiritual”. Ell

blica Trinitari Fabregat, es va presentar

portar a escriure la història d’Alcanar. En

havia pagat, quan “Joseret” era un xiquet,

la nova edició facsímil del llibre Historia

paraules de l’historiador tortosí Enrique

els seus estudis al Seminari Diocesà de

Bayerri Bertomeu, el llibre és la “historia de

Tortosa com a mostra d’amistat familiar.

de mi pueblo. Alcanar, del canonge José
Matamoros, coincidint amb el centenari
de la publicació de l’obra, una edició que
ha anat a càrrec de Sistema Binari. També
es va presentar el logotip del IV Congrés

Alcanar, redactada con el efusivo cariño de
un hijo enamorado, con la minuciosa erudición de un agotador de archivos y con
la certera orientación y competencia de un

Els seus articles en periòdics i publicacions de les Terres de l’Ebre, però especialment a les revistes La Zuda, de Tortosa, i Terra Nostra, d’Alcanar, mostren

d’Història d’Alcanar 2022, que se celebra-

maestro en el arte de historiar”.

rà de l’11 al 13 de novembre. Les persones

Per a la confecció del llibre, el canonge

voluntat de donar a conèixer les “coses”

Matamoros comptarà amb la inestimable i

pretèrites del seu poble i de la seua terra.

no gens menyspreable col·laboració i ajuda

Coincidint amb el 125è aniversari del nai-

que hi vulguen participar presentant comunicació o ponència haurien d’emplenar
el formulari que es troba disponible al web
Alcanar.cat abans del 31 d’agost.
Historia de mi pueblo. Alcanar
Acabat d’estrenar l’estiu del 1922 apareix
publicada l’obra, si no la més important, sí
la més significativa del canonge José Matamoros dedicada al seu poble, la monografia Historia de mi pueblo. Alcanar. No
es considerava un historiador convençut:
la seua passió era el periodisme, però l’es-

d’Ildefonso de Ayguavives y de León, marquès de Las Atalayuelas; del cronista i diputat provincial Miquel Figueres, i de mossèn
Froilán Beltran, els quals li proporcionaran
abundosos documents particulars i contribuiran a aprofundir la recerca documental

xement del canonge Matamoros, l’any

.

1991 l’Ajuntament d’Alcanar va publicar
la primera edició facsímil de la Historia de
mi pueblo. Alcanar

de la historiografia d’Alcanar, fins a aquells
dies desconeguda per a la majoria de la
població. Així mateix, l’aportació econòmica del marquès de Las Atalayuelas farà
possible l’edició de l’obra. Òbviament, el

tima i afecte pel poble que el va vore nài-

llibre està dedicat in memoriam a l’il·lustre

xer, viure i morir i per la seua gent són les

canareu Miquel Figueres, “como tributo de

02

clarament l’apassionament i, alhora, la

Historia de mi pueblo. Alcanar.
Canonge Matamoros.
Editada per la Impremta Querol, de Tortosa, el llibre està estructurat en catorze capítols, precedits per un
poemari dedicat a l’escut d’Alcanar, on l’autor va desgranant, de mica en mica, la història del seu poble
de naixement. Especialment interessants seran els protocols notarials de primers del segle XVII i mitjans
del XVIII. La informació que contenen serà ben aprofitada en la redacció d’alguns capítols del llibre.

Fins a la publicació de la monografia del canonge, les úniques referències històriques sobre Alcanar

les trobem al Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar,

de Pascual Madoz, publicat a mitjan segle XIX; a la Historia de los lugares, villas y ciudades de la
Provincia de Tarragona, de Francisco Gras y Elías, i a la Geografia general de Catalunya, d’Emili
Morera i Francesc Carreras, de primers del segle XX.

Amb el pas dels anys, aquesta monografia s’ha convertit en l’obra cabdal i de referència de la his-

toriografia canareva, d’obligada lectura i consulta a l’hora d’estudiar i investigar sobre la historia
d’Alcanar.

Text: Joan B. Beltran
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Tauler d’anuncis
Curs de nivell inicial de català
Aquest mes de maig ha començat el curs de nivell inicial de català a les Cases,
un curs organitzat per l’Ajuntament d’Alcanar en el marc del Pla educatiu d’entorn
d’Alcanar. El curs s’impartirà a la planta baixa del Casal de Jubilats, els dilluns i
dimecres de 15.30 a 16.30 h.
Per a poder assistir-hi, cal inscriure-s’hi. Ho podeu fer a www.alcanar.cat/ocupacio-i-formacio, trucant al telèfon 977 732 013, enviant un correu a plaeducatiu@
alcanar.cat o un missatge de whatsapp al 627 338 980.

Nou taller monogràfic d’estimulació cognitiva
per a persones cuidadores no professionals
La Creu Roja d’Alcanar engega un nou taller d’estimulació cognitiva
per a formar persones cuidadores i donar-los estratègies de manera
pràctica, amb l’objectiu de facilitar i millorar la seua tasca de cura de
persones en situació de dependència.
Aquest taller s’adreça a persones cuidadores no professionals que tenen a càrrec persones en situació de dependència. Les sessions, que
són gratuïtes, tindran lloc els dies 25, 26 i 31 de maig i 2 i 7 de juny de
10 a 12.30 h, als Serveis Agraris Joan Gil (avinguda de Catalunya, 64).
Per a participar-hi cal inscriure-s’hi trucant al telèfon gratuït de la Creu
Roja (900 105 301) o al telèfon mòbil de l’Ajuntament (627 338 980).

Xarrada d’Esther Vivas a Alcanar: “Mamà desobedient. Una
mirada feminista de la maternitat”
El cicle “L’art d’educar amb amor i consciència”, organitzat per l’Ajuntament d’Alcanar,
arriba a la cinquena edició. Un any més, hi participaran professionals de renom per a
atansar les famílies i la comunitat educativa al món de la criança i l’educació positiva.
El dissabte 28 de maig, a les 11.30 h, la periodista i sociòloga Esther Vivas farà una
xarrada a Alcanar en el marc del cinquè cicle ”L’art d’educar amb amor i consciència”. Vivas, col·laboradora en mitjans de comunicació i postgraus universitaris,
escriu sovint sobre maternitats, part, violència obstètrica i lactància materna des
d’una perspectiva feminista i ecologista. El seu darrer llibre és Mamà desobedient.
Una mirada feminista de la maternitat. A la conferència analitzarà què significa avui
ser mare, quins són els prototips de maternitat hegemònics i per què la culpa és una
constant en l’experiència materna.
Totes les xarrades tindran lloc al Casal Cívic Trinitari Bel, d’Alcanar. L’Ajuntament
ha fixat un preu públic de 3 euros per entrada per a cadascuna de les conferències
d’aquest cinquè cicle “L’art d’educar amb amor i consciència”. Les entrades es podran comprar el mateix dia de cada conferència. També hi haurà servei de guarderia.

.

En aquesta edició, novament, l’entitat Ameiba i les associacions de famílies de l’Escola Joan Baptista Serra i l’Institut Sòl de Riu han col·laborat amb l’Ajuntament
d’Alcanar a l’hora de preparar la programació
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Una tarda de bous històrica

Ara fa...
Catalunya) fins a la plaça del Mirador. Els
primers aplaudiments ja els van rebre en
passar per la plaça Major. En arribar a la
plaça de bous, els diestros i tota la comitiva
van haver d’obrir-se pas entre la multitud
que s’hi havia congregat i van fer la vuelta
al ruedo. A partir de les sis, el poble estava
desert, mentre que a la plaça de bous ja no
hi cabia més gent. N’hi havia tanta que, si
aquell espectacle s’hagués celebrat a una
plaça de bous de les autèntiques, s’hauria
hagut de penjar el tradicional cartell de “No
hay billetes” a les taquilles.
La Rosa M. Samper també formava part
de la Penya Mai Tips i encara conserva el
cartell anunciador d’aquella tarda de bous.
“Les Manoles” eren la Rossita “la Tomaca”,

Malgrat que a Alcanar no hi ha hagut mai

siderat tot un mestre de l’art del toreig;

afició a les corregudes de bous, l’expec-

El Niño del Columpio (Xavi Garriga, “lo

tació que va generar la corrida organit-

Blanquet d’Eloi”), guanyador de L’Espar-

zada per la Penya Mai Tips al Mirador,
per les Festes de Maig de 1988, va ser
majúscula. Mai abans no s’havia celebrat
un espectacle taurí d’aquelles característiques. Tant va ser així, que l’any següent
el van tornar a fer.
La Penya Mai Tips feia dos anys que
s’havia constituït i no parava de créixer
en nombre de socis. Era una entitat, formada sobretot per parelles amb moltes
ganes de passar-s’ho bé, que, a més,
aconseguia fer xalar tothom amb les activitats que armejava. L’any 88, la Penya
va planejar un espectacle còmic taurí que
molta gent encara deu recordar avui dia.
Amb els permisos de l’Ajuntament, la Penya Mai Tips va posar fil a l’agulla per a que

denya d’Or (un trofeu consistent en unes
“manoletines” pintades amb pintura daurada i cobertes de purpurina), i Xoleto
(José Ramón Bel Reverter, “Xol”), l’ídol
de l’afició local. Tots tres, disposats a
donar-ho tot i a oferir al públic una tarda
de bous inoblidable. De la ramaderia, ni
tan sols se n’especificava el nom, ja que

la Remedio “la Càndida” i Maria Reverter
“la Sompa”, que van presidir la corrida. Els
agranadors, el tio Viola, Ramon Bel (el fuster) i Toni Sànchez. L’organització va repartir tovallons blancs de paper entre el públic
per a fer les mocadorades. Josefa Mariano,
muntada a cavall, va ser l’encarregada de
lliurar les claus del toril. També hi va haver
un picador, a qui van amanir un bou de
carretó per a que li enclavés les banderilles
i “els cavalls eren de Bernard”, explica la

els animals eren unes simples vaquetes

Rosa. També recorda que Xol no parava de

confiteres. Amb un cartell com aquell,

dir: “Xe! Ara ja sé què senten els autèntics

l’èxit estava sobradament garantit.

toreros després de fer una bona faena!”.

A mitja vesprada, tots els protagonistes

Les dos “corrides” que recordem en

de la festa, acompanyats per la Banda

aquest article ja han passat a la història

Municipal de Música d’Alcanar, van sor-

del nostre poble com les tardes de bous

tir en cercavila des de la seu de la Penya

més divertides que s’han viscut a la plaça

Mai Tips (llavors situada a l’Avinguda de

del Mirador

.

aquella corrida tingués tots els elements de
les grans: toreros, “manoles”, picadors, retalladors i, fins i tot, agranadors.
Al cartell anunciador d’aquella tarda de
bous hi destacava el nom dels protagonistes de la vesprada: els toreros Morenito de Maracay (Poche, de Vinaròs), con-
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L’entrevista
Quan Natxo Llorca (Winnenden–Stuttgart, 1967) era menut, sons pares tenien

un negoci de restauració al costat de
la Cooperativa de Transport de Torto-

sa. Recorda que, en sortir d’escola, s’hi
passava hores observant com els cami-

ons entraven i sortien d’aquelles instal·
lacions. D’aquesta manera, i de forma

gairebé simultània, va anar fusionant

Natxo Llorca: “Vaig mantenir en secret
la meua afició fins al 2017”
Tinc publicacions de camions d’Alemanya,

dibuixos a la vegada. Aprofito que tinc la

de Suïssa i d’Anglaterra i totes les que eren

inspiració en un model en concret.

publicacions per al públic general d’Espanya.

De fet, tens molts de seguidors que són

He guanyat dos cops el concurs Supersabio
de la revista TM (Transporte Mundial) i algun
altre de coneixements de models de camió.
En algun moment has deixat de banda
aquesta afició?

transportistes professionals.
Si. Recordo que, quan vaig començar a
penjar els primers dibuixos, de seguida van
aparèixer les reaccions de xofers i transportistes que van començar a seguir-me.

les seues dues passions: el dibuix i els

Entre el 1998 i el 2017 em vaig abocar a la

M’explicaven anècdotes i curiositats sobre

camions. Natxo dibuixa velles glòries de

criança dels meus dos fills i a participar en

els seus camions. M’enviaven fotos dels

l’automoció i models actuals amb tots

la vida associativa del poble. En tots aquells

seus models i a partir d’aquí he fet dibuixos

els detalls i una precisió extraordinària.

anys gairebé no vaig dibuixar. Resulta curi-

de molts camions que després he entregat

Sol regalar els dibuixos a professionals

ós que, quan vaig tornar a agafar els llapis,

a professionals del transport de qualsevol

del transport. La semblança dels seus

em vaig adonar que havia perdut la destresa

part del país. És l’avantatge de les xarxes,

dibuixos amb la realitat és sorprenent.

a l’hora de plasmar la perspectiva. Els nous

que també m’han permès contactar amb

Quants de camions deus haver dibuixat

dibuixos no tenien res a vore amb els últims

altres dibuixants, aficionats al motor.

dels anys 96, 97 i 98. Em va costar un temps

Què fas després amb tots aquests dibui-

al llarg de la teua vida?

Milers. Amb els anys, he anat perfeccionant la tècnica i ara no només són repro-

posar-me al nivell en què ho havia deixat.
La tornada el 2017 va anar acompanya-

xos?
Habitualment, els solc entregar, perquè es

duccions a escala de camions reals, sinó

da d’un element nou: les xarxes socials.

que estan ubicats en un paisatge concret.

Sens dubte, les xarxes socials han estat

perquè conec el xofer i sé que els farà molta

Els teus treballs també tenen un cert va-

fonamentals a l’hora de donar a conèixer

il·lusió rebre’l. Fins ara n’hauré entregat entre

els meus dibuixos. De fet, només la meua

200 i 300. En altres ocasions els envio per-

nera artística tot un seguit de models de

família i els amics més íntims sabien que

què es tracta d’encàrrecs que rebo expres-

camions del segle XX.

dibuixava. Vaig mantenir aquesta afició en

sament de xofers d’altres zones d’Espanya

M’he especialitzat en camions clàssics i se-

secret fins que vaig començar a compartir

que contacten amb mi a través de Facebook.

els meus dibuixos per les xarxes. Tampoc

Algun dibuix que no regalaries mai.

lor històric perquè documentes de ma-

miclàssics de finals de la dècada dels seixan-

tracta de camions de la zona que he dibuixat

ta, i també dels setanta i vuitanta. De fet, eren

he fet mai cap exposició.

els camions que observava de petit i d’ado-

Quantes hores inverteixes en cada di-

lescent. També dibuixo models actuals.

buix?

Això significa que ets un gran coneixe-

Entre catorze i setze hores. De vegades,

mateix model. És el més complicat i labori-

dor del món dels camions.

per guanyar temps, treballo en una sèrie de

ós que he fet fins ara

Un model Renault T520, que és l’últim model que ha tret aquesta marca. Un portacamions amb tres camions carregats del

.

