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TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament d’Alcanar...........................977 732 013
Oficina Municipal de Turisme...............977 737 639
Policia Local d’Alcanar.........................977 732 144
Biblioteca Trinitari Fabregat.................977 732 464
Biblioteca de les Cases d’Alcanar.......977 737 763
Deixalleria Municipal............................977 707 045
Cementeri Municipal............................646 203 483
CAP d’Alcanar.....................................977 731 932
CAP de les Cases d’Alcanar...............977 735 106
Ermita del Remei..................................977 730 472

HORARI
AJUNTAMENT

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

BIBLIOTECA TRINITARI FABREGAT · ALCANAR

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

BIBLIOTECA DE LES CASES D’ALCANAR

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

DEIXALLERIA MUNICIPAL

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

CEMENTERI MUNICIPAL

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

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

Del 15 al 21 de març
Del 5 al 11 i també el 17 d’abril
Farmàcia Jordi Delgado Boix
Tel. 977 730 105 – Av. Catalunya, 59

Del 22 al 28 de març
El 3 i del 19 al 25 d’abril
Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó
Tel. 977 732 297 – C/Felip Pedrell, 1

Una altra batalla guanyada
a la covid-19
A finals de febrer, el Departament de Salut de la Generalitat de

Catalunya va iniciar la campanya de vacunació contra la covid-19 al
Casal Cívic Trinitari Bel, d’Alcanar, i al dispensari mèdic de les Ca-

ses. Es van vacunar persones dependents de tercer grau del muni-

cipi i els seus cuidadors o cuidadores, i també persones més grans

de 80 anys. En total, es van vacunar al voltant de 180 persones.

La campanya continuarà en altres franges d’edat a mesura que es

vagen rebent noves dosis. Salut recorda que és important no trucar

al CAP d’Alcanar o al dispensari de les Cases per a demanar hora. El
personal del centre mèdic corresponent es posarà en contacte pro-

gressivament amb els ciutadans i ciutadanes quan siga el seu torn.
Així mateix, les darreres setmanes els professionals i les professionals d’educació i la resta de col·lectius professionals

que treballen a l’Escola Joan Baptista Serra d’Alcanar, l’Escola
Marjal de les Cases i l’Institut Sòl de Riu també han començat

a vacunar-se contra la covid-19.

En aquests moments, gràcies al descens sostingut de persones
positives a Alcanar, les dades epidemiològiques al municipi són

molt bones: casos diagnosticats amb PCR i tests d’antígens els

Del 29 al 31 de març
Del 1 al 4 d’abril
Del 12 al 18 d’abril

últims 14 dies: 0; índex de risc: 0; incidència acumulada: 0, i taxa

Farmàcia Mònica Roca

Aquestes xifres s’han assolit gràcies al comportament exemplar

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

RECOLLIDA D’OBJECTES
VOLUMINOSOS
El servei gratuït de recollida de mobles i
trastos a domicili es fa els dimecres.
Només cal que truqueu prèviament al telèfon
de l’Ajuntament 977 732 253, en horari d’oficina.

Edició: Ajuntament d’Alcanar
Direcció: Joan Roig Castell
Coordinació: Laura Sancho Torné
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Biblioteca Trinitari Fabregat.
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Maquetació: Estudi Taller À
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Editorial

de reproducció setmanal ponderada: 0.

de la major part de la ciutadania i a l’esforç que el personal sa-

nitari del municipi ha fet per a contenir la covid-19 i promoure la

vacunació. Cal fer un agraïment públic i en majúscules a tothom,

però, malauradament, encara no es pot abaixar la guàrdia. Venen
dies festius en el marc de les festes de Setmana Santa i caldrà

mantenir les recomanacions sanitàries i de seguretat per tal de

poder continuar amb uns indicadors favorables. Entre tots i totes

ho podrem tornar a aconseguir.

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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El semàfor

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!

?

L’endemà al matí, a les 7.35 h, Garcia va comunicar la incidència
amb unes fotos a través de l’App Línia Verda de l’Ajuntament.
A les 8.13 h va ser notificat que l’espai havia quedat net. Garcia
felicita el gestor de l’App Línia Verda i a la Brigada Municipal
d’Obres i Serveis per l’agilitat en la gestió. La col·laboració ciutadana és vital per a mantenir un municipi net i segur.

El diumenge, 28 de febrer, el canareu Robert Garcia feia una
crida a la gent (i no sempre és l’estigmatitzat jovent) que aquell
dia havia trencat botelles de vidre (Xibeca-Damm) a la zona de
Rocatallada de les Cases, sense tenir cap consideració ni respecte per la gent que diàriament passeja o simplement passa
per la zona, ni cap mirament pel nostre entorn.

D’on ve este malnom?
Corretgera
Hem dit algun cop que l’ofici acaba donant peu al malnom familiar. Reminiscència dels àrabs, tal vegada,
que ampraven el nom als seus oficis per a la pròpia descendència? El renom que avui presentem respon
a este patró.
A mitan segle XIX s’havia generalitzat l’ús dels equins i dels bovins, bé per al transport, bé per al treball
del camp. Així, proliferaren les professions relacionades amb estos animals: albarders, tractants, ferradors, manescals... A la plaça Major vivia l’any 1845 el corretger Daniel Gimeno Subirats. Ell, que feia
ventreres, estirandes, corretges i altres arreus va acabar per donar nom a la família sencera: serien els
de la Corretgera.
I així és com, encara avui dia, hi ha una petita munió de Corretgeres que, havent deixat el cuiro, duen este
antiquíssim malnom recordant un trosset del passat professional del poble.
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Reportatge
‘Març en femení’, programació especial durant
tot el mes pel Dia Internacional de les Dones
El 8 de març es commemora el Dia In-

”Març en femení” continua el 7 de març

ternacional de les Dones. Per aquest

amb l’espectacle Histèries uterines al

motiu, des de la Regidoria de Polítiques
d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alcanar s’ha
preparat una programació especial per
a tot el mes, amb el títol “Març en femení”. L’alcalde d’Alcanar, Joan Roig,
ha indicat que, “tot i que treballem tot

l’any per dignificar la dona en totes les
seues facetes, durant aquest mes te-

canar. “Aquest espectacle contra la violència masclista, a càrrec de Xavi Demelo, inclou històries emotives i divertides
protagonitzades per dones diferents, en
espais diferents i temps i èpoques diferents”, ha comentat Maribel Ramon.

nim l’oportunitat de fer visible aquest

El 8 de març, Dia Internacional de les Do-

els mitjans de comunicació són més

format telemàtic. Les dones que van tenir

empoderament, ja que la ciutadania i
receptius a la temàtica”.

nes, es llegirà el manifest institucional en
un paper destacat durant la pandèmia en

La primera de les activitats serà de l’1 al

seran les autèntiques protagonistes.

15 de març i tindrà lloc a l’Escola Joan

El 19 de març tindrà lloc la presentació

Baptista Serra, d’Alcanar, i a l’Escola
Marjal, de les Cases. Consistirà en un
contacontes musicat del llibre Contes de
bona nit per a nenes rebels. La regidora
de Polítiques d’Igualtat, Maribel Ramon,
ha explicat que volen fer arribar les his-

de l’equipació #equalgame del Futbol Femení Alcanar, “una entitat que sempre
ha estat al costat de l’Ajuntament per
a impulsar campanyes que reivindiquen els drets de les dones”, ha recal-

tòries de dones a les aules perquè, “com

cat la regidora. I el 25 de març, a les set

l’educació és la vacuna contra la desi-

telemàtica a les entitats i associacions

igualtat, el respecte i la tolerància serà

per tal que puguen integrar vocabulari in-

ja he repetit en diverses ocasions,

de la tarda, hi ha prevista una formació

gualtat: una societat formada des de la

del municipi sobre llenguatge no sexista,

una societat més igual i justa”.

Entre les iniciatives d’enguany destaca
”El paper de la dona canareva, casenca i
d’Alcanar Platja durant el confinament”,
que podrem veure a les xarxes socials
de l’Ajuntament i que escoltarem a Alca-

nar Ràdio durant tot el mes. “Cada dia
es visibilitzaran una o diverses dones
que representen un sector femení del
municipi. Totes elles, amb la seua fei-
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canal de YouTube de l’Ajuntament d’Al-

clusiu en les seues comunicacions.
La programació de ”Març en femení”
acabarà el 29 de març amb la presentació de l’Espai Dona Alcanar, una iniciativa
pionera que té per objectiu ser la primera
porta d’atenció, en diferents àmbits, a totes les dones del municipi. “Des de l’àrea
estem especialment satisfetes de presentar aquest punt permanent de su-

na i el seu esforç, han contribuït, en

port a totes les dones, que liderarà la

de la covid-19 i a garantir, al màxim, la

d›haver-se format en diversos aspectes

algun vessant, a alleugerir els efectes

tècnica de l’àrea, Maria Fibla, després

normalitat al municipi”, ha afegit la que

vinculats a l›atenció de les dones», ha

també és regidora d’Educació.

conclòs la segona tinent d’alcalde

.

Actualitat municipal
El govern municipal crea la
Regidoria de Benestar Animal
L’equip de govern de l’Ajuntament té, des

implantació d’un parc caní, etc.

d’aquest mes de febrer, una nova regidoria

Tal com explica la regidora, “fins ara les ac-

encarregada de gestionar els aspectes vin-

cions dirigides als animals es treballaven

culats amb els animals d’Alcanar, les Cases

des de la Regidoria de Salut perquè s’en-

i Alcanar Platja, una iniciativa pionera a la co-

globaven en campanyes de salut pública,

marca del Montsià. La Regidoria de Benestar

però, a mesura que la societat ha anat pre-

Animal estarà encapçalada per Mercè Fisc-

nent consciència, també han evolucionat

her, que ja liderava les polítiques de benestar

les campanyes de sensibilització vincula-

animal a través de la Regidoria de Salut.

des a garantir el benestar animal”.

Anualment l’Ajuntament d’Alcanar , conjunta-

sempre en relleu i que és fonamental per a
dignificar la vida dels animals del municipi”.

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, afig que “la Regi-

Aquesta nova Regidoria de Benestar Animal,

doria ha estat creada per a canalitzar els re-

per tant, naix amb l’objectiu de treballar amb

cursos dedicats a la protecció animal. Això

una visió àmplia per a posar en marxa més

també ens permetrà agilitzar les accions de

polítiques vinculades a garantir el benestar

colònies de gats, la importància de l’esterilit-

suport a l’associació aGOSaGATs, que s’en-

dels animals del municipi i, alhora, promou-

zació dels animals de companyia, la tinença

carrega d’impulsar totes les iniciatives des

re una bona convivència amb tots els veïns

responsable, els deures dels propietaris, la

del voluntariat, una tasca que s’ha de posar

i veïnes

ment amb l’entitat aGOSaGATS, du a terme
campanyes de conscienciació que traspassen
els llindars de la salut per a obrir-se a tot un
ventall d’accions: el control i la cura de les

.

Alcanar Ràdio reprèn la programació després
d’una aturada per reformes a l’emissora
El dilluns 22 de febrer, l’emissora municipal Alcanar Ràdio va reprendre la programació
habitual després d’un mes d’aturada. Durant aquest període s’han fet obres de millora
que han consistit en el canvi de l’aïllament de dos dels estudis, la renovació del cablatge, la creació d’una nova distribució dels micròfons i la instal·lació d’auriculars a l’estudi de convidats, així com canvis en la il·luminació. A més, s’ha adaptat la imatge de
l’estudi al nou logo d’Alcanar Ràdio. El regidor de Comunicació i Transparència, Jordi
Monfort, ha destacat “l’aposta per aquest mitjà de comunicació local” i ha celebrat
“la millora que han comportat les obres”.
El regidor també ha recordat que “durant l’últim any s’han fet altres millores a l’emissora, com l’estrena de la pàgina web alcanarradio.cat, que permet a les persones
oients recuperar tot el contingut de les emissions i escoltar la ràdio en directe”.

.

Així, durant un mes han estat molts els professionals de diferents sectors que han treballat per a adequar les instal·lacions. Des d’Alcanar Ràdio es vol donar les gràcies a
totes aquestes persones per la seua tasca
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Fotos: Sistema Binari

Les obres de l’auditori avancen a bon ritme
i ja superen el 60% de l’execució total
A hores d’ara, les obres de construcció del

L’edifici secundari, situat al carrer de Miquel Fi-

planta soterrani. L’excavació d’aquesta plan-

nou Auditori Municipal José Antonio Valls

gueres, podrà funcionar de forma independent

ta i l’execució dels murs de contenció també

es troben per damunt del 60% de l’execu-

del mateix auditori i ja es troba en una fase de

s’han hagut de fer extremant les precauci-

ció total. Al febrer es va acabar la fase més

construcció molt més avançada. S’han instal·
lat tots els sanitaris, enrajolats, paviments... A

ons i avançant metre a metre, per a no afeblir

complexa, l’estructura de l’edifici principal,
mentre que els treballs a l’edifici annex estan

més, ja s’ha col·locat el muntacàrregues, que

ja en una fase molt avançada.

servirà per a traslladar, del soterrani a l’esce-

La fase d’estructura ha finalitzat a l’edifici que
té accés per l’avinguda de Catalunya, on hi
ha la sala gran de l’auditori. En concret, s’ha

nari, tot l’equipament que puga fer falta, així
com l’ascensor, que connectarà les diferents
plantes i que en garantirà l’accessibilitat.

construït una gran llosa inclinada que supor-

El termini d’execució de l’obra de l’audito-

tarà part de la zona de butaques i s’han aca-

ri d’Alcanar era inicialment de dívuit mesos i

bat d’instal·lar les lloses prefabricades que
tanquen el forjat de la sala principal. Tal com
explica Ivette Fibla, regidora de l’àrea: “Els
arquitectes que han dissenyat el projecte
l’han concebut com una caixa de formigó
totalment independent de les edificacions
veïnes. Per tant, la peculiaritat de l’obra es
troba en tota aquesta fase de l’estructura,
ja que és molt important evitar la transmissió de sons i de vibracions als edificis
contigus”. En aquests moments, l’obra ja es

acabava a principis de 2021, però l’empresa
adjudicatària ha demanat una pròrroga per a
poder finalitzar-la uns mesos més tard: d’una
banda, a causa de l’aturada per la pandèmia
de covid-19 i de les restriccions sanitàries

l’estructura dels edificis contigus.
“Construir els murs de formigó que contenen aquest soterrani suposa un treball
de molta precisió perquè la prioritat de
l’Ajuntament i de l’empresa constructora
és la seguretat dels veïns i dels edificis
annexos, encara que això implique endarrerir l’obra”, recalca la regidora. Per tant,
està previst que l’obra estiga enllestida a
principis del mes de setembre de 2021 i que
hi haja una desviació econòmica per tal de
fer front als imprevistos.

posteriors, que han obligat a modificar l’horari

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, comenta que “el

laboral i organitzar grups de treball intensiu per

futur auditori d’Alcanar serà un equipament

a reduir el contacte entre treballadors, fet que

d’última generació, dels millors del territo-

ha provocat una baixada del rendiment els dar-

ri amb aquestes característiques, i que, a

rers mesos, i, de l’altra, a causa d’incidències

més, podrà tenir un ús polivalent». I recorda

o imprevistos sorgits durant l’execució de les

que “és molt necessari per al nostre municipi.

troba en fase d’instal·lacions i comença tam-

obres, sobretot en la fase de l’estructura.

Tenim un teixit associatiu i cultural en molt

bé la coordinació entre els diferents indus-

Ara davall de l’edifici del carrer Figueres i

bon estat de salut que en farà un bon ús i

trials (instal·lacions, fusteria, acabats, etc.).

de l’escenari del nou auditori hi ha una nova

que donarà molta vida a l›equipament
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Actualitat municipal

Del 5 al 28 de març,
VIII Jornades Gastronòmiques de la Galera
Les viles marineres d’Alcanar, l’Ametlla de

d’oliva verge. Les diferents propostes gas-

de Turisme de la Diputació de Tarragona a

Mar, l’Ampolla i Sant Carles de la Ràpita,

tronòmiques inclouran menús amb un ventall

les Terres de l’Ebre.

amb la coordinació del Patronat de Turisme

de preus que anirà dels 25 als 45 euros.

de la Diputació a les Terres de l’Ebre, promo-

Viles marineres i una identitat pròpia vin-

Cap dels participants no vol deixar passar

culada a la mar

l’oportunitat de tornar a treballar plegats per

Alcanar, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i Sant

cionaran el consum d’aquest crustaci entre
el públic comarcal a través de menús gastronòmics en les VIII Jornades Gastronòmiques
de la Galera de les Terres de l’Ebre.

a oferir, un any més, una proposta autèntica lligada a la identitat marinera del litoral
ebrenc. Tot i les restriccions de mobilitat

Carles de la Ràpita formen part de les poblacions reconegudes per l’Agència Catalana
de Turisme com a viles marineres. Aquesta

D’Alcanar són catorze dels restaurants par-

fora de la comarca, els restauradors volen

ticipants: Can Manel, Casa Esquerra, Casa

mantenir aquestes jornades gastronòmiques

Lupe, Casa Ramon, El Faro “Casa Gemma”,

i manifestar el seu compromís amb la cuina

res i que han sabut mantenir els seus espais

El Nàutic Les Cases, Hotel Carlos III, La Mar,

de proximitat i el producte local. Enguany, en

naturals i patrimonials, tot oferint experiènci-

La Marinada, Les Barques “Can Joan”, Les

total una quarantena de restaurants dels mu-

es i vivències vinculades als valors de la vida

Palmeres, Serramar, Els Jardins del Tancat

nicipis d’Alcanar, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla

marinera. Els quatre municipis de les Terres

i Citrus del Tancat. Aquests establiments

i Sant Carles de la Ràpita participaran en les

de l’Ebre que en formen part organitzen ac-

oferiran menús gastronòmics en què la gale-

Jornades entre els dies 5 i 28 de març. Es

cions conjuntes que refermen el seu caràcter

ra serà la protagonista i es maridarà amb vins

tracta d’una iniciativa dels ajuntaments dels

amb propostes, entre d’altres, com l’organit-

de la DO Terra Alta i altres productes locals

quatre municipis que pertanyen al programa

zació de les Jornades Gastronòmiques de la

i de qualitat, com l’arròs, la carxofa o l’oli

“Viles marineres”, coordinada pel Patronat

Galera de les Terres de l’Ebre

marca reconeix els municipis que conserven
viva la cultura lligada a les tradicions pesque-

.
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Alcanar millora el servei de
neteja viària amb la incorporació
de dos persones
agranadora no pot accedir per a dur a

terme les tasques de neteja; per això
L’Ajuntament

d’Alcanar,

mitjançant

el programa «Formació i treball» que
desenvolupa el Consell Comarcal del
Montsià, ha incorporat dos persones
treballadores al servei de neteja viària
del municipi. Amb aquestes incorporacions s’ha reforçat la neteja manual dels
carrers del nucli urbà d’Alcanar.
“Amb aquest programa millorem la

neteja dels carrers del municipi, una
de les prioritats del pla de govern”, ex-

plica l’alcalde, “i a la vegada afavorim
la inserció laboral i millorem l’ocupabilitat de persones del municipi”.

Per la seua banda, la regidora responsable de la Brigada Municipal d’Obres
i Serveis, Yvette Fibla, destaca que

“hi ha emplaçaments on la màquina

és importar disposar de més personal per a poder realitzar la neteja de

forma manual”. A més de les zones
de més difícil accés, el servei de neteja
manual s’intensificarà en aquells emplaçaments amb més afluència de persones, com ara els parcs infantils, l’entorn

mençar a treballar al desembre i ho
farà durant un període de nou mesos
a jornada completa, a través de la línia
PAN-COVID, és a dir, la de persones en
risc de caure en situació de desocupació de llarga durada que no perceben
prestació per desocupació o subsidi ni
ajuts. L’altra treballadora, que es va in-

del centre d’assistència primària o els

corporar al febrer, forma part de la línia

carrers més comercials d’Alcanar.

Dona, adreçada a dones víctimes de vi-

Pel que fa a les contractacions del per-

olència de gènere o amb risc de caure

sonal, s’han dut a terme a través d’una

en una situació de desocupació de molt

subvenció del Servei d’Ocupació de
Catalunya al programa «Formació i treball», que desenvolupa el Consell Comarcal del Montsià amb l’objectiu de
millorar l’ocupabilitat d’aquelles persones que tenen més dificultat per a acce-

llarga durada, i ha estat contractada a
jornada completa per a un període de
dotze mesos.
A més, tots dos rebran una formació
transversal de 60 hores: un sobre habi-

.

dir al mercat laboral.

litats personals i treball en equip, i l’altra

Concretament, un treballador va co-

sobre eines informàtiques

L’Ajuntament incorpora tres jóvens en pràctiques
Dos jóvens del municipi, Adrià Bel i Isi-

l’Ajuntament faran pràctiques vincula-

dre Queralt, fan les pràctiques, fins a

des a aquests estudis.

final de curs, al Departament d’Esports

D’altra banda, l’Ajuntament ha incorpo-

de l’Ajuntament d’Alcanar a través d’un

rat una altra jove en pràctiques, Susana

conveni. Tots dos estudien el Grau Mitjà

Gisbert, en el marc del Programa de ga-

de Conducció d’Activitats Fisicoespor-

rantia juvenil. Fins a finals de juny Gis-

tives en el Medi Natural (CAFEMN) a

bert farà les pràctiques en el marc de les

l’Institut de Tecnificació d’Amposta. A

regidories de Joventut i Participació

8

.

Actualitat municipal
L’Ajuntament i la Fundació
Gentis signen un conveni per
a promoure l’ocupació juvenil
L’Ajuntament d’Alcanar i la Fundació

de l’ocupabilitat de persones, especial-

Gentis han signat un conveni de col·labo-

ment jóvens, que s’atendran dins dels

ració a través del qual el consistori cedeix

programes de garantia juvenil, i de per-

gratuïtament a la Fundació un espai del

sones en alt risc d’exclusió social, d’Al-

Casal Jove, a l’Hotel d’Entitats, per tal

canar, la comarca del Montsià i altres

que l’entitat puga implantar i desenvolu-

municipis pròxims.

par serveis d’intermediació laboral, pros-

Meritxell Ulldemolins, regidora de Joven-

pecció, formació i seguiment laboral.
La Fundació Gentis és una entitat sense
ànim de lucre que té com a missió promoure la millora de la qualitat de vida de
les persones en risc d’exclusió social.
Per a aconseguir-ho, estableix dinàmiques de col·laboració i coordinació amb
altres entitats i amb administracions pú-

tut i impulsora del conveni, explica que
“des de l’equip de govern tenim molt

interès a desenvolupar, al municipi,

serveis que afavorisquen col·lectius
en risc d’exclusió social, especial-

ment jóvens; per això hem vist una

gran oportunitat d’enfortir els vincles
amb la Fundació Gentis, amb la qual ja

tal de desenvolupar serveis d’inserció, formació i intermediació laboral

i oferir-los gratuïtament i prioritàriament als ciutadans d’Alcanar, per a

facilitar l’ocupabilitat de les persones
en cerca de feina”.

Els serveis que desenvoluparà la Fundació Gentis, fruit d’aquesta cessió
d’espai, es prestaran de manera complementària als serveis d’aquesta mena
que gestiona l’Ajuntament d’Alcanar.
Per aquest motiu, s’establirà un sistema de coordinació que ho garantisca.

bliques amb l’objectiu de maximitzar els

havíem treballat en altres projectes”.

recursos del territori.

Per la seua banda, Marta Cid, gerent de

i es podrà renovar any a any. El servei

de l’entitat en la cessió de l’espai per

dilluns a divendres

D’aquesta manera, amb el conveni es
vol promoure la millora de l’ocupació i

la Fundació Gentis, recalca “l’interès

El conveni té una durada de 365 dies

.

es prestarà en horari de 7.30 a 16 h, de

Nous equips

L’Ajuntament d’Alcanar s’ha fet càrrec de la renovació dels equips informàtics de

informàtics a la

que estan a disposició dels usuaris, així com l’ordinador principal, des d’on es

Biblioteca de les
Cases a disposició de
la ciutadania

la biblioteca municipal de les Cases. En concret, ha renovat els tres ordinadors

gestiona el servei bibliotecari. També ha substituït l’anterior impressora per una
impressora-escàner, que també estarà disponible per a la ciutadania. El cost
total d’aquests aparells ha estat de 3.900 euros, corresponents a fons propis
municipals.

Aquests nous equips ofimàtics es van estrenar al gener. Fins llavors, la Biblioteca de
les Cases havia mantingut els mateixos equips de quan va obrir les portes, ara fa deu

.

anys. D’aquesta manera, l’Ajuntament ha atès la necessitat traslladada per la Biblioteca de modernitzar els punts d’accés informàtic per a la ciutadania de les Cases
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Actualitat municipal
En marxa una campanya
de conscienciació de
seguretat viària a Alcanar
La Policia Local d’Alcanar ha iniciat una

respecte per la senyalització que es fa-

objectius hi ha el control dels accessos

campanya de conscienciació de segure-

ran a diferents punts del municipi.

a la ronda del Remei i la seua visibilitat,

tat viària que inclou mesures de control

El regidor de Governació i cap de la

així com la vigilància d’estacionaments

sobre la velocitat dels vehicles i el respecte als passos de vianants. La campanya inclourà, entre altres actuacions,
controls a peu de carrer, de velocitat i de

Policia Local, Jordi Bort, ha indicat que

indeguts.

després de diverses reunions amb la

El regidor ha agraït la col·laboració

ciutadania han decidit fer accions de

ciutadana i la predisposició del cos de

conscienciació i pedagogia. Entre els

policia

.

Actuacions de millora a les instal·lacions del pavelló municipal
L’Ajuntament segueix fent tasques de
manteniment al pavelló municipal per
tal de promoure la millora contínua de
l’equipament.
S’han substituït els focus vells per focus
led d’alta eficiència energètica, que tenen
un consum energètic i una despesa eco-

.

nòmica molt menors. Alhora, s’ha millorat
la qualitat lumínica de la instal·lació

Resultats electorals Parlament de Catalunya, febrer del 2021
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Mirades al comerç

Mirades al comerç
Els fenicis van ser una civilització de l’Orient

es pot considerar que la influència dels fenicis i

Mitjà. La seua importància rau en el fet que

el comerç amb ells és l’inici del comerç a gran

van estendre la seua influència arreu del Me-

escala entre pobladors del que actualment és

diterrani i van arribar a fundar assentaments

el territori català i la resta del Mediterrani. L’as-

fins i tot a les costes atlàntiques de la penín-

sentament de Sant Jaume, doncs, és rellevant a

sula Ibèrica i d’Àfrica entre els segles X i IV

escala de tot el territori de Catalunya.

aC. Entre ells destaquen importants assen-

Com sabem de l’existència del comerç en-

taments a la costa europea del Mediterrani,
com a Eivissa, al sud del País Valencià o a
Andalusia. El que els va portar a establir-se
tan lluny de casa fou la necessitat d’aconseguir matèries primeres, principalment metalls com l’argent, l’estany o el plom.
A la zona de la desembocadura del Sénia hi
havia pobladors organitzats en petites comunitats. És ja cap al segle VII aC, durant la
primera edat del ferro, que hi ha indicis de la

tre els fenicis i els pobladors autòctons?
L’arribada dels fenicis i el seu comerç s’ha
demostrat gràcies a les troballes al jaciment
de Sant Jaume. S’hi han trobat nombrosos
estris de transport de mercaderies de l’època, com àmfores fenícies, que servien per a
importar productes com el vi o l’oli d’oliva,
que precisament van ser introduïts aquí pels
fenicis. A més, també van dur-nos, malgrat
que en menor quantitat, altres coses, com

construcció de l’assentament de Sant Jau-

ara perfums, robes fines, salses de peix, etc.

me, la residència fortificada més antiga tro-

Aquestes novetats van revolucionar els hà-

bada als territoris que avui dia és Catalunya.
Aquesta gran casa estava organitzada en diferents àrees i estances, tant per a l’activitat
econòmica com per a animals i per a habitatge. Això fa pensar que la casa fou l’habitatge d’una persona important i la seua família

El comerç
fenici
a Alcanar

bits alimentaris dels pobladors autòctons i
van suposar un salt endavant pel que fa al
seu desenvolupament cultural, si bé cal tenir
en compte que aquests tipus de productes
estaven sobretot a l’abast de l’elit governant
pel seu alt cost. Al jaciment també s’hi han

“Jaciment de Sant Jaume. Autor: David
Garcia”
que Sant Jaume va esdevenir el centre comercial de la zona, on es feien reunions socials per
a tractar els intercanvis comercials. Aquesta
relació va ser més que notable; prop d’un terç
del total de la ceràmica trobada a les restes de

un cabdill que controlaria els assentaments

trobat restes de vinya, cosa que indica que no

propers: la Moleta, la Cogula, la Ferradura

només van portar el vi, sinó també la planta

l’assentament és d’origen fenici.

i el Castell d’Ulldecona. En aquest conjunt

per a elaborar-lo. A canvi, d’aquí s’emporta-

d’assentaments s’hi estableix una distribució

Amb tot això, potser des del punt de vista

ven diversos tipus de metalls, però sobretot el

territorial de les tasques per al funcionament

actual ens costa imaginar-nos la importàn-

plom, que tenia un gran valor per a ells.

de la comunitat, i el comerç internacional, pel

cia de l’arribada del comerç fenici al nostre

Més enllà de la ceràmica dedicada al transport

territori, però no hi ha dubte que l’arribada

fet de ser una activitat de vital importància per
al comerç, recau a Sant Jaume. És aquí on
conflueixen els fenicis amb els pobladors de
l’actual terme municipal d’Alcanar.

de mercaderies, també s’hi han trobat alguns
elements particulars, com ara plats i bols feni-

dels vaixells d’orient va ser un fet cabdal per
al desenvolupament social i econòmic dels

cis, que es van incorporar a la vaixella de lluir

pobladors d’aquelles èpoques.

dels indígenes, que indica que el contacte en-

Autors: Roger Carbó Calzada i Oscar Ro-

Si bé el comerç local i fins i tot regional ja existia

tre els fenicis i els autòctons es va estendre als

sal Gamarra. Agraïments: David Garcia i

a la zona, i des de feia ja uns quants mil·lenis,

llaços socials. Amb tot això, doncs, es pot dir

Rubert

Rutes comercials dels fenicis. Font: Viquipèdia.

“Diversos envasos de transport fenicis de
Sant Jaume. Autor: David Garcia”
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part de la població que no els han votat, i que per aquesta

gent els seus representants tenen l’obligació de vetllar per tot
el que els incomoda o troben malament, i que per aquestes
persones els seus representants són els mitjans legals per poder
transmetre quan realment no se’ls escolta, com ha estat el cas
UN MARÇ MÉS
De nou, el 8 de març commemorem el Dia internacional dels Drets
de les Dones. Una data d’homenatge al moviment feminista i també
de reivindicació: hem de continuar denunciant les discriminacions
estructurals que patim les dones només pel fet de ser dones.
El lema de Nacions Unides per a aquest dia és “Per un futur igualitari
al món de la covid-19”, perquè justament aquesta pandèmia ha
posat en relleu com les crisis, una vegada més, afecten de diferent
manera dones i homes no només des de l’àmbit de la salut, sinó
també en l’àmbit econòmic i social (més atur, més precarietat, menys
conciliació...), tot visualitzant la fonamental contribució de les dones
en sectors precaris, però essencials com són el de cures o neteges, i
les càrregues de la feina desproporcionades que suporten.
Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment
justa no es pot permetre que la meitat de la població, les dones,
siguin discriminades en cap àmbit (educació, ocupació, política,
mitjans de comunicació, cultura...). I de cap manera, cap, podem
permetre que una sola dona pateixi violència masclista.

que ens ocupa, per molt que l’equip de govern digui el contrari

i es vulgui penjar les medalles. Senyors del govern, els regidors
de l’oposició també som un mitjà oficial per poder transmetre a

l’equip de govern les queixes dels nostres conciutadans, només
faltaria!

Des de DESPERTA’T lamentem que els mitjans de comunicació

local i comarcal ens hagin tractat d’aquesta forma a l’oposició

per no treure a la llum un comunicat conjunt fruit d’un mal estar
unànime, per la forma de fer política d’aquest equip de govern.
Els

mitjans

de

comunicació

cobren

uns

diners

de

l’Ajuntament d’Alcanar per publicar tot el que succeeix al municipi

que fa l’equip de govern, si l’oposició som també representants
legals del poble, per què no es publica aquest document?
per què afecta l’equip de govern i a l’alcalde en concret pel
seu comportament?

Si tan transparents són, que publiquen els pagaments que
s’han fet als mitjans de comunicació i diaris comarcals, durant

els anys 2019-2020, i el que portem del 2021, així podrem saber
el perquè no es publiquen els escrits de l’oposició.

Són moltes encara les discriminacions, prejudicis i obstacles a
superar, els objectius per assolir.
Des del Partit dels Socialistes de Catalunya fem una crida a tota
la ciutadania, a les institucions i organitzacions per a unir forces
i apel.lem a la gran aliança de totes les dones progressistes i del
moviment feminista, perquè juntes exigim governs feministes per
avançar cap a una societat més justa i igualitària.
Encara queda molta feina per fer, i encara que semble que

el març sigui el mes de les dones, des del partit socialista

treballem dia rere dia, cada mes de l’any, perquè la
igualtat sigui una realitat!

En la Declaració Universal dels Drets Humans del 1948, en el seu
article 19, es reconeix el dret a la llibertat d’opinió i d’expressió.

En tot país democràtic les diferents opinions, pensaments i
reflexions per part de cada individu, contribueixen a millorar el
funcionament d’una comunitat.

Això implica també el dret de qualsevol persona a no ser
molestada, jutjada o perseguida per les seves opinions, a més ha
de poder difondre aquestes opinions per qualsevol mitjà.

Aquests dies hem estat vivint moltes nits d’aldarulls en diferents
ciutats catalanes, on a partir de manifestacions a favor del dret
Estem completament d’acord en les declaracions al passat butlletí
de la portaveu del PSC, en relació amb el ple Municipal del passat
mes de febrer pel comportament del senyor alcalde Joan Roig.
A mi no em ve de nou, sóc agredit verbalment cada ple, sigui el
tema que sigui, sense cap mena de respecte. Però en aquest cas

d’expressió, opinió, manifestació, la defensa de la llibertat i el
posicionament en contra de la repressió i la manca d’igualtat,
s’han convertit en manifestacions desmesuradament violentes

on grups organitzats han protagonitzat destrosses en entitats

bancàries, trencament de vidres d’aparadors, barricades al mig
del carrer, llançament d’artefactes incendiaris, robatoris i un llarg

ho trobem desproporcionat, ja que el fet de privar la paraula als

etcètera.

membres de l’oposició, sense escoltar en cap moment el que en

Des de la nostra posició, creiem que la manifestació d’aquests

realitat va passar, és un abús de poder intolerable, al més estil...
Esperem que aquesta actitud partidista no es traslladi a les grans
institucions, si no estem apanyats, i de moment porta aquest
camí, si ara ens volen tancar la boca, ja em diràs quan tinguin
el poder absolut. Qui mana, mana i fa el que vol suposadament
a favor de tota la població, però potser no saben que hi ha una
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drets no han de servir per a minories infiltrar-se en aquests actes

i aprofitar per a fer actes vandàlics i malifetes tapant-se amb la
manta dels altres.

Tampoc entenem i compartim com en un moment tan delicat

com el que estem vivint, tant en l’àmbit social, econòmic, sanitari

i polític hi hagi forces polítiques que utilitzen el foc als carrers per

Els grups municipals opinen
pressionar la formació de governs. No és ètic, ni moral fer-ho baix

seu article 149.7 la necessitat de controlar de forma concreta les

aquestes circumstàncies.

ofertes anormalment baixes.

Esperem que tothom fiqui seny, i de tot plegat surti la fórmula

D’aquesta manera, en aquest punt, és responsabilitat nostra demanar

desitjats per la majoria de catalans i catalanes.

sobre l’empresa INGLOBA per tal que es garantís l’execució del seu

definitiva per tirar endavant multitud de projectes i assolir anhels

Per un altre costat, la vida local segueix i també es troba en un

moment important, a les portes d’aprovar uns nous pressupostos,
els quals han de servir per marcar la direcció i el sentit del nostre

explicacions sobre quins mecanismes de control es van determinar
projecte, veient que aquest no ha estat elaborat amb el mínim de
garanties que exigeixen els serveis tècnics municipals.
Assemblea Local CUP Alcanar – les Cases

poble almenys en aquest 2021. Esperem que aquests nous
pressupostos ens portin llum a totes les dificultats que ens hem
trobat aquest últim any i a les que ja arrosseguem de fa més temps.

Març de 2021
Alcanar i les Cases, el Sénia, Països Catalans

No hem d’amagar el nostre neguit, perquè reaccionem lents i de

vegades malament davant certes problemàtiques locals, com les
ocupacions de cases i les inseguretats que comporten al veïnat, la

falta de civisme d’alguns ciutadans a l’hora d’aparcar i circular pel

nostre municipi, la neteja i condicionament dels carrers i places
del nostre terme municipal, la qualitat millorable d’alguns serveis

municipals, de com afrontarem en l’àmbit municipal la falta de
feina i la creixent taxa d’atur i tantes i tantes altres qüestions.

És per això, que tant en l›àmbit local com de país son temps per a

l›esperança i somiar en solucions beneficioses per a tothom. I deixar
de costat discrepàncies i personalismes a la recerca del bé comú.
El temps ho dirà.

A les nostres dones
Tenim un “Març en femení” amb activitats, iniciatives i projectes
que s’engeguen en un mes que és lila per excel·lència.
Lamentablement, hem de seguir visibilitzant-nos, però tant

de bo arribe el dia que no siga necessari, perquè voldrà dir

que hem aconseguit la igualtat tan lluitada, tan anhelada i tan
merescuda que ens pertany pel sol fet de nàixer, i de la qual
ens veiem molts cops privades per ser dones.

Aquest “Març en femení” l’hem volgut dedicar de forma

especial a les nostres dones, a les del nostre municipi, dones
de totes les edats i cultures que han demostrat el seu valor

i el seu sentit de pertinença a un poble al qual han ajudat a
superar cada dia amb el seu esforç, davant les adversitats
El codonyers, una història interminable
El Pla de Millora Urbana (PMU) Els Codonyers és segurament un
dels projectes urbanístics més importants que ha de desenvolupar

d’una pandèmia que ens ha pegat de fort. La pandèmia està
essent llarga i feixuga i el confinament estricte va ser molt dur.
Si alguna cosa positiva n’ha pogut sortir de tot plegat, de ben

el municipi d’Alcanar. La resposta a les necessitats diàries dels

segur ha estat la solidaritat de la ciutadania.

veïns i també la necessitat de millorar la mobilitat en l’eix escolar

Nosaltres volem visibilitzar l’enorme tasca que van fer les dones

del municipi són cabdals. Així, es fa realment difícil comprendre
com pot ser que un projecte de reparcel·lació licitat l’estiu del
2018, i amb una durada de 8 mesos, encara no haja vist a la llum.
I més, quan segons la regidora d’urbanisme, aquest projecte es
licitava a una empresa externa per tal d’actuar amb més agilitat.
La cronologia d’aquest despropòsit començava a finals del 2016
quan, finalment, el govern d’ERC va posar fil a l’agulla a aquesta
necessitat d’ordenació urbana per deixar enrere, d’una vegada per
totes, els carrers de terra, els clots i els tolls en una zona amb
una alta densitat de població i d’una mobilitat elevada per ser la

del nostre municipi durant el confinament, des de les més
joves fins a les més grans: cosidores, voluntàries, mestresses,
metgesses, infermeres, treballadores d’establiments essencials,

del sector farmacèutic, del sector de neteja, tècniques de

l’Ajuntament, del sector de l’esport, del sector de comunicacions,
policies, bibliotecàries, mestres, professores, dones del sector

alimentari, pageses. I així un llarg etcètera de dones canareves,
casenques i d’Alcanar-Platja que van ser valentes i van posar les

seues mans al servei de la ciutadania, cadascuna des de la seua
àrea, des del seu lloc. És el moment d’agrair la seua gran tasca

zona escolar del municipi. Les necessitats veïnals clamaven al

i sobretot de visibilitzar-la i de posar-la en valor.

cel. Posteriorment, la primavera del 2018 es va obrir el període

No caben en aquest article el nom de totes les dones a qui

de licitació del projecte de reparcel·lació i que ha de definir les
càrregues monetàries sobre els diferents propietaris. Aquest
procés es va adjudicar, finalment, a l’empresa INGLOBA, tot i la
seua oferta econòmica de baixa temerària -és a dir, una oferta
molt per sota del preu previst i que cal justificar i revisar per part de
la mesa de contractació-. Un procés completament legal segons
la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, i que estableix en el

volem donar gràcies per tant i per tot; però permeteu-nos
retre’ls aquest petit homenatge, a totes elles, a totes vosaltres,

que heu plantat cara a l’adversitat, heu tret pit, i heu tirat
endavant. Moltes, des de la soledat del confinament; altres

des del risc de la feina, moltes altres amb la família, però totes,
sense excepció, heu posat el vostre granet de sorra. Com
sempre, totes juntes, som imparables i invencibles.
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L’artista Pepa Reverter, creadora del projecte solidari Tot Cor
Descobrir el projecte Tot Cor de Pepa Re-

totes les persones afectades d’esclerosi

verter és adonar-se de la bellesa extrema

lateral amiotròfica (ELA).

que pot arribar a tenir el cor com a sím-

Pepa Reverter (1969) és la creadora de Tot

bol universal de l’amor. És redescobrir

Cor Project i de la peça principal que inspira

el talent i la sensibilitat d’aquesta artista

aquest projecte artístic: un gerro en forma de

canareva que, en ple procés de dol per la

cor i pensat des del cor, que ressalta tant per

pèrdua de la seua mare, ha estat capaç

la seua bellesa com per la seua contundent

d’impulsar un projecte solidari que té tan-

simplicitat.

ta bellesa com significat. El seu Cor és un

Després d’un any i mig de treball, la Pepa

homenatge a la seua mare, Paquita Sancho,

tenia aquesta peça acabada. A punt de

i és també una acció de solidaritat amb

llançar-la al mercat, va començar el llarg
procés de malaltia de la
seua mare, diagnosticada d’ELA, i tot va quedar
aparcat. La seua prioritat
va ser acompanyar-la fins
al moment de la mort.
“Després de la pèrdua de
ma mare i de viure situacions i emocions molt
intenses, em va costar

dimensió i es va convertir en la inspiració
d’un projecte solidari al qual prompte es van
sumar altres dissenyadors, artistes i creatius
que van personalitzar el seu propi gerro Cor i
van formar així una fantàstica i original diversitat de dissenys. “En aquesta peça conflueixen dos aspectes: la vessant artística i

molt tornar a tenir il·lusió

la personal. Això és el meravellós de l’art,

per moltes coses”, ens

que pot convertir quelcom tan abstracte

explica. Quan va recupe-

com un sentiment en una cosa formal, per

rar forces, aquella peça

a donar-li visibilitat i carregar-la de signi-

d’art va prendre una nova

ficat”, puntualitza la Pepa.

Recomanacions literàries
01

Un amor
Sara Mesa
Editorial Anagrama
La protagonista d’Un amor, la nova novel·la de Sara Mesa, és la Nat, una inexperta traductora que
s’acaba de mudar al xicotet nucli rural de La Escapa. Tot sembla aparentment normal en el seu dia a dia
fins que va creixent a poc a poc una forta sensació d’estranyesa davant els habitants de la zona, el seu
barroer llogater i la seua vella casa, que no para d’obsessionar-la. L’escriptora ha explicat que Un amor és
“un viatge interior, una revolució” de la protagonista, en què passen coses que la canviaran per complet.
Mesa ha assegurat que volia parlar de les experiències que arriben a “sacsejar-te la vida” i que permeten
a la protagonista interpretar coses del seu passat.
Sara Mesa, autora de Cuatro por cuatro, Cicatriz i Cara de pan, retrata en aquesta novel·la el viatge interior
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i revolucionari d’una dona en una societat rural «claustrofòbica».

Cultura
Una artista polifacètica

www.totcorproject.com

Per a la Pepa l’art és una manera d’entendre la vida. Fa més vint anys
que té el seu propi estudi al Poblenou (Barcelona), que comparteix
amb el seu company, Ramon Úbeda. Es va llicenciar en Belles Arts,

Aquesta família de Cors és la que constitueix Tot Cor, projecte col·laboratiu que apel·la als valors fonamentals que constitueixen la riquesa de
l’ésser humà: l’amor, la bondat, la humanitat, l’ètica, el respecte. Uns valors que la seua mare sempre va tenir molt presents. Fins a l’últim moment
de la seua vida, la Paquita va demostrar una enorme generositat com a
persona, tot i les dures circumstàncies que va haver de passar a causa
de la malaltia. Aquella energia vital que la caracteritzava s’ha transformat
en el motor d’aquest projecte, que pretén posar en valor la bona gent, la
que és amable, generosa i exemplar. Per tot això, Tot Cor Project destina

amb un interès especial per l’escultura i el món de la comunicació
audiovisual, i va fer un màster en realització de televisió. En els darrers anys, els seus treballs d’il·lustració i de ceràmica li han donat una
projecció internacional. Entre altres projectes, actualment està treballant per a la marca Octàgon, amb Nuevepies i en noves col·leccions
de l’empresa italiana Bosa. Sens dubte, està en el millor moment de
la seua carrera i té molt per a oferir en altres camps artístics. També

.

col·labora en altres projectes solidaris, com el de Foundawtion al Senegal i Aflote a Barcelona

part dels seus beneficis a la Fundació Miquel Valls, una entitat sense ànim
de lucre que treballa per a millorar la qualitat de vida de les persones
afectades per ELA.
Tot Cor, el diseño del amor al MNAD de Madrid
El Museu Nacional d’Arts Decoratives de Madrid va inaugurar el gener del
2020 l’exposició Tot Cor, el diseño del amor, comissariada per la Pepa.
Aquesta mostra recull tota la col·lecció, formada per quinze gerros Cor.
El MNAD va destinar una sala a mida d’aquesta exposició, un luxós espai
obert i quadrat amb petites vitrines incrustades a les parets que contenien
les peces de ceràmica, a més d’una sèrie de fotografies i material gràfic.
Al vestíbul del museu, s’hi va instal·lar el banc de l’amor, una peça de gran
format dissenyada per Pepa Reverter, des d’on s’iniciava el recorregut
visual d’aquesta mostra, que es va cloure el dia 14 de febrer d’enguany i
va rebre més de 12.000 visitants.
Totes les peces estan a la venda a www.totcorproject.com.

02

Carnaval
Javier Sobrino / Rebeca Luciani
Editorial La Galera
Aquest conte de Javier Sobrino, amb il·lustracions de Rebeca Luciani, relata la història de l’Anna, una mescla tragicòmica. Quan arriba
el carnaval, amb tot el seu rebombori, l’Anna se sent incòmoda. No
xala a la festa, no li agrada tot el comboi que es mou, ni la gentada, ni
el soroll, ni el fet d’haver de disfressar-se. Però aquesta vegada una
cosa canviarà la seua manera de veure el món.
Carnaval parla de les temors dels xiquets i de la seua superació amb
l’ajuda dels adults, amb sensibilitat. Passejar la mirada per les il·lustracions és tot un plaer. El llibre té un format molt gran i s’obri a manera
dels calendaris. Les il·lustracions són molt expressives: dures unes
vegades, festives d’altres, tot en funció de com giren els sentiments
de l’Anna.
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El paper de la dona canareva, casenca i
d’Alcanar Platja durant el confinament

Enguany, amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona,
l’Ajuntament vol posar en valor el paper de la dona canareva,
casenca i d’Alcanar Platja durant la pandèmia de covid-19 i, en
concret, en els mesos més durs del confinament.
Moltes voluntàries es van implicar en les accions impulsades per l’Ajuntament durant el confinament, com el servei de

lliurament a domicili de la compra d’aliments, me-

Durant el confinament, un grup de més de 80

dicaments i productes de primera necessitat, el

dones del municipi es van oferir voluntàries per
a cosir solidaritat a través d’un projecte impulsat

projecte d’atenció a persones vulnerables i de suport psicològic, els programes d’acompanyament
a la gent gran o les campanyes de repartiment de

comerços del municipi es van oferir per a facilitar

mascaretes.

a l’Ajuntament el material necessari per a elaborar

Durant l’etapa més dura del confinament, diferents

mascaretes i altres elements de protecció.

Des dels balcons i terrats, els membres i les mem-

Durant el confinament, les voluntàries de Càritas

per l’Ajuntament per a abastir de mascaretes homologades tota la ciutadania. Es van cosir més
de 18.000 mascaretes. A aquestes dones se n’hi
van sumar moltes altres que van col·laborar en les
tasques prèvies a la confecció de les mascaretes.

Les voluntàries de la Creu Roja d’Alcanar van inbres de la Banda Municipal de Música d’Alcanar i
l’Agrupació Musical Canareva van regalar concerts
a tota la ciutadania.
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Alcanar van treballar incansablement per a proveir
moltes famílies d’aliments bàsics i de productes de
primera necessitat.

tensificar la seua tasca. Sobretot van abastir a les
persones que ho necessitaven de lots de productes d’higiene personal, bolquers per als nadons i
productes de neteja per a la llar.

Reportatge
Fotos: Sistema Binari

La Policia Local va repartir aliments a les famílies
més desfavorides, de forma coordinada amb altres agents socials. També va treballar per a garantir la circulació de vehicles i persones en els

L’equip de netejadores de l’Ajuntament d’Alcanar
no ha faltat cap dia a la seua tasca de netejar i
desinfectar els equipaments públics.

Les bibliotecàries municipals van promoure concursos, contacontes i altres activitats culturals

casos de necessitat, i va portar a terme una cam-

per a fer més distrets els dies durant el període

panya per a felicitar els xiquets i xiquetes en el dia

de confinament.

del seu aniversari.

Gràcies
Alcanar,
Les Cases
i AlcanarPlatja!

Esportistes del municipi van col·laborar amb els
mitjans de comunicació institucionals per a acostar el món de l’esport a les cases de tota la ciutadania i promoure l’activitat física.

Usuàries i treballadores de la Residència L’Onada
d’Alcanar van viure moments molt durs d’una pandèmia que a poc a poc va deixar pas als somriures.

L’agricultura no entén de confinaments perquè les
Malgrat que no van deixar mai de banda l’optimisme, les usuàries i treballadores de la Fundació
Mercè Pla van veure com s’alteraven les seues rutines diàries.

fruites i verdures són un aliment imprescindible.
Les pageses del municipi van anar a treballar al
camp sempre que les restriccions no els ho van
impedir.

El peix no ha mancat a taula en època de pandèmia i les “remendadores” de les Cases tampoc no
han deixat de reparar les xàrcies.
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La síndica de greuges va donar resposta de manera telemàtica a totes les persones que van veure
A través de l’aplicació mòbil “La meva salut”, de
l’atenció telefònica i de les visites presencials imprescindibles, les metgesses i infermeres del CAP
d’Alcanar van vetllar per la salut de la ciutadania.

Les coordinadores del servei d’atenció a les persones de l’Ajuntament d’Alcanar van atendre la
ciutadania a través dels diferents canals de comunicació per tal de no deixar ningú enrere.

vulnerats els seus drets en aquests temps d’incertesa. I les mestresses de casa van crear una xarxa
de solidaritat per a mantenir-se informades i donar-se suport mutu.

Des de les seues

llars,

les

xiquetes i adolescents

van

continuar
seus

els

estudis

telemàticament,
alhora
contribuïen

que
a

les obligacions
familiars.

Van

esdevenir

un

referent d’adaptació i conducta
exemplar.

Les treballadores dels tres centres educatius del municipi i de les escoles de
música van adaptar els programes escolars a la versió digital per a portar l’ensenyament a les llars de totes les famílies.

PREVINDRE NOUS CONTAGIS
ÉS COSA DE TOTS!

Les voluntàries d’aGOSaGATs visitaven regularment les colònies de gats per a alimentar-los.
També feien recollida de gossos, atenien les urgències de gossos i gats, els portaven a això el
veterinari i en feien tot el seguiment posterior.
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Les periodistes al capdavant de la ràdio municipal
i el gabinet de comunicació de l’Ajuntament van
informar cada dia de la setmana sobre l’evolució
de la pandèmia i les seues afectacions, però també
es van fer ressò de diferents accions d’àmbit local
per a fer més entretingut el confinament.

Reportatge

El personal odontològic del municipi va fer una
gran tasca d’esterilització de milers de mascaretes
que, en acabat, es van repartir entre la ciutadania.

Les famílies d’Alcanar, les Cases i Alcanar Platja

El personal de les farmàcies va vetllar per la salut

van establir torns de treball, van dissenyar rutines

de tothom, abastint la ciutadania de mascaretes i

escolars, van promoure activitats infantils, etc.,

gel hidroalcohòlic, però també de medicaments i

amb l’objectiu que tots els seus membres vis-

altres productes d’higiene. A més, va contribuir a

queren els dies de confinament amb optimisme

garantir els medicaments necessaris al domicili de

i esperança.

La donació de peix va ser un altre dels gestos
generosos durant les setmanes de confinament.

les persones més grans o vulnerables.

Tots els forns obrien cada dia per a que no faltés
pa a ningú. Alguns també van donar pa per a les
famílies més necessitades.

Diferents

super-

mercats van fer
donació

d’ali-

ments i productes
de

primera

ne-

cessitat, i d’altres
portaven la com-

.

pra a casa a les
famílies que ho
necessitaven

Moltes verduleries van portar el menjar a domicili
per a evitar que les famílies hagueren de sortir de
casa.

8 de març,
Dia Internacional
de la Dona,
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Mamen Alfara coordina el Servei Prelaboral
de la Fundació Pere Mata
nar visibilitat a les malalties mentals.

“L’objectiu principal és capacitar-los
i empoderar-los per tal que adquirisquen unes habilitats per a començar

centre especial de treball”, explica la

seguit el seu propi objectiu, m’aporta

De les 174 persones ateses en el programa aquests deu anys, un 79% són
hòmens. La diferència respecte a les

Servei Prelaboral de la Fundació Pere

veure’ls inserits ja en un entorn laboral, comprovar que el seu dia a dia és

Mamen.

(Alcanar, 1982) és la coordinadora del

ral és molt satisfactòria. Així mateix,

un itinerari d’inserció laboral, sigue
en una empresa ordinària o en un

De l’any 2018 ençà, la Mamen Alfara

els permetran inserir-se al món labo-

dones indica que hi ha una major preva-

lença de trastorns que afecten més els

hòmens, enfront del perfil femení, ja que

totalment normalitzat i que han aconla recompensa de la feina ben feta”,
conclou la Mamen.
La Mamen Alfara és llicenciada en psicologia per la URV. L’any 2011, es va
incorporar al Programa d’inserció la-

encara hi ha una tendència de les dones

boral de la Fundació Pere Mata com a

fa deu anys, s’hi han atès un total de

l’entorn familiar.

174 persones usuàries amb trastorns

en què va passar a ocupar el càrrec de

Per a facilitar la inserció laboral dels

coordinadora d’aquest servei. La seua

Mata d’Amposta. De més que va entrar
en funcionament aquest programa, ara

mentals severs, la majoria amb trastorns esquizofrènics (59%). D’aquestes
174, 55 han trobat faena.
El programa compta amb la col·laboració i el suport de diverses entitats i
empreses del territori que faciliten als
pacients de la Fundació fer pràctiques
laborals en entorns de treball normalitzats, cosa que contribueix a trencar

falsos estigmes i prejudicis i a do-
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a quedar-se a casa, més refugiades en

usuaris i usuàries, la Fundació Pere

Mata ha comptat amb la col·laboració

psicòloga. Hi va estar fins a l’any 2018,

experiència laboral és extensa. Des de

del Parc Natural del Delta de l’Ebre,

l’any 2006 fins al 2010 va impartir cur-

l’Ajuntament de l’Aldea (amb un con-

d’Alcanar com per al de Tortosa i per a

l’ARCA, Temps de Terra, Riet Vell,
veni amb les escoles del municipi) i el
Restaurant L’Estany – Casa de Fusta.

“La voluntat de millorar, evolucio-

nar i progressar d’aquests pacients

per tal d’adquirir les habilitats que

sos de formació, tant per a l’Ajuntament
la Fundació La Caixa. Des del 2008 fins
al 2010, ha estat educadora de la Unitat

.

d’Escolarització Compartida de l’Ajuntament de Tortosa

Vida local
L’Institut Sòl de Riu ja ha iniciat el seu propi repte en el
marc de la campanya Catalunya Clean Up Challenge
L’alumnat de Física i Química de 4t

les captures, l’alumnat també contribu-

Per la seua banda, les professores que li-

d’ESO de l’Institut Sòl de Riu, d’Alca-

eix a fer possible l’objectiu de la cam-

deren el projecte, Neus Barrera i Anna Va-

nar, ha començat un nou projecte a través de la comunitat europea de centres
educatius eTwinning, amb la col·laboració d’altres centres educatius de Romania, Turquia, Jordània i Portugal.
El projecte “Studying plastics and creating an environmental impact with the
app Litterati” (“Estudiant els plàstics i
creant un impacte ambiental amb l’app
Litterati”) es desenvoluparà en llengua
anglesa i té com a objectiu estudiar els
plàstics (l’obtenció, les propietats, els
tipus, el reciclatge, la contaminació que
produeixen, etc.) i contribuir a l’objectiu
de millorar el medi ambient.
El projecte també inclou la participació
en un repte d’arreplega d’escombraries
abandonades al medi ambient, a través
de l’aplicació Litterati, la qual permet
geolocalitzar-les i carregar-les a una
base de dades global. Litterati també
permet mostrar el mapa de l’impacte
positiu personal sobre el medi ambient,
així com adherir-se a diferents reptes
globals o crear-ne un.
El repte assumit per l’alumnat de 4t
d’ESO (aconseguir 4.000 peces de
brossa) s’ha assolit en pocs dies. Amb

panya Catalunya Clean Up Challenge,
llançada pel canareu Robert Garcia en
el marc de Litterati, que consisteix a
arribar a les 100.000 captures el dia 5

lle, se senten molt satisfetes per la motivació de l’alumnat en la recollida de brossa.
“Ara ve la feina d’etiquetar cadascuna

de juny de 2021, Dia Mundial del Medi

de les fotografies, per tal de poder clas-

l’Agència Catalana de Residus porta-

pretació de les quals ens haurà de por-

Ambient. “Precisament, a mitjan març

sificar-les i obtenir unes dades la inter-

rà a terme un seminari web dirigit als

tar a algun tipus de proposta d’acció de

centres educatius per a explicar el
repte de Catalunya Clean Up Challen-

millora”, expliquen les professores.

ge, ja que l’ha presentat a la XII edició

Com que l’activitat ha tingut molt bona

Residus, així com el projecte liderat

per a tots els cursos de l’Institut, amb

del Premi Europeu de la Prevenció de

acollida, ja s’ha llançat un repte semblant

per l’Institut Sòl de Riu. En el semina-

l’objectiu que tot l’alumnat i les seues fa-

ri també participarà l’institut d’Alcanar per a explicar el seu projecte d’internacionalització”, explica Garcia.

L’Ajuntament d’Alcanar també ha col·
laborat en el projecte de l’Institut subministrant pinces que permeten agafar
la brossa, així com bosses adequades
per a arreplegar-la. Maribel Ramon, re-

gidora d’Educació, comenta que “do-

nem suport a l’Institut en les diferents

activitats previstes en la campanya,

ja que pensem que formar els xiquets

mílies hi puguen participar. “Prèviament,
l’alumnat de cada classe ha estat informat sobre com utilitzar l’aplicació
de manera eficient i segura, i les famílies han signat una autorització per a
permetre utilitzar l’app als seus fills i
filles”, recalquen Barrera i Valle.
Participar en el repte Catalunya CleanUp
Challenge és molt senzill. Només cal descarregar-se l’app Litterati i entrar el codi

i xiquetes en medi ambient és fona-

CATALUNYA. Podeu trobar més informa-

també el nostre benestar”.

tag #CatalunyaCleanUpChallenge

mental per a preservar el planeta i

.

ció a Instagram i Facebook amb el hash-
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Tauler d’anuncis
Tornen les visites guiades a la Moleta del Remei
Ja s’ha reobert al públic el jaciment arqueològic de la Moleta del Remei i el Centre
d’Interpretació de la Cultura dels Ibers - Casa O’Connor. En aquest sentit, s’han
reactivat les visites guiades al poblat ibèric i a l’àrea interpretativa de les oliveres
mil·lenàries de l’entorn de l’Ermita del Remei.
Les visites es fan els dissabtes i diumenges a les 11 i a les 12.30, amb grups d’un
màxim de sis persones, complint tots els protocols preventius de la covid-19. L’horari habitual de la Casa O’Connor és el divendres de 17 a 20 h i el dissabte i el diumenge d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.
La informació i les inscripcions es poden fer a l’Oficina de Turisme situada a les
Cases d’Alcanar, o per mitjà del correu electrònic turisme@alcanar.cat o el telèfon
638570163.

Calendari del contribuent 2021
Com cada any, l’Ajuntament d’Alcanar ha editat el calendari del contribuent. Les persones interessades poden recollir-lo a les dependències de l’Ajuntament, a l’Oficina
de Turisme de les Cases i a diversos establiments municipals i equipaments públics.
Cal tenir present que els rebuts domiciliats es cobraran, aproximadament, quinze
dies abans del període de pagament presencial.

S’activen els permisos per a fer foc
La regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament d’Alcanar comunica que a partir del 15
de març i fins al 15 d’octubre estarà actiu el servei per a sol·licitar permisos per a
fer foc. Cal autorització per a fer foc i per a dur a terme qualsevol activitat amb risc
d’incendis a menys de 500 metres de terreny forestal.
Per a cremar restes vegetals i restes d’esporgada o esllemenada d’arbres, cal adreçar-se a l’Edifici de Serveis Agraris. Allà es pot obtenir, en un moment, el permís per

.

a cremar-les de 6 a 12 h de dilluns a dissabtes no festius. En cas d’activar-se el Pla
Alfa 2 per risc alt d’incendis, les persones autoritzades rebran un SMS enviat des de
la Central d’Agents Rurals
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Ara fa...
A què jugaven els xiquets i xiquetes
d’Alcanar a mitjan segle XX?
Aquesta pregunta ens trasllada a una part

ta de “carburo” dins d’un clot; s’hi afegia

obreta de la cuina. També es fabricaven

del nostre passat més recent. L’Alcanar

una mica d’aigua i es tornava a tapar.

castanyoles amb closques de petxina, i

de mitjan segle passat tenia una morfolo-

Damunt hi posaven un pot de llanda. La

flautes amb canyes.

gia molt diferent de l’actual. Els pagesos

combustió produïda pel carbur provocava

marxaven al matí i els carrers es quedaven

una petita explosió que feia saltar el pot a

En aquests anys la vida es feia al carrer

buits de carros i sense cap tràfec més que

l’aire. Guanyava qui aconseguia llançar el

no fos el dels vianants i alguna bicicleta.

pot més lluny.

Això, i l’escassetat pròpia d’un temps

i els jocs eren grupals. Quan arribava el
bon temps, els veïns sortien a les nits a
prendre la fresca i s’allargaven les hores
de joc. Era el moment ideal per a jugar

marcat per la postguerra, convertia els

als quatre cantons , a un, dos, tres, pica

carrers de terra i els horts dels voltants del

paret, a les estàtues (o planto) o a “piso”.

poble en immensos escenaris de jocs per

D’estiu, amb els melons de moro es fe-

als xiquets i xiquetes. No obstant això,

ien farolets, que passejaven a les nits pels

l’etapa de la infància tendia a acabar-se

carrers tristament enllumenats.

prompte perquè, sense arribar a l’adoles-

D’altres jocs infantils d’aquesta època te-

cència, la majoria de criatures es veien

nien a veure amb les festes i celebracions.

obligades a treballar per a ajudar la família

Per exemple, per Sant Antoni, a la plaça

a tirar avant.

Major, s’organitzaven curses de sacs i cur-

Els jocs als quals ens referirem a con-

ses d’ous, en les quals l’objectiu era man-

tinuació són testimonis d’un temps de

tenir l’ou a la cullera que subjectaven amb

pobresa en què la imaginació jugava un

la boca fins a arribar a la meta. També es

paper molt important. Així, els solaments

feia la tradicional trencada d’olles, que en-

de les cases que s’anaven a construir es

cara es manté avui dia, amb la diferència
que llavors, a més de les típiques llepolies,

convertien en trinxeres i els munts d’arena

alguna olla contenia “alguna sorpresa”, nor-

de les obres es transformaven en castells.
El tres en ratlla es dibuixava en terra amb
un bastó i les fitxes eren pedres. Els ossos
de la ròtula dels genolls dels corders es
feien servir com a daus. A vegades les pilotes estaven fetes amb draps embolicats
i, quan es feia la matança del porc, servia
de pilota la bufeta de l’animal, que prèviament s’omplia d’aire.

Normalment, les xiquetes no participaven en els mateixos jocs que els xiquets:
només miraven. Així, mentre ells jugaven
més pels horts, a penjar-se dels arbres, a
córrer la fruita o a caçar insectes o moixons, elles jugaven a jocs relacionats amb
cançons, com al “coro”, a saltar a la corda
(“La barqueta”, “Olla barrejada”), a xori-

Els xiquets solien jugar a les birles, a xa-

ço-xoraço, a conillets a amagar, a “pinyo-

vos, a la trompitxa, a carasses o a les

nes” (“Don Juan Piñonero”). També juga-

bales (o “caniques”), que primer eren de

ven a casetes i cuinetes, però ho feien

fang, després de ferro i finalment de vidre.

de manera simbòlica. Així, amb les pedres

També jugaven a palets amb les capses

es marcaven tota l’estructura de la casa i

de mistos de cartó. Un altre joc, una mica

els trossets de les olles de fang trencades

més arriscat, consistia a posar una pedre-

(anomenats testets) els feien servir com a

malment en forma d’aigua. Antigament, per
Setmana Santa no podien sonar les campanes que anunciaven els actes litúrgics i
es feia servir un gran carrau que hi havia al
campanar. Mentre sonava el carrau de l’església, els xiquets i xiquetes feien sonar els
seus propis carraus pels carrers del poble.
Aquests i molts altres jocs van formar part
de la primera etapa de la vida de la majoria dels nostres iaios i iaies. Una generació que va passar la seua infància sense
televisió ni ordinadors i sense cap mena

.

de comoditat. És a dir, van créixer en un
context social tan diferent de l’actual que
pràcticament han viscut dos vides
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“He tingut la sort de ser mare de dos maneres diferents”
La María José Juan (1976), coneguda com

més de tres anys a rebre la trucada tan espe-

Jordi. Hem tingut la sort de trobar-nos bons

la María José del Moreno, és una dona que

rada que ens deia: “És una xiqueta i acaba

professionals, però el més important és tenir

afronta els reptes amb amor, coratge i deter-

de fer un any”. En aquest procés et planteges

la família al seu costat i fer-li un bon acompa-

minació. En aquesta entrevista conversem

moltes coses, però l’important és que la pa-

nyament basat en el respecte i la comprensió.

del bar familiar, però, sobretot, de la seua

rella reme en la mateixa direcció.

faceta com a mare i de tot allò que ha après

Quines complicitats heu trobat?

Com van ser els inicis amb l’Ona Trân?

Ell va estar desubicat fins que no va fer el canvi.

Després de volar 12.000 quilòmetres i arri-

No ha sigut fàcil, però sí que us puc dir que ha

bar al Vietnam, vam poder visitar l’orfenat i

estat molt valent. Una vegada ho vam fer públic,

conèixer la nostra filla. És una sensació molt

en general ens vam sentir molt acompanyats, i

Les dones de la casa sempre hem sigut valen-

difícil d’explicar, una mescla d’emocions, fins

ell ara està molt content. Sempre hem intentat

tes i molt obertes. Des que el meu pare i el meu

i tot agredolces. L’endemà va ser la cerimò-

tractar el tema de manera natural i estem agraïts

padrí van morir hem estat al capdavant, però els

nia d’entrega amb el jutge. Per fi la familieta

perquè el poble ho ha acceptat molt bé.

homes també han estat importants. Tampoc

estava al complet. Els primers dies no van ser

puc deixar d’anomenar la Roseta i Pepe, els

fàcils: ens havíem de conèixer tots i ella ens

I com afronteu el futur?

meus iaios; per ells estem aquí. Parlant del tema,

havia d’adoptar a natros. A poc a poc, amb

també he de comentar que l’entrada al bar de

paciència i molt d’amor, s’ha anat adaptant

dones clientes ha costat. Vam revertir la situació

bé. Avui és una xiqueta molt feliç, és molt

fent que es trobessen en un ambient més agra-

canareva sense deixar les seues arrels viet-

dable, però guardant l’essència del Moreno.

namites. De fet, ella amb tres anys explica

Un bar amb molta història...

perfectament la seua història.

Sí, jo sempre dic que, si les taules i les ca-

Amb en Jordi heu viscut un procés de can-

gràcies als seus fills, en Jordi i l’Ona Trân.

El març és el mes de la dona. Al Bar Moreno les dones hi heu tingut un paper clau.

Fa dos setmanes ens va arribar la confirmació del canvi de nom. Esperem que la llei
nova arribe prompte. De moment, veure’l
content ens fa estar a natros contents. I com
diu el refrany, al ball, ballarem, i a poc a poc
anirem afrontant el que ens porte el futur. Vull
donar les gràcies a totes aquelles persones
que en un moment de la vida ens han ajudat

dires poguessen parlar, explicarien moltes

vi de gènere.

coses. De fet, molta gent t’explica vivències

Jordi a partir dels tres anys va començar a

company de vida i a la meua família, que no

personals, o històries d’abans. La veritat és

donar senyals, i això ens va fer pensar que

m’han fallat mai. He tingut molta sort.

que treballar al Moreno és una experiència de

passava alguna cosa. Ens vam trobar que no

Ens n’alegrem molt. Per cert, també tens

vida molt gratificant.

sabíem res sobre el tema. De fet, penso que fa

temps per a l’associacionisme vinculat

Com es viu un procés d’adopció?
Jo he tingut la sort de ser mare de dos maneres diferents i d’aprendre moltes coses.
Amb un embaràs saps que finalitza nou mesos després. L’adopció, en canvi, és un camí
molt llarg, que no és difícil, però que està ple
d’incertesa i patiment. Nosaltres vam esperar

falta molta informació. Gràcies a una persona
que sempre ha estat al nostre costat, ens van
derivar a una unitat especialitzada del Clínic.
Allí ens van informar i van fer-ne el seguiment.
Amb el temps vam anar veient que realment
ell no sentia qui era. L’any passat, abans de

a fer aquest camí més planer, sobretot al meu

amb la maternitat...
Sí, estic al Consell Escolar i formo part de
la junta d’Ameiba, una entitat del poble que
ha obert moltes portes en la criança positiva.

.

fer els set anys, ens va dir que aquell seria

Ens avenim molt bé a la Junta i és un goig

l’últim any com a Mar i que passaria a ser

treballar amb totes. M’ompli molt

