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Editorial
Nosaltres i la COVID-19
El nostre municipi està immers en una situació complexa, causada
per la pandèmia del coronavirus COVID-19.
Des de l’equip de govern s’ha actuat de forma immediata, apel·lant
al sentit comú, el civisme i la solidaritat. La Generalitat de Catalunya
i l’Estat espanyol també han pres un conjunt de mesures que afecten radicalment la vida diària de la ciutadania. L’objectiu és protegir
a tothom i, especialment, a les persones més vulnerables.
En aquests moments és important mantenir la calma i seguir les
indicacions de les autoritats, però gestionar les reaccions emocionals no és una tasca fàcil i encara es complica més arran de l’allau
d’informació constant, de vegades veraç i d’altres adulterada irresponsablement. L’Ajuntament treballa per garantir el màxim rigor i
exactitud. Per això, demana als veïns i veïnes que confien en la seua
gestió i en les indicacions que diàriament ofereix sobre aquesta crisi
sanitària a través dels canals institucionals de comunicació.
Es recomana seguir l’actualitat de l’Ajuntament a través del web
alcanar.cat; el facebook Ajuntament d’Alcanar; el twitter Ajuntament
d’Alcanar i l’instagram Ajuntament d’Alcanar. També podeu rebre
tota la informació de servei de forma directa a través del telèfon de
WhatsApp 627827078 de l’Ajuntament d’Alcanar. La ràdio municipal,
Alcanar Ràdio, també us acompanyarà durant aquests dies a través
de la ràdio fórmula i de concursos per als més menuts de casa.
La ciutadania d’Alcanar, les Cases i Alcanar Platja sabrà estar a
l’altura d’aquesta situació. Tirarem endavant amb la vostra col·laboració, la vostra paciència i la vostra responsabilitat social. Gràcies.

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!

Imatge de Manuel Fernández Antón.

?

Durant els mesos de febrer i març, després del temporal Glòria,
s’han fet quatre jornades solidàries de neteja a diferents indrets
del municipi. Més de 300 persones han aportat el seu temps i
esforç i han demostrat la solidaritat, coherència i responsabilitat
davant dels efectes del temporal. Gràcies a tots i totes!

Tots i totes volem un Alcanar que faça goig. Quan reclamem
que Alcanar siga un municipi més net, també hem de denunciar conductes com aquestes. Cal que la ciutadania deposite

les escombraries voluminoses als contenidors habilitats que
estan situats en molts de punts del municipi, també a la Moleta
del Remei, i no pas a les papereres.

D’on ve este malnom?
Correvera
En esta entrega del malnom, tornem a parlar d’oficis i de com es quedaven impregnats en el genoma d’una família sencera. Una família que, no podent ser d’altra manera, encara el conserva.

Tot això passava el 28 de desembre del 1886. Feia fred. Batiste Segarra Roig, que comptava
quaranta-dos anys, baixava d’Ulldecona amb un carret tot duent a Alcanar la correspondència.

Va sofrir-hi un altercat. El fet que fos l’encarregat de transportar el correu va fer que, en una
crònica del succés, un dels guàrdies que va intervenir-hi el reconegués com a “Bautista Segarra conocido como de la Correvera”.

Així, el malnom el va heretar sa filla Maria, que alhora el va passar al nét, Miguel Reverter Segarra,

regent d’una botigueta a l’immoble familiar, al carrer de Felip Pedrell. Miguel va morir el 1964 amb

cinquanta anys acabats de fer, i sons tres fills van ser els encarregats de perllongar este genuí i
viatger malnom, propi dels rodamons d’antany.
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Foto: Aula de Fotografia d’Alcanar

2020, any del
175è aniversari de la
Banda Municipal d’Alcanar

La Generalitat li ha atorgat la Creu de Sant Jordi
2020 per la seua trajectòria
de Catalunya i amb més tradició, així

La Banda Municipal de Música d’Alca-

A més, la Generalitat de Catalunya

nar (BMMA) arriba al 175è aniversari en

acaba d’atorgar-li la Creu de Sant

bona forma, està molt equilibrada ins-

Jordi en reconeixement dels 175 anys

trumentalment i està formada per 68

de servei incondicional a la cultura i

dones i 41 hòmens amants de la mú-

per la seua labor en la conservació

sica, els quals dediquen una bona part

del patrimoni musical del nostre país.

del seu temps lliure a assajar i tocar. Al

Un reconeixement que l’Ajuntament

ció musical de la cultura popular”.

darrere, la formació té un director en-

ha fet extensiu a tots els seus mem-

tregat, Pascual Arnau, i una escola de

bres. Segons la Generalitat, “la seua

I és que enguany la Banda es vesteix

música potent i creixent, tant en matè-

trajectòria la converteix en una de

ries com en qualitat de l’ensenyament.

les bandes municipals més antigues
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com un clar exponent de l’essència
del moviment de bandes de música

de casa nostra que, directament o indirecta, han fet possible que el país
mantinga i faça créixer la manifesta-

de festa per a celebrar el seu aniversari, cosa que farà amb convidats i
col·laboradors singulars i amb con-

Reportatge
certs especials, que tindran lloc al
llarg del 2020. La programació ha estat dissenyada fins a l’últim detall per
la vintena de persones que, des de fa
més d’un any, treballen dins de la Comissió del 175è Aniversari.

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, des-

Amb l’objectiu de donar a conèixer
la programació de l’aniversari, el 20
de febrer es va fer una conferència
de premsa a l’Ajuntament d’Alcanar.

fet, és la banda més antiga de Ca-

tacava que “la tradició musical al

nostre poble, però també al país,
té nom propi: la Banda Municipal
d’Alcanar, que ens ha regalat 175

anys de música ininterrompuda. De
talunya i configura un patrimoni immaterial de valor incalculable”. Tots

aquests anys d’història “no haurien

estat possibles sense aquest sentiment que caracteritza els músics i
els seus familiars, el públic i els diferents directors”, afegia el batle.
“Hem començat l’any molt bé. Tot
i que el centenari requereix molta
feina, tots els músics estan molt
il·lusionats amb els assajos”, comentava Pascual Arnau, director de
la BMMA del 2002 ençà.

El concert en femení del 7 de març en honor de les músiques de la
Banda ha donat el tret de sortida a la programació de l’efemèride
La programació especial ha arrancat

el 7 de març amb un concert exclusivament de músiques per a homenat-

jar la incorporació de la figura de la

dona a la Banda. “La primera dona
que s’hi va incorporar va ser l’ad-

vocada Mercè Cid, l’any 1970. A
partir d’ella se n’hi van començar a

incorporar d’altres. Fins al moment

actual, que la seua presència està

totalment normalitzada”, detallava
Ricard Reverter, coordinador de la
Comissió del 175è Aniversari.

El 18 d’abril s’ha previst un concert
de música sacra i òpera a l’església,
en el marc de la Setmana Santa i amb

la col·laboració de l’Associació de
Tambors i Cornetes i amb el baix Ge-

rard Ramon. Al maig, a banda de les
actuacions de festes, es farà un con-

cert didàctic a l’Escola d’Infantil i Pri-

mària Joan Baptista Serra, d’Alcanar,

en què també participaran els alum-

nes del Col·legi Marjal, de les Cases.

músics. “Aquest acte requerirà molta

El dissabte 27 de juny, coincidint amb el

col·laboració de les famílies, la qual

fundació de la Banda, el juny del 1845,

bona salut de la Banda”, assegurava,

versari. “Serà un acte multitudinari

Enguany la BMMA també es desplaça a

tiu, ja que s’invitarà a participar-hi els

amb la Banda d’Ulldecona per a celebrar

mes que es pren de referència per a la

cosa és molt important i reflecteix la

tindrà lloc el primer gran concert d’ani-

content, el director de la BMMA.

que tindrà un fort component emo-

fora del municipi. El primer intercanvi serà

antics músics de la Banda i acabarà
amb un sopar de gala”, explicava Reverter. El mateix concert d’aniversari es
repetirà a les Cases el 16 d’agost. En

aquest gran concert hi col·laborarà el
Grup de Teatre Gresol, d’Alcanar.

el 150è aniversari de l’entitat de la població veïna. El segon serà amb la Banda

d’Énguera, a València. També actuarà a
la històrica processó del Corpus de Valls,
el 14 de juny. Els actes pels 175 anys

acabaran amb el tradicional concert de

L’altre concert que genera expectació, el

Santa Cecília, que s’interpretarà conjun-

nicipal de Música de Barcelona, la qual

L’efemèride té un logo propi, que

la Ciutat Comtal per a actuar a Alcanar.

s’ha editat un cartell commemoratiu i

26 de setembre, és el de la Banda Mu-

tament amb el Cor Iúbilo, d’Alcanar.

excepcionalment es desplaçarà fora de

s’utilitzarà al llarg de tot l’any. També

I el 3 d’octubre, la BMMA acollirà la Tro-

bada Anual de Bandes de la Federació
Catalana de Societats Musicals, que
reunirà 52 bandes i al voltant de 1.500

s’ha fet un videoclip promocional de

l’aniversari. Tot plegat es va presentar

en un acte públic al gener. “Pel que
fa al material promocional, hem intentat concentrar 175 anys d’història, els nostres símbols i el nostre

sentiment en cada format”, afirmava Reverter. A més, la Comissió del
175è Aniversari també està preparant
una exposició amb 175 fotos que repassarà la història de l’entitat i que es

.

podrà visitar a Alcanar, al maig, i a les
Cases, a l’agost
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Mesures preses davant la pandèmia de COVID-19

El 31 de gener de 2020, l’Organització
Mundial de la Salut declara el brot de CO-

VID-19 com a emergència de salut públi-

ca d’importància internacional. L’11 de
març la mateixa organització declara el
brot com a pandèmia, a causa de la seua

evolució. Les autoritats sanitàries catalanes, i també les de l’Estat espanyol, han
adoptat mesures de diferent naturalesa
per a combatre aquest nou virus.

El 13 de març la Generalitat de Catalunya

pren diverses decisions de gran impacte. El Govern activa la fase d’emergència

1 del Pla territorial de protecció civil de
Catalunya (PROCICAT), per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial d’alt risc.

Des de l’equip de govern, en aplicació
de l’acord del Govern de la Generalitat

i del sentit comú i la responsabilitat,
es considera necessari actuar de forma immediata. En concret, es tanquen
al públic les instal·lacions municipals i

s’acorda la suspensió de totes les activitats organitzades per l’Ajuntament.

També s’acorda la suspensió, durant

Tanmateix, la Generalitat el mateix dia

quinze dies a comptar del divendres

acorda el tancament de bars, restau-

13 de març, de tots els actes organitzats per l’Ajuntament d’Alcanar que
tinguen lloc en espais de domini públic o de titularitat pública.
Es tanquen les instal·lacions i els equipaments municipals que s’indiquen tot
seguit, es deixen de prestar els corresponents serveis públics i es cancel·len

rants, pubs i centres comercials, entre d’altres. La mesura té una vigència
mínima de 15 dies i és susceptible de
revisió en coherència amb la situació
epidemiològica de cada moment.
I el dissabte, 14 de març, el govern central declara l’Estat d’alarma. Les mesures

les reunions i jornades de formació en

del decret suposen una limitació pràctica-

aquests equipaments i instal·lacions: bi-

ment total dels moviments de la ciutada-

blioteca municipal (Alcanar i les Cases);
centre cívic; complex Esportiu Municipal
“La Fanecada”; instal•lacions municipals
de La Fanecada; Serveis Agraris; Oficines
d’Atenció ciutadana; Oficines de Turisme;
pavelló Poliesportiu (Alcanar i les Cases);

nia durant la vigència de l’estat d’alarma,
durant almenys quinze dies prorrogables.
La ciutadania només pot circular per activitats essencials, com l’adquisició d’aliments o de productes farmacèutics.

Casa O’Connor; Centre d’Interpretació de

Davant aquesta realitat, l’Ajuntament

Cultura dels Ibers; Parc arqueològic de la

d’Alcanar ha activat una bateria de ser-

Moleta; zona de pícnic de la Moleta del
Remei; Casal de Jubilats de les Cases;
sala superior del Casal de Jubilats de les
Cases; Casal jove i Hotel d’Entitats; Oficina delegada de les Cases; Mercat Munici-

En aplicació del Pla PROCICAT, se suspe-

pal (Alcanar i les Cases); Escola Municipal

vendres 13 de març (inclòs), tots els actes,

Música; Antic escorxador; Edifici Banda

instal·lacions de l’Ajuntament d’Alcanar.

veis complementaris als Serveis Socials
disponible per a les persones en situació vulnerable. El servei implica gestionar a domicili la compra d’aliments,
medicaments i productes de primera
necessitat i oferir atenció psicològica

nen durant quinze dies, a comptar del di-

d’Arts Plàstiques; Escola Municipal de

tant públics com privats, organitzats a les

Municipal de Música; Cisterna del Vall;

que tinguen aquestes necessitats han

parcs i zones infantils del terme municipal.

de trucar al telèfon 638357718
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per part de professionals. Les persones

.

Acció de govern
La programació de ‘Març en femení’ posa en
valor la lluita del municipi per la igualtat
L’Ajuntament d’Alcanar, en col·laboració

un fenomen social i cultural a Alcanar i

març, Dia Internacional de les Dones, amb

amb diferents entitats del municipi i el

a les Terres de l’Ebre”.

Consell Consultiu de Dones, va preparar

un vermut en clau de dona a la plaça Ma-

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, va afegir

jor d’Alcanar, acompanyat per música rei-

la programació d’activitats amb motiu del
8 de març, Dia Internacional de les Dones.
Una proposta que portava el títol “Març
en femení” i que s’ha desenvolupat al llarg
de la primera quinzena d’aquest mes.
A Alcanar, el primer dels actes es va celebrar el divendres 6 de març a les 20.30
h, a la cisterna del Vall, amb una xarrada
sobre Neus Català, que fou presonera al
camp de concentració de Ravensbrück, a
càrrec de Jordi Creus, editor de Sàpiens
i historiador. En paraules de Jordi Creus:
“La vida de la Neus Català és una afirmació de les pròpies arrels i un antídot
contra l’estupidesa d’aquells que voldrien un món uniformitzat i mimètic”.
El dissabte 7 de març al matí va tenir lloc
la taula redona “Dones i bandes de música”, a la cisterna del Vall, amb la participació de les primeres dones músiques de
diferents bandes de les Terres de l’Ebre.
A l’acte hi va participar també el conseller
de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat, Chakir El Homrani, el qual va
manifestar que “encara tenim molts rep-

que “actes com el d’avui ajuden a man-

tenir la memòria històrica i a posar en

valor la valentia de les dones que van

fer-se un lloc en un món pensat i fet a
mida dels hòmens”.

Per la seua banda, Maribel Ramon, regidora de Polítiques d’Igualtat, va explicar la fa-

vindicativa i performances i organitzat per
l’associació L’Aixada Lila.
A les Cases, el primer dels actes es va fer el
divendres 6 de març a la vesprada, al Casal
de Jubilats. Es tractava d’un teatre-fòrum,
Tots podem ser Laia, per a treballar qüesti-

ena que ha fet l’Ajuntament en aquesta ma-

ons de gènere, organitzat per l’associació Ar-

de govern està format en perspectiva de

El Dia Internacional de les Dones, al matí,

tèria: “Actualment sis tècnics i tot l’equip
gènere. Hem implementat el punt lila en
les nostres nits d’oci. També estem ela-

borant el protocol contra les violències

masclistes d’Alcanar i el Pla local de
dones, i seguim impulsant el Consell de

mall, de les Cases, i el Grup de Teatre Gresol.
davant el Mural de la dona remendadora,
l’Associació de Veïns de les Cases va organitzar l’acte Donarall - Poesia visual, un
poema teixit amb i per les dones de les

Dones, entre altres mesures”.

Cases, amb Mariaelena Roqué.

I a la tarda, una formació integrada per les

Tot seguit, a la plaça de Sant Pere hi va haver

dones músiques components de la Banda

un recital de poesia en clau de dona i la lec-

va oferir un concert reivindicatiu en femení.

tura del manifest feminista, a càrrec de l’As-

El concert es basava en el treball de recer-

sociació de Veïns de les Cases. També hi va

ca que realitzà Ariadna Alonso Sancho, “La
dona i la música: una relació dissonant?”,
que analitzava socialment i històricament
les formacions bandístiques del Montsià.
Mercè Cid Martínez-Aguado, primera com-

actuar un quartet musical femení i es va fer
una lectura de poesia de M. Mercè Marçal,
així com un contacontes teatralitzat en clau
femenina, a càrrec de l’associació Armall.

ponent dona de la Banda,va ser l’encarre-

La resta de la programació de “Març en

gada de fer la lectura del manifest institu-

femení” s’ha suspès a causa de les mesu-

zació i el sostre de vidre són les pione-

cional del Dia Internacional de les Dones.

res aplicades per a fer front a la pandèmia

res a participar a les bandes de música,

Els actes van continuar el diumenge 8 de

de coronavirus

tes en matèria d’igualtat. Un exemple
de dones que van trencar la invisibilit-

.
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Rosa Raga,
nova síndica de greuges
mandat municipal per a garantir la

imparcialitat i que el càrrec no estiga
subjecte a la legislatura”.

Per la seua banda, Rosa Raga ha volgut

destacar “la iniciativa que ha tingut el
govern de majoria absoluta d’Alcanar

altres tasques, inclou la supervisió de les
activitats de l’Administració municipal o
examinar i resoldre les queixes formulades pels ciutadans i ciutadanes que no
estan d’acord amb la gestió municipal.

de tenir un control administratiu extern

La síndica està a disposició de la ciutada-

ratificar per unanimitat Rosa M. Raga

sentir-se més prop de l’Ajuntament”.

dijous a la tarda de 16.30 a 18.30 h a l’edi-

Chimeno com a síndica de greuges

La síndica de greuges d’Alcanar no està

fici dels Serveis Agraris. L’últim dijous de

El ple del 28 de novembre de 2019 va

d’Alcanar, les Cases i Alcanar Platja, a
proposta de l’alcaldia.
Aquesta figura s’ha creat per a fer de
nexe d’unió entre la ciutadania i l’Ajuntament i per a acostar els veïns i veïnes
al consistori, un pas més de l’equip de

i garantir així que la ciutadania puga

subjecta a cap mandat o autoritat. “El

fet de tenir autonomia per a desenvolupar les funcions ha estat un aspecte

l’hora d’acceptar el càrrec”, comenta

manar cita al telèfon 674996645 (prefe-

la que també és presidenta de l’Associ-

rentment en horari de tarda), així com

tadana i la transparència.

Les funcions d’aquesta figura que vet-

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, en una

la pels drets fonamentals i les llibertats

agraïment públic molt sentit per la

cipi es basen en el Reglament del síndic

desinteressada, en una mostra de

disponibles en el web municipal. Entre

compareixença pública, li ha fet “un

públiques dels veïns i veïnes del muni-

seua voluntat d’ajudar-nos de forma

municipal de greuges d’Alcanar i estan

rículum brillant”.

Raga ha treballat sempre pel benestar de
les persones. En una primera etapa professional va fer atenció directa i, en acabat,
va passar a acomplir tasques de gestió i
direcció en diferents centres d’atenció especialitzada de Catalunya. Entre d’altres,
ha estat directora territorial, directora de la
Residència de Gent Gran de Reus i regidora de l’Ajuntament de Reus.
El batle d’Alcanar també ha recordat

que “la figura de la síndica de greuges té una durada màxima de cinc
anys; es traspassa així el límit del
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plaça a la Llar de Jubilats de les Cases.
La ciutadania pot contactar-hi per a de-

govern en l’àmbit de la participació ciu-

fest”. I també ha destacat “el seu cur-

cada mes i, amb el mateix horari, es des-

important que he tingut en compte a

ació de Mestresses de Casa d’Alcanar.

generositat que cal posar de mani-

nia els dimecres al matí de 10 a 13 h i els

al correu electrònic sindic@alcanar.cat.
Per acabar, Raga ha recalcat que “la
confiança que se m’ha donat fa que
m’implique molt més i que siga molt

.

més curosa. Intentaré fer la meua faena de la millor manera”

Acció de govern
El IV cicle ‘L’art d’educar amb amor i consciència’
se centra en la infància i l’adolescència
>> César Bona, Eva Millet, Marc Massip

i el mag Sergi Armentano conformen
els ponents d’aquesta quarta edició

El cicle “L’art d’educar amb amor i
consciència”, organitzat per l’Ajuntament d’Alcanar, arriba a la quarta 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.
En aquesta edició, un any més, ha col·laborat amb el consistori l’entitat Ameiba,
i també s’hi han sumat les associacions
de famílies de l’Escola Joan Baptista
Serra i l’Institut Sòl de Riu, d’Alcanar.
Joan Roig, alcalde d’Alcanar, explica que
“és un plaer treballar amb les entitats
del municipi vinculades a la temàtica

d’educació i criança; les seues propos-

tes sempre ens permeten plantejar una
programació de la màxima qualitat”.

I és que aquest cicle de xarrades, segons Maribel Ramon, regidora d’Educa-

ció, “s’ha consolidat com un referent

a les Terres de l’Ebre, tant pel que fa
a la temàtica com al currículum dels
ponents que hi participen”.

A més, enguany la programació ha obert

visibles de l’Estat espanyol, ha estat reco-

logies. Massip és director de Desconect@,

negut per la seua tasca de mestre en els

un programa psicoeducatiu que té com a

prestigiosos Global Teacher Prize i participa
assíduament en esdeveniments relacionats
amb l’educació. És autor de diversos llibres,
com ara El sorprenent món de Bernardo, La
nova educació o Les escoles que canvien el
món, títols que han estat un èxit de vendes.
El dissabte 18 d’abril, a les 17.30 h, serà el
torn de la periodista i escriptora Eva Millet,
col·laboradora habitual del Magazine de

objectiu que els jóvens aprenguen a fer un
ús adequat del telèfon mòbil, les xarxes socials i els videojocs. És també autor del llibre
DESCONECT@, conferenciant i divulgador.
El cicle finalitzarà el dissabte, 14 de novembre, a les 17.30 h, amb un sorprenent espectacle del mag Sergi Armentano. Després
de formar-se en l’art de la màgia i la inter-

el focus. “Tornarem a abordar el món

La Vanguardia i autora del blog www.edu-

pretació, Armentano ha fet espectacles de

de la infància, però també hi hem in-

ca2.info. Millet escriu sovint sobre temes

màgia per diferents països i ha arribat fins i

clòs xarrades sobre el repte de l’ado-

d’educació i és també autora d’Hiperpa-

tot a guanyar un Premi Nacional de Màgia

lescència. D’aquesta manera ampliem

ternidad (2016) i Hiperniños (2018), que

l’edat dels receptors i arribem a un

han popularitzat el concepte de «hiper-

major nombre de famílies”, afig la re-

pares» i l’han convertit en conferenciant.

gidora de l’àrea.

Al 2019 publica Niños, adolescentes y

El cicle de xarrades havia de donar el tret
de sortida amb la conferència de César
Bona, el dissabte 28 de març, però l’acte s’ha posposat a causa de les mesures
preses per a lluitar contra l’emergència sa-

ansiedad, on tanca la trilogía dedicada a
l’hiperpaternitat. També ha escrit la novel·

2019 i a protagonitzar el programa de televisió Wowzzy Baboom al canal Super3.
L’Ajuntament ha fixat un preu públic de 3
euros per entrada per a cadascuna de les
conferències del quart cicle “L’art d’edu-

la infantil La última sirena, guanyadora del

car amb amor i consciència”. Les entra-

Premi Boolino 2018.

des es podran comprar el mateix dia de

El dissabte 17 d’octubre, a les 17.30 h, pro-

cada conferència. A més, hi haurà servei

.

nitària que ha provocat el COVID-19. Bona

nunciarà una conferència Marc Massip, psi-

de guarderia gratuït a les diferents sessi-

és una de les cares de la docència més

còleg, expert en addicció a les noves tecno-

ons del cicle
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Obres de millora a l’Oficina
Delegada de les Cases
L’Ajuntament d’Alcanar ha començat

rant l’oficina i ordenant totes les plantes.

les tasques d’arranjament de l’Oficina

Tal com explica Ivette Fibla, regidora

Delegada de les Cases amb l’objectiu
de millorar aquest equipament públic i
donar-li nous usos.
Les actuacions consisteixen a substituir
tots els tancaments de fusteria antiga per altres de fets amb material de
PVC, que garantirà l’aïllament acústic
i tèrmic i millorarà la imatge de l’edifici. D’altra banda, la porta d’entrada a
l’edifici, que fins ara estava situada al
xamfrà, es traslladarà al carrer Joan
Miró. D’aquesta manera es garantirà
l’accessibilitat. L’actuació té un cost de

d’Urbanisme, “l’Ajuntament va encarregar, el 2019, el projecte de rehabilitació de l’edifici i enguany es preveu
començar l’obra de la planta baixa”.
De fet, està previst que la planta baixa albergue un punt de registre on es
puguen fer tràmits bàsics sense haver
de desplaçar-se a la casa de la vila, i
també un punt d’atenció dels regidors i
regidores a la ciutadania.
L’objectiu d’aquesta actuació també és
arranjar el conjunt de l’equipament i fer-

17.436,86 € (IVA inclòs) i serà realitzada

lo més funcional. “D’aquesta manera

pel cos d’operaris de la Brigada Munici-

millorarem i ampliarem els serveis,

pal d’Obres i Serveis i l’empresa subministradora del material.

ja que volem aproximar, encara més,
l’Ajuntament i l’Administració a la

.

En una segona fase està previst de refor-

gent de les Cases”, afig la qui també

mar tota la part interior de l’edifici, millo-

és regidora de les Cases

ANUNCI de l’Ajuntament d’Alcanar d’aprovació inicial de la modificació del POUM en l’àmbit de les urbanitzacions Montsià Mar
i Sota Montsià, d’Alcanar Platja, al terme municipal d’Alcanar
El Ple d’aquest ajuntament, en sessió

www.alcanar.cat], i es publicaran anun-

l·lació d’agrupació o segregació, i d’ur-

de data 30/01/2020, va aprovar inici-

cis en el Diari Oficial de la Generalitat

banització. La durada de la suspensió és

alment el projecte de modificació del

de Catalunya, en un diari de gran tiratge

d’un any. Les àrees afectades per la sus-

Pla d’ordenació urbanística municipal

a Catalunya i en un altre d’àmbit local.

pensió són els terrenys que configuren

en l’àmbit de les urbanitzacions Mont-

Durant el dit període, l’expedient que-

les urbanitzacions Montsià Mar i Sota

sià Mar i Sota Montsià, d’Alcanar Plat-

darà a disposició de qualsevol que vul-

Montsià. Aquesta suspensió es publica-

ja, al terme municipal d’Alcanar.

gui examinar-lo perquè es presentin les

rà conjuntament amb l’aprovació inicial.

S’obre un període d’informació públi-

al·legacions que s’estimin pertinents.

L’acord de suspensió de tramitacions i

ca de 45 dies hàbils, durant els quals

Alhora, se suspèn la tramitació de plans

llicències es publica de conformitat amb

aquest projecte estarà a disposició de

urbanístics derivats i de projectes de

el que estableix l’article 73.3 del text re-

les persones interessades en la seu

gestió urbanística i d’urbanització, així

fós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel

electrònica de l’Ajuntament [https://

com l’atorgament de llicències de parce-

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost
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L’Ajuntament d’Alcanar quantifica en prop d’1,5 milions d’euros
els danys causats pel temporal Glòria a la costa canareva

Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament d’Al-

dels operaris municipals consisteixen a

dependent del Ministeri per a la Transició

canar han elaborat un informe dels danys

reparar les zones afectades del camí de

causats pel temporal Glòria, que ascendei-

Virol i el camí del Fondo de Jan. En les

Ecològica prioritzarà les actuacions per a

xen a aproximadament 1,5 milions d’euros.

pròximes setmanes s’actuarà en altres

En els pròxims dies el faran arribar a les

camins del terme municipal”.

administracions supramunicipals.

El consistori està treballant amb empreses

L’equip de govern en va parlar el dilluns

locals de moviments de terres per a restablir

10 de febrer en una assemblea ciutadana

la normalitat a diferents àmbits de la mane-

a les Cases, on es van explicar les tas-

ra més ràpida possible. “S’està netejant el

ques d’emergència posteriors al temporal

passeig del Marjal, però les tasques en-

i les que s’estan duent a terme en aquests

cara s’allargaran uns dies, ja que s’ha de

moments. “Les afectacions requeriran

tenir cura amb el paviment, per a no mal-

inversions molt importants a les zones

metre’l. Per aquest motiu, no s’hi poden

més afectades i ajudes d’administraci-

posar màquines pesants”, afig Fibla.

les pedres remogudes. Finalment, Fibla es

ons supramunicipals”, comenta l’alcalde

Pel que fa a la zona de platja, després de

dol que “fa temps que els mariners han

d’Alcanar, Joan Roig.

la llevantada la regidora de l’àrea es va re-

reparar els desperfectes de les esculleres.
“Els treballs al passeig i a les platges aniran a càrrec dels consistoris afectats, tal
com ens van comunicar des de Costes”,
aclareix la també regidora d’Urbanisme.
A més, el temporal va afectar l’espigó del
far roig, on els colls van descol·locar les
pedres de l’escullera i en van afeblir la
punta. Ports de la Generalitat hi farà una
actuació d’emergència per a recol·locar-hi

.

de traure les embarcacions per por que

Segons la regidora d’Ordenació del Terri-

unir amb responsables de Costes, els quals

es malmeten quan hi ha temporals” i

tori, Ivette Fibla: “Les actuacions actuals

li van transmetre que aquest departament

demana “solucions”

Alcanar mostra la seua indignació per
les subvencions pels aiguats del 2018
El Departament de Presidència de la Ge-

ritori”, manifestava Joan Roig, alcalde

del Departament de Presidència. “Aquest

neralitat va fer públiques a principis de fe-

d’Alcanar, en rebre la notícia.

fet posa en perill una part molt important

brer les bases de les subvencions per als

El consistori canareu no pot assumir unes

d’aquestes subvencions, que es podrien

municipis afectats pels aiguats del 2018.

obres d’aquestes característiques en un

acabar perdent per una mala gestió de

Aquestes bases obliguen el consistori

període tan curt, atès que la major part de

Presidència”, comenta ara el batle.

canareu a executar obres per un valor de

les actuacions s’hauran de licitar i els pro-

L’Ajuntament esgotarà totes les vies pos-

més de 8 milions d’euros en un termini

cediments requereixen diversos mesos per

sibles per a aconseguir modificar el decret,

de dívuit mesos. “Això és impossible.

a ser duts a terme, a banda de l’execució

tal com s’ha fet en altres ocasions. L’alcal-

Tècnicament, econòmicament i finan-

de les mateixes obres. D’altra banda, el

de d’Alcanar també va proposar crear un

cerament no podem assumir aquesta

cost de les actuacions, que són cofinan-

front comú de tots els alcaldes i alcaldes-

despesa en tants pocs mesos. Presi-

çades al 50% pels consistoris, topa de ple

ses del territori per a que aquestes bases es

dència ho sabia. Jo mateix els vaig fer

amb la capacitat i la planificació econòmi-

modifiquen i s’amplie el termini d’execució.

arribar aquesta inquietud i els vaig dir

ca i financera d’un ajuntament de menys

De fet, durant les pròximes setmanes està

que aquestes bases s’havien de redac-

de 10.000 habitants, entre altres factors

prevista una reunió d’alcaldes del Montsià

tar tenint en compte la realitat del ter-

que tampoc no s’han tingut en compte des

per abordar aquesta problemàtica

.
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L’Ajuntament d’Alcanar signa de
nou el conveni Corner 2020 per a
promocionar la costa del municipi

L’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, va sig-

signatura, en què van ser presents la

rístics dels municipis s’han mostrat a

nar el dijous 13 de febrer el conveni

presidenta de la Diputació, Noemí Llau-

Corner amb la Diputació de Tarragona,

radó, la presidenta del Patronat de Tu-

Fitur (Madrid) i s’exposaran a Navartur

juntament amb els altres setze ens pú-

risme de la Diputació de Tarragona i els

blics i privats de les Terres de l’Ebre.

representants de la resta d’entitats que

“La signatura de l’acord comporta
que els municipis signants es pro-

mocionaran de manera conjunta i

coordinada en fires nacionals, esta-

tals i internacionals que se celebren
enguany”, explica el batle.

s’han sumat a la iniciativa.
El pressupost global i conjunt d’aquesta catorzena edició serà de 165.150euros, dels quals la Diputació de Tarragona assumirà el 80%. Aquesta inversió
portarà les Terres de l’Ebre a les se-

(Pamplona), Sevatur (Sant Sebastià)
i B-Travel (Barcelona). Les Terres de
l’Ebre també tindran presència a una
fira internacional, concretament a la
World Travel Market, que se celebra a
Londres. En l’àmbit de la publicitat, es
duran a terme diferents accions, entre
les quals destaca la prevista amb un
portal líder del mercat estatal (Logitra-

El conveni també inclou altres accions

güents fires especialitzades: Adventu-

de màrqueting per a donar a conèixer

re Travel Show (Londres), Randonée

els atractius turístics dels municipis par-

(París), Fiets & Wandelbeurs (Utrec-

ticipants en els mercats més importants.

ht) i Falsterbo Bird Show (Suècia). A

ció, que inclou una acció presencial a

El Museu de Tortosa va acollir l’acte de

més, fruit de l’acord, els atractius tu-

la seua botiga física, a Madrid

vel) per a potenciar la comercialització
de l’oferta d’allotjament de la demarca-

.

Alcanar es promociona com a
destinació familiar i de platja a Navarra

Alcanar, un any més, reforça la seua pre-

ció de Tarragona, mitjançant el conveni

liars amb platja i bon temps, i Alcanar

sència com a destinació turística al nord de

Corner, el qual permet a municipis de

l’Estat espanyol. Del 21 al 23 de febrer, de

la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre

s’ajusta molt a les seues necessitats”,

la mà de representants de l’Oficina Munici-

posicionar-se com a destinacions de

pal de Turisme, el nostre municipi ha parti-

vacances a fires turístiques importants

cipat en la Fira Internacional de Turisme de

de l’Estat espanyol i d’Europa.

Navarra, Navartur, que enguany tenia com

Alcanar és present a Navartur des de la

a lema “Fem realitat els teus somnis”.

primera edició de la fira, ara fa quinze

explica Jordi Monfort, regidor de l’àrea.
Durant tot el cap de setmana hi ha hagut a l’estand de les Terres de l’Ebre un
degoteig constant de gent interessada
a passar les vacances a la nostra costa. Tot plegat va permetre de tancar

.

Alcanar s’ha promocionat com a des-

anys, per a promocionar-se al mercat

tinació turística en el marc de l’estand

emissor de Navarra. “Aquest mercat

aquesta edició de la mostra superant

del Patronat de Turisme de la Diputa-

nacional d’interior busca destins fami-

els 41.000 visitants
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Foto: Àlex Espuny

Fe d’errates
En la liquidació de les Quinquennals 2019 publicada
en el butlletí del mes de febrer de 2020 faltava afegir-hi els conceptes següents:
DESPESES
Elaboració de les paelles del Remei = 6.740 €
INGRESSOS
Explotació de les barres de la carpa = 12.051 €
D’aquesta manera, el resultat final és:
TOTAL DESPESES			

232.184,19 €

TOTAL INGRESSOS		

28.078,05 €

BALANÇ FINAL FESTES QUINQUENNALS -204.106,14 €

Resultat de les votacions del Ple ordinari del 30 de gener de 2020
La sessió plenària ordinària del 30 de gener

d’animals a la via pública. S’aprova amb el

va començar a les 20.05 h i va finalitzar a les

vot favorable de tots els membres del Ple.

23.51 h. Va consistir en el debat i aprovació

6. Proposta de la Regidoria d’Urbanisme

dels següents punts de l’ordre del dia:
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, del 28 de novembre de 2019. S’aprova per unanimitat.
2. Proposta d’Alcaldia de reconeixement,
si escau, de les compatibilitats sol·licitades per Anna R. S. (Departament d’Intervenció). S’aprova amb el vot favorable de
tots els membres del Ple.
3. Proposta d’Alcaldia per a l’aprovació
del Pla de govern 2019-2023. S’aprova
amb els vots favorables d’ERC i l’abstenció de la resta de partits.
4. Proposta de la Regidoria de Festes per
a l’aprovació, si escau, de l’Ordenança
reguladora de l’ús de vaixelles biodegradables i gots reutilitzables en espais de
titularitat municipal i directrius per a la
gestió de gots reutilitzables. S’aprova per
unanimitat.
5. Proposta de la Regidoria de Salut
d’aprovació inicial del protocol de recollida

d’aprovació inicial de la Modificació puntual

del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit de les urbanitzacions Montsià Mar i Sota
Montsià, d’Alcanar Platja (exp. 2019-1708MPG2019002). S’aprova per unanimitat.

7. Moció de Desperta’t per a sol·licitar a
l’Ajuntament d’Ulldecona que en el proper

pressupost hi figure una partida per a l’asfaltatge i condicionament del camí de les

Canals i el camí del Fondo de Valldepins.
Aquesta moció no prospera. Hi vota a favor

Desperta’t; el PSC, Junts per Alcanar i la
CUP s’hi abstenen, i ERC hi vota en contra.

ta moció no prospera. Hi voten a favor la
CUP i Desperta’t; el PSC i Junts per Alcanar s’hi abstenen, i ERC hi vota en contra.
10. Moció del PSC amb motiu de la retallada de personal tècnic especialista d’operadors de control del cos d’agents rurals a les
Terres de l’Ebre. S’aprova per unanimitat.
11. Moció conjunta d’ERC i Junts per Alcanar, les Cases i Alcanar Platja de rebuig
de la resolució de la Junta Electoral Central respecte al Molt Honorable President
de la Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat
Oriol Junqueras. S’aprova amb el vot favorable de tots els membres del Ple, llevat
de Desperta’t, que s’hi absté.

8. Moció de Desperta’t per a sol·licitar a

12. Moció d’ERC per un servei ferroviari

per a l’asfaltatge i condicionament dels

una esmena. La moció també s’aprova

Aquesta moció no prospera. Hi voten a

bres del Ple.

l’Ajuntament una partida pressupostària

digne. S’aprova per unanimitat introduir-hi

camins de les Forques i dels Castellans.

amb els vots favorables de tots els mem-

favor Desperta’t i la CUP; el PSC i Junts

B) Activitat de control

per Alcanar s’hi abstenen, i ERC hi vota
en contra.

9. Moció de la CUP Alcanar – Les Cases en

relació amb la Comissió de Treball sobre el
Polígon Industrial de la Martinenca. Aques-

13. Dació de compte dels decrets d’Alcaldia (del 2019-1109 al 2020-0070).
C) Torn obert de paraules
14. Torn obert de paraules

.
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Desde Desperta’t volem saber:
Quants diners s´han transferit de la Generalitat a l’Ajuntament per pal•liar els
desastres del temporal del 2018. Si els hem rebut en què els hem utilitzats, en
què obres de millora s’han invertit aquests diners. I a quines zones del terme
municipal
Escollida la nova executiva del PSC de les Terres de l’Ebre

Ho Volem saber perquè segons les declaracions de l’alcalde a la premsa

El passat 29 de febrer, el PSC de les Terres de l’Ebre ha celebrat el seu

comarcal, amb motiu del temporal Glòria del passat mes de Gener afirmava

5è Congrés de Federació, on han determinat les línies de treball pels

que aquestes comarques ens tenen oblidats les administracions que fan falta

pròxims 4 anys, així com les persones que lideraran aquesta nova etapa.

inversions i ajudes per a pal•liar els danys del temporal Gloria.

Manel de la Vega, reelegit primer secretari al capdavant d’una executiva

Cal recordar que des de fa més de 8 anys el govern de la Generalitat està en mans

renovada i il·lusionada que defensarà unes Terres de l’Ebre amb justícia

del Pdcat i ERC, hauria de ser el propi alcalde el que pressionés al Govern de la

social, feministes, ecologistes i revertir el despoblament.

Generalitat perquè les inversions arribessin a les Terres de l’Ebre i al municipi per

La jornada va comptar amb la participació en l’acte de cloenda

mitjans de l’Institut de Desenvolupament de les Terres de l’Ebre, Presidit per

de la viceprimera secretària del PSC, Eva Granados que va ser
clara al dir que “el PSC és l’alternativa de govern a Catalunya.
Tenim la capacitat de construir una àmplia base de consens per
a garantir els drets de les persones, la justícia social i l’equitat.”
Les propostes dels Socialistes per governar i treballar perquè les terres
de l’Ebre esdevinguin una terra d’oportunitats, han anat encaminades
en revertir els efectes de l’emergència climàtica que pateix el Delta de
l’Ebre, en revertir el despoblament (en 7 anys hem perdut un 7% de
població, majoritàriament als pobles petis). En la Transició Ecològica

ERC, del Consell Comarcal el Montsià, que presideix vostè, de la Diputació de
Tarragona que també presideix ERC. En definitiva en comptes de fer populisme
demanar als seus companys del poder que solucionin els greus efectes del
temporal dels últims temps, tant al Delta com als municipis perquè aporten
posen les inversions necessàries per a que l’agricultura, la indústria, el
turisme siguin el motor de desenvolupament econòmic, i no tinguem
que perdre 50,000 habitants en els últims 10 anys a les Terres de l’Ebre.
Sr. Alcalde no n’hi ha prou amb anar a la Ràdio Municipal a queixar-se, cal
aixecar la veu per defensar el que és just i treballar per millorar la vida dels

per generar noves alternatives energètiques com a motor econòmic i

conciutadans d’Alcanar.

crear nous llocs de treball. En augmentar l’oferta d’Estudis Universitaris

No n’hi ha prou amb donar ajuts a tots per igual, xocolata, pastes i pa i circ, i

com ara medicina i enginyeria energètica, i per l’economia circular i la
digitalització de tots els pobles per petits que siguin.
“Els Socialistes de l’Ebre ens comprometem al desdoblament de
l’Eix de l’Ebre i ho farem, ens comprometem a fer un Hospital nou i el
farem. Tindrem uns serveis de qualitat i ho farem possible, apostem per
la indústria i el turisme sostenible i treballarem pel sector agrari, per la

més sent un home d’esquerres que hauria de tenir com a horitzó un programa
de govern que faci que els ciutadans d’Alcanar, puguin viure en un futur del
seu treball, veient com s’està posant l’Agricultura amb les peticions de preus
justos, ho tenim malament, per cert no hi havia cap representant municipal a la
manifestació d’Asaja el passat dia 21 de febrer a Tortosa.

pesca, i per la ramaderia, ja que tenim competències plenes i el Govern
de Torra no ha fet res. Volem unes Terres de l’Ebre on es pugui treballar
i viure dignament”. Ha reblat Manel de la Vega.
La nova Executiva compta amb un 53% de dones, una clara aposta
feminista per una nova etapa per les Terres de l’Ebre.
Són noves les secretaries d’Acció Política i Món Rural, amb Francesc
Miró (Amposta); Transició Ecològica i Agricultura amb Toni Espanya
(Amposta); Coordinació Territorial amb Aleix Ferré (Deltebre) i Ciutadania
i Cooperació amb Neus Sancho (Alcanar), de la qual estem molt

Temps convulsos

agraïts per la confiança posada en la nostra regidora i portaveu del

Estem vivint uns moments de molta confusió en molts àmbits de la

PSC d’Alcanar i en moltes ganes de seguir treballant pels ciutadans i
ciutadanes de les nostres terres!

nostra vida i al mateix temps dificultats socioeconòmiques, dubtes
sociosanitaris i episodis incerts en àmbits sociopolítics.
En aquests moments, les reivindicacions dels pagesos i ramaders que
demanen un mercat i unes condicions més justes poder viure dignament
del seu propi treball davant d’un sistema que desafavoreix i castiga sempre
als mateixos. Les administracions competents no apliquen mesures
correctores urgència per aquest sector tan vital per a tota societat i de
no fer-ho podríem tenir en poc temps una situació encara més agreujada
d’abandonament de terres, cultius i d’explotacions ramaderes, fent que el

VOLEM SABER ON ESTAN ELS DINERS DELS TEMPORALS DE
L’OCTUBRE 2018

El dissabte 15 de febrer de l’any 2020 el diari de Tarragona a la Secció de l’Ebre
publicava una notícia referent als temporals de l’octubre de l’any 2018, afirmant
el Subdelegat de Govern Espanyol a Tarragona Sr. Joan Sabate que el govern
de la Generalitat ja ha rebut fa més de dos mesos els 6,9 milions per pal•liar els
danys municipals, segons Sabate ara és el Govern de la Generalitat qui ha
d’aportar un 50% i fer-lo arribar als 27 ajuntaments afectats pel temporal.
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primer escaló de la cadena productiva no sigui sostenible i acabi caient
amb les catastròfiques conseqüències que en derivarien. Malauradament a
Alcanar amb el tema dels cítrics som testimonis en carns pròpies d’aquesta
situació i baix la incertesa observem l’esdevenir dels fets tot esperant
accions que puguin revertir aquesta tendència tan negativa dels últims anys.
Altres temes preocupants d’actualitat són els sociosanitaris amb el
COVID-19 (coronavirus) que ha centrat el 100% de l’atenció i preocupació
de la població mundial. Per un costat tenim la precaució que s’ha de tenir

Els grups municipals opinen
a l’hora de desplaçar-te a segons quins llocs i les mesures que s’han de
prendre i l’altra, és l’alarmisme mediàtic que constant pels mitjans de
comunicació i xarxes, moltes vegades informat i d’altres desinformant.
Simplement hem de tenir precaució i sentit comú.
Per últim i per això no menys important, ens trobem amb un desconcert

I si plantegem el porta a porta? Un sistema on les veïnes treuen al
carrer cada dia les escombraries d’una fracció diferent (orgànica,
envasos, paper, vidre o resta) segons un calendari i estes són recollides
pel camió corresponent.
Quin son els motius reals que han portat a recuperar els contenidors
en superfície i si realment aportarà alguna millora en el servei a la

sociopolític que afecta des de conflictes mundials entre nacions fronteres com

ciutadania. Ens trobarem d’aquí 10 anys fent un nou canvi?

la Grega i la Turca que són testimonis de la crueltat i inhumanitat més mesquina

AL de la CUP Alcanar – les Cases

i hipòcrita, fins al temporal Gloria que vàrem patir de primera mà a les nostres
terres i al nostre municipi concretament. No podem oblidar el conflicte català
amb l’estat Espanyol que segueix estant molt travat sense veure cap tipus de
solució a mig termini. Taules de diàleg que no aproximen posicions i partits
polítics catalans que busquen la seva estratègia electoral. En fi... son temps de
mantenir la calma el màxim possible, ja que les turbulències ens venen soles
i haurem d’esperar a veure com reacciona la societat davant d’aquests temps
incerts, però tan transcendentals per a la humanitat.

Cuidem-nos
Canareves, casenques canareus, casencs, veïns i veïnes d’Alcanar-Platja...
Durant els pròxims dies viurem una situació complicada que requerirà
la col•laboració de tothom i de mesures inusuals. I per tant, és vital que
fem aflorar aquell esperit d’empatia, de col•laboració i de compromís
que tant caracteritza a la gent del nostre poble.
EL NEGOCI DE LA BROSSA SEGUEIX FENT PUDOR
Fa uns mesos la CUP Alcanar - les Cases publicàvem un article titulat:
“El negoci de la brossa fa pudor”, on mostràvem els dubtes que ens
planteja este nou sistema de contenidors en superfície. Doncs bé, ara

Segurament hi haurà decisions dels nostres representants polítics que
no seran fàcils d’entendre, però cal tenir present que les prenen basant-se en les indicacions de les institucions de referència i sota els
principis de prevenció i seguretat, i sempre, per damunt de tot, priorit-

que ja tenim els contenidors instal·lats, molts d’aquells dubtes segueixen

zant el vostre benestar.

sense tindre resposta, intentem explicar-nos:

Aquests últims dies hem pogut comprovar com la vostra responsabi-

Tornem enrere? El sistema de contenidors soterrats es va implementar

litat i empatia us ha convertit en herois i heroïnes anònims que amb

al març de 2008 i la inversió per al Montsià va rondar els 5.000.000€.

petits gestos esteu aconseguint grans coses. Gestos de generositat

Quin cost tindrà aquesta nova inversió per a Alcanar?
Perquè canviar? Des de l’equip de govern d’ERC es diu que un dels
motius d’optar per este nou sistema és l’estalvi respecte del cost que
suposaria adaptar a la nova normativa les illes soterrades.
Però en canvi veiem que al Montsià hi ha pobles que han optat per
no sumar-se, de moment, a este canvi. A Amposta, per exemple, han
optat per combinar tots dos serveis, tenen contenidors soterrats i en
superfície i altres pobles del Montsià, de moment, continuen amb els
soterrats. Realment llavors era forçós canviar-los tots a superfície?
Estalvi? Un altre dels motius que hem escoltat més d’una vegada és
sobre l’estalvi que tindrem en este nou sistema, que els costos finals
seran menors: 70.000€ per la gestió i 15.000€ en la neteja dels lixiviats.

que connecten secretament amb els actes més extraordinaris.
És la vostra solidaritat quotidiana la que fa de far d’esperança en
aquests moments difícils. L’heroïcitat no és en les declaracions pomposes, sinó en els vostres actes més quotidians. Tanmateix, som conscients que reaprendre a viure en un dia a dia estrany no és cosa fàcil.
Per això hem de fer “comunitat”: acompanyar-nos els uns als altres,
cuidar-nos, i sobretot tenir cura de les persones més vulnerables.
Actualment, anar a fer la compra o a la farmàcia es converteix, per
aquestes persones, en una situació de risc que podem evitar. Tanmateix, l’angoixa i el desassossec poden aparèixer, perquè som éssers
socials, ens nodrim de les interaccions personals i, per tant, aquesta

Esperem tenir aviat els pressupostos del 2020 i podrem vore si s’hi veu

situació ens pot afectar emocionalment.

reflexat este estalvi.

Per tot això, a partir de dilluns, 16 de març, al nostre poble s’activa una

Manca de previsió? Al març de 2019 la compra prevista era de 300

bateria de serveis complementaris als Serveis Socials que permetrà fer

contenidors, ara finalment sembla que la compra és de 343 nous

la compra, aconseguir els medicaments necessaris i garantir suport

contenidors. Serà per una manca de previsió ja que els contenidors en
superfície tenen fins a un 25% menys de capacitat que els soterrats?
Este estiu tothom va poder veure a Les Cases imatges d’escombraries
fora dels contenidors perquè estaven totalment plens.
I les veïnes? La supressió de la illa de la Plaça del Camí Ample ha
provocat que les veïnes d’aquell barri ara haiguen d’anar a tirar la basura
a altres punts del poble, duplicant-se el recorregut que han d’efectuar.
Això romandrà així sempre?

psicològic, coordinat per quatre psicòlogues professionals. Una iniciativa exemplar que volem posar en relleu i que ens fa sentir orgullosos
de la nostra gent.
Continuem exemplars, responsables i prudents davant aquest repte de
la naturalesa. Encetem uns dies vitals en la batalla contra la pandèmia.
Seguim al vostre costat.
Cuida’t, cuida’ns. Queda’t a casa.
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7 dies, 7 dones
Amb motiu de la Setmana Internacional de la Dona, l’Ajuntament ha fet una ronda d’homenatges a través de
les xarxes socials i la ràdio municipal a dones del municipi que destaquen en diferents aspectes de les seues
vides i que representen la lluita de totes.

Dilluns
Mercè Cid Martínez-Aguado, de 62 anys, sempre ha estat una pionera al municipi. És advocada amb 33 anys d’experiència, mediadora
familiar, especialista en menors i també presidenta del patronat de la
Fundació Privada Tutelar de les Terres de l’Ebre. A més, forma part
del Grup de Juristes de les Terres de l’Ebre per les Llibertats.
Va estudiar a l’Escola Municipal de la Banda i va ser la primera
xica que va ingressar a la Banda Municipal d’Alcanar, l’any 1970.
De jove també va formar part del grup precursor dels campaments
amb la parròquia i de l’entitat El Casal.
Mentre estudiava Dret a la Universitat Central de Barcelona va de-

Després de casar-se, Manolita, com la resta de remendadores de
les Cases, portava la batuta de la casa. Remendaven les xàrcies de
pesca, assegudes a les cadires de bova de l’època, mentre feien la
xarradeta i preparaven berenar per a grans i menuts. La majoria remendaven per a les seues famílies però algunes també ho feien per
a les barques d’altres mariners, cobrant una remuneració molt baixa.
Amb l’evolució de l’ofici del mariner, han anat canviant els arts
utilitzats i s’han anat perdent costums, així com oficis vinculats a
les famílies de pescadors i remendadores de les Cases. Manolita
representa totes les remendadores de la història que han sustentat
les famílies marineres durant anys.

cidir acabar els estudis a distància per a poder compaginar-los
amb el treball. Després de nàixer el seu segon fill, es va introduir a
la política. De fet, fou de les primeres dones que va formar part de
les llistes a les eleccions municipals.
També va obrir pas en l’àmbit periodístic, escrivint un article al Butlletí Informatiu d’Alcanar amb el títol “La mujer... punto y aparte”,
encara amb la direcció d’un alcalde escollit pel règim franquista. A
més, va ser la primera advocada que va exercir al municipi i que va
obrir un bufet per compte propi a Alcanar.

Dimecres
Maria Gil Fibla, de 26 anys, va iniciar-se al món de la música amb
8 anys, a l’Escola Municipal de Música d’Alcanar. L’any 2004 va
entrar a formar part de la Banda Municipal de Música, amb l’oboè.
Va obtenir el títol de Grau Professional de Música al Conservatori de
Tortosa, amb menció d’honor a l’especialitat d’oboè, i va continuar els
estudis a l’Escola Superior de Música de Catalunya. Cursà el Màster
d’Interpretació amb menció de pedagogia a la Universitat de les Arts

Dimarts

d’Hèlsinki, a Finlàndia. En aquest país ha format part d’orquestres com la
Finnish National Opera Ballet, Oulu Sinfonia i Pori Sinfonietta, on treballa

Manolita Sancho Solé a l’agost complirà 80 anys. En fa més de sei-

actualment. També ha col·laborat amb altres orquestres de renom.

xanta que treballa com a remendadora. Diu que als 12 anys ja practica-

El seu interés per la pedagogia l’ha portat a treballar com a professora

va aquest ofici, i també assegura que probablement ja ho feia de més

d’oboè, de música de cambra i d’orquestra a l’Espoo Music Institute,

menuda i tot. De joveneta també pujava a vendre a Alcanar: a una mà

a Tapiola (Finlàndia). També va exercir de professora durant el Tour

portava el poalet, al cap el cove amb el peix i a l’altra mà els pesos.

per Eslovènia amb la Tapiola Youth Symphony Orchestra l’any 2018.
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Vida local
El passat 2019, va guanyar la beca Nini Perno de l’Accademia Na-

a les Cases d’Alcanar. A més, com a artista sempre s’ha mostrat

zionale di Santa Cecilia, de Roma, on va actuar amb el grup de

disposada a col·laborar en diferents projectes culturals de l’Ajun-

música contemporània Ensemble 900. A més, ha participat en festivals de música de cambra per tot el món i ha actuat sota la batuta
de directors prestigiosos internacionalment.

tament d’Alcanar, i també ha exposat la seua obra al municipi en
diverses ocasions, tant a Alcanar com a les Cases.

Dijous

Dissabte

La Remei Alfara Garriga, la Librada, fou una de les primeres veus

Aida Castell, jugadora de bàsquet internacional, ha estat elegi-

femenines d’Alcanar Ràdio, juntament amb la Felisa Esteller, entre

da millor esportista del 2019 a la Gala Esportiva Canareva i Ca-

el 1954 i el 1961.

senca. Aquesta temporada ha fitxat per l’equip de la universitat

Va ser també una de les fundadores de l’APA de l’Escola Muni-

nord-americana Jefferson College i juga a la lliga universitària fe-

cipal de Música i integrant, durant uns quants anys, de l’APA de

menina dels Estats Units.

l’Escola Joan Baptista Serra, tot això a la darreria de la dècada

Es va iniciar el 2014 al món del bàsquet amb el Club de Bàsquet

dels setanta.

Alcanar. Els següents tres anys va compaginar el club d’Alcanar i el

Però la seua faceta més coneguda i interessant és l’artística: lliga-

Club de Bàsquet Vinaròs Servol. Va ser la Most Valuable Player de la

da al teatre des de finals dels anys quaranta, quan va pujar per pri-

Comunitat Valenciana l’any 2018 i va ser escollida per a representar

mera vegada dalt d’un escenari, fou membre de l’Agrupació Artís-

la selecció de Tarragona. La temporada 2018-2019 va fitxar per uns

tica Teatral, del Moviment Parroquial i, anys més tard, del grup de
teatre Gresol, del qual va ser alma mater i presidenta fins al 2014.

dels clubs amb més renom en l’àmbit català i estatal, l’Advisoria
Boet Mataró, amb el qual va debutar a la segona divisió femenina.

Actualment, la Remei continua la seua afició de brodar, des d’un
raconet prop de l’església del poble.

Diumenge
Divendres

Per a tancar el cicle d’homenatges, el consistori vol fer arribar un

LaRa GOMBAU (aRaL), de 33 anys, és il·lustradora i muralista.

amb valentia i determinació, han jugat un paper clau en aquest dur

Gombau ha estudiat en diferents centres d’art, com l’Esardi d’Amposta, la Llotja i l’Escola de la Dona de Barcelona, i en diverses
vessants de l’art, com el disseny gràfic, la il·lustració i el grafit.
Com a il·lustradora ha participat en exposicions col·lectives i individuals, en galeries americanes i en molts d’espais arreu de la
península. Com a muralista ha pogut deixar la seua empremta en

missatge d’agraïment públic a totes les dones del poble, que,
camí cap a la igualtat.

.

Cada any es repetirà la iniciativa, posant en relleu la tasca de dones valentes, lluitadores i inconformistes que brillen en diferents
àmbits de la societat

diversos festivals: Paint Jam, de Secret Walls; Femmgraff, de Bocanord; No Callo, al Teatre Arnau Gallery; Mientras Vivas Vibra, de
Encuentro Paredes; Liga Nacional de Graffiti, MOVIC; Pista Negra;
Bloom Art Festival, i Festival Esperanza.
També destaquen els seus treballs murals de grans dimensions,
com “Remendadores d’un poble menut”, del qual es pot gaudir
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Joan Reverter Nolla, Canareu, líder de l’anarquisme al Montsià
Joan Reverter va ser el líder anar-

quista més important del primer
terç del segle XX al Montsià. Trenta

anys després de la seua mort, l’historiador local Joan B. Beltran Re-

verter ha impartit una conferència

per a donar a conèixer aquest personatge al seu poble natal, Alcanar.

Tot i la rellevància sindical i política
obtinguda a Amposta i la comarca del
Montsià durant el primer terç del segle XX, poca cosa sabem dels anys

en què el jove Joan Reverter va viure

a Alcanar, on va nàixer el 14 de juliol
de 1901. Fill de Juan Bautista Reverter i de Josefa Nolla, de la família canareva dels Verds.

Un desgraciat fet per desavinences
familiars portarà la família Reverter

Nolla a marxar a viure a Amposta durant la segona dècada del segle XX.
De fet, a l’expedient general de les

quintes de l’any 1922 de l’Arxiu Muni-
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cipal d’Alcanar ja consta Juan Bautista Reverter Nolla amb domicili desconegut i, per tant, declarat pròfug.

pals terratinents. De fet, els cenetistes

De ben jove, ja establert a Amposta,
Joan Reverter va entrar a militar en els
moviments llibertaris d’aquesta població i es va involucrar de manera decidida en la lluita sindical al delta de l’Ebre.
La dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930) va estroncar el seu
activisme i el va portar a l’exili francès.

Terres de l’Ebre, conjuntament amb

Durant la seua estada a França, va
fundar amb altres militants cenetistes
la revista llibertària espanyola Prismas
(Besiers, 1927-1928), de la qual aparegueren una vintena de números.
La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) va tenir un pes específic i
determinant en la vida política, social i
econòmica d’Amposta i d’altres poblacions del Montsià i el Baix Ebre durant
la dècada dels anys trenta, en part per
les polítiques caciquistes dels princi-

ampostins constituïen el moviment

més important de la CNT-FAI a les
els dels pobles de la Ribera d’Ebre
Flix, Móra d’Ebre i Móra la Nova.

Malgrat no viure a la
població de naixement, Joan Reverter
no va deixar d’estar en
contacte amb Alcanar.
Sempre va mantenir
una estreta relació
d’amistat i ideologia
amb el metge Germán
Reverter Fluixà, tot un
personatge instigador
de la repressió en la
rereguarda republicana
al poble

Cultura
pessetes per “incitar con la palabra
Si haguéssem d’assenyalar i destacar

y con la pluma a la desobediencia a

ment llibertari que va tenir lloc en aquells

setmanari aparegué el 1935.

aquest seria, sens dubte, Joan Rever-

xar voluntari al front d’Aragó integrant

el personatge més rellevant del movi-

las autoridades”. El darrer número del

dies a bona part de les Terres de l’Ebre,

Amb l’esclat de la Guerra Civil va mar-

ter Nolla, conegut popularment amb el

les milícies antifeixistes, primer a Mu-

sobrenom de lo Canareu, en referència

al poble on havia nascut. Faista con-

vençut, Reverter pertanyia a la branca
més radical i combativa del sindicalisme

cenetista: la FAI (Federació Anarquista
Ibèrica), fundada el 1927.

niesa, i va ser ferit en la primera bata-

lla, a Belchite. De retorn a Amposta,
va participar activament en l’organit-

zació de les col·lectivitats agrícoles. I

és que ell mateix deixarà escrit que
“había que organizar la vida económi-

Amb la proclamació de la Segona

ca del pueblo sin pérdida de tiempo;

a les Terres de l’Ebre. Es dedicarà a

instauraría el caos en la población”.

cions del territori i a reorganitzar el

Reverter inicià el juliol del 1936 el

República, Joan Reverter va tornar

había que autodisciplinarse, sino se

pronunciar conferències en pobla-

Amb aquest esperit organitzatiu, Joan

sindicalisme confederal. A Amposta

principal projecte revolucionari de la

va fundar i dirigir el setmanari local
de la CNT-FAI El Explotado. El primer

número va aparèixer el 27 d’octubre
de 1932 amb la decidida voluntat de

defensar i impulsar l’anarcosindicalis-

me a Amposta i la comarca. Enfrontat amb els poders establerts, tant
locals com nacionals, al desembre
de 1933 el setmanari, en aquells dies

publicat a Vinaròs, fou suspès governativament i Joan Reverter en va sortir escaldat en ser multat amb 5.000

CNT-FAI, la creació de la Col·lectivitat

General d’Amposta, que va culminar a

principis del 1937. Un projecte en què
participaren vora 1.200 persones treballant en la producció d’arròs, de llet,

Govern municipal, aleshores presidit

gra, de carn (porcina, bovina i ovina) i

De fet, Joan Reverter va estar al darre-

d’ous de la granja avícola Roja y Ne-

de verdura i cereals. També fou creada
una moneda local d’ús comercial entre

els afiliats a la Col·lectivitat. Va ser la
col·lectivitat més nombrosa de totes les

Terres de l’Ebre i, proporcionalment, la
més rellevant de Catalunya.
El 27 de gener de 1937, Joan Reverter

és elegit alcalde president de l’Ajuntament d’Amposta, en representació
de la CNT-FAI.

Malgrat no viure a la població de naixement, Joan Reverter no va deixar
d’estar en contacte amb Alcanar.
Sempre va mantenir una estreta relació d’amistat i ideologia amb el metge

Germán Reverter Fluixà, tot un personatge instigador de la repressió en la

rereguarda republicana al poble, amb

per Llàtzer Reverter.
re de la creació de la Col·lectivitat Integral de la CNT-AIT d’Alcanar, dirigida
pel barber Celestí Ulldemolins Queralt.
Amb la derrota republicana, al febrer
de 1939 emprengué de nou el camí
de l’exili a França, on va ser internat
al camp de concentració de Vernet d’Arieja. En aquest país va lluitar
contra el nazisme imperant a Europa.
Després de l’acabament de la Segona
Guerra Mundial, es va quedar a viure
a França, on no deixarà la seua activitat com a militant de la CNT. A Caors,
població on residia, va participar en
la fundació de la revista Frente Libertario i va col·laborar en altres publicacions de caràcter llibertari, com Le

el control del moviment anarquista i

Combat Syndicaliste i Espoir.

en aquells dies convulsos d’inici de

6 de març de 1989, a l’edat de 88 anys.

les milícies antifeixistes convertides
la Guerra Civil en un contrapoder al

Joan Reverter Nolla va morir a Caors el

.

Joan B. Beltran Reverter
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Tauler d’anuncis
CALENDARI DEL
CONTRIBUENT 2020

Alcanar
platja
Les Cases
d’Alcanar

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 es-

CENTRE
D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA

MUNICIPAL

ESCOLA

MERCAT

Alcanar

AJUNTAMENT
D’ALCANAR

tabliments municipals i equipaments públics. Cal tenir present que els
TEATRE

rebuts domiciliats es cobraran, aproximadament, quinze dies abans
del període de pagament presencial.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2020

Després de les tasques de manteniment anuals, i com acostuma
a ser habitual, el primer cap de setmana de febrer es va reobrir al
públic el Centre d’Interpretació de la Cultura Ibèrica - Casa O’Connor. L’horari d’obertura és els divendres de 17 a 20 h i els dissabtes
i diumenges d’11 a 14 i de 17 a 20 h.

HORARI DE LA CASA O’CONNOR

L’Aula de Fotografia d’Alcanar ha posat en marxa un
nou projecte sobre les Festes Quinquennals que inclourà entrevistes i fotografies. Per a fer-ho, demana la
col·laboració ciutadana. Concretament, necessita tota
mena de fotografies d’aquesta festa. Per això, cita els
veïns i veïnes a la biblioteca municipal d’Alcanar tots
Foto: Àlex Espuny

CRIDA A LA COL·LABORACIÓ CIUTADANA
PER A FER UN LLIBRE SOBRE
LES FESTES QUINQUENNALS
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els dimarts i dijous de 10.30 a 12.30 h. Les fotos s’es-

.

canejaran al moment per a que els propietaris se les
puguen tornar a emportar

Catalina Ferrer Majordom

Ara fa...
Macià. Amb tot aquest bagatge, va parlar en
públic sobre l’educació femenina, en col·loquis com el celebrat a l’Ateneu Mercantil de
Tortosa el 18 de maig del 1901, molt aplaudit per la crítica. Escrigué articles d’opinió a
diaris del territori, com el recull “La educación estética”, apareguda entre l’octubre i el
novembre del 1889 al Diario de Tortosa, i en
l’àmbit literari, escrigué poemes.
La seua obra es basa en els preceptes típics
dels moviments de la Renaixença i també en
el modernisme: recuperació del passat nacional, exaltació del símbol, la cristiandat, lluminositat, mètrica i estils clàssics. Els primers
versets seus que trobem foren els publicats
al Diario de Tortosa el primer de novembre del
1892, amb el nom de “Sempre aixís!”. A par-

Foto de jovenesa de la Catalina amb son espòs, Ángel María Sancho de Suñer.

tir d’allí, la Catalina va anar escrivint poemes
també inspirada pels postsimbolistes francesos, amb tres puntals temàtics fonamentals:

Parlant de dones com fem en aquest butlletí,

A partir de llavors, trobem la Catalina com a

se’ns fa imprescindible recuperar la memòria

professora arreu. A poc a poc va anar pujant

d’una d’elles que, tot i no ser canareva de

graons dins del seu quefer. Així, pel 1903 fou

naixement, sí que ho fou d’adopció, i a més

promoguda com a supervisora d’ensenyament

molt volguda i estimada pels seus contem-

a Cartagena i, nou anys després, la trobem amb

sentiments, terreny aquest molt profund i que

poranis per la tasca que va dur a terme. Par-

el mateix càrrec a Barcelona. Val a dir que tam-

era força desconegut a casa nostra.

lem ara de Catalina Ferrer Majordom.

bé va estar algunes temporades a Alcanar fent
de professora, com en el curs 1901-1902 o du-

A cavall entre el castellà i el català prefabrià,

La Catalina va nàixer el dia de Santa Caterina d’Alexandria, el 25 de novembre de l’any

rant l’any 1917, colze a colze amb Emília Gual,

l’amor a la natura, que la duria a escriure
sobre temàtica pastoral i bucòlica, la religió,
a la qual dedicaria alguns heptasíl·labs, i els

era coneixedora d’un amplíssim vocabulari
que li permetia una gran riquesa, ritme, mu-

1867, a Amposta. Era filla d’en Pere Ferrer,

una altra gran professora del nostre poble.

que tenia raïls a Ulldecona i era un dels mà-

Però, i la seua relació amb Alcanar, d’on ve?

xims prohoms de la capital montsianenca,

Seria precisament a Barcelona, essent ella

i d’Encarnació Majordom, oriünda —sem-

estudiant, quan coneixeria el jove intel·lectual

bla— de Barcelona. La família formava part

i músic Ángel María Sancho de Suñer. Sanc-

del nodrit cos de burgesos territorials en una

ho de Suñer tocava assíduament el piano,

època de turbulències politicoeconòmiques

igual que la Catalina, i escrivia poesia i articles

i socials. Ja de joveneta, la Catalina va ser

d’opinió als diaris del territori ja a una edat

educada en la literatura i en la música. Li

molt precoç. Això devia fer enamorar la nostra

agradava llegir i es mostrava molt amatent a

protagonista, i la parella s’esposava al cap de

les arts escèniques, sobretot al teatre, que li

poc. Van tindre quatre filles, també molt inqui-

encisava. Sabia solfeig i dominava el piano.

etes culturalment: la Glòria, l’Àngels, la Matil-

Practicava aquestes arts quan estiuejava a

de i la Loreto. Van tindre també dos xiquets

l’Ampolla amb la seua família.

morts albats, l’un el 1899, i l’altre el 1901.

La seua vocació la va dur a estudiar magis-

Durant la seua etapa més combativa, la Ca-

teri. Va anar a petar a Barcelona, un dels

talina va llegir i adoptar postures totalment

pocs llocs a Catalunya on, en aquell mo-

feministes en entrar en contacte amb les teo-

ment, s’impartia l’ensenyament per a ser

ries d’Emília Pardo Bazán, Rosalía de Castro,

mestra d’escola. Tot just acabada la carrera,

Víctor Català (pseudònim de la seua homò-

sepultada, i encara hi és, al cementeri.

el maig del 1887, ja la trobem exercint com a

nima Caterina Albert i Paradís), la tan nos-

Agraïment especial per a Nuri Martínez-Agua-

professora de xiquetes a Reus.

tra Enriqueta Ferrús o Dolors Monserdà de

do i Mercè Cid per la informació i les fotos

sicalitat i to. També sabia de mètrica clàssica, perquè en alguns poemes empra versos
alexandrins i heptasíl·labs clàssics.
Finalment, la família havia arribat a l’estabilitat
en ser nomenada la Catalina interina a l’Escola de Sant Pau, a la Rambla Volart, 91 (a Sant
Martí de Provençals), l’octubre del 1913. Va
restar allí fins a l’hora del fatal desenllaç.
I és que la vida de la Catalina acabaria de
forma abrupta el 15 de febrer del 1924. Entrant al poble amb el carruatge en què viatjava, un cavall va desbocar-se-li i va precipitar-la en terra, es va desnucar i es va morir a
l’acte. La Catalina desapareixia tràgicament
als 56 anys, amb un futur literari i educatiu
esperançador. Havia estat sempre fràgil, car
sofria dolències òssies. Dos dies després fou

.
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Març - Abril 2020
Cultura

Infància

Esports

Jóvens

Formació

Totes les activitats programades que s’havien de celebrar
abans del 31 de març han quedat suspeses a causa de
les mesures adoptades per la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament d’Alcanar per a fer front a l’emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19. La programació a partir de l’1 d’abril dependrà de les mesures que es
puguen prendre en els pròxims dies.

Recomanacions literàries
01

Artur i Clementina

Autora: Adela Turín

Il·lustracions de Nella Bosnia
Editorial Lumen

Artur i Clementina són dues tortugues. Quan es va casar amb Artur, Clementina ensomiava amb una vida plena
d’aventures i descobriments. Artur li proporciona una vida tranquil·la i sense sorpreses, però no sap posar-se al
seu lloc ni sap interpretar els seus desitjos. Ella vol aprendre a tocar la flauta? Ell se’n burla amablement i li regala
un disc. Ella vol pintar? Ell li tria un bell quadre. Ella vol viatjar a Venècia? Ell li regala un preciós gerro de Murano.
Clementina s’enfonsa sota els regals, es passa un munt de temps netejant-los i es mor d’avorriment. Fins que un
dia decideix de viure d’acord amb els seus desitjos i triant ella mateixa el que li convé. Comença a sortir quan li
abelleix i acaba anant-se’n de casa. Artur no entén res quan arriba a casa seua i la troba buida. S’enfada molt i
explica als seus amics que la Clementina és molt ingrata per haver abandonat la casa que ell li havia proporcionat
plena de tresors. La Clementina viu feliç i lliure. Totes les tortugues tenen present encara la seua experiència.
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Agenda
· Xarrada d’Eva Millet
Dissabte, 18 d’abril · 17.30 h

· Exposició “Montsià, pedra viva”
Del 4 al 30 d’abril
Inauguració: 4 d’abril a les 11.30 h

En el marc del IV cicle de “L’art
d’educar amb amor i consciència”
Hiperpaternitat i hiperfills

Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat

· Exposició d’Amics del Bonsai
d’Alcanar
Del 22 al 25 d’abril de 17.30 a 20 h.
Inauguració: 20.00 h
Lloc: Cisterna del Vall
També es realitzaran activitats paral·leles i cursos. Tota la
informació es troba disponible a bonsaialcanar.wordpress.com

Lloc: Casal Trinitari Bel

ACCIONS DEL PROGRAMA DE COMPETITIVITAT
EMPRESARIAL. (Pròxims cursos. Dates i horaris pendents
de concretar.)

· Formació de formadors
Dissabtes a les 10.00 h
Data pendent de confirmar. Durada: 40 hores

· Diada de Sant Jordi · 23 d’abril
Parades de llibres i roses, concerts, exposicions i
tallers
A Alcanar: plaça Major
A les Cases: plaça de Sant Pere

De 16.00 a 18.00 h
Data pendent de confirmar

· Nivell bàsic de manipulador i aplicador de
productes fitosanitaris
Del 15 al 30 d’abril. Dilluns, dimecres i dijous, de 17.00 a 20.00 h
Durada: 25 hores. Preu: 25 €

· Fase comarcal de patinatge
artístic
Dissabte, 4 d’abril
A partir de les 9.00 h
Lloc: Pavelló
d’Alcanar

· PNL aplicat a les vendes. El secret ocult II

Municipal

d’Esports

· Celebració del Dia Mundial de l’Activitat Física
Dilluns, 6 d’abril

· Coaching comercial II
Del 15 d’abril al 6 maig. Dimecres, de 16.00 a 20.00 h
Preinscripció oberta. Durada: 15 hores. Preu: 18 €

· Habilitats de comunicació
Del 21 d’abril al 9 de juny. Dimarts, de 16.00 a 20.30 h.
Durada: 30 hores

· Tacògraf i temps de conducció
Dissabte 25 d’abril. De 15.00 a 21.00 h
Tots els cursos es fan a l’edifici de Serveis Agraris.

· Obertura del Casal Jove d’Alcanar
De dilluns a dijous, de 16.00 a 19.00 h
De divendres a diumenge, de 16.00 a 20.30 h

02

La realització i la data d’aquests cursos dependrà del nombre
d’inscripcions formalitzades.
Informació i inscripció: 977 732 013 / desenvolupament@
alcanar.cat www.alcanar.cat/ocupació-i-formació

Tierra de mujeres
María Sánchez

Editorial: Seix Barral
Filla i neta de veterinaris, l’última de diverses generacions vinculades des de fa anys a la terra i als animals, María
Sánchez (Còrdova, 1989) és la primera dona de la seua família a dedicar-se a un ofici exercit tradicionalment
per hòmens. El seu dia a dia com a veterinària de camp passa per recórrer Espanya en una furgoneta i esquivar

les mirades en un entorn predominantment masculí com és el món rural. En aquest personalíssim assaig,
l’escriptora es proposa servir d’altaveu i donar espai a totes les dones silenciades als camps espanyols, a totes
aquelles que van haver de renunciar a una educació i a una independència per a treballar la terra amb les mans
i tenir cura de les seues famílies.

A partir d’històries familiars, de reflexions sobre ciència i literatura fruit de les seues lectures i d’alguns dels

conflictes que assolen el medi rural a Espanya (la despoblació i l’oblit dels pobles, l’explotació dels recursos
naturals, l’incompliment de polítiques ambientals o les condicions laborals al camp), Tierra de mujeres ve a

omplir un buit en el debat sobre feminisme i literatura rural. Cerca, a més, oferir una visió de la vida al camp

realista, allunyada de les postals bucòliques donades des de les grans ciutats, i subratllar el perill de perdre per
a sempre un coneixement fins ara transmès de generació en generació.
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La contra d’

escolta-la!

107.5 FM

“El món de la producció és molt intens i apassionant”
Després de llicenciar-se en Comunicació

de res paregut. Què suposa per a tu que t’haja

Ens consta que la pel·lícula encara està

Audiovisual i en Humanitats, Andrea Que-

triat per a produir aquesta pel·lícula?

immersa en un llarg recorregut de festivals

ralt (1989) va decidir marxar a París per a

Em sento molt afortunada d’haver tingut

internacionals.

l’oportunitat de participar en aquesta aventu-

Des de la seva première a la selecció ofici-

ra. És com un regal que Oliver m’ha fet amb

al del Festival de Canes, en què va obtenir el

el seu vot de confiança. Conec Oliver i el seu

Premi del Jurat d’Un Certain Regard (una cer-

equip (Santiago Fillol, Mauro Herce, Cristóbal

ta mirada), O que arde no ha parat de viatjar

Fernández, etc.) des que era estudiant a Bar-

als festivals més prestigiosos del món: Toron-

celona. Són amics molt propers des d’alesho-

to, Sant Sebastià, Nova York, Tòquio, Busan,

res, amb qui sento una forta afinitat artística,

Mumbai, Munic, Londres, Karlovy Vary, Chi-

essencial per a aquest treball. Per això teníem

cago, Rotterdam, Tessalònica, Mar del Plata,

ganes de treballar junts. O que arde ha estat

Hong Kong, Mèxic... És un recorregut espec-

una meravellosa ocasió per a reunir la meva

Goya. L’entrevistem just abans de viatjar a

tacular, amb més de 80 festivals i moltes es-

vida professional com a productora a França

trenes en diferents països. A Espanya ja l’han

Mèxic per a formar part del jurat del Festi-

amb la meva vida personal. El resultat és do-

vista gairebé 100.000 espectadors! Confio

val Internacional de Cinema de la Universi-

blement gratificant, perquè hem pogut com-

i espero que ben aviat es pugui veure a les

tat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM).

partir els èxits de la pel·lícula junts.

nostres terres per a poder compartir-la amb

Quin creus que ha estat el secret per a que O

Explica’ns, en línies generals, en què ha

els veïns del nostre poble.

que arde haja aconseguit aquest ressò interna-

consistit el teu treball a O que arde?

És més complicat per a una dona arribar

cional i commoure consciències tan diverses?

Produir una pel·lícula és una feina molt diversa i

a fer-se un lloc en la indústria del cinema?

O que arde retrata un món molt local (la Galí-

enriquidora, però sobretot completa, perquè co-

Per sort, estem en un moment d’una presa de

cia rural més profunda) per a parlar d’emoci-

mença amb l’acompanyament de les primeres

consciència i de canvis. Actualment, a França

ons universals i atemporals, com l’amor d’una

versions de guió i acaba amb la distribució i les

hi ha un col·lectiu feminista militant que va aga-

mare pel seu fill, la fatalitat, la manca de re-

vendes de la pel·lícula quan ja està acabada. Cap

fant cada vegada més força i que lluita per po-

conciliació d’un home amb el seu entorn, l’ex-

dels oficis en el món del cinema passa per tan-

sar fi a les desigualtats en el món del cinema,

tinció del món rural. Es tracta d’emocions que

tes etapes: acompanyament del guió; recerca de

que sempre ha estat reservat per als homes

travessen cultures i llengües: una de les claus

finançaments, de col·laboradors, tècnics, localit-

blancs i poderosos, per tal que es pugue obrir

de l’èxit de la pel·lícula arreu del món.

zacions, càstings; preparar el rodatge; acompa-

més cap a les dones i persones d’altres races.

Oliver Laxe només ha dirigit tres pel·lícules i

nyament del muntatge, de la selecció musical, de

En aquest sentit, estic convençuda que hi ha

les tres han estat premiades al festival de Ca-

visuals; gestió de festivals, de l’estrena en sales...,

un lloc per a l’esperança per tal que les dones

nes, el més important del món. Llevat d’Almo-

i un llarg etcètera. És un ofici molt intens i apas-

puguem apropiar-nos d’un ofici que ha estat

dóvar, cap director espanyol no pot presumir

sionant, en què cada dia és diferent de l’anterior.

injustament masclista fins fa molt poc

obrir-se camí en el món de la producció.
Una aposta decidida i valenta que ha estat
decisiva en la seua carrera professional. El
seu darrer treball, O que arde, pel·lícula dirigida per Oliver Laxe (2019), es va endur el
Premi del Jurat a Canes. De llavors ençà,
la pel·lícula ha estat premiada als festivals
internacionals més prestigiosos d’Europa,
Llatinoamèrica i Àsia, i ha estat guardonada amb dos premis Gaudí i dos premis

.

