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

Editorial

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

Atureu la vostra guerra
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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.
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L’actual agressió militar del govern rus contra la població ucraïnesa, fruit de la
tensió acumulada des de fa vuit anys, impacta en la vida de desenes de milions de
persones i empeny el conjunt de la humanitat cap a una situació molt complicada.
La nostra solidaritat és amb la ciutadania d’Ucraïna i amb les víctimes d’aquesta
i de totes les altres guerres actives arreu. És amb les famílies ucraïneses d’Alcanar i la resta de Catalunya que pateixen pels seus familiars, i també amb les
persones que han hagut d’abandonar casa seua i els seus éssers estimats i
buscar refugi en altres països. El nostre suport també és per a totes les persones
valentes que es manifesten als carrers de Moscou i a altres ciutats de Rússia per
a protestar contra les accions del seu govern, malgrat la repressió.
Som davant de la pitjor crisi ecosocial de la història, i les guerres agreugen
aquesta situació perquè generen destrucció i més contaminació, fets incompatibles amb la vida. Necessitem que els governs actuen per a aturar l’escalada
bel·licista abans de caure en una guerra de proporcions devastadores.
Els governs de la Unió Europea, incloent-hi l’Estat espanyol, i el conjunt de la comunitat internacional han de dedicar tots els esforços al seu abast per a aconseguir
–per la via de la negociació, la solidaritat econòmica i les propostes pacificadores –
un cessament integral de les hostilitats i la retirada de totes les tropes d’Ucraïna.
La comunitat internacional ha de proporcionar i garantir l’accés a l’assistència
humanitària i la protecció internacional a la població d’Ucraïna, incloent-hi la
població desplaçada i refugiada pel conflicte.
També cal que la Unió Europea i les Nacions Unides impulsen iniciatives de
construcció de pau que acullen a tots els actors, inclosa la societat civil dels països implicats. En el marc del masclisme i les agressions que dominen els contextos bèl·lics i de les taules de negociació copades per hòmens, i a les portes
del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, volem reivindicar, especialment,
que es tinga en compte l’opinió d’aquest col·lectiu, per tal d’oferir propostes
innovadores i pacífiques a favor d’una solució negociada.
L’Ajuntament d’Alcanar, com a soci del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, se suma a les demandes de l’entitat i a les reivindicacions de la Federació
Catalana d’Organitzacions per la Justícia Global. En aquest butlletí trobareu informació sobre com donar suport a la societat ucraïnesa, siga amb donacions econòmiques o amb l’acollida de famílies o d’infants i adolescents sense tutors legals.

Vols rebre el butlletí Viure Alcanar
al teu domicili? Escriu-nos a
comunicacions@alcanar.cat
i t’expliquem com fer-ho.

?
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Vols denunciar una actitud incívica o posar en valor una bona
conducta ciutadana? Envia’ns la fotografia amb el teu nom al telèfon 696438188 o al correu electrònic comunicacions@alcanar.cat
Gràcies!

?

El primer nadó canareu de l’any ha estat un xiquet, Nil
Sancho Reverter, que va nàixer el dia 8 de gener a les

00:29 h a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Sa

mare, son pare i sa germaneta, Àngels, Josep i Ona, estan molt contents per la seua arribada al món. Enhorabona, família, i molta salut!

L’atac unilateral de Rússia a Ucraïna és una violació dels

tractats internacionals i obri les portes a la inestabilitat

mundial. El poble ucraïnès no es pot quedar tot sol davant l’agressió militar russa. Els governs han d’escoltar

el clam de la ciutadania de tot el món, també la d’Alcanar, per la defensa de la pau com a únic camí.

D’on ve este malnom?
Betera
Tornem a parlar d’oficis que, més tard o més prompte, passen a referir una família sencera. I parlem,
novament, d’un ofici d’allò més canareu: els espardenyers.

Quan Madoz va parlar d’Alcanar al seu diccionari del segle XIX, va subratllar-ne la indústria espardenye-

ra. En aquells temps, no menys d’una vintena de famílies apinyades al voltant de l’església es dedicaven
a l’espardenya, que a poc a poc va substituir-se per les sabates.

Una d’elles eren els Sardà –o Serdà, depenent d’on mirem–, que el 1889 vivien al cor del Rocall. La filla

de la casa, la Remei –per bé que al poble la coneixien com a Trini– era la que s’encarregava de passar
les betes entre l’espart.

I així, passant, passant les betes, a la família de la Remei Serdà li quedà el malnom de beteres. Una prova
més d’aquella indústria que hem deixat pel camí, però que podem retrobar gràcies a famílies com esta.
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Celebració del 8-M a Alcanar: acció i reflexió per a
reivindicar el Dia Internacional de la Dona
Com cada any, l’Ajuntament d’Alcanar,
en col·laboració amb diferents entitats del
municipi i el Consell Consultiu de Dones,
va preparar la programació d’activitats
amb motiu del 8 de març, Dia Internacional
de les Dones. Una programació que després de dos anys es va fer amb normalitat,
entre els dies 6 i 12 de març.
A més, des del 8 de març i durant tot el
mes, les llums de l’entrador principal d’Alcanar que il·luminen el nom del municipi
a la nit són de color lila per tal de reivindicar aquesta data tan senyalada i per a
recordar a tothom la lluita per un món més
igualitari entre totes les persones.

cetes, durant aquest mes tenim l’oportu-

nitat de fer visible aquest empoderament,
ja que la ciutadania i els mitjans de comunicació són més receptius a la temàtica”.

de grau mitjà de Vídeo, Discjòquei i So de

ser la instal·lació d’un punt lila i multicolor

l’Institut Sòl de Riu. El reportatge dona veu a

en els actes nocturns del divendres 4 i el

diferents dones jóvens del municipi que han

dissabte 5 de març, com a punt d’informació, assessorament i acompanyament
per a víctimes d’agressions als actes festius de lleure nocturn, amb l’objectiu que

ba aquest mes” i ha recordat que la faena de l’Ajuntament en aquesta matèria no
s’atura: “Sis treballadors i treballadores

de l’Ajuntament i tot l’equip de govern
està format en perspectiva de gènere.

Hem implementat l’Espai Dona i el punt
lila i multicolor. També estem elaborant
el protocol contra les violències masclistes d’Alcanar i el Pla local de dones,
entre altres mesures”.

L’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, ha afegit
que, “tot i que treballem tot l’any per a
dignificar la dona en totes les seues fa-
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estudiat i exerceixen professions en àmbits
històricament masculinitzats, amb l’objectiu
que arribe, sobretot, a totes les alumnes de
l’institut d’Alcanar que prompte podran op-

el carnaval d’Alcanar siga un espai lliure

tar per començar estudis universitaris.

d’agressions sexuals i comportaments

Finalment, el dissabte 12 de març, a les 12

sexistes, racistes i LGTBI-fòbics.

sense

permís,

comentaris

ofensius o agressions discriminatòries o

igualtat entre homes i dones no s’aca-

les xarxes socials el vídeo “Trenquem barre-

Carnaval, les dos primeres actuacions van

tocaments

de ser 8 de març, perquè la lluita per la

El divendres 11 de març, es va presentar a
res”, amb la col·laboració del cicle formatiu

patit agressions sexistes, assetjaments,

d’Igualtat, ha recalcat que “cada dia ha

formació social.

Coincidint amb la celebració de la festa del

En aquest punt s’atenen persones que han

Maribel Ramon, regidora de Polítiques

infants i adolescents com a eina de trans-

h, al Verger de la Mestra Gual, es va celebrar l’acte institucional del 8 de març en
un matí molt assolellat. La trobada va començar amb un discurs de la regidora de
Polítiques d’Igualtat, Maribel Ramon, va

de qualsevol mena, també pensant en el

seguir amb la lectura del manifest per part

evident funció pedagògica per a fomen-

Club Ballet i el Club Patí d’Alcanar i va aca-

jovent, i en els ambients nocturns”, ha

musicada, amb molta sensibilitat, a càrrec

col·lectiu LGTBIQ. “El punt té una clara i

de joves esportistes del Futbol Femení, el

tar la prevenció, especialment entre el

bar amb un espectacle de poesia recitada i

destacat la regidora.

de la Cia. Sinergia, amb Clàudia Amela,

El dimarts 8 de març, Dia Internacional de
les Dones, es va llegir el manifest institucional a Alcanar Ràdio i es va inaugurar l’exposició “El paper de les dones al món rural
del municipi”, repartida pels comerços locals. El propòsit, una vegada més, ha estat
retre homenatge a l’esforç constant de totes les dones canareves que han treballat
de manera invisible al camp i a les empreses citrícoles i que amb el seu treball han
contribuït a la millora econòmica, social i
cultural de la població i han situat Alcanar
com a referent en el món dels cítrics.
El dimecres 9 i el dijous 10 de març, es van
fer dos seminaris telemàtics sobre drets
socials en clau de gènere: un sobre entorns digitals amb perspectiva de gènere
i l’altre sobre l’educació afectivosexual en

Aida Mayor i Francesc Subirats.

Reportatge
D’altra banda, els dies 16 i 21 de març, de

de noms de dona per a carrers. A l’Esco-

10 a 12 h, al Casal de Jubilats de les Ca-

la Marjal, de les Cases, van fer activitats

ses, es va fer una arreplega de fotografies
per a elaborar l’exposició “El paper de la
dona casenca al món mariner”, que organitzarà l’Ajuntament d’Alcanar per a posar
en valor, també, el rol de la dona casenca
en l’economia i la subsistència de l’ofici
mariner a les Cases d’Alcanar.
Celebració del 8-M als centres educatius del municipi

Des dels centres educatius d’Alcanar també es van impulsar diverses iniciatives per
a celebrar el 8-M. L’alumnat de l’Escola
Joan Baptista Serra va reflexionar sobre el

adaptades per a cada cicle: des de treballs manuals, passant pel joc dels oficis,
fins a exposicions orals en què es destacaven dones que han tingut un paper important en la història.
Els més grans, a l’Institut Sòl de Riu, també hi van voler participar amb un ventall
de propostes programades per a la celebració del Dia Internacional de la Dona.
Algunes d’aquestes activitats han estat la
confecció d’un mural en què es destaca

.

el paper que algunes dones han tingut al

nombre de carrers del municipi que tenen

llarg de la història i la visualització del do-

nom de dona i d’home, i va fer propostes

cumental “Trenquem barreres”

“

tot i que treballem tot l’any per a dignificar
la dona en totes les seues facetes, durant aquest
mes tenim l’oportunitat de fer visible aquest
empoderament, ja que la ciutadania i els mitjans de
comunicació són més receptius a la temàtica

“

L’Ajuntament d’Alcanar permetrà que totes les persones es
registren amb el nom i gènere amb què s’identifiquen
L’Ajuntament d’Alcanar fa un pas més

amb el nom sentit, sempre que tinguen

en les polítiques LGTBI. El govern mu-

el consentiment dels tutors legals.

nicipal ha impulsat el procediment

“La societat no és binària, home o

administratiu per a que les persones
transsexuals, transgènere i intersexuals siguen tractades i anomenades per
l’Administració amb el nom i el gènere
amb el qual s’identifiquen. Està previst
que en els pròxims mesos ja es puga
aplicar aquesta nova mesura.
L’Ajuntament permetrà, per tant, que

dona. És més rica i diversa. Cal tenir

molt en compte aquesta diversitat en

l’àmbit administratiu. Per aquest motiu, hem de posar fi a la invisibilitat i
permetre que les persones trans es
puguen registrar amb el nom sentit i
amb el gènere amb el qual se senten

còmodes”, ha explicat Maribel Ramon,

en qualsevol dels seus registres hi haja

regidora de Polítiques d’Igualtat.

la possibilitat que els veïns i veïnes, a

D’aquesta manera, el consistori com-

més de dir si són hòmens o dones o que
s’identifiquen amb el gènere no binari,
hi puguen fer constar amb quin nom vo-

plirà el que disposa l’article 23.1 de la
Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a
garantir els drets de lesbianes, gais,

len ser reconeguts. També es permetrà

bisexuals, transgènere i intersexuals i

que els xiquets i xiquetes s’inscriguen

per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i

la transfòbia, que preveu expressament

que, en l’àmbit de les administracions
públiques de Catalunya, s’han d’establir les condicions per a que les perso-

nes transgènere i les persones interse-

.

xuals siguen tractades i anomenades

d’acord amb el nom del gènere amb
què s’identifiquen
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En marxa les obres de reparació del paviment
de la calçada del Camí Ample

A primers de març han començat les
obres de reparació de la calçada del
Camí Ample, destinada al pas de vehicles.

de sorra ubicada sota les llambordes,

ficar-hi formigó i tornar a col·locar-les
amb base de morter per tal que queden

Bassa cap al carrer Almenara a través del
Camí Ample, però aquests no tenen accés
al Camí Ample des dels carrers perpendi-

El paviment es trobava en mal estat pel

subjectes”, explica Ivette Fibla, regidora

constant pas de vehicles. Els danys es

de l’àrea. La previsió és que les obres du-

van agreujar amb els aiguats del setembre

ren entre quatre i cinc setmanes.

de l’any passat.

Fruit de la coordinació entre la Policia Lo-

De fet, al juny de 2021 els Serveis Tècnics

cal i els Serveis Tècnics de l’Ajuntament,

de l’Ajuntament van redactar la memòria

el trànsit no s’ha tallat. Tal com s’indica a

de l’actuació que calia fer i es van enviar in-

la imatge, el flux de vehicles s’ha desviat

vitacions als constructors locals per a que

per la part on habitualment hi ha l’aparca-

optessen a executar les obres. Finalment,

ment, tot i que es recomana de minimitzar

després dels mesos d’aturada a causa dels

el pas per la zona del Camí Ample i usar

aiguats, s’han impulsat les obres, que por-

vies alternatives.

ta a terme una empresa del municipi.

Cal remarcar que durant les obres es co-

que aquests treballs temporals de reforma

ordina l’accés de vehicles del carrer de la

i millora puguen ocasionar

“Els treballs consistiran a retirar la base

culars, ja que a causa de les obres no es
poden garantir les maniobres amb seguretat i sense afectacions.
Així mateix, “abans de l’inici de les obres
s’han fet reunions veïnals per a informar de l’actuació i garantir l’accés dels
vehicles de les empreses que proveeixen de productes els diferents comerços del Camí Ample”, afegeix la regidora.
El consistori agraeix la col·laboració ciuta-

.

dana i demana disculpes per les molèsties

El carrer Almenara, d’Alcanar,
ja té lluminària led
El departament d’electricitat de la Brigada

front a la contaminació lumínica i, alhora,

Municipal d’Obres i Serveis ha substituït

resoldre d’una manera més eficaç les ne-

dèsset lluminàries d’halogenur metàl·lic

cessitats de visibilitat nocturna del municipi.

de 70 W, al llarg del carrer Almenara,

Aquest pla implica actuacions de millora i

per lluminàries de tecnologia led. “Amb

aquesta actuació tenim tota la part alta

del poble amb lluminàries de tecnolo-

gia led”, ha explicat Ivette Fibla, regidora
d’Urbanisme i Ordenació del Patrimoni.

renovació de les instal·lacions d’enllumenat
exterior. Concretament, suposa el canvi de

estalvi anual de més de 50.000 euros
“Amb aquestes mesures obtenim una
instal·lació d’enllumenat més eficient
tant des d’un punt de vista econòmic
com energètic, ja que reduïm la despesa

lluminàries a tecnologia led d’un total de 700

en quilowatts en un 50% i també les

punts de llum d’Alcanar, les Cases i Alca-

emissions de CO₂, alhora que incremen-

nar Platja, dels quals ja s’han substituït més

tem els nivells d’il·luminació”, recorda

Aquesta actuació s’inclou en la política

de la meitat. D’aquesta manera, el consum

d’eficiència energètica de l’Ajuntament

actual de 92,25 euros per punt de llum pas-

d’Alcanar i implica un conjunt de mesures

sarà a 19,68 euros, la qual cosa suposarà

progressivament, en diversos anys, per tal

per a aconseguir un estalvi energètic, fer

una reducció de 72,57 euros per unitat i un

d’equilibrar la inversió econòmica
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la regidora. Aquesta renovació s’està fent

.

Actualitat municipal
Alcanar millorarà la xarxa de pluvials en
previsió de futurs aiguats amb el suport
de la Diputació de Tarragona
A petició de l’Ajuntament d’Alcanar, la Diputació de Tarragona ha fet una modificació excepcional de les bases del Pla d’actuació municipal (PAM) 2020-2023 que

aigües d’altres zones més altes“. Joan
Roig ha destacat, així mateix, “el suport tan

rellevant d’administracions com la Dipu-

tació de Tarragona per a poder avançar

permet de canviar l’objecte de la subvenció

molt en l’arranjament de la part urbana“.

per tal de finançar obres de reconstrucció

Coincidint amb els sis mesos d’aquells ai-

en un cas tan excepcional com els forts aiguats del mes de setembre de 2021.

guats, la presidenta de la Diputació s’ha
reunit amb el batle d’Alcanar per a visitar

ons meteorològiques que superen el ”llindar alt” que determina el Servei Meteorològic de Catalunya, d’acord amb la intensitat
i acumulació de pluja, entre altres factors.
Per la seua banda, Ivette Fibla, regidora

d’Urbanisme, ha afegit que “l’auditori municipal continua sent una prioritat per a

l’equip de govern. El pressupost inicial

del projecte electroacústic de 770.000

En virtut de les noves bases del PAM, Al-

els equipaments refets i refermar el suport

canar podrà finançar una part de la cons-

que la institució supramunicipal ha mos-

trucció d’una xarxa de pluvials amb els

trat a l’Ajuntament des del moment zero

667.893 euros inicialment previstos per al

de la catàstrofe.

projecte electroacústic de l’auditori.

D’aquesta manera, l’Ajuntament ja pot sol·

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, ha assenyalat

licitar oficialment el canvi de destinació de

augurar-lo amb les condicions òptimes”.

que aquest ajut de la Diputació a través del

les actuacions i, així, utilitzar els ajuts per

Alcanar ja ha refet una part important de

del projecte de construcció d’una xar-

ta modificació de les bases respon a la

part baixa del nucli d’Alcanar. Es tracta

necessitat de ser flexibles a l’hora de

PAM “ens permetrà finançar un 47,55%

xa de pluvials a la zona escolar i a la
d’una actuació valorada en 1,4 m d’euros, molt complexa tècnicament, ja que
canalitzarà les aigües pluvials dels carrers inclosos en el projecte. A més, es

a finançar els treballs de millora. “Aques-

petició de l’Ajuntament d’Alcanar i a la

destinar els recursos econòmics quan la

situació d’excepcionalitat ho requereix“,

euros per a posar en marxa la megafo-

nia, la pantalla, els motors dels telons,

etc., s’ha reduït a 440.000 euros, però
mantenint tot el necessari per a poder in-

les infraestructures i els serveis urbans que
van resultar afectats. Això no obstant, el
consistori continua treballant per a retornar la normalitat a les àrees rurals. De fet,
les tasques d’arranjament de camins i carrers no s’aturen. En aquest sentit, seguint

ha destacat la presidenta de la Diputació

el marc normatiu de contractes del sector

.

de Tarragona, Noemí Llauradó. En aquest

públic, l’Ajuntament continua el procés de

dimensionarà adequadament perquè en

sentit, el canvi excepcional de destinació

licitació dels treballs per a pavimentar els

un futur la xarxa també puga recollir les

de les actuacions es preveu per a situaci-

camins afectats pels aiguats del 2021

L’Estat fa actuacions d’urgència a l’N-340 i
la TV-3316 al pas per Alcanar
El Servei de Carreteres del Ministeri de

actuacions urgents a l’N·340 al pas per

Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

Alcanar, ja que és una zona que, en cas

va començar al febrer les actuacions

de pluja, es nega sovint. El consistori

per a arranjar els desperfectes en dife-

també havia fet aquesta petició en al-

rents vies del municipi causats pels ai-

tres avinenteses.

guats de l’1 de setembre del 2021.

El Servei de Carreteres del Ministeri ha

Després dels aiguats del setembre,

fet un estudi independent sobre com

l’Ajuntament d’Alcanar va mantenir di-

canalitzar l’aigua de les pluges per a

verses reunions amb els representants

evitar inundacions i, a partir de l’informe

del Servei de Carreteres per a demanar

tècnic, ha desenvolupat el seu projec-

te d’actuació. Principalment els treballs
són de neteja de fangs, reposició i millorament de drenatges i canalitzacions,
reconstrucció de vorals i millores generals de l’asfalt, així com construcció de
nous desguassos d’aigües pluvials per
sota l’N340. Entre els punts on s’actua
hi ha la connexió entre la TV-3316 i la

.

carretera nacional, prop de Sòl de Riu,
l’accés cap a Alcanar des de l’N-340 i la
rotonda de les Cases d’Alcanar
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La Generalitat de Catalunya fa un reconeixement a Alcanar
en el marc del Dia Europeu del 112
L’11 de febrer l’Ajuntament d’Alcanar

na, va visitar Alcanar, ja que els aiguats

emergències que tenen lloc a Catalu-

va acollir l’acte de celebració del Dia

de l’any passat al municipi van moure

nya.

un gran dispositiu dels serveis d’emer-

Alcanar, episodi excepcional

Europeu del 112 i l’homenatge del Departament d’Interior de la Generalitat de

gències i una activitat molt rellevant al

Catalunya a les veïnes i els veïns d’Alca-

telèfon d’emergències 112.

nar, les Cases d’Alcanar i Alcanar Platja,

En l’acte de presentació, l’alcalde d’Al-

arran dels aiguats que va patir la comarca del Montsià, però sobretot Alcanar,
el setembre de 2021.

totes les persones presents a l’acte per
formar part d’una onada de solidaritat

Per aquest motiu, a l’acte hi van assistir persones del municipi

canar, Joan Roig, va fer un agraïment a

que van

col·laborar en la gestió de l’emergència
com la síndica de greuges d’Alcanar,
Rosa Raga; representants de la Briga-

sense precedents, arran dels aiguats.

També va destacar “la celeritat del

servei català en l’atenció a tots els
veïns i veïnes del municipi”. Així ma-

teix, va elogiar “el gran dispositiu dels

da Municipal d’Obres i Serveis, de la

serveis d’emergències”.

Policia Local, de Serveis Socials i dels

Joan Ignasi Elena va posar en valor “que

diferents departaments de l’Ajuntament
d’Alcanar; els directors i directores dels
centres educatius del municipi; representants de les entitats Càritas, Creu
Roja i Monsortirem i altres persones
que representaven els i les voluntàries
i empresaris locals que van treballar de
forma totalment desinteressada les hores i dies després de la catàstrofe.
Coincidint amb el Dia Europeu del 112,
que se celebra el mateix dia i que pretén recordar que el 112 és el número
únic d’emergències a la Unió Europea,
el conseller d’Interior, Joan Ignasi Ele-
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el 95% de les telefonades s’atenen

abans dels deu segons d’espera i que

la conversa amb l’operador o operadora en les trucades que provoquen
el desplaçament d’efectius operatius
duren entre un i dos minuts, el temps
necessari per a arreplegar el màxim
de dades per a intervenir”.

Les precipitacions del passat 1 de setembre a Alcanar, les Cases i Alcanar
Platja van provocar greus destrosses
en el mobiliari urbà i inundacions d’immobles, van arrossegar vehicles fins a
la mar i van provocar talls en les vies de
comunicació i desperfectes en moltes
infraestructures. Les pluges torrencials
van deixar registres extraordinaris, com
els 216,6 l/m2 arreplegats a l’estació
d’Alcanar, dels quals 77,7 van caure en
30 minuts i 4 en tan sols un minut.
Per a fer front als aiguats es va desplegar un gran dispositiu d’emergències. El
telèfon d’emergències 112 de Catalunya
va tenir un paper importantíssim, com a
via d’entrada de les peticions dels veïns
i veïnes que patien una emergència. El
CAT112 va atendre, entre els dies 1 i 2
de setembre, 684 trucades fetes des del
Montsià, la qual cosa equival al 89% del

Durant la seua visita a Alcanar, Elena

total de les 770 telefonades d’emergèn-

també va explicar que el 112, gràcies

cia gestionades en aquest episodi de

a les millores tecnològiques introduï-

pluges torrencials. Pel que fa als muni-

des per les operadores i a les adap-

cipis, destaquen les 517 trucades fetes

tacions fetes a les sales, ja geoloca-

des d’Alcanar, les 99 de la Ràpita i les

litza automàticament vuit de cada deu

55 d’Ulldecona

.

Actualitat municipal
L’Ajuntament d’Alcanar destina recursos davant
emergències humanitàries com la d’Ucraïna
L’Ajuntament d’Alcanar és soci del

municipis catalans que hi participem

lupament (FCCD) d’ençà de l’any 2018 i

de forma conjunta els recursos eco-

Fons Català de Cooperació al Desenvohi fa una aportació anual amb l’objectiu
de contribuir a reduir les injustícies i desigualtats que hi ha al món.

formem part d’un ens que gestiona
nòmics aportats i actua com a eina
de coordinació d’actuacions en situació d’emergència com la que ara es

Maribel Ramon recorda que “no podem oblidar la lluita per un món més
just i solidari, ja que hi ha milers de
persones al món que pateixen els
efectes d’un sistema capitalista que

El Fons Català de Cooperació al Desenvo-

viu a Ucraïna i, especialment, en la

genera pobresa, afectacions al pla-

una organització formada per ajuntaments

Al llarg dels anys, el FCCD ha desen-

vint aquests dies a Ucraïna. Tothom

pecialment a la Mediterrània, l’Amèrica

>> En aquests cartells la ciutadania

lupament, fundat el 5 de juliol de 1986, és
catalans i altres entitats locals (diputaci-

ons, consells comarcals i mancomunitats)
que destinen una part del seu pressu-

post a finançar accions de cooperació al
desenvolupament i de solidaritat amb els
pobles dels països més desfavorits.

Maribel Ramon, regidora d’Acció Soci-

al, detalla que d’aquesta manera “els

postemergència i reconstrucció”.

volupat projectes arreu del planeta, esCentral, el Carib i l’Àfrica del Nord. Tam-

bé desplega campanyes de sensibilitza-

ció i educació per al desenvolupament i

neta i guerres com la que s’està vies mereix una vida digna”.
pot consultar com pot col·laborar amb
les persones afectades d’Ucraïna, siga

la justícia global per a la transformació

mitjançant donacions econòmiques

desenvolupament sostenible.

cents sense tutors legals

social tenint en compte els objectius de

.

o amb l’acolliment d’infants i adoles-

COM PUC DONAR SUPORT A LA
POBLACIÓ VÍCTIMA DEL CONFLICTE A
UCRAÏNA?
Podeu participar econòmicament fent donacions a
ONG sobre terreny, o vehicular les aportacions a
través del Fons Català de Cooperació utilitzant els
següents números de compte:

ES RECOMANABLE LA
RECOLLIDA I ENVIAMENT DE
MATERIALS?

Codi IBAN: ES91 0182 6035 4102 0160 8531
Codi IBAN: ES79 2100 3200 9625 0002 9627

NO

Per tal que es destini al conflicte armat a Ucraïna, cal
incloure el concepte: Campanya 3699-Crisi Ucraïna

PER QUÈ?
Massa temps: l’ajut tarda massa
en arribar i es perd oportunitat de
ser útils
Cost econòmic molt elevat
Cost ambiental molt elevat
El transport de materials cap a
Ucraïna està sent molt difícil.
En el cas de medicaments, cal
complir els estàndards de
l'Agència Europea de
Medicaments i les agències
nacionals de cadascun dels
països on passi el transport.
Roba, menjar, medicaments i

ON ES DESTINARAN ELS MEUS DINERS?
Assistència en les rutes de fugida.
Cobertura de necessitats bàsiques.
Desplegament d’un dispositiu sanitari o
humanitari ampli en territori ucraïnès.
Accions de suport a municipis afectats dels
països de primera acollida.
A projectes executats per entitats humanitàries i
solidàries.
Recomanem veure el vídeo "La mà refugi" al
YouTube del Fons Català per a més informació.

altres materials útils es poden
comprar als països veïns que
estan acollint la població que fuig
de la guerra.
Comprar el què calgui a prop
implica: contacte proper amb la
població afectada i necessitats
locals millor identificades i
validades.
És molt més efectiu fer donatius
econòmics a organitzacions
especialitzades.
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Campanya de conscienciació de l’Ajuntament i aGOSaGATs per l’esterilització de gats

En el marc de la campanya de benestar
animal que ha impulsat l’Ajuntament d’Al-

món noves generacions de gatets. “A par-

tir d’aquesta edat, per tant, seria ade-

canar conjuntament amb l’entitat aGOSa-

quat esterilitzar-los”, afegeix la regidora.

GATS, el consistori ha fet arribar a totes

Permetre que l’animal tinga cries sense in-

les llars del municipi un díptic informatiu
sobre la importància d’esterilitzar els gatets per tal de cuidar la seua salut i garantir la bona convivència.
L’esterilització evita els embarassos no
desitjats i la sobrepoblació, i, a més, ajuda
a prevenir les fugides dels felins, així com

tenció de cuidar-les després és una irresponsabilitat. Des de l’entitat aGOSaGATs
recorden que “els teus gats són els de

Són la teua responsabilitat”.
Anualment l’Ajuntament d’Alcanar desenvolupa, amb l’entitat aGOSaGATS, diverses campanyes, com ara el control i la
cura de les colònies de gats, la implantació d’un parc caní o la conscienciació so-

casa, però també els del prat o la fin-

bre la importància de l’esterilització dels

un lloc segur, fas que depenguen de tu.

sable i els deures dels propietaris

ca. Si els alimentes i els proporciones

.

animals de companyia, la tinença respon-

l’aparició de malalties. També evita que
les gates tinguen zel de forma continuada
i que els gats tinguen problemes d’agres-

sivitat o de marcatge. “Cal que evitem
les camades no desitjades i el posterior

abandonament, que a més de suposar
un maltractament animal, és una falta

de responsabilitat penada per llei”, comenta la regidora de l’àrea, Mercè Fisher.
En el díptic, la Regidoria de Benestar Animal recorda que entre els cinc i els vuit mesos d’edat els gatets arriben a la maduresa
sexual i són, per tant, capaços de portar al

Alcanar Ràdio estrena nous programes conduïts per dones
De mica en mica s’omple la vida de po-

la secció Històries variades, fent la lectura

Martínez i Càpsula de nutrició de Laura

esia és el nou programa d’Alcanar Ràdio

de llibres, una secció setmanal que tam-

Crosses s’han incorporat recentment a la

en què, cada dia, Anna M. Ulldemolins

bé es manté a la graella. “Durant la pan-

graella d’Alcanar Ràdio amb la col·labora-

comparteix amb l’audiència la lectura

dèmia vaig llegir molta poesia i va ser

ció de la Xarxa.cat

d’un poema d’un autor o autora català o

llavors quan se’m va ocórrer la idea de

valencià, molts dels quals són locals. De

compartir-la amb els oients. Les meues

fet, aquesta nova secció es va estrenar

seccions tenen l’objectiu de donar a

amb el poema “El meu pare”, de la ma-

conèixer l’obra d’autors de les nostres

teixa Anna M.

terres”, explica.

L’Anna M. ja havia col·laborat en diver-

Viure Alcanar, conduït per Laura Sancho,

ses ocasions amb Alcanar Ràdio. Durant

es va estrenar l’any passat i fa un repàs

la pandèmia va tornar a la ràdio de forma

setmanal del contingut publicat al but-

puntual i ara ja n’és una col·laboradora ha-

lletí mensual de l’Ajuntament d’Alcanar.

bitual. Va començar l’estiu de 2020 amb

D’altra banda, Menja’t la vida de Naila
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Actualitat municipal
Arriba el V cicle ‘L’art d’educar amb amor i consciència’,
centrat en la infància i l’adolescència
Xavi Forcadell, Esther Vivas, Daniel Gabar-

col·laboradora en mitjans de comunicació i

els ponents d’aquesta cinquena edició

sobre maternitats, part, violència obstètrica

ró, Jaume Funes i Anna Badia conformen

postgraus universitaris. Vivas escriu sovint

El cicle “L’art d’educar amb amor i consci-

i lactància materna des d’una perspectiva

nar, arriba a la cinquena edició. Un any més,

Mamà desobedient. Una mirada feminista

atansar les famílies i la comunitat educativa

desobedient” analitzarem què significa avui

ència”, organitzat per l’Ajuntament d’Alca-

feminista i ecologista. El seu darrer llibre és

hi participaran professionals de renom per a

de la maternitat. A la conferència “Mama

al món de la criança i l’educació positiva.

ser mare, quins són els prototips de mater-

En aquesta edició, novament, l’entitat Amei-

ba i les associacions de famílies de l’Escola

Joan Baptista Serra i l’Institut Sòl de Riu,
d’Alcanar, han col·laborat amb el consistori
a l’hora de preparar la programació.

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, explica que
“és un goig treballar amb les associa-

cions del municipi d’educació i crian-

ça; cada any les seues propostes ens

permeten tenir una programació nova,
variada i de gran qualitat”.

I és que aquest cicle de xarrades, segons
Maribel Ramon, regidora d’Educació, “és

ja un referent a les Terres de l’Ebre, tant

pel que fa a la temàtica d’infància i adolescència com al currículum i trajectòria dels i les ponents que hi participen”.
El cicle de xarrades donarà el tret de sor-

tida amb la conferència “Com podem
afavorir l’aprenentatge dels infants i ado-

lescents? Les emocions en tenen la clau”,

de Xavi Forcadell, el dissabte 26 de març,
a les 17.30 h, al Casal Cívic Trinitari Bel,

d’Alcanar. Forcadell és mestre, educador

emocional, psicomotricista, doctor, formador de docents i assessor de famílies i cen-

tres educatius. A més, és autor de diferents
obres, entre les quals el conte infantil El
cranc juganer. En aquesta conferència vivencial descobrirem els secrets del procés

d’aprenentatge, com els adults podem afavorir que els infants i adolescents estiguen

motivats i amb ganes d’aprendre, i com les
emocions es poden convertir en les nostres
aliades per a aconseguir-ho.

El dissabte 28 de maig, a les 11.30 h, serà el
torn de la periodista i sociòloga Esther Vivas,

nitat hegemònics i per què la culpa és una
constant en l’experiència materna.

El cicle seguirà amb la conferència de Da-

niel Gabarró, docent des de fa 25 anys,
amb cinc especialitats diferents reconegu-

des, i també psicopedagog. Actualment es

rar-nos educativament els adolescents i les
adolescents que experimenten, assagen
per ser, volen ser feliços i aspiren a tenir
unes altres relacions amb els seus adults,
que mai no els consideren prou madurs.
El punt i final del cicle de conferències arribarà amb Anna Badia, el dissabte 12 de
novembre, a les 11.30 h, al Casal Cívic Trinitari Bel. Badia és enginyera de formació
i mare des del 2013. Compagina la seua
pròpia experiència amb l’acompanyament
a altres famílies en el camí de la criança
conscient. Exerceix com a coach de vida,
des d’un acompanyament respectuós a

dedica a la formació de docents i famílies,

la infància, amb constel·lacions familiars,

“Educar per a la felicitat” proporcionarà re-

amb amor i sostenir-los mentre acompa-

tres fills i filles i despertar-ne els talents, i

situacions que ens desborden i la culpa

problemes a casa, les quals, en aplicar-les,

pogut posar tant d’amor com volíem

als quals ofereix eines pràctiques. Al taller

etc. Amb ella parlarem sobre “Posar límits

cursos per a potenciar la felicitat dels nos-

nyem els infants”, però també sobre les

obtindrem eines concretes per a reduir els

que ens queda quan sentim que no hi hem

ens ajudaran a tenir més

.

harmonia i felicitat: nostra i
dels nostres fills i filles.

Jaume Funes serà l’encarregat de seguir amb el ci-

cle de conferències, el 22
d’octubre, a les 17.30 h,

al Casal Cívic Trinitari Bel,
amb “Educar els xics i xi-

ques adolescents a casa i a
escola”. Funes és psicòleg,

educador i periodista. Ha
dedicat una bona part de

la seua vida professional

als adolescents i els jóvens
i ha estat adjunt del Síndic

de Greuges per a la Defensa dels Drets dels Infants.

És autor de llibres com Estima’m quan menys ho mereixi... perquè és quan més

ho necessito (2018) i Estima’m... però vull saber-ne

més (2020). A la conferèn-

cia ens convidarà a mi-
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L’Ajuntament reactiva l’agenda cultural i presenta
la programació de febrer a maig
Amb el lema #AlcanarViverCultural, l’Ajun-

en versió impresa com en versió digital,

de l’Ajuntament per donar veu a les

tament d’Alcanar ha reactivat l’agenda

per tal d’arribar a diferents públics, i que

diferents sensibilitats culturals del po-

cultural del municipi per tal de promoure

reculla tots els actes del consistori, però

ble i per promoure-les”, ha subratllat el

la difusió de les activitats culturals d’Alca-

també els de les entitats.

també regidor de Cultura.

nar, les Cases i Alcanar Platja amb la in-

“Estem molt contents i contentes de

La posada en marxa de l’agenda cul-

tenció que les diferents propostes arriben
al conjunt de la ciutadania.

presentar aquesta agenda d’activitats
culturals perquè representa una torna-

tural s’ha materialitzat després que la
Regidoria de Cultura haja treballat els

Al febrer es va fer pública l›agenda cultural

da a la normalitat, després d’aquests

darrers mesos per a ampliar el Consell

de febrer a maig de 2022, que inclou

mesos durs que hem passat a causa

de Cultura amb l’objectiu que aquest

activitats organitzades principalment pel

de la pandèmia”, ha manifestat l’alcalde

òrgan siga un reflex de les inquietuds i

consistori. És previst que l’agenda cultu-

d’Alcanar, Joan Roig. “Aquesta agenda

necessitats dels diferents sectors cultu-

ral es publique tres vegades a l’any, tant

demostra, una vegada més, l’interès

rals del municipi

#AlcanarViverCultural
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Vida local
Resultat de les votacions del Ple extraordinari
del 24 de febrer de 2022
La sessió extraordinària del ple municipal del dijous 24 de febrer va començar
a les 20.01 h i va finalitzar a les 24 h. No
va ser-hi present Èrica Beltran (CUP),
que va excusar la seua absència. La
sessió plenària va consistir en el debat

de tècnic/a de cul-

tura. S’aprova amb
el

vot

favorable

de tots els grups
municipals,

llevat

del vot negatiu del

i aprovació dels punts de l’ordre del dia

PSC.

següents:

6. Proposta de l’Al-

1. Proposta de la Regidoria de Benestar Animal de resolució d’un expedient
sancionador per infraccions de l’ordenança municipal reguladora de la tinen-

caldia per a l’apro-

vació, si escau, de

l’acord de modificació de la plantilla

ça d’animals de companyia i d’animals

de tresoreria muni-

unanimitat.

tament.

potencialment perillosos. S’aprova per
2. Proposta de la Regidoria de Festes

d’aprovació, si escau, de l’horari d’actes taurins de les Festes de Maig del

2022. S’aprova amb el vot favorable

cipal d’aquest ajun-

S’aprova

amb el vot favo-

rable de tots els
grups

municipals,

llevat de l’absten-

de tots els grups municipals, llevat

ció de la CUP.

cohesió social, la igualtat d’oportunitats

7. Moció d’ERC-AM sobre la sentència

i el català. S’aprova amb els vots favo-

3. Proposta de la Regidoria d’Urbanis-

del 25% del TSJC i de suport i adhesió

del vot negatiu de la CUP.

me d’aprovació provisional de la Modi-

al manifest de Somescola.cat. S’apro-

ficació puntual del Pla especial Tancat

va amb el vot favorable de tots els

vorable de tots els grups municipals,

ció del PSC i Desperta’t.

perta’t.

non de residus de Catalunya. S’apro-

de Codorniu. S’aprova amb el vot fa-

grups municipals, llevat de l’absten-

llevat de l’abstenció de la CUP i Des-

8. Moció d’ERC-AM en defensa del cà-

rables de la CUP, ERC i Junts. El PSC
i Desperta’t s’hi abstenen.
11. Moció de la CUP de rebuig del projecte de construcció de tres assuts i
centrals hidroelèctriques al tram final
del riu Ebre. S’aprova amb el vot favo-

va amb el vot favorable d’ERC-AM i la

rable de tots els grups municipals, llevat

escau, de la compatibilitat de professo-

que Desperta’t i Junts s’hi abstenen.

rat de l’Escola Municipal de Música que

9. Moció del PSC perquè la Generalitat

12. Moció del PSC amb motiu del 8 de

4. Proposta de la Regidoria de la Banda Municipal de Música d’aprovació, si

presta serveis de professor a la Diputació de Tarragona, per al reconeixement

d’aquestes funcions docents. S’aprova
per unanimitat.

5. Proposta de la Regidoria de Cultura per a la modificació, si escau, de la

CUP. El PSC hi vota en contra, mentre

destine els recursos obtinguts per l’impost del CO₂ a promoure la utilització
del transport públic. Aquesta moció no

de l’abstenció del PSC.
març, Dia Internacional dels Drets de
les Dones. S’aprova per unanimitat.
13. Moció de la CUP per a la creació

prospera. Els vuit regidors i regidores

del servei d’atenció veïnal sobre les fac-

i Desperta’t hi voten a favor, mentre

debat, aquesta proposta finalment es

d’ERC-AM hi voten en contra. El PSC

tures d’electricitat i gas. Després d’un

.

Relació de Llocs de Treball d’aquest

que la CUP i Junts s’hi abstenen.

ajuntament, per a la creació d’una plaça

retira per a poder-se treballar conjun-

10. Moció de la CUP en defensa de la

tament amb altres grups municipals
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menjar per als nens i nenes que van a l’escola Marjal, no és una

tonteria, afegint el problema que els seus pares han de treballar i
la majoria no tenen ajuda familiar encara agreuja més esta situació,

és molt més important del que pareix. Possiblement, son una

minoria, però això no vol dir que no tinguin el dret a tenir aquest
Al nostre article del desembre passat, explicàvem el perquè l’oposició

servei. En un estat tenim totes i tots els mateixos drets, és un

de governació arran de la campanya recaptatòria del famós radar, que

Per què tracten a la gent que viu a les Cases i té aquest problema

en bloc demanava responsabilitats a l’alcalde i la dimissió del regidor
va afectar molts canareus i canareves, que després de la covid-19 i
els aiguats de l’1 de setembre, prou ens està costant aixecar el cap.

Al ple següent, o sigue, el d’aquest mes de febrer, torna a sortir el
tema, evidentment, i per fi, després d’haver al·ludit tota responsabilitat
a la reunió que ens van convocar amb els tècnics de l’empresa

contractada i de l’ajuntament, el regidor de governació reconeix que
va ser decisió seva la de realitzar aquesta campanya, afegint que si
ha de demanar disculpes, les demanava.

pilar de la nostra societat i economia la conciliació familiar.

com si fossen ciutadans de segona? No paguen els impostos com
qualsevol ciutadà?

No creiem que aquest sigui l’únic problema que aquest govern

municipal està desatenent, però en aquest tema parlem de nenes i

nens, i parlem de la dura problemàtica del no poder treballar per pagar
les vivendes, i per poder arribar a final de mes, i per poder menjar i

tindre una vida digna. El desvergonyiment amb què el consistori va dir
per Facebook que no tenia previst fer el menjador és a la vegada una

Les disculpes a la ciutadania del nostre poble no els serveixen de

vergonya. S’han fet moltes propostes en dècades en aquest tema, i

disculpes han de ser públiques i a més, acompanyades de tornar

alguna alternativa, per això pensem que no s’esforcen en solucionar-

Vilanova del Camí (Anoia) que va retirar 6000 multes posades

les eleccions, i el que se fa quan s’està governant, això és partidisme

excepcional per la situació social que s’està vivint, per la crisi

dels nostres temps. Els nens i nenes, pares i mares de les Cases, es

malesa dels aiguats. A part, l’alcaldessa mantindrà el radar per

vegada per totes, perquè tots/totes tenim el mateix dret..... per igual,

aquesta mesura dissuasiva. Aquesta alcaldessa té clara la intenció

S’ha de pensar en futur i el futur comença per donar als nostres

res. La nostra portaveu a l’ajuntament, li va demanar que aquestes

no s’han molestat en voler trobar una solució, ni proposar o provar

els diners de totes aquestes multes tal com va fer l’alcaldessa de

ho. Això no és política, ni és de ser coherent en allò que se promet a

per un radar polèmic, tornant l’import de les sancions de manera

és irresponsabilitat, això és amprar-se amb l’opacitat de la política

econòmica de la pandèmia, a la que nosaltres li hem d’afegir la

mereixen que les seues necessitats es prenguin seriosament ja d’una

reduir el risc dels vianants i perquè està en un lloc on és necessària

sigui qui sigui, sense tindre en compte ni procedència, ni ideologia.

del radar, evitar atropellaments i vetllar per la seguretat dels vianants,

conciutadans el que realment els fa falta.

però el nostre regidor de governació creu que en posar un radar una

setmaneta, uns dies després d’un canvi de límit de velocitat ja n’hi ha
prou i ho havien de fer, segons ell.

I a tots els ciutadans i ciutadanes que van ser multats per la

circumval·lació, que aquells dies el límit era 30 km/h. i ara torna a ser
50 km/h què els diem ara?

Nefasta gestió! Sr. regidor, tornin els diners a la gent del poble i una

altra vegada que vulguin fotre als canareus i canareves, estudie
millor com fer-ho perquè no es vegi tant el plumero.

L’escola Marjal de Les Cases i la conciliació familiar
Fa anys que a les Cases d’Alcanar, moltes famílies han hagut de
privar-se de dur als seus nens a escola del poble, també que hi ha
persones que tenint treball, i volen treballar no poden fer-ho.
I això té una raó, no hi ha menjador escolar ni s’ofereix al centre
de les Cases, no hi ha alternatives ni propostes viables per part de
l’Ajuntament.
La junta de l’AMPA han intentat que el consistori es prengui aquest
tema seriosament fent propostes, s’han donat alternatives, i a
cadascuna d’elles la resposta de la regidoria, era una dificultat
una pega. Sabem per què? honestament cadascú de nosaltres/
vosaltres sabem que quan hi ha voluntat política i esforç comú les
coses es poden aconseguir. Trobar una solució per a les hores de
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Són moltes les idees i reflexions que voldríem tractar en aquest
article d’opinió, però l’espai és el que és i l’actualitat és capritxosa i
quan encara no hem sortit d’una pandèmia mundial que tot just ara
compleix dos anys ens veiem submergits en altres circumstàncies
de conseqüències catastròfiques.
Voldríem començar aquest article fent referència a la commemoració
del Dia Internacional de les Dones (8M), on tot i la insistència
dels últims temps encara ens queda molt de recorregut per fer en
la igualtat efectiva entre homes i dones, molt camí per eliminar la
bretxa salarial, els sostres de vidre i trencar estereotips masclistes.
Com a membres de la nostra societat tenim el deure de contribuir
a canviar l’imaginari col·lectiu i també a combatre les actituds
masclistes que es produeixen cada dia. Malgrat les modificacions
legislatives dels darrers anys i els avenços assolits, encara hi ha
indicadors preocupants que hem de treballar per corregir.
També ens preocupa l’esclat del conflicte entre Rússia i Ucraïna,
on no només s’estan violant els tractats internacionals, sinó que amb
aquest enfrontament s’estan vulneren els drets humans. Estarem
pendents de la seva evolució i com ens va afectant aquest desgavell.
I finalment i en clau més municipal, voldríem fer menció una vegada
més a la mala planificació i nefasta execució de la campanya
de sensibilització del control de velocitat duta a terme al nostre
municipi durant el mes de juny.

Els grups municipals opinen
En preguntem quina sensació han de tenir aquelles més de 350
persones sancionades econòmicament i amb pèrdua de punts del
seu carnet de conduir en veure que al cap de pocs mesos de ser
sancionats s’han restablert les velocitats prèvies a la campanya
i sentir des de la impulsora regidoria de governació demanar
disculpes per l’estèril i desastrosa campanya de sensibilització, o
més ben dit, campanya purament recaptatòria.
Quan no s’actua bé, es fan les coses malament, s’han d’assumir
responsabilitats i no n’hi ha prou en demanar disculpes en la boca
petita i dir que ho sento, no ho tornaré a fer més!

No s’ha de confondre ajuntament amb partit
El passat divendres 11 de febrer vam assistir a l’acte del dia Europeu
del 112 organitzat per la Conselleria d’Interior de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament d’Alcanar. Un acte fet a mida per les dos
administracions dirigides per ERC, totalment buit de contingut,
partidista, autocomplaent i on, bàsicament, hi van assistir classe
política, càrrecs del Departament d’interior i premsa.
Sembla que l’únic l’objectiu de l’acte i la posterior passejada pels
nuclis del municipi només era el desplegament institucional i polític,
generar fotos i titulars de premsa. Un acte que hauria d’haver
estat un homenatge ciutadà i un espai on trobar solucions a les
problemàtiques generades pels aiguats del primer de setembre i
que avui, més de cinc mesos després, encara no s’han resolt.
Més enllà del simbolisme purament partidista de l’acte, es va
evidenciar quelcom que a la CUP des de sempre critiquem, les portes
giratòries (siguen dintre o fora de l’administració), les privatitzacions
i els elevats sous dels polítics. En l’acte, hi va intervindre la directora
del 112, Irene Fornós, regidora de Bítem i ex diputada al Parlament
de Catalunya per ERC i que en esta legislatura no obtingué l’acta de
diputada. Ara, Fornós, com a directora del 112 compta amb un salari
de 87.456 €/bruts anuals.
Este sou altíssim, és només la cirereta a la gestió tèrbola del 112.
Fins al maig de 2021 l’atenció telefònica del 112 estava adjudicada
a l’empresa Grupo Norte. Després de 4 mesos de vaga convocada
per la CGT per impagaments, a causa de la situació precària i
males condicions laborals, el servei va passar a mans de Ferrovial,
exactament igual que el 061 (de pagament anteriorment) de la
Conselleria de Sanitat. La Conselleria d‘Interior va emprendre un
procés de concessió del servei d’urgència que es va adjudicar per
un període de 10 mesos a Ferrovial.
Des de la CUP al Parlament, se va donar suport a la vaga del 112
convocada per la CGT i hem treballat per la internalització del 112
– com també per la internalització del servei de transport sanitari o
el 061 – i així millorar les condicions del servei i les condicions del
personal laboral, però el servei estarà en mans privades fins el 2024.

Cases pensem que s’ha d’avançar cap a la creació d’un cos de
Protecció Civil Local que pugue fer front de forma concreta i ràpida
a qualsevol emergència. Els darrers episodis meteorològics així ho
evidencien, i hem de ser conscients que degut al canvi climàtic,
les catàstrofes meteorològiques seran més recurrents i més
devastadores que fins ara, per tant, hem d’estar preparades.
Per últim, com a municipi ens és urgent deixar de banda per una
vegada per totes, el postureig, la façana i la retòrica sense cap
mena de contingut. És molt important, deixar de confondre partit,
amb Ajuntament i municipi.

Totes i tots som 8M
Al març parlem en clau de dona, per a reflexionar i marcar nous
reptes, en el marc del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i així

es reflecteix també en les diferents campanyes en els mitjans de

comunicació municipals. La nostra voluntat és continuar apostant

per un lideratge ferm en el desenvolupament de polítiques
públiques a favor de la igualtat de gènere. A Alcanar ens vam
declarar poble feminista, a partir d’una proposta del nostre grup
municipal i aprovada en plenari.

De la teoria passem a la pràctica. Hem implementat la carpa lila i
multicolor en les nostres nits d’oci; un espai d’atenció i informació.

Tenim el “Punt Dona” a l’Hotel d’Entitats, amb una tècnica formada

que posa a l’abast de totes les dones del nostre municipi informació

sobre el ventall de recursos dels quals disposem, tant en l’àmbit
municipal com supramunicipal.

Un altre dels nostres reptes és visibilitzar l’aportació que les

nostres dones han fet històricament al nostre municipi. Alcanar
som un poble pagès, on el paper de les dones ha estat fonamental

en l’evolució del nostre municipi. Una tasca sovint invisibilitzada i
que hem volgut posar en valor en l’exposició “Les dones al món

rural”; i ben aviat amb “Les dones a la mar” a les Cases d’Alcanar.
Tenim una escultura de la dona pagesa i ara també treballem en
una escultura de la dona remendadora.

Un altre repte del nostre pla de govern és treballar per la igualtat.

El nomenclàtor dels carrers és una clara mostra de la desigualtat
entre homes i dones, fruit d’èpoques històriques en què la dona

era totalment menystinguda. Ara tenim nous carrers al municipi, i
tindran nom de dones.

L’elecció d’estudis superiors també s’ha vist sovint, aquí i arreu,

marcada pel biaix de gènere. Tenim al nostre municipi dones que
han cursat aquí la primària i la secundària, han escollit carreres

històricament masculinitzades i a hores d’ara estan fent feina en allò

que han estudiat. Testimonis que, amb la complicitat del cicle de Vídeo,
Dj. i so, han gravat les seves experiències, per compartir-les amb
l’alumnat. Sens dubte són clars exemples per a les noves generacions,

Per últim, potser ja seria hora també que comencéssem a fer notar
la barbaritat de sous que tenen els nostres Consellers: Joan Ignasi
Elena, ex diputat del PSC i actualment a proposta d’ERC Conseller
d’Interior, té un salari de 115.517.04€/bruts anuals.

que conviden a trencar barreres i a lluitar pels somnis propis.

En l’àmbit local, des de l’assemblea local de la CUP Alcanar – les

sostenint-la i sent-ne còmplice.

Encara hi ha reptes pendents i un llarg camí. I cal que tinguem

clar que la posició de cadascun i cadascuna de nosaltres davant
la desigualtat de gènere, si no és una postura d’implicació, acaba
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Mirades al comerç

Mirades al comerç

En el marc del Dia Internacional de la Dona, l’Àrea de
Desenvolupament Local, juntament amb el Departament
d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alcanar, ha volgut posar en relleu el
paper de la dona en el món rural del nostre poble, ja que, sense
el seu treball, hauria estat impossible d’arribar a on som ara o, si
més no, hauria estat diferent.
L’Àrea de Desenvolupament Local, des del projecte Alcabàs,
treballa per a enfortir i dinamitzar el teixit comercial del municipi.
Per aquest motiu, és important que en aquesta acció, amb la
qual es dona visibilitat al paper de les dones en els treballs del
camp, hi participen i s’hi impliquen els comerços de la localitat.
Per a unir aquestes dues línies d’acció, l’equip d’Alcabàs ha
preparat una exposició itinerant de fotografies antigues en què les

Exposició als
comerços del
municipi:
“El paper de les
dones en el món
rural d’Alcanar”

protagonistes principals són dones que han estat part rellevant del
món rural, fent tasques tan diverses com collir, fer pinyol, segar i
batre cereals, arrancar les males herbes o empeltar, per exemple.
A més, a través del codi QR que acompanya cada imatge o
del text anàleg, podem conèixer la història que hi ha darrere
d’aquestes fotografies i acostar-nos a la història recent del
nostre poble. L’exposició és itinerant, ja que les fotografies
es poden trobar pels diferents aparadors dels establiments
adherits a la campanya. Així, es descentralitza la localització
d’aquestes fotografies i s’hi fan partícips els comerços, amb la
qual cosa s’arriba a més gent.
Amb aquesta acció, de la qual podrem gaudir fins al 31 de març,

.

l’Àrea de Desenvolupament Local vol aconseguir dinamitzar
el comerç i crear un flux de persones que ajudarà a fer que els
aparadors de les botigues tinguen més mirades de les habituals

Reflexions de l’equip de la Farmàcia Pilar Delgado d’Alcanar sobre els TAR
Amb la perspectiva que ens donen els dies

sol·licitud, la formació i l’equipació. Poste-

Els TAR d’alumnes i docents eren finan-

passats, ens agradaria fer la següent refle-

riorment, els tests d’antígens ràpids (TAR)

çats pel Sistema Català de la Salut, sense

xió: des del Col·legi de Farmacèutics ens

es van ampliar a docents dels col·legis de

cap cost per a la persona usuària.

van proposar, aquest estiu, adherir-nos a

primària i alumnes dels instituts catalans.

realitzar cribratges massius i no vam dub-

Cal donar les gràcies a l’alumnat i el cos

De nou els i les farmacèutics i tècnics, com

docent que vau venir a fer-vos el test, per

a professionals sanitaris, vam assumir un

la paciència, pel bon fer i per la vostra

compromís amb la salut de les persones

bona disposició. I naturalment, a tots els

duent a terme un esforç addicional, més

equips directius de l’Escola Marjal, de les

enllà de la nostra tasca diària, per a facili-

Cases, i del Col·legi Joan Baptista Serra i

a terme el test durant l’horari laboral ja

tar la descongestió dels centres de salut.

l’Institut Sòl de Riu, d’Alcanar. Ha estat un

que complíem la normativa de pas amb

A l’inici del segon trimestre, coincidint

plaer treballar amb vosaltres.

dos portes, ventilació..., si no teníem l’op-

amb el pic de la sisena onada, es va incor-

Estarem disposats a col·laborar cada ve-

ció de fer-los a porta tancada. Vam fer la

porar l’alumnat dels col·legis de primària.

gada que se’ns necessiti

tar a apuntar-nos-hi, ja que era una forma
de col·laborar per uns campaments i estades d’estiu segurs.
Tot va anar molt de pressa. Podíem dur
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Cultura
Així vam viure el Carnaval 2022 a Alcanar
El Carnaval va tornar a Alcanar del 4 al

El dissabte es va fer la desfilada, en la

de disfresses infantils i d’un espectacle

6 de març, després de dos anys sense

qual menuts i grans van xalar vestits amb

en què van ballar de valent. Al final, els

disfresses de tota mena. A la nit, al centre

xiquets i xiquetes van fer l’enterrament

cívic, va tenir lloc la gala de les disfresses.

de la sardina i van acomiadar aquest

En tercera posició van quedar Sandra i

Carnaval 2022 tan esperat. A la tarda, la

Josep, vestits de gossos “salsitxa”, i en

gent gran també va poder disfressar-se

segona posició, el grup Germanor Citrí-

i passar una bona vesprada de ball.

cola Canareva. El primer premi va ser per

L’Ajuntament vol agrair a les persones,

poder celebrar-se a causa de la pandèmia de covid-19. Els canareus i canareves van sortir als carrers amb moltes
ganes de retrobament i de festa.
El tret de sortida es va donar divendres
amb un correbars, amenitzat per la xaranga Zebrass, en què van participar
més de 300 persones vestides amb pi-

a l’Escuderia Villarichi. En aquesta vetlada
no hi va mancar la bona música gràcies
a Sergi Garcia Vidal, Lluís Torralbo, Xavi

les entitats i els col·laboradors que han
fet possible els actes, especialment a
l’entitat Joves, el gran treball i la impli-

jama. El correbars va acabar al carrer

Reverté i Pol Nolla.

Sant Carles, on es va fer una discomò-

El diumenge al matí es va dedicar als

tots els participants i les participants

menuts i menudes: va començar amb

que han fet d’aquest carnaval el més

una xocolatada, seguida de la desfilada

especial de tots!

bil amb els discjòqueis locals Pol Nolla
Garcia i Xavi Reverté.

cació en la festa... I per descomptat, a

.

17
17

Les Arrels d’Hilarion, un projecte d’emprenedoria liderat
per dues germanes
me concerts de Joan Masdeu, classes
d’exhibició de pilates i ioga, així com
tasts de vins i tasts d’oli Ylarion.
La mateixa finca d’oliveres que un dia
van conrear els seus avis materns –situada a la partida de l’Arion, d’Ulldecona– és ara l’escenari d’aquests actes.
Una extensió de 14 hectàrees on es
conserven 68 oliveres mil·lenàries que
conformen una bona part del Museu
Natural d’Oliveres Mil·lenàries d’AriAmb l’objectiu de conservar el patrimoni heretat dels seus avis materns i posar
en valor el territori i el conreu de les oliveres mil·lenàries, al gener de 2021 les
germanes M. José i Remei Beltran Ferré
van posar en marxa Les Arrels d’Hilarion. Un projecte d’emprenedoria que
consisteix en l’organització de diferents
activitats al bell mig d’un camp d’olive-

on, d’Ulldecona, el qual concentra el
major nombre d’aquests exemplars de
tot el món. Són precisament aquests
68 exemplars catalogats els que han
donat nom a aquesta iniciativa: Les Arrels d’Hilarion. L’altra vessant d’aquest
projecte és l’obtenció d’un oli ecològic
exclusiu de la màxima qualitat, envasat
amb la marca de garantia i que tenen

res, que atrau tant la població local com

previst de presentar en el transcurs de

els turistes. Fins ara s’hi han dut a ter-

la campanya del 2022.

“Un sentiment molt fort és la raó que

ens ha dut a impulsar un projecte
com aquest. Cadascuna de les inici-

atives que organitzem és una forma
de manifestar l’amor cap als nostres

iaios, Lluc i Teresa, i honrar la seua

memòria com a iniciadors de la tasca
de producció i manteniment d’aquest

paratge incomparable. Però són els

nostres pares, Teresa i Adrià, els qui
fins ara han vetllat per tal que aquesta finca no perdés la seua essència”,
explica la Remei.
La voluntat de la Remei i la M. José és
que Les Arrels d’Hilarion contribuïsca a
diversificar l’oferta turística i cultural de
la zona i a donar a conèixer “un con-

cepte tan mediterrani i arrelat a la
nostra cultura i mode de vida com és

el cultiu de les oliveres”. No obstant
això, asseguren que portar-lo avant resulta “força difícil i una mica esgota-

dor”. “La manca de recursos econò-

Recomanacions literàries
01

Jo vaig amb mi
Autora: Raquel Díaz Reguera
Editorial: Thule Ediciones
A una xiqueta li agrada un xiquet, però el xiquet no es fixa en ella, no la mira. Què pot fer? Els amics
li aconsellen de tot: que es lleve les coes, les ulleres, el somriure, les pigues, les ales, que no siga tan

xarraire. El xiquet per fi s’ha fixat en ella, però, amb tant de llevar-se coses, fins i tot han marxat els

moixons del seu cap. I la xiqueta s’adona que ja no és ella i decideix recuperar les coes, les ulleres,
el somriure, les pigues, les ales, les paraules...

Jo vaig amb mi és un llibre molt necessari per a empoderar els xiquets i les xiquetes, per a treballar
l’autoconcepte, l’amor propi, l’autoestima i la personalitat.

Jo vaig amb mi podríem ser qualsevol de nosaltres, canviant la nostra manera de ser, de vestir o de
parlar només per a agradar als altres.
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Cultura
mics i el fet de no tenir una llei ferma

que defensi aquestes iniciatives ens
ho complica tot molt. Però tot això ja

ens ho esperàvem. No obstant, continuarem endavant amb el nostre pro-

pòsit d’homenatjar els nostres iaios i
donar visibilitat a la contribució que
fem les dones a la millora econòmica,

empresarial, social i cultural de les
àrees rurals d’arreu”, diu la M. José.

El treball que suposa compaginar Les
Arrels d’Hilarion amb les seues respectives professions és un altre repte que
han d’afrontar aquestes jóvens. Malgrat
això, se senten totalment empodera-

des: “Creiem fermament que, sense
la participació de les dones en l’àmbit rural, no hi haurà recuperació de
l’economia”, afirmen.

La Remei té el cicle de grau superior en
Anatomia Patològica i és Diplomada en
Criminologia i Política Criminal. Actualment treballa com a cap de laboratori
a Barcelona. La M. José és professora
de Física i Química i enginyera agrària,
treballa en el món de l’ensenyament
i també fa tasques d’assessorament

aquest projecte ens fa molta il·lusió.

tolla. En el nostre cas, hem tingut la

La Remei i jo anem tant a l’una, que

sort que els nostres pares sempre

som com una sola persona. Aquest
aspecte és el que marca la diferència. Tenir el suport de la teua meitat
és la base per a evolucionar i no defallir mai”, assegura la M. José.
A l’hora de valorar el primer any d’aquesta iniciativa, agraeixen el suport incondicional dels pares. “Quan es parla de
treballar les explotacions agràries es

ens han inculcat la necessitat de tenir una formació que ens proporcionés un futur professional. Ara, amb
Les Arrels d’Hilarion, hem tingut la
sort de comptar en tot moment amb
el seu suport incondicional. Sabem
que, sense l’ajuda de la nostra família
i amics, així com d’Hernan Querol (el
professional que realitza les tasques

agrari a les cooperatives de la Galera i

qüestiona l’optimisme. Un pare i una

del camp) i la de totes les persones

mare, com és lògic, volen tenir la ga-

que ens han ajudat, hauria estat molt

els nostres respectius treballs amb

rantia que el futur dels fills no tron-

complicat començar ”, expliquen

de Mas de Barberans. “Compaginar

02

.

Estamos todas bien
Autor: Ana Penyas
Editorial: Salamandra
Estamos todas bien és la primera novel·la gràfica de l›escriptora i il·lustradora valen-

ciana Ana Penyas, amb la qual va obtenir el X Premi Internacional de Novel·la Gràfica
FNAC - Salamandra Graphic.

El llibre pretén ser un petit homenatge a les nostres àvies, a aquestes dones lliurades
en cos i ànima als altres, a aquesta generació de mestresses de casa abnegades que

han sacrificat les seues vides en benefici de la dels altres. Han estat invisibles i han
passat pel món sense pena ni glòria, en un segon pla, essent la dona de…, la filla
de… o la mare de… Ja és hora que se’ls reconegue l’esforç i dedicació.

El llibre conté una selecció d’imatges que il·lustren a la perfecció el dia a dia d’aques-

.

tes dones carregades de records i de les xacres pròpies de l’edat. Un llibre senzill i
emotiu en certa manera, que posa veu a qui no en va tenir i que ofereix una mirada
crítica i afectuosa
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Vuit dones
canareves
que trenquen
barreres de
gènere en la
tria dels
estudis
superiors

Segons l’últim informe publicat per la

Alba Fibla, enginyera aeronàutica

Xarxa Vives d’Universitats a partir de

Al batxillerat tecnològic, de deu persones

dades de l’any 2019, les dones són majoria a la universitat (62%), però la seua
presència és encara minoritària en les
enginyeries (32%) i les titulacions mixtes (44,6%). Elles tenen més tendència
a orientar-se cap a les àrees de salut i
de cura, mentre que els hòmens es decanten cap a les que tenen a veure amb
l’espai exterior de poder i de presa de
decisions.
En el marc del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, l’Ajuntament ha volgut
donar veu a vuit xiques i dones d’Alcanar que treballen o estudien en sectors masculinitzats, o que ho han estat
històricament. Amb la col·laboració del
cicle formatiu de grau mitjà de Vídeo,
Discjòquei i So de l’Institut Sòl de Riu,
s’ha elaborat el reportatge “Trencat
barreres”, amb l’objectiu de combatre
els estereotips de gènere relacionats

a classe, només dos érem xiques. Vaig
tenir la sort de tenir un referent a casa, el
meu pare, que és enginyer. Llavors vaig
decidir triar la carrera d’enginyeria aeronàutica. Quan vaig entrar a la universitat
érem unes 60 persones a classe, de les
quals només deu eren xiques.
Una cosa que falta per a motivar les joves a estudiar carreres tecnològiques
són referents femenins. No és que no
n’hi haja, sinó que han quedat amagats.
Volia posar l’exemple de Katherine Johnson, una matemàtica i física que va
treballar a la NASA durant la segona

praxi es detecta més en pacients d’edat
avançada que en els pacients joves. Esperem que siga el reflex del fet que les
coses estan canviant.
Un altre factor amb què em trobo jo
és el de l’edat. Hi ha persones que es
qüestionen que amb 27 anys puga ser
la seua doctora: “En lo joveneta que
ets”, em diuen... Però, tot i això, estic
orgullosa d’haver arribat fins aquí, del
fet que la nostra professió també tinga
nom de dona i que la història de l’odontologia també s’escriga en femení. No
oblideu mai les vostres metes, somieu
tan alt com pugueu i que ningú ni res us
limiti per a ser qui vulgueu ser.

meitat del segle passat. Gràcies a ella la

Sílvia Escura, ginecòloga

humanitat va poder viatjar a la lluna, ja

La medicina en general –i també la

que calculava trajectòries de vol de moltes de les missions, com la de l’Apollo.
Una de les seues frases cèlebres va ser:
“Gaudeix del que fas i llavors estaràs
fent el teu millor esforç”.

ginecologia– ha estat tradicionalment
una professió liderada per homes. Tot
i això, des de fa ja uns quants anys les
coses han canviat i el nombre de dones
metgesses i ginecòlogues ha crescut

amb la tria de la carrera universitària i

Arantxa Fibla, odontòloga

dels estudis superiors, que fan que hi

Encara avui en dia et trobes amb per-

Per això, us animo que us endinseu en

sones que creuen més en el criteri d’un

l’àmbit de la salut o en qualsevol que us

home que en el d’una dona, tot i tenir

apassione i que el fet que tradicional-

la mateixa formació. Per sort, aquesta

ment haja estat considerat un món d’ho-

haja desequilibris quant al gènere. Reproduïm algunes parts dels testimonis
que apareixen en el reportatge.

20

exponencialment.

Vida local
mes no us faigue temor. Penseu que tots
i totes som capaces d’aconseguir allò
que ens proposem. Amb esforç i il·lusió
podeu arribar tan lluny com desitgeu.
Laia Caudet, neurobiòloga
El paper de les dones en la recerca sempre ha estat menyspreat en la societat.
Moltes científiques no han obtingut fins
ara un reconeixement per la seua feina.
Algunes d’elles són més conegudes,

n’hi ha. En som més de les que em pensava quan vaig entrar a primer. De fet,
al meu grup d’amistats som tres xiques
i un xic. Finalment, vull dir que estic vivint a Barcelona, a un pis amb quatre
estudiants, de les quals una està estudiant Enginyeria Informàtica. Per tant, no
oblideu que una noia és igual de vàlida
que una altra persona a l’hora de fer una
carrera més “masculinitzada”.

com Marie Curie o Rosalind Franklin, i

Andrea Queralt, productora de cinema

altres, com Esther Lederberg, pionera

El cine ha estat sempre la meua passió i

en el camp de la genètica, no tant.
Avui en dia la situació està millorant,
però, tot i això, encara veiem l’efecte
tisora: a les etapes inicials de la carrera
predominen les dones, però, a mesura que s’arriba a posicions més altes,
sobretot en universitats i centres de
recerca, predominen els homes. Hem

des de ben petita ja volia que formés part
de la meua vida personal i professional.
Sento que no em vaig equivocar i que he
tingut la sort de treballar amb gent molt
diferent i en projectes que m’enriqueixen cada dia. Es tracta d’una indústria
diversificada, amb oficis molt diferents i,
sobretot, amb una tendència masculinit-

de continuar lluitant per totes aquelles

zadora en alguns sectors en particular.

investigadores que van dedicar la seua

Per sort, des de les institucions públi-

vida a la ciència i no van poder obtenir
un reconeixement digne.

ques i amb subvencions fa quatre o cinc
anys que s’han començat a implemen-

Rosa Gil, estudiant de la doble titula-

tar polítiques d’igualtat que busquen

mes i Tecnologia Naval i el Grau en

la sort de poder participar en un mo-

ció del Grau en Enginyeria en Siste-

compensar aquests desequilibris. Tinc

Tecnologies Marines

ment de canvi i com a jove productora

Actualment, estic cursant tercer i encara em queda quart i cinquè per a acabar
la carrera. Serà a quart quan féssem les
pràctiques embarcades en un vaixell de
la marina mercant.
Potser us penseu que a classe som poques dones. Sí, en som poques, però

em sento particularment esperançada.
Els vells models patriarcals estan per fi
trontollant i juntes i junts estem aconseguint avançar cada dia més cap a la

de fer temor, us ha d’empoderar. A més,
cada vegada hi ha més presència de dones constructores, arquitectes i enginyeres en l’àmbit de la construcció.
Com a regidora d’Urbanisme i d’Obres
i Serveis de l’Ajuntament he estat la primera dona que ha encapçalat aquestes
àrees. A més, ara tenim un govern municipal paritari, format per quatre homes
i quatre dones. Recordeu que els límits
només us els poseu vatros: ningú us pot
tallar les ales. A les meues filles jo sempre els encoratjaré per a que siguen allò
que vulguen ser, tal com la meua mare i
el meu pare van fer amb mi.
Rosa Juan, professional de la música
El que més m’agrada de la meua feina és compartir coneixements amb les
meues dèneu alumnes i un alumne de
flauta travessera. I és que els estereotips de gènere a la música clàssica
també existeixen i de forma surrealista
es donen envers l’elecció de l’especialitat instrumental. Hi ha més d’un 90%
de presència masculina a les especialitats de trombó, trompeta, tuba i jazz.
En canvi, hi ha més dones que escullen
musicologia, arpa, flauta travessera,
oboè, viola, violí i violoncel. Precisament, l’especialitat de flauta travessera
és la que té més presència femenina,

igualtat de gèneres.

amb un 67,87% del total.

Ivette Fibla, enginyera tècnica d’obres

Tot i això, el percentatge d’homes ma-

públiques i regidora d’Urbanisme

El sector de l’obra pública i de la construcció en general està tremendament
masculinitzat. A més, el fet d’incorporar-me a una empresa constructora amb
22 d’anys com a cap d’obra, amb una
plantilla en què gairebé el cent per cent
eren homes, al principi va ser xocant.
Vaig viure algunes situacions desagradables i comentaris poc encertats, però
que no em feien enrere sinó que em donaven més força per a tirar endavant. En
aquest sector les dones sempre comencem la partida sense igualtat de condicions i hem de fer un sobreesforç per a
demostrar la nostra vàlua. Això no us ha

triculats en estudis superiors de música
és de més d’un 70%. A més, un estudi
de l’ONU conclou que la diferència en la
presència d’homes i dones en l’àmbit de
la indústria musical continua sent abismal, especialment en la música clàssica, on la diferència és 70-30%. De fet,
només un 3% de les compositores de
cinema són dones. Personalment, penso que res és cosa d’homes o dones,
sinó de respectar-nos entre tots i totes.
Accepteu qui sou i sobretot heu de saber que l’èxit no arriba per casualitat:
s’aconsegueix amb treball dur, perseve-

.

rança i sacrifici, però sobretot amb amor
pel que feu. Ànims i sempre endavant!
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Tauler d’anuncis
Oberta la convocatòria 2022 de subvencions a persones
grans per al pagament del lloguer
S’ha obert la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l’any 2022 Per a poder accedir a aquesta classe de subvencions s’han
de complir uns requisits. En el cas de les persones que estan de lloguer en algun
municipi de les Terres de l’Ebre, no poden pagar més de 400 euros al mes de lloguer.
Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb
discapacitat i barem favorable, l’import màxim del lloguer mensual és de 900 euros.
El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 29 d’abril de 2022.
Per a més informació, podeu trucar al Consell Comarcal del Montsià (977 70 43 71)
o demanar hora a http://www.montsia.cat/cita-previa.

Informació d’interès per als beneficiaris de prestació no
contributiva
Els Serveis Socials Bàsics d’Alcanar informen que totes les persones beneficiàries
de les pensions no contributives (PNC) han de presentar la declaració individual de
pensionista per a l’any 2022.
Aquesta declaració s’ha de presentar abans del 31 de març a les Oficines de Ser-

veis Socials del municipi, on es podrà sol·licitar i tramitar el formulari. També es pot
fer el procediment telemàticament a través del web Alcanar.cat.
Per a poder tramitar la declaració presencialment, cal demanar hora trucant al 977 73
24 17 o al 689 743 986.

Calendari del contribuent 2022
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
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La discriminació de la dona en el franquisme

Ara fa...
va, sino una socia y compañera.
Deberes particulares de la esposa
La esposa debe:
Reverenciar al marido como a superior,
según el mandato de Dios a Eva: “Estarás bajo la potestad del varón” (Génesis, III, 16).
Obedecer en todo lo que no sea pecado. “Las mujeres estén sujetas al marido
como al Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza

Fa gairebé un any de la desaparició del

posa”, “Deberes de los padres para con

llibre de família. A través dels seus 105

los hijos” i “Deberes de los hijos para

anys d’història, aquest document ha estat un fidel reflex de l’evolució de la nostra societat. Des del primer exemplar
de l’any 1915 fins al dels últims anys,
el llibre de família ha tingut diferents
models. En aquest article ens fixem en
l’exemplar d’una parella d’Alcanar que
va contraure matrimoni l’any 1953. Un
document, editat per les autoritats fran-

con sus padres”.
El llibre no té punt de comparació. La
desigualtat de gènere és tan evident
que convida a la reflexió i a entendre
millor el món que va tocar viure a la joventut d’aquella època. Principalment,
a les dones.
Tot seguit en transcrivim dos apartats:

quistes, marcat per la religió catòlica i

Deberes particulares del marido

pel masclisme de l’època.

El marido debe:

A banda de ser el document oficial on

Trabajar para sostener decorosamente

s’enregistraven el matrimoni, els naixements, els batejos, la primera comunió
i les defuncions, aquest model de llibre
de família contenia una primera part
amb una sèrie de consignes que avui
indignarien a tothom.

Són vint-i-una

pàgines dividides en els apartats següents: “¿Quién hizo el matrimonio?”,
“El matrimonio no es un contrato civil”,
“El matrimonio válidamente contraído no puede disolverse”, “El divorcio
decretado por la ley civil es de ningún
valor ante Dios”, “El matrimonio es para
procrear y educar a los hijos”, “¿Cómo
se ha de recibir el sacramento del matrimonio?”, “Deberes mutuos de los

a su mujer e hijos. Si, por tener abundantes de fortuna, no fuere necesario su
Trabajo, debe, al menos, administrar diligentemente su patrimonio y cuidar que
no sufra merma notable.
Gobernar a su mujer y procurar que
cumpla sus deberes religiosos, teniendo presente que se hace participante de
los pecados de su esposa en esta materia, y más aún, si, en lugar de inducirla, la aparta o retrae de la fe y prácticas
religiosas.
Corregir a su esposa cuando ella verdaderamente delinquiere. Pero esta corrección ha de ser paternal y caritativa,

“Deberes particulares del

sin necesidad de recurrir a la violencia

marido”, “Deberes particulares de la es-

física, ya que la esposa no es una escla-

esposos”,

de la Iglesia: Él es el salvador de su cuerpo. Y así como está sometida a Cristo,
así lo están las mujeres a sus maridos en
todo (Epístola a los Efestos, V, 22-25).
Gobernar la familia y administrar la casa
bajo la dependencia y dirección del marido, no malogrando el dinero en lujos,
ni tiempo en charlas y visitas inútiles.
Un altre exemple de la discriminació
cap a les dones durant la dictadura és
la Guía de la buena esposa, un llibre
editat també l’any 1953 que dona un seguit de consells a les dones sobre com
s’han de comportar per tal de mantenir
content el marit. A tall d’exemple: “Ten
preparada una comida deliciosa para
cuando él regrese del trabajo. Especialmente, su plato favorito. Ofrécete a
quitarle los zapatos. Habla en tono bajo,
relajado y placentero”.
És evident que aquest adoctrinament,
injectat durant els quaranta anys de
repressió franquista, va calar fort en la
mentalitat de bona part de la societat
espanyola. No obstant això, les dos
següents generacions han obert més
el camí cap a la igualtat. És bo recordar tot el que hem avançat respecte a
aquella generació, però no oblidem que
encara ens queda molt de camí per a

.

aconseguir la plena igualtat entre hòmens i dones
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La contra d’

escolta-la!

107.5 FM

Lara Gombau: “El concepte d’art al carrer, art per a tothom, m’ha atrapat”
Lara Gombau (Alcanar, 1987) és una

El muralisme és un àmbit tradicio-

sionen els nous reptes artístics. Els

creus que no hi ha més artistes do-

il·lustradora i muralista a qui apasdarrers anys s’expressa sobretot a

través dels murals. Uns converteixen els murs en altaveus de la me-

mòria, mentre que d’altres conviden
a la reflexió.

Defineix-te com a artista.

rer sempre em crida més fort i qualse-

Per a elaborar l’obra vaig reflexionar
sobre la relació de l’street art o art al
carrer i el món rural, que, temps enrere, es van unir per a formar un tàndem
perfecte. Aquest tàndem no només ha
aconseguit desplaçar la idea de vandalisme, d’embrutar parets, que part de la
societat associava al graffiti, sinó que
també ha ajudat el món rural. Avui dia
és innegable que el graffiti ha revitalitzat els pobles, engalanant-ne les parets
amb colors i missatges, de manera que
atraiem el turisme per mitjà de la creació de festivals d’art mural. La meua
obra vol retre homenatge a l’art efímer
que es crea al carrer.

pinzellada i realitzar-me plenament.

Quins són els teus projectes de futur
més immediats?

nalment ocupat per hòmens. Per què
nes conegudes?

Malauradament, encara vivim en un
món masclista, encara ple de desigual-

tats, i no és diferent en el camp de l’art,
on les dones no tenen tanta visibilitat ni
publicitat com els homes.

M’apassiona crear i estar en contacte

A més de muralista, també ets il·lus-

coqueteig constant amb diferents estils,

Realment, jo vaig estudiar il·lustració

amb la matèria; atrevir-me amb tot, el
tècniques i suports en funció de cada

moment. M’encanta mantenir aquesta
relació oberta amb l’art en general.

Quan i com vas començar en el món
de l’art urbà?

tradora.

i gaudeixo molt en la intimitat al taller,

asseguda davant la taula. Però el carvol excusa és bona per a donar-li una

Com tothom, a l’adolescència, dibui-

Aquest concepte d’art al carrer, d’art

materialitzar sobre l’any 2011 al bat-

des de fa uns anys, quan vaig decidir

treball de recerca precisament sobre

Enguany ets l’autora del cartell anun-

Què té el muralisme per a que t’haja

xant a una paret. En el meu cas es va

per a tothom, és el que em té atrapada

xillerat artístic, quan vaig decidir fer el

especialitzar-me en l’art mural.

els graffitis de la zona, realitzant-ne un.

ciador de la IV Mostra d’Art i Flors

El meu pròxim projecte, a Barcelona,
em té molt il·lusionada. Es tracta de
“Persianes amb ànima”, un projecte
comunitari de creació artística col·laborativa que promou la inclusió social
i laboral de dones en situació de vulne-

als Balcons. Com has rebut aquesta

rabilitat social. Les participants realitza-

“atrapat” com a artista?

L’art urbà sempre m’ha agradat. Les enormes dimensions que pot prendre un dibuix,
l’entorn on s’exposa i la gran diversitat de

proposta?

M’emociona ser l’autora del cartell

d’aquest any i reivindicar el paper del

muralisme en la vida quotidiana. Em fa

gent que rep el missatge. Pintar trepitjant un

molta il·lusió.

terra diferent cada vegada, estar en contacte

Parla’ns de l’obra que presentes en-

amb la gent i la natura canviant... M’apassiona poder combinar tot el que em dona vida.

guany a la Mostra i del missatge que vols
transmetre a través d’aquest treball?

ran una formació d’art urbà i tècniques
de pintura mural de persianes que els
permetrà obrir portes al món laboral i
enderrocar estereotips. De la resta de
projectes us n’aniré informant per les

.

xarxes socials (www.laragombau.com),
si no, faria spoilers massa aviat

