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HORARI
AJUNTAMENT

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

BIBLIOTECA TRINITARI FABREGAT · ALCANAR

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

BIBLIOTECA DE LES CASES D’ALCANAR

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

DEIXALLERIA MUNICIPAL

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

Editorial
El mes de les dones

CEMENTERI MUNICIPAL

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

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

Del 15 al 21 de novembre
Del 29 de novembre al 5 de desembre
Del 20 al 26 de desembre

Representades per la figura de la dona treballadora que destaca
al bell mig de la plaça Major d’Alcanar, durant generacions han
contribuït a fer realitat el conreu de cítrics, com a dones agricultores i com a mestresses de casa, malgrat que massa vegades
no han estat reconegudes per salaris dignes ni per càrrecs directius en les empreses del sector.
L’Ajuntament d’Alcanar vol homenatjar totes les dones rurals.
Per aquest motiu, ha organitzat una exposició fotogràfica sobre
la seua figura en el marc de les Jornades Citrícoles d’enguany.
Hi ha participat desinteressadament una bona part de la ciutadania, que ha cedit fotografies.

Farmàcia Jordi Delgado Boix
Tel. 977 730 105 – Av. Catalunya, 59

El 25 de novembre, a més, cada any celebrem el Dia Internacional

Del 22 al 28 de novembre
Del 13 al 19 de desembre

del consistori s’ha proposat una programació àmplia, que cerca la

Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó
Tel. 977 732 297 – C/Felip Pedrell, 1

Entre altres propostes, s’hi inclouen un espectacle de feminis-

Del 6 al 12 de desembre
Farmàcia Mònica Roca
Tel. 977 737 110 – C/Trafalgar, 44 les Cases d’Alcanar

per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones. Enguany des
complicitat dels centres educatius.
mes amb artistes del territori, una exposició fotogràfica sobre
violències, tallers per a adults i infants a les biblioteques municipals, i marxes exploratòries per Alcanar i les Cases per a

RECOLLIDA D’OBJECTES
VOLUMINOSOS

detectar zones negres que s’hagen de millorar en els vessants

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

L’opció del consistori és clara: visibilitzar, condemnar, cercar com-

Edició: Ajuntament d’Alcanar
Direcció: Joan Roig Castell
Coordinació: Laura Sancho Torné
(comunicacions@alcanar.cat)
Redacció: Laura Sancho Torné i Tere Lange Ebri
Assessorament lingüístic: Joan Fibla Sancho
(joanfiblas@gmail.com)
Col·laboradors: Jordi Sancho Parra (“D’on ve este malnom?”),
Roger Carbó Calzada, Oscar Rosal Gamarra (“Mirades al
comerç”), Alcanar Ràdio i Biblioteca Trinitari Fabregat.
Fotografia de la portada: Cedida per Remedios Segura:
Anys 70. Maria Rosa, Carme “La Taudora”, MªIsabel Sancho,
Remei Segura. Carregant el camió.
Maquetació: Estudi Taller À
Impressió: Editorial MIC
Depòsit legal: T-548-1977
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Les dones canareves sempre han estat vinculades a la terra.

urbanístic i de la il·luminació.
plicitats i fomentar la prevenció des dels més menuts i jóvens. I en
aquest sentit, la col·laboració de tots i totes és imprescindible. Cal
que a cada llar del nostre municipi les actituds sexistes o discriminatòries no hi tinguen cabuda.

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!

?

Ja s’ha iniciat a l’Audiència de Castelló el juí pels terratrèmols
que van tenir lloc a Alcanar causats per la plataforma del projecte Castor, ja fa més de vuit anys. Malgrat que a la banqueta dels
acusats no hi estan asseguts tots els que hi haurien d’estar, és
una bona notícia que per fi aquest juí siga una realitat. Gràcies
Plataforma pel Sénia pel vostre esforç incansable! Sense vosaltres no hauria estat possible.

Molt sovint, el mobiliari del parc de la plaça Lluís Companys
apareix brut i ple de pintades, i la Brigada Municipal d’Obres i
Serveis ha de netejar-lo i repintar-lo. La manca de respecte per
l’espai públic és un fet greu i recurrent i un mal exemple per als
infants. També implica una inversió de recursos del tot innecessària, que no es destinen a altres projectes. El futur és cosa de
tots i totes. Pensem-hi.

D’on ve este malnom?
Xelina
Ja hem vist alguna vegada que un animal de companyia dona renom a tota una família. Al cas
següent, a més d’este fet curiós, s’hi ajunta la procedència forana dels protagonistes, cosa que el
fa, al parer de qui escriu, més interessant.

Pepe de la Burra era un cabasser natural dels Reguers que baixava a Alcanar amb la seua burreta
–d’aquí el malnom!– a vendre cabassos. Anava acompanyat d’algun dels seus nombrosos fills i

duien una cabreta al darrere. La cabreta, que li deien Xirina, dolça com la mel i d’allò més amorosa,
els seguia pertot arreu.

Després de traslladar-se dels Reguers a Alcanar, la descendència de Pepe de la Burra va passar a
ser coneguda com la família de la Xelina, com a alteració fonètica del nom d’aquella dolça cabreta
que els anava al darrere. Ai... No trobeu esta història d’allò més bucòlica?

3

4 empreses citrícoles canareves
participen a la Fruit Attraction 2021
en un inici de campanya incert

El sector de cítrics canareu ha participat
a la Fruit Attraction, la fira hortofructícola més important d’Espanya i la segona
d›Europa, que s’ha celebrat a Madrid
del 5 al 7 d’octubre, després de l’edició
telemàtica de l’any passat.
Organitzada per IFEMA Madrid i FEPEX,
la fira ha tancat la 13a edició superant totes les expectatives: hi han assistit 65.000
professionals de 110 països i hi han participat 1.300 empreses de 43 països.
Malgrat el context de pandèmia, la fira
s’ha ratificat com a instrument fonamental per a una comercialització hortofructícola global i per a promoure les exportacions mundials del sector. És el punt
de connexió comercial del conjunt de
professionals que integren la cadena de
valor i el marc de la innovació del mercat.
Joan Roig, alcalde d’Alcanar, va visitar
la delegació canareva al Fruit Attraction: “Alcanar ha tornat a tenir-hi la
presència més destacada, amb qua-

tre de les vint empreses catalanes:
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la Cooperativa Exportadora d’Agris,

tatat que les noves generacions volen

Fruits”. Aquestes empreses, especi-

més enllà de la producció o del preu”.

Vivers Alcanar, Daniel Fontet i Royo

alitzades en producció i exportació de
cítrics i planter, hi han participat amb
el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a
través de Prodeca i sota la marca “Catalunya, on la fruita és cultura”.
Vivers Alcanar ja ha participat en set
edicions de la fira i comparteix un estand més gran amb la Cooperativa Exportadora d’Agris. David Millán, cap de

producció, considera que, “tot i tenir
menys afluència de gent que altres
anys, el balanç de la fira és positiu, ja
que és un retrobament de contactes i
una situació que fa tornar a la normalitat
i tenir ganes d’iniciar nous projectes”.

Des de l’empresa Daniel Fontet també en
fan una valoració positiva: “Ha sigut la mi-

llor fira. La gent nacional i europea amb
qui hem parlat anava per feina. Hem sigut eficaços a l’hora de fer nous contac-

tes i tancar projectes. També hem cons-

una repercussió més gran de la marca,
Previsiblement, el volum de cítric que es
produirà aquesta temporada a Alcanar
serà inferior al d’altres anys. En aquest
sentit, Federico Tarazona, director de la
Cooperativa Exportadora d’Agris, explica que “la campanya d’enguany ha

estat difícil, ja que ens trobem amb
una reducció de la producció del 40%
respecte a la campanya anterior. A

més, hi ha problemes de qualitat a la
zona d’Alcanar a causa de les fortes
pedregades estiuenques i dels aiguats de l’1 de setembre”.

Tot plegat ha fet que ens trobem davant
d’una campanya incerta. S’ha de veure
com evoluciona el mercat i la qualitat
del producte. “Per molt d’esforç que hi

fiquem, la manca de quilos i de quali-

tat difícilment serà substituïda per un
augment de preus. A això s’hi suma

.

l’augment de costos de la llum, dels
fertilitzants, etc.”, conclou Tarazona

Imatges: Sistema Binari.

Reportatge
Les Jornades Citrícoles d’Alcanar
homenatgen la dona rural canareva
Un any més, el Departament d’Acció

sadament any 1921. Única persona identi-

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

ficada a la foto: Mercedes Queralt Fabregat

(DACC) de la Generalitat de Catalunya,
juntament amb l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i l’Ajuntament d’Alcanar, ha organitzat les Jornades Citrícoles d’Alcanar, un referent en
el món de la citricultura, que arriben a la
vint-i-vuitena edició.
En aquesta edició de les Jornades Citrícoles d’Alcanar, que s’han celebrat el 15 i 16
de novembre, s’ha volgut retre homenatge
a l’esforç constant de totes les dones ca-

Foto 2: Cedida per Mercè Subirats: Alcanar 1948. Mercedes Queralt Fabregat i el
seu fill José, munyint una cabra.
Foto 3: Cedida per Remedios Nos: MªIsabel, Natalia, Carme, MªCinta, Josefa,
Margarita, Maria, Remedios Vila, Angelita,
Isabel, Remedios Nos i Isabel, collint per a
la Cooperativa d’Alcanar. Anys 60.
Foto 4: Cedida per Montse Bort: Antic
edifici de la Cooperativa d’Alcanar. Re-

nareves que han treballat de forma invisi-

mei “La Xarrimpa”, Tonica, Merce Queralt,

ble al camp i a les empreses citrícoles de

Rosa, Montse Bort. Anys 70

la població i que amb el seu treball han

Foto 5: Cedida per Provi Cervera 4: Anys

contribuït a la millora econòmica, social
i cultural, i han situat el poble d’Alcanar
com a referent en el món dels cítrics.
Per això, l’Ajuntament d’Alcanar, en el
marc de les Jornades, amb el suport de
l’Associació de Dones del Món Rural i el
DACC, ha organitzat una exposició retrospectiva per a donar visibilitat al rol de les
dones rurals i defensar-ne els interessos

80. Maria Chillida Queralt venent la collita
pròpia a l’antic Mercat d’Alcanar.
Foto 6: Cedida per Cristina Esteban: Núria
Viladerrams, Fdila Mkhachar, Mª José Gisbert, Josefa Estrem, Amnada Sanz, Rosa
Mª Calduch, Montse Rivas, Ana Beta, Rita
Bulz i Pavlyna Melnychuk. Empeltant a Vivers Alcanar. 2014

i necessitats. L’exposició es pot visitar a

Trobada de dones rurals

l’edifici de Serveis Agraris fins al 31 de

A l’octubre, en el marc del Dia Internacional

desembre i després està previst que es
trasllade a altres poblacions.
A les Jornades, com és habitual, també hi
ha hagut xarrades tècniques sobre temes
d’actualitat per al sector, com la millora
del funcionament de la cadena alimentària, les noves varietats de clementines i les
plagues que afecten el conreu.
Foto 1: Cedida per Mercè Subirats: SupoTrobada de dones rurals. Octubre de 2021.

de la Dona Rural, el Departament d’Acció
Climàtica va organitzar un jornada per a debatre qüestions transcendentals tant per al
sector primari com per a la resta de sectors
del país, des d’un punt de vista eminentment
femení. En aquest taller hi va participar Mari-

.

bel Ramon, regidora de Polítiques d’Igualtat,
per a donar veu al punt de vista de la dona
rural canareva i l’Ajuntament d’Alcanar
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Jornades Gastronòmiques de la Clementina
Amb l’arribada del fred els clementiners

amb un toc cítric, siguen entrants, peix,

donar suport i reconeixement al sector

s’omplin de fruita i els fogons dels res-

carn, arrossos, dolços o begudes, ela-

primari i, en concret, al citrícola, un pilar

taurants del municipi comencen a disse-

borats pels sis restaurants participants:

nyar els millors plats amb aquest ingre-

Casa Esquerra, Can Manel, La Costa, La

de l’economia canareva. Jordi Monfort,

dient tan especial. Del 19 de novembre

Marinada, Les Palmeres i Citrus del Tan-

al 19 de desembre se celebren les XXVII

cat. Tots els menús es poden consultar

Jornades Gastronòmiques de la Cle-

al web d’Alcanar Turisme i a les xarxes

mentina a sis restaurants del municipi.

socials de l’Ajuntament d’Alcanar.

Les Jornades Gastronòmiques permetran

I com cada any, les Jornades Gastro-

als veïns i visitants tastar els millors plats

nòmiques de la Clementina també volen
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regidor d’Agricultura i Turisme, recorda
que un dels objectius de les Jornades
és “impulsar la Indicació Geogràfica
Protegida (IGP) Clementines de les
Terres de l’Ebre per a posar en valor

.

el nostre producte i incentivar el consum de cítrics arreu del país”

Actualitat municipal
Finalitza la primera fase de les obres de millora
de l’Escola Municipal de Música d’Alcanar
La Junta de Govern Local del 2 de de-

través d’un recuperador de calor, i amb un

Empresa Constructora, SL, les obres de

les exigències normatives.

sembre de 2020 va adjudicar a Sercodelta
la primera fase, d’adequació de la plan-

ta baixa de l’Escola Municipal de Música

d’Alcanar a la normativa sobre l’accessibilitat i l’acústica i al Reglament d’instal·

lacions tèrmiques als edificis (RITE), per
un import de 63.706,56 euros (IVA exclòs).

Quant a l’accessibilitat, els treballs han
consistit a eliminar la rampa d’accés ex-

terior i a habilitar una plataforma muntaescales al lateral del replà d’accés a l’edifici,
per tal de complir els requisits normatius d’accessibilitat. A més, també s’han
adaptat els lavabos d’aquesta planta.

Pel que fa al Reglament d’instal·lacions

sistema de conductes, per tal de complir
També s’han dotat totes les estances docents de la planta baixa amb el correspo-

nent tractament i control acústic, canviant
totes les portes i adaptant les aules a criteris normatius superiors als necessaris

per a una escola de música, amb vista al

.

Ivette Fibla, regidora d’Urbanisme, explica
que, “al mateix temps que es feia l’obra,

la Brigada Municipal d’Obres i Serveis

ha aprofitat per a canviar els llums de la
planta baixa per altres de baix consum,
per tal de seguir també els nous estàndards de consum elèctric”.

Maribel Ramon, regidora d’Educació,

directa, amb un sistema d’extracció d’aire

drem l’autorització per a reprendre les

de l’interior i nova aportació d’aire net, a

Així mateix, agraeix a “l’alumnat, el professorat i les famílies la seua paciència
i comprensió” i a la direcció de l’Institut
Sòl de Riu i l’Escola Joan Baptista Serra
per “la cessió d’aules i espais”

futur conservatori.

tèrmiques als edificis, s’ha completat el

sistema de bombes de calor d’expansió

ara es fan a l’Escola Joan Baptista
Serra de moment no es traslladaran, ja
que s’espera que prompte s’inicien les
obres del conservatori”.

aclareix que, “malgrat que en breu tin-

classes a l’escola de música, les que

S’aprova el projecte executiu de la segona fase de reforma
de l’escola de música per a poder ser un conservatori
La Junta de Govern Local del 15 d’octubre de

arquitectòniques i d’accessibilitat als edifi-

2021 va fer l’aprovació inicial del projecte de

cis públics. Finalment, tal com s’ha fet a la

reforma de l’Escola Municipal de Música per

planta baixa, es dotaran totes les estances

a adequar-la als requisits d’un conservatori.

docents del soterrani i del primer pis amb

La regidora d’Urbanisme detalla que “l’ob-

tractament i control acústics i s’adequaran a

quació de les plantes restants per a

Juanjo Villarroya, director de l’EMMA, em-

jecte d’aquesta segona fase serà l’ade-

complir els requisits que permeten que
l’edifici siga un conservatori”.

Així doncs, el projecte executiu preveu que

la reglamentació d’instal·lacions tèrmiques.
fatitza que “aconseguirem un espai total-

ment actualitzat per a ser conservatori i

amb totes les condicions i materials per

els espais de la planta del semisoterrani es

a ser útil i confortable”.

destinaran a biblioteca, estudi d’enregis-

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, afegeix que

trament (per a ràdio), aula de tecnologia i
una altra aula docent. A la planta primera,
es redistribuiran els espais en dues aules
docents i una sala o aula d’orquestra per a
grups instrumentals i audicions.
Interiorment, s’habilitarà l’edifici amb un ascensor de comunicació vertical, per a complir els requisits de supressió de barreres

“les obres de reforma de l’EMMA i de
creació del conservatori, juntament amb

la construcció del nou auditori i l’impuls
del grau de Discjòquei i So, són els passos per assolir aquest model de poble

.

que defensem en el nostre pla de go-

vern, basat en la cultura com a motor de
desenvolupament social i econòmic”
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Oberta la participació ciutadana per a definir el Pla director
urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles de la Generalitat
El PDU de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a
Alcanar analitza els instruments de planejament urbanístic municipal vigents
pel que fa als sòls d’extensió urbana
-sòls que el planejament ha previst pel
creixement, que són extensions del teixit urbà existent, o nous sòls aïllats-,
que no han iniciat la transformació
urbanística -és a dir, que es troben

en situació bàsica de sòl rural- i també
aquells en què aquesta transformació

es va iniciar, però no es va arribar a

consolidar i es troben fora de termi-

ni, dels municipis com Alcanar que no
tenen el planejament general adaptat al
plans territorials vigents.
L’objectiu del PDU, per tant, és copsar
la sostenibilitat urbanística i l’adaptació
al planejament territorial – pel que fa al
sistema d’assentaments- i la normativa
sectorial, i valora i proposa l’actuació a
aplicar-hi més adequada.
A més, fa especial atenció a la integració paisatgística, amb el propòsit de
poder millorar l’adaptació paisatgística
dels futurs desenvolupaments i de les
futures edificacions, com a garantia de
la sostenibilitat del patrimoni edificat.
Aquesta proposta de millor integració
paisatgística proposa, per tant, que hi
hagi una mirada del conjunt del patrimoni edificat i per edificar de tots els
municipis del litoral.
Per tal de poder fer l’estudi, les llicències d’edificació i els projectes d’urbanització i reparcel·lació a Catalunya,
només en els àmbits afectats pel PDU,
han quedat suspesos un any com a màxim després que la Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat l’avanç del
Pla director urbanístic (PDU).
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Afectacions
d’Alcanar

al

terme

municipal

El terme municipal d’Alcanar té molts

Totes les aportacions que es reben de
la ciutadania d’Alcanar serviran per a
donar forma al document que es por-

sectors de sòl previstos per a extensió

tarà a l’aprovació inicial de la Comissió

urbana, que havent transcorreguts 24

de Territori de Catalunya, previsible-

anys des de l’aprovació del planejament
vigent, no s’han desenvolupat. És per
aquest fet que el PDU dels sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar preveu la revisió o estudi de trenta
àmbits del municipi d’Alcanar amb diferents qualificacions: sòl urbanitzable no
delimitat, sòl urbanitzable delimitat, sòl
urbà no consolidat i sòl urbà consolidat.
Procés de participació ciutadana
Una volta elaborat l’avanç del PDU, la Generalitat ha obert un període d’audiència
als ajuntaments afectats per a arreplegar-ne els suggeriments. Amb la voluntat d’escoltar la ciutadania, s’ha obert un
període de consulta, que estarà actiu fins
a final d’any, mitjançant el portal https://
participa.gencat.cat/processes/pdurevisiosolslitoralmalgratdemaralcanar.

ment durant la primavera del 2022. En
acabat, s’obrirà el preceptiu període
d’informació pública i audiència als
ajuntaments per a que tota la ciutadania
interessada, entitats i municipis puguen
presentar-hi al·legacions formals, que
es tindran en compte per a acabar de
perfilar el document.
A banda, com amb tots els PDU, el Departament treballarà en coordinació i
comunicació amb cada ajuntament per
a definir l’estratègia més adequada per
a cada sector afectat. Una vegada estudiades les al·legacions, la Comissió de
Territori aprovarà finalment el PDU, que
entrarà en vigor una vegada es publique

.

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

Propostes inicials del PDU de revisió dels sòls no sostenibles del litoral aplicats al terme
municipal d’Alcanar

Actualitat municipal
La plaça de Sant Pere de
les Cases ha renovat
una part de la seua imatge
La plaça Sant Pere ha renovat la glorieta que regula el pas de vehicles, ja que
estava en mal estat perquè les raïls del
ficus havien aixecat l’asfalt i produïen una
situació d’inseguretat per als vianants i
també un problema estètic.

Imatges de la glorieta de la plaça de Sant Pere abans i després dels treballs
L’obra ha consistit a ampliar la glorieta per
tal que les raïls dels arbres tinguen prou
espai per a no malmetre el nou paviment.
També se n’ha millorat la imatge i s’ha

naments i la circulació de vehicles.
L’Ajuntament d’Alcanar i Ports de la Generalitat han dut a terme l’actuació con-

.

adequat a l’estètica de la plaça. A més,

juntament: el consistori ha dissenyat el

l’actuació servirà per a regular els estacio-

projecte i Ports l’ha executat

Comencen els treballs de reparació del passeig Marítim
a la zona del barranc de les Cases
El Departament de la Vicepresidència i de

per l’esvoranc: clavegueram, enllume-

i que ara ja s’està aplicant amb la supervi-

Polítiques Digitals i Territori va iniciar, el 2

nat públic, aigua potable...”

sió de l’Ajuntament d’Alcanar.

El barranc de Sant Jaume es troba canalit-

Els treballs que es desenvolupen con-

zat amb un calaix de formigó entre el carrer

sisteixen en reblir l’esvoranc ocasionat

de novembre, la reparació d’un tram del
passeig Marítim de les Cases d’Alcanar,
a la banda nord del port, per un total de
223.620 euros. Uns dies abans de l’inici
de les obres, Ivette Fibla, regidora d’Urbanisme i Ordenació del Territori, Joan Roig,
alcalde d’Alcanar, i els serveis tècnics
municipals, es van reunir sobre el terreny
amb l’equip tècnic que porta a terme l’actuació. Està previst que les obres finalitzen
a mitjan desembre.
Ivette Fibla ha explicat que aquesta actuació és molt necessària “per a poder seguir recuperant la normalitat al nucli de

Isaac Peral i el passeig Marítim i les fortes
pluges van superar la capacitat d’evacuació d’aquesta infraestructura de desguàs.
L’aigua de l’escorrentia per la part urbanitzada del barranc i pels carrers annexos va
obrir un esvoranc al tram del passeig Marítim comprés entre la plaça del Barranc i el
carrer Churruca, d’uns 145 m de superfície i
2

pels aiguats i reposar l’escullera de protecció del calaix, l’estructura de formigó,
els ferms i els paviments del tram afectat
del passeig Marítim. Les obres permetran
també la reposició de l’enjardinament, del
mobiliari urbà i de la senyalització, de la
xarxa de pluvials i de sanejament, de l’enllumenat públic, de la xarxa d’abastament

tres metres de fondària aproximadament. La

d’aigua potable i de la xarxa elèctrica.

força de l’aigua va arrossegar tot el que va

Més de 330.00 euros per a reparar car-

trobar al seu pas en aquest tram de passeig.

reteres

les Cases i, sobretot, per a restituir el

Per tal de recuperar l’accessibilitat a la

El Departament també impulsarà obres

pas de vehicles i mercaderies a la zona

part baixa del nucli i al port de les Cases

de reparació d’emergència a les carrete-

portuària de les Cases. A més, l’actua-

d’Alcanar, l’empresa Ports de la Generali-

res TP-3318, TV-3316, TV-3321, T-331 i

ció comportarà la reposició de tots els

tat prèviament ha redactat un projecte que

T-332, als trams Ulldecona–Alcanar, per

serveis que es van veure interromputs

defineix i avalua les actuacions que cal fer

un total de 339.012 euros

.
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Campanya de conscienciació vial de la Policia Local d’Alcanar
La velocitat és un dels factors principals que causen accidents de trànsit. En cas d’accident, l’excés de velocitat
augmenta al voltant d’un 60% la mortalitat. En vies urbanes les xifres són molt rellevants: en cas d’atropellament augmenta un 80% el risc de mortalitat.

Sabies que...
Recórrer 2 quilòmetres pel nucli urbà a 50
km/h costa al voltant de 2 minuts i 30 se-

2 km

2 min i 30 s

2 km

4 min

gons. La mateixa distància a 30 km/h es fa
amb uns 4 minuts. Per tant, només es produeix un estalvi d’1 minut i 30 segons si fa
no fa pel fet de conduir 20 quilòmetres per
hora més ràpid.

Alhora, l’increment de velocitat produeix un Risc de mortalitat en cas d’atropellament:
augment del risc de mortalitat en cas d’atropellament: si se circula a 30 km/h el risc de
mortalitat és d’un 10% i va augmentant fins al
10 %
90% si se circula a 50 km/h.

Fem un poble més
segur, reduïm la
velocitat,
guanyem vida!
10

Malgrat l’estalvi menut de temps, el risc d’atropellament mortal entre conduir a 30 o a 50 km/h,
si un menor o qualsevol altra persona travessa
el carrer davant nostre, augmenta un 80%.

90 %

.

La reflexió és: paga la pena estalviar 1 minut i 30 segons si s’augmenta el risc d’atropellament mortal fins al 90%?

L’Ajuntament adquireix material per a digitalitzar les
aules dels centres educatius

L’Ajuntament ha destinat una partida pres-

es necessitaven per a l’aula d’informàti-

d’aprofundir en l’ús de les noves tecnologi-

supostària de 15.000 euros per a contribuir

ca. A l’Escola Joan Baptista Serra també

a la digitalització dels centres educatius

s’han proporcionat micròfons destinats

es. El món avança cap aquí i els centres

del municipi. Mitjançant diverses reunions,

al projecte de centre safareig TV. D’altra

cada centre ha traslladat a l’Ajuntament les

banda, a l’Escola Municipal de Música s’hi

seues necessitats, tenint en compte la for-

ha instal·lat una llicència musical per a fa-

ma d’organització de cadascun.

cilitar el treball de forma digital i impulsar

Així, l’Ajuntament ha adquirit dos pantalles

la digitalització i les noves tecnologies.

La pandèmia ha accelerat aquest procés i

tàctils per a l’Escola Marjal i dos més per a

Maribel Ramon, regidora d’Educació, Po-

l’Ajuntament hi vol col·laborar per a contri-

l’Escola Joan Baptista Serra, així com tret-

lítiques d’Igualtat i Afers Socials i Famílies

buir al desenvolupament de la competèn-

ze monitors per a l’Institut Sòl de Riu que

de l’Ajuntament d’Alcanar, afirma que “hem

cia digital i comunicativa de l’alumnat”

no hi han de ser aliens, ja que ens podem
trobar una altra situació que ens obligue a
estar a casa, encara que siga una malaltia de llarga durada d’un alumne o alumna.

.

L’Ajuntament contracta tres jóvens en
pràctiques dins del Programa de
Garantia Juvenil 2021
L’Ajuntament d’Alcanar ha resolt la con-

la recepció de l’Ajuntament; Sergi Gil,

com a objectiu millorar la qualificació

tractació en la modalitat de contracte

que col·laborarà amb el departament de

de les persones jóvens per a que pu-

en pràctiques, durant un període de sis

recursos humans fent tasques relaciona-

guen adquirir les competències pro-

mesos, a jornada completa, de tres per-

des amb el padró i el moviment d’arxius,

fessionals i tècniques necessàries

sones jóvens inscrites com a benefici-

i Gemma Gilabert, que, dins de l’àrea de

per accedir al mercat laboral”.

àries del Sistema Nacional de Garantia

comunicació, donarà suport a Alcanar

Juvenil i inscrites com a demandants

Ràdio i al departament de comunicació.

Aquestes contractacions s’engloben en

d’ocupació no ocupades (DONO) al

La seua jornada laboral serà de 37,5 ho-

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

res setmanals, en horari d’oficines, i es

En aquest context, l’Ajuntament ha con-

regirà pel conveni laboral del consistori.

tractat Cristina Moya, que, en l’àmbit

Meritxell Ulldemolins, regidora de Jo-

finançades pel Fons Social Europeu i la

d’administració, s’encarregarà de donar

ventut, explica que “ens interessa molt

Iniciativa d’Ocupació Juvenil en el con-

suport a l’atenció al públic i telefònica a

promoure aquest programa, ja que té

tracte de treball

el marc de les subvencions destinades a
incentivar la contractació en pràctiques
de jóvens beneficiaris del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya i estan co-

.
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Actualitat municipal
Puc demanar-la si sóc:

Ajuts directes per
als comerços i
als establiments
de restauració del

√ Professional autònom donats d’alta al RETA
√ PIME de comerç al detall
√ Restauració (bars, restaurants i cafeteries)
√ Empreses de serveis (només PIMEs):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tallers mecànics
Serveis fotogràfics
Copisteries i Arts gràfiques
Serveis de reparacions
Tintoreries i Bugaderies
Perruqueria i salons d’estètica i bellesa
Serveis de menjar preparat i càtering
Immobiliàries

L’establiment ha d’estar situat a :
√ A peu de carrer al terme municipal d’Alcanar

setembre

Fins a un màxim de 3.000 euros per a establiments
que han hagut de tancar de 1 a 7 dies
Fins a un màxim de 8.000 euros per a
establiments que han hagut de tancar més de 7 dies

Quin és el termini per
presentar la sol·licitud?
Del dia 10 de novembre a les 15 h al dia 23
de novembre de 2021

Què he de presentar?
Model normalitzat de sol·licitud que
inclourà la declaració responsable de
compliment de requisits
https://cutt.ly/8ToQGk0

municipi afectats
pels aiguats de

Quin és l’import subvencionat?

On i com ho he de presentar?
Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics (a través del Canal Empresa
http://canalempresa.gencat.cat)
La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica
admesos per la Seu electrònica
https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html

AJUTS DEL CONSORCI
DE COMERÇ ,
ARTESANIA I MODA
DE CATALUNYA

Si necessites ajuda:
664 397 554 (Whatssapp, trucada)
desenvolupament@alcanar.cat

El Departament d’Empresa i Treball,

Els ajuts consistiran en una aportació en

primera es va fer el dimecres 10 de no-

mitjançant el Consorci de Comerç, Ar-

funció dels dies de tancament: fins a 3.000

tesania i Moda (CCAM), donarà ajuts

€ en el cas dels establiments que hagen

vembre a les 20.30 h als Serveis Agra-

directes als comerços i als negocis de
restauració afectats pels aiguats de
principis de setembre a Alcanar.
La convocatòria d’aquesta línia extraordinària, dotada amb 500.000 euros, vol
contribuir a reactivar els sectors del comerç al detall, la restauració i els serveis
del municipi d’Alcanar afectats pel temporal. El tràmit telemàtic per a demanar
els ajuts a través de Canal Empresa estarà actiu del dimecres 10 de novembre
al dimarts 23 de novembre a les 15 h.
S’hi poden acollir els autònoms, microempreses i pimes dels sectors del comerç al detall, serveis assimilats (tallers

tancat entre un i set dies, i fins a 8.000 € si
els danys han obligat a tancar els negocis
durant més de set dies per a dur a terme
Joan Roig, alcalde d’Alcanar, destaca

calde d’Alcanar, Joan Roig, i hi assistiran

que aquests aiguats són una qüestió de

telemàticament Agnès Russiñol i Amat,

país: “No podem fer-ho tots sols, hem
de sortir d’aquesta situació complicada amb el suport de totes les ad-

ministracions supramunicipals. Les

ajudes aniran molt bé per a impulsar
la tornada a la normalitat de la vida
comercial del municipi, que ja venia
tocada per la pandèmia”.

Reunions informatives de l’Ajunta-

mobiliàries, perruqueries i salons d’es-

Per tal de facilitar tota la informació i

que hagen patit danys.

Casal de Jubilats de les Cases.
En aquestes reunions hi participarà l’al-

ment d’Alcanar

almenys un establiment a peu de carrer,

dijous 11 de novembre a les 20.30 h al

tasques de reparació i condicionament.

mecànics, copisteries, tintoreries, imtètica, entre d’altres) i restauració, amb

ris d’Alcanar. La segona va tenir lloc el

explicar el procediment per a fer les

directora del CCAM, i Marta Raurell, cap
de l’Àrea de Comerç, per a resoldre dubtes relacionats amb la convocatòria.
La sol·licitud es tramita telemàticament
a través del portal Canal Empresa, utilitzant els models normalitzats disponibles en aquest portal, al web del CCAM
o del Departament d’Empresa i Treball.
La documentació requerida i la informació
addicional es poden consultar a les bases

sol·licituds, l’Ajuntament d’Alcanar va

i a la convocatòria disponibles al web de

convocar dos reunions informatives. La

l’Ajuntament d’Alcanar (Alcanar.cat).
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Actualitat municipal
Liquidació Festes
d’Agost les Cases
D’Alcanar 2021

TOTAL
IVA INCLÒS

ORQUESTRES I ESPECTACLES
CONCERT BUHOS			

18.150,00 €		

SONORITZACIÓ CONCERT BUHOS

3.363,00 €		

ORQUESTRES, ESPECTACLES
I SONORITZACIONS		

61.278,00 € 		

82.791,00 €

					

DESPESES EXTRAORDINÀRIES
REPROGRAMACIÓ ESPECTACLES

TOTAL
IVA INCLÒS

INFRAESTRUCTURA REPROGRAMACIÓ
ACTUACIONS MAG LARI I BUHOS

7.689,50 €		

ACTUACIÓ MAG LARI		

2.420,00 €

SONORITZACIÓ CONCERT BUHOS

3.050,00 €		

13.159,50 €

				

TOTAL
IVA INCLÒS

ACTES TAURINS

DESPESES

TOTAL:

164.834,10 €

CONTRACTES RAMADERIES BOUS
SERVEI VETERINARIS

17.061,00 €
1.780,85 €

ASSEGURANCES ACTES TAURINS

3.833,34 €

ASSISTÈNCIA MÈDICA

2.000,00 €

SERVEI TRANSPORT SANITARI

2.419,60 €

SONORITZACIÓ RECINTE PORTÀTIL

689,00 €

ARQUITECTE TÈCNIC		

634,79 €

MANTENIMENT ARENA RECINTE PORTÀTIL

544,50 €

CONCURS RETALLADORS

2.359,50 €		

TAXA ADMINISTRATIVA CORREBOUS
- GENCAT				60,76 €
					

31.383,34 €
TOTAL
IVA INCLÒS

ALTRES SERVEIS
LLOGUER GRUP ELECTRÒGEN
ACTES DIVERSOS			

1.645,60 €

LLOGUER CABINES SANITÀRIES WC

2.173,04 €

COBERTA PORT + ESCENARIS + CADIRES

6.897,00 €

MÒDULS CAMERINOS		
ESPECTACLES INFANTILS		

1.306,80 € 		
4.265,25 €

RIDER HOSPITALARI

					
DESPESES EXTRAORDINÀRIES COVID 19

699,54 €		

16.987,23 €
TOTAL
IVA INCLÒS

SEGURETAT ESPECTACLES
MESURES COVID19		

4.814,44 €		

MASCARETES I ELEMENTS
IDENTIFICATIUS ORGANITZACIÓ

1.404,81 €		

ENTRADES CONTROL D’ACCÉS

1.050,78 €		

RECINTE PORTÀTIL
INFORME JURÍDIC RECINTE PORTÀTIL

					

12.342,00 €
901,00 €

20.513,03 €

Mirades al comerç

Mirades al comerç
Del 3 al 20 de desembre es podrà triar
l’aparador més ben decorat del municipi.
Enguany, l’Àrea de Desenvolupament Local, juntament amb la Regidoria d’Educació
de l’Ajuntament d’Alcanar, proposa un concurs d’aparadors i decoració nadalenca als
comerços i establiments de serveis del municipi. Del 3 de desembre al 6 de gener, diversos establiments del municipi decoraran
l’aparador o l’interior del local amb motius
nadalencs, tot promocionant els productes
propis de cada comerç.
Amb aquesta acció, l’Àrea de Desenvolupament Local pretén enfortir i dinamitzar el teixit
comercial, així com acostar-se més als consumidors locals. En aquest sentit, va sorgir la
idea, juntament amb l’Àrea d’Educació, de fer
partícips els establiments d’un acte tan reconegut com és l’encesa de llums, que marca
l’inici del Nadal al nostre municipi, i dinamitzar
l’activitat del comerç local en unes dates tan
importants pel que fa al volum de vendes.
Hi haurà dos premis que donaran dos jurats

diferents. El primer el donarà un jurat format
per tres professionals del disseny acompanyats de dos tècnics i dos regidors de
l’Ajuntament. El segon, un jurat popular format per tots els qui vulguen participar-hi. En
aquest sentit, del divendres 3 de desembre,
coincidint amb l’encesa de llums, al dilluns
20 de desembre, tots els ciutadans podran
triar quina és la millor decoració nadalenca
dels tres nuclis a través d’un formulari en
línia que trobaran a les xarxes socials de
l’Ajuntament i a la plataforma “alcabàs!”.
Entre tots els participants en aquesta votació popular se sortejarà un lot de Nadal. Els

criteris de valoració dels jurats seran diversos, com la creativitat i l’originalitat de la decoració, els elements nadalencs presents i la
il·luminació de l’aparador. Els premis, que es

Primer concurs
d’aparadors i
decoració
nadalenca
d’Alcanar, les
Cases d’Alcanar
i Alcanar Platja

faran saber el 22 de desembre pels mitjans
de comunicació de l’Ajuntament i les xarxes
socials d’”alcabàs!”, inclouen una experiència gastronòmica i cultural exclusiva al nostre municipi per als treballadors i treballadores dels establiments guanyadors.

Al requadre que trobareu aquí al costat po-

deu veure els establiments que participen
en el concurs i que podeu votar.

Recordeu, del 3 al 20 de desembre podreu
triar quin és l’establiment més ben decorat

d’Alcanar, les Cases i Alcanar Platja i entrar
en el sorteig d’un lot de Nadal!

Maite, sabates i complements
HDA BIKES & EVENTS, S.L

Farmàcia Jordi Delgado Boix
NereaCrios

BÀBY fet a mà
Velum Aules
FEM SALUT

Llenceria Noelia

La botiga del Gato
Flora

Cuida’t Santiveri Maria Jesús Vilar
Forn de Marià
L’Arrel

Monmenut

CASA DOS Alcanar
L’hort de Choca
Sports Olga

Electricitat Sancho

Botiga Esport, Llibre i Paper
Mercè Nolla

Calçats Miguel
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Donació de mobles per a deu famílies del municipi
molt afectades pels aiguats
per a reposar tots els béns que han perdut a casa seua. Amb la coordinació de
Càritas, l’Ajuntament d’Alcanar i una

#Monsortirem d’Alcanar, les Cases i Alcanar Platja ha estat ajudar famílies del
municipi molt afectades pels aiguats
que no tenien assegurança ni recursos

bàsics format per un llit de matrimoni,
sofà, taula amb cadires, mobles per

empresa de mobles, s’han demanat uns

a la televisió i tauletes de nit”, detalla

lots de mobiliari bàsic i s’ha ofert roba

Rosa Raga, una de les portaveus.

de vestir, roba de la llar i estris.

Des de la Regidoria de Participació Ciuta-

Els membres de la plataforma van fer

dana de l’Ajuntament d’Alcanar, Meritxell

un treball de camp després dels aiguats

La primera acció de la plataforma

l’entrega d’aquest paquet de mobles

Ulldemolins recorda que “la tasca d’acom-

per a localitzar i citar aquestes famílies.

panyament de les famílies ha estat molt

amb l’Ajuntament per a fer donacions

s’ha pogut fer l’entrega”. Per la seua ban-

també s’ha sumat Càritas. Després de

el lliurament de mobles: “Per fi aquestes

fa unes setmanes, finalment, s’ha fet

més, la seua vida normal”

“L’empresa es va posar en contacte

intensa des del moment zero i fins que

i hem fet un treball conjunt, al qual

da, l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, celebra

la reunió inicial amb les famílies, ara

famílies podran recuperar, una miqueta

.

Partit solidari entre el RCD Espanyol B i el CF Alcanar
El dimecres 10 de novembre, a les

competició triangular entre els equips

plataforma #Monsortirem: ES49 2100

19.30 h, a l’Estadi Municipal La Devesa,

de futbol base, de la categoria aleví, del

0116 4702 0058 2936.

de la Ràpita, es va celebrar un partit so-

RCD Espanyol, la UE Rapitenca i l’As-

La plataforma #Monsortirem i la Penya

lidari entre el RCD Espanyol B i el CF
Alcanar. Aquest és el primer dels esdeveniments esportius solidaris organitzats per la plataforma #Monsortirem, en
aquest cas conjuntament amb la Penya
Blanc i Blava d’Alcanar, a benefici dels
afectats per les pluges torrencials de l’1
de setembre a Alcanar.
Abans del partit es va disputar una
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sociació Esportiva de Futbol d’Alcanar
(AEFA). L’entrada al partit costava 5 euros i es podia comprar anticipadament
a diferents establiments del municipi o
a la mateixa taquilla. També hi va haver

Blanc i Blava d’Alcanar van impulsar el
partit amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alcanar, l’Ajuntament de la Ràpita, el RCD Espanyol, la Unió Rapitenca, el CF Alcanar, l’Escola Futbol Alca-

una fila 0 per a totes les persones que

nar, el Femení Alcanar CF i la Federació

volien col·laborar sense anar al camp

Catalana de Futbol. Des de l’organitza-

.

de futbol. Es podien fer donacions al

ció es vol fer un agraïment a totes les

número de compte de recaptació de la

entitats que hi van participar
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moble del nostre territori i del país valencià.

PROU VIOLÈNCIA MASCLISTA JA!
El passat 31 d’octubre una jove de 16 anys va ser brutalment
agredida, violada i vexada a Igualada quan tornava a casa. Els
i les socialistes expressem la nostra indignació i rebuig davant
aquests fets. La violència masclista és una xacra contra la qual
hem de lluitar. Tant a l’espai públic com privat, tant per part de
la parella, com l’exparella, com coneguts, com desconeguts. És
inadmissible totalment. Les dones som ciutadanes lliures. Lliures
de sortir al carrer a l’hora que vulguem, amb qui vulguem i com
vulguem sense que això suposi cap tipus de perill per a la nostra
integritat. Lliures per viure, i volem viure segures.
Des del 2003, han estat assassinades 1.117 dones i 44 infants.
Des del 2019, a Espanya s’han interposat 1.743.680 denúncies

per violència de gènere i 452.095 ordres de protecció. Segons
l’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’Institut Català de les
Dones, l’any 2019 es van registrar 1.899 delictes contra la llibertat
i la indemnitat sexual, produint-se un increment del 13,2%
respecte a l’any anterior. L’edat més freqüent de les víctimes de
delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual va ser d’entre els
11 i els 20 anys i dels agressors entre 21 a 30.
Cadascuna de les dones violentades evidencia que vivim en un
sistema masclista i patriarcal que limita la ciutadania plena a
les dones. Les dones són, som, ciutadanes de ple dret i tenim
dret a viure la nostra vida lliurement sense que s’exerceixi contra
nosaltres cap tipus de violència pel fet de ser dones.
Els i les socialistes som feministes i reafirmem el nostre compromís
amb el feminisme, i en la lluita contra la violència masclista i amb
la igualtat efectiva entre dones i homes. Només una societat en
la qual les dones no pateixen violència per ser dones pot ser
considerada completament lliure, només una democràcia
lliure de violència masclista és una democràcia plena!

Novament hem perdut un altre tren, seguim veient passant les
empreses per davant nostre i no tenim la capacitat de posar el
dit com si es tractés d’un autoestopista per fer atura al nostre
municipi cap empresa que ens pugui obrir camí per a una
diversificació del nostre teixit empresarial.
Fa uns dies veiem com al polígon industrial de Tortosa,
Catalunya Sud, una empresa d’origen austríac, invertirà uns
200 milions d’euros, en una nova planta de taulers d’aglomerat
de fusta, i crearà més de 200 llocs de treball directes i entre
900 i 1800 d’indirectes, en la possibilitat d’abastir empreses del
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Podem pensar que Tortosa no es Alcanar, que és un municipi
molt més gran que el nostre, però podem tindre les mateixes
oportunitats que ells si ens menegem, s’ha de ficar en marxa d’una
vegada per totes el polígon de “Els Campets”. Fa massa anys que
s’està parlant i s’ha dit moltes vegades però no s’ha fet res.
Ara el problema és la llum, que s’ha de portar des de molt lluny,
en lo cost que això comporta, fa uns anys vam tindre el mateix
problema i se va poder solucionar, per què ara no? Quan se
va fer la Cooperativa d’Alcanar, situada vora riu sénia a pocs
metres del polígon del Campets la llum la van portar des de
la part de Vinaròs a la comunitat valenciana, per què no se fa
un estudi de la viabilitat i de la situació actual i s’intenta d’una
vegada per totes ficar en marxa el nostre polígon?, estem en
un moment molt delicat estem deixant anar els nostres talents,
en poc temps ens quedarem baix mínims i hem de ser realistes
s’ha de canviar i hem d’evolucionar com ho han fet alguns
municipis de les nostres terres hem de ser valents i apostar
per la diversificació econòmica, utilitzant tots els recursos que
tenim al nostre abast i no deixar perdre cap oportunitat, tenim
moltes possibilitats d’èxit si afrontem les coses com som, el
caràcter treballador i emprenedor canareu ha de DESPERTAR.
Tenim 14 kilòmetres de costa i tres nuclis de població importants
tenim tots els ingredients per poder tirar endavant esta situació,
però per això hem de caminar junts per un objectiu comú, Alcanar.

Encetem aquestes línies de l’article més o menys on les vam
deixar el mes passat, en la reflexió de tots aquells temes que
se’ns van quedant pendent a conseqüència del dia a dia i la
seva rabiosa actualitat que avança sense esperar res ni a ningú.
Quan a poc a poc anem tornant a alguna cosa semblant a la
normalitat, se’ns van anunciant diferents ajudes amb diferent
origen de les administracions públiques que ajudaran a restablir
el malmès, trobem a faltar un seguit de valoracions sobre
alguns temes pendents per part de l’òrgan impulsor, com ara
les conclusions de l’aplicació de l’ordenació de mobilitat al
nucli urbà de Les Cases, on es va començar la campanya amb
unes directrius i es va acabar amb unes altres. També trobem
a faltar una valoració de la confecció i desenvolupament de les
primeres festes organitzades dins l’esfera Covid com van ser
les del passat mes d’agost a Les Cases i de les festes del Remei
el passat mes d’octubre, on creiem que hi ha bastants matisos
a debatre, tot i que som conscients de la dificultat que havia
degut a les circumstàncies.
Una altra temàtica que hauria de ser trending topic (tema del
moment) al nostre ajuntament seria com evoluciona el projecte
dels codonyers on sembla ser, que per sèptima vegada ha
quedat enrocat una altra vegada. I així seguiríem amb uns
quants temes més, però per l’espai limitat i acotat que tenim no

Els grups municipals opinen
ens podem estendre en excés.
Tot en si ens porta a pensar que hem caigut a les urpes del

govern del S.A.P.O., on fent un abús de la seva majoria no

distingeix entre el moralment correcte i el bon tracte, com en
altres articles ja hem denunciat.

A més, també volem denunciar que la ciutadania no pot accedir
a actes d’alguns d’estos plens. Fet que agreuja, una vegada més,
la manca de transparència de l’Ajuntament d’Alcanar. Des de la
CUP afirmem que la transparència s’exerceix i no només se proclama deixant-la en paraules buides i sense cap tipus de sentit.

El govern de l’ARROGÀNCIA, és l’actitud que té una mala

El ple ordinari és l’eina institucional que tenim per fer escoltar la nostra veu i exposar el nostre treball. És per això, que
l’assemblea local de la CUP Alcanar – Les Cases demanem al
govern d’ERC que deixe d’incomplir la normativa vigent.

autoestima inflada, creu tenir més drets i privilegis que els altres.

Assemblea local CUP Alcanar – les Cases

El govern de la PREPOTÈNCIA, és l’actitud de qui vol imposar

Novembre de 2021

El govern de la SUPÈRBIA, en sentir-se superior o millor que la

resta, provocant refús i distància amb els altres.

el seu poder sobre la resta i treure’n un profit.

Alcanar i les Cases, el Sénia, Països Catalans

El govern de l’OBSTINACIÓ, és aquella postura tossuda, la que

sempre es tanca en la seva opinió sense atendre les opinions
dels altres.

Des del nostre grup ens voldríem equivocar i que tot plegat fos

un simple miratge, però malauradament cada dia tenim més
raons per pensar que el S.A.P.O. està instal·lat entre nosaltres.

Els grans herois: la gent gran del municipi
El diumenge, 24 d’octubre, després de molt temps, es van
reprendre les activitats relacionades amb la gent gran.

El ple: l’eina imprescindible del poble
Des de l’assemblea local de la CUP Alcanar – Les Cases denunciem que el govern d’ERC a l’Ajuntament d’Alcanar incompleix de
nou – ja que no és un fet novedós des de que la CUP està dins
l’Ajuntament – l’article 46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i l’article
98.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC) ja que no convoca com a mínim, una sessió de ple
ordinari dintre del període de 2 mesos tal com està estipulat. Cal
recordar que la darrera sessió de ple ordinari es va realitzar
el passat dijous 27 de maig.
Alcanar és un municipi d’entre 5.001 habitants i 20.000 habitants per tant, tenint en compte la normativa anteriorment esmentada, s’ha de celebrar un ple ordinari com a mínim cada
dos mesos. També, així es va aprovar durant el primer ple de la
legislatura 2019/2023 datat del 15 de juny del 2019.
En canvi, el govern d’ERC a l’Ajuntament d’Alcanar sí que ha convocat plens extraordinaris telemàtics com el del 22 de juliol amb només dos punts (Proposta de la regidoria de Festes, d’aprovació del
quadrant d’horaris d’actes taurins de les Festes d’Agost 2021 de les
Cases d’Alcanar i Proposta regidoria de Turisme aprovació pròrroga
qualificació zona turística horaris comercials ) i on no hi va haver-hi
precs, ni preguntes i l’oposició no va poder presentar mocions.
També, destaquem el ple extraordinari telemàtic del 26 d’agost on
se van tractar, entre d’altres, mocions endarrerides del maig de 2021
i on per sorpresa del Grup Municipal de la CUP es van fer esmenes
per part del Govern Local al mateix ple, enlloc d’haver-les fet entre
els mesos de maig i agost, fet que reflexa una falta democràtica i
manca de voluntat d’arribar a acords amb els grups de l’oposició.

L’obertura del local de l’Associació de l’Esplai de la Gent Gran
i les tardes de ball al Centre Cívic, per part de l’Associació de
Pensionistes, Jubilats i Protectors d’Alcanar, així com el Casal
de Jubilats de les Cases és un pas més cap a la normalitat, fet
que ens genera una gran alegria. Tots tres són llocs importants
de retrobament on poden gaudir d’estones de tertúlia, ball i
festa, deixant enrere els dies llargs de confinament.
Amb la voluntat de fer durables i permanents aquests espais
de trobada, des de l’equip de govern estem fent gestions per
a poder llogar, amb opció de compra, el local de l’esplai de la
gent gran d’Alcanar. Esperem poder anunciar, molt prompte,
que el contracte ja és una realitat.
Tot i que sovint escoltem que la gent gran són ‘el col·lectiu més
vulnerable’, davant la situació que hem viscut aquest darrer any
i mig han demostrat tot el contrari. Són un pilar per a nosaltres,
els i les seues descendents i, per tant, per a tot poble, perquè
tenen la saviesa que ens ensenya a entendre millor el nostre
passat i ens donen força per a mirar el futur.
Els iaios i iaies d’avui tenen un paper important en les
dinàmiques familiars. Sense ells i elles la nostra vida no seria
tan fàcil, ja que cuiden els nostres fills i filles amb una vocació
infinita, deixant de banda, en mols casos, els seus interessos.
Hem d’admetre que tenen una connexió especial amb els nets
i un rol diferent que els fa ser molt rellevants.
Sentim absolut agraïment per la paciència i responsabilitat
que han demostrat tenir durant la pandèmia i que segueixen
demostrant, ja que la seua capacitat d’adaptació és d’admirar.
Gràcies per tots els esforços que esteu fent, per tots els
moments viscuts, i per convertir-vos en grans mestres i
exemples a seguir. Ara us mereixeu una mica de distracció i de
companyonia amb els vostres iguals.
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L’Ajuntament d’Alcanar crearà un espai dedicat
al dol perinatal, gestacional i neonatal
El municipi d’Alcanar ha celebrat en-

municipals. En el transcurs de l’acte es

guany, per primera vegada, el Dia Inter-

va encendre una espelma en record de

nacional del Dol Perinatal, Gestacional

tots els nadons del municipi que han

i Neonatal. L’acte va tenir lloc el dia 16

marxat abans d’hora.

d’octubre a la replaceta situada al camí

La regidora d’Afers Socials i Famílies,

del cementeri, on es va retre un petit
homenatge a les criatures que han mort
abans de nàixer, al moment de nàixer o
en les primeres setmanes de vida.
Aquesta iniciativa és la primera acció
d’un projecte de suport i acompanyament al dol perinatal que es desenvoluparà els pròxims mesos i a la qual
han donat suport tots els grups polítics

Maribel Ramon, va anunciar la voluntat
del consistori de dotar el municipi amb
un espai memorial destinat a acompanyar les famílies que han patit aquesta
traumàtica situació. “Es tracta de reco-

nèixer el dol de les famílies i parelles
afectades i oferir-los un espai de recolliment i serenor per a recordar el
fill o filla que han perdut. És per això

que volem que siguen les mateixes fa-

mílies les que proposen aquest espai,
així com els elements que consideren
més adequats per al reconeixement
del dol i per a l’homenatge als seus

fills”. Maribel també va explicar que dins
d’aquest mateix projecte es programaran tallers i conferències al voltant del dol
gestacional, perinatal i neonatal.
La xarrada de la psicòloga canareva Judit Labèrnia, especialitzada en aquesta
mena de dol, va centrar aquest primer homenatge. Labèrnia va explicar que, malgrat ser freqüent, la mort perinatal i gesta-

Recomanacions literàries
01

Las voces olvidadas
Mónica Álvarez – M. Àngels Claramunt – Laura G. Carrascosa - Cristina Silvestre
Editorial Obstare

Aquest llibre, escrit per quatre dones, dona veu, espai i temps als nadons que només van viure al

ventre matern; a les mares, que moltes vegades van ocultar el dol pel silenci social i cultural a què

aquestes pèrdues han estat sotmeses, i als pares, en els quals, encara avui, gairebé ningú no pensa.
Recorre tota l’experiència de la pèrdua d’un nadó en les primeres setmanes de gestació i vol donar
veu a aquests nadons que només van viure al ventre matern i a aquestes mares que es van trobar

amb el fet que la seua necessitat de dol els era negada. Un llibre en honor de tots aquells xiquets i
xiquetes dels quals no es va parlar més que en la intimitat del cor dels seus pares, que van emmudir
perquè no hi havia ningú que els escoltés.

Aborda temes tan relacionats com les fases del dol, els problemes de fertilitat, les pèrdues de repe-

tició, el maneig de l’avortament, els pits plens i els braços buits, o els següents embarassos i parts.
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Vida local
cional és un tema tabú, “un dol desau-

toritzat, ja que la societat no reconeix
aquests infants i sovint en minimitza

la pèrdua”. En aquest sentit, considera
necessària la creació d’espais de trobada i de suport a les persones afectades.
“És molt important que se senten
acompanyades socialment en el pro-

cés de dol que comporta aquesta
dura experiència. El saber i l’experi-

ència d’altres persones que han tran-

sitat i integrat aquest patiment són
molt valuosos”, va explicar Labèrnia.

la Biblioteca Trinitari Fabregat sobre el
dol gestacional, perinatal i neonatal.
Coincidint amb el Dia Internacional del
Dol Perinatal, Gestacional i Neonatal
(15 d’octubre), Trini Fibla Agustín ha
donat a la Biblioteca Trinitari Fabregat un lot de llibres especialitzats en

“

aquesta matèria i ha facilitat una relació
de material bibliogràfic de suport per a
les famílies que en algun moment de la
vida experimenten aquesta traumàtica
experiència. Aquest material es troba
a disposició de les persones usuàries.
Trini ha acompanyat la seua donació
amb aquest escrit:

02

Quan una dona perd un fill/a durant l’embaràs, no li digues mai: “no passa
res”, ”ja en tindràs més”, “ets jove”, “ja tens fills”…

Cada fill és únic i irreemplaçable. Un fill representa moltes il·lusions, esperances, amor i un projecte de família. Perdre un fill és perdre també tot això.

Estes pèrdues suposen un fort impacte emocional, un fet traumàtic per al
que no s’està mai preparat.

Plorar i parlar i sentir-se compresa solen ser les necessitats que tenen estes

dones. I sovint es troben SILENCI. Un silenci que fa mal. Un dolor afegit al
que ja senten.

“

Trini Fibla ha donat un lot de llibres a

Trenquem tabús. Avancem. Reconeguem el dol gestacional i perinatal i acom-

panyem emocionalment les dones i famílies que passen per estes tristes ex-

.

periències. Perquè parlar és sanar per passar del dol a l’amor pel fill perdut.
Espero que estes lectures ens ajuden a totes i a tots

T’estimaré sempre
Debi Gliori
Editorial Timun Mas

Sóc una guineu petita, dolenta i malcarada, i ningú no
m’estima gens –diu el Cueta. Però això no és veritat i la
mare del petit Cueta està disposada a provar que el seu
amor no té barreres i que no hi ha cap malesa que no es
puga perdonar.
És un conte d’allò més entranyable, adreçat als més menuts, que parla de l’amor incondicional entre dues persones: la mare i el fill. A banda d’exposar un tema tan important com la durabilitat i la consistència de l’amor, Debi Glori
aborda el tema de la mort. Està molt bé per a treballar-lo

.

en qualsevol moment, encara que no s’haja produït cap
mort
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L’Ajuntament d’Alcanar lamenta el traspàs de la treballadora municipal Maria Re-

verter Queralt i posa en valor la seua professionalitat i vocació de servei públic,
que va assumir amb gran dedicació, compromís i responsabilitat. Maria, a més,

va estar activa molts d’anys en diferents entitats socials i culturals del municipi i
es va guanyar l’estima de tothom. El consistori expressa el més sincer condol als
seus familiars i amics.

Et desitgem que dels camins faces drecera,
que vages molt amunt on el vent siga suau;
et desitgem que siga sempre primavera
i que entre estels brillants trobes la pau.
Et desitgem un camp ple de rovelles,
un marjal de colors entre les mans;
una tardor que faça tombarelles,
que entre tants infinits trobes descans.
En memòria de Maria Reverter Queralt,
dels teus companys i companyes de
l’Ajuntament d’Alcanar
DEP
Alcanar, octubre de 2021

Trobada de la Pastoral Penitenciària a l’Ermita del Remei d’Alcanar
A principis de la tardor va tenir lloc a

La jornada va començar amb una eu-

l’Ermita del Remei d’Alcanar l’inici del

caristia en memòria de la voluntària

curs de voluntariat de la Pastoral Peni-

Lucía Igual Febrer (germana de la Con-

tenciària del Bisbat de Tortosa. Els participants es divideixen en dos grups: el
de la presó de Mas d’Enric - Tarragona
(zona nord) i el de la presó d’Albocàsser - Castelló II (zona sud). En aquests
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solació), que es va morir el 25 de juliol.
Posteriorment hi va haver una trobada,
en què es va informar de les novetats
del curs, i un dinar de germanor.

.

grups hi participen tres persones volun-

Autoria text: Pastoral Penitenciària

tàries d’Alcanar.

del Bisbat de Tortosa

Vida local
Robert Garcia rep el Premi Talent Cambra 2021
en la categoria de Medi Ambient i Entorn Natural
La Fundació Impulsa Talentum XXI va

zada, així com als més de 1.300 partici-

reconèixer projectes, institucions, em-

lliurar el passat 17 d’octubre els 32 guar-

pants i les 71 entitats implicades”.

preses o persones de tots els àmbits que

dons corresponents a l’edició 2021 dels

En el transcurs de l’acte, tant la Cambra

destaquen per aportar solucions imagina-

Premis Talent Cambra. L’acte va tenir lloc
al Hub de la Cambra de Comerç de Barcelona, entitat col·laboradora dels guardons.
La iniciativa Catalunya CleanUp Challenge,
liderada per Robert Garcia Pano, va rebre
el Premi Talent Cambra 2021 en la categoria de Medi Ambient i Entorn Natural.
Robert va destacar que “aquest premi és

de Comerç de Barcelona, mitjançant Bru
Recolons, fundador dels Premis Talent
i de la Fundació Impulsa Talentum XXI,
com Anna Barnadas, secretària d’Acció

tives a reptes, problemes i situacions. Entre els criteris més transversals hi ha l’ús
de la tecnologia, la sostenibilitat o els criteris ambientals, a més de projectes inno-

Climàtica de la Generalitat, van oferir pú-

vadors, d’èxit i disruptius.

blicament la col·laboració de les institu-

El Catalunya CleanUp Challenge en xifres

cions que representen per a impulsar el
projecte Catalunya CleanUp Challenge i,

una satisfacció i un orgull perquè és un

fins i tot, millorar-lo.

reconeixement a l’enorme feina realit-

L’objectiu dels Premis Talent Cambra és

A hores d’ara, el Catalunya CleanUp
Challenge ha superat les 692.000 captures (peces arreplegades i documentades) i, només a Catalunya, ha superat les
218.000, i té presència a 36 comarques i
més de 200 municipis. Hi ha més de 1.300
participants, procedents de 32 països
dels cinc continents.
Les entitats col·laboradores són 71, entre
les quals l’Agència de Residus de Catalunya. Un dels projectes amb aquesta
Agència és estendre la iniciativa a tots els
parcs naturals de Catalunya.
Al Montsià hi col·labora el Consell Comarcal i els tretze ajuntaments que en formen

.

part. Aquesta comarca està a punt d’asRobert va rebre el premi de mans de la secretària d’Acció Climàtica de la Generalitat, Anna Barnadas

solir l’objectiu de 50.000 peces

Benjamí Prades acaba la campanya com a
millor ciclista amateur espanyol
La temporada del ciclista canareu
Benjamí Prades ha estat espectacular,
aconseguint, en l’última prova oficial de

ge II Volta al Trajo Internacional.
Pràcticament amb la temporada d’Elit

la temporada amb el Vigo Rias Baixas,

i Sub-23 finalitzada, Benjamí Prades

el triomf de la segona etapa del Challen-

s’ha convertit en el ciclista amateur més

destacat de l’Estat espanyol, protagonitzant una final de temporada boníssima amb sis victòries, a les quals se

.

suma l’obtinguda a Mata d’Alcàntara, i
un total de vuit triomfs parcials
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Èxit d’assistència al 21è Cap de Setmana Ibèric a Alcanar
Com cada any, el primer cap de setma-

tallers didàctics adreçats a xiquets i xi-

na d’octubre tothom ha tingut una gran

quetes, un concert de música electrò-

oportunitat per a conèixer com era la gent
de la Moleta del Remei i de les nostres
terres fa 2.200 anys. El Cap de Setmana
Ibèric és l’esdeveniment anual de la Ruta
dels Ibers més important de Catalunya.
“Enguany, la valoració que en fem des

de l’Ajuntament és molt bona, tot i

que les mesures preventives de la co-

vid-19 han fet que algunes persones
no poguessen assistir als actes pel
límit de capacitat dels espais”, expli-

ca el regidor de Turisme, Jordi Monfort.
“Tenim ganes de seguir apostant per

la difusió del nostre llegat iber. L’any
vinent esperem poder reprendre el

festival Tyrika amb una programació
molt més àmplia”, afegeix Monfort.

A Alcanar la programació dels dies 2 i 3
d’octubre va incloure jornades de portes obertes al poblat ibèric de la Moleta

nica experimental a la zona d’oliveres
mil·lenàries i una visita teatralitzada. En
total, més de 450 persones van gaudir
d’alguna de les activitats.
I com cada any, es va fer una conferència a càrrec del doctor David Garcia, ar-

Helena Fibla, coordinadora del Cap de
Setmana Ibèric a Alcanar, destaca que,
“durant la visita teatralitzada a la Moleta del Remei, el públic va poder sentir el so del corn marí que es va fer sonar des del jaciment de Sant Jaume, i

queòleg director de les excavacions del

comprovar així com era la comunica-

jaciment de Sant Jaume, d’Alcanar. Tal

ció entre els jaciments que formaven

com va explicar Garcia a la conferència,

“a banda dels resultats de la campanya d’excavació d’enguany al jaci-

part del complex Sant Jaume, una experiència realment emocionant”.

ment de Sant Jaume, es va presentar

D’altra banda, també cal posar en valor

peces aparegudes en les excavaci-

Tyrika amb èxit d’assistència: “Es va po-

el projecte d’impressió en 3D de les

que es van presentar les primeres Nits de

ons arqueològiques, concretament

der gaudir de música electrònica vincu-

les que conformaven la vaixella ritual,

i es va poder observar en directe com
era el funcionament d’una d’aquestes
peces, la clepsidra, tal com s’utilitzava fa més de 2.600 anys”. La conferèn-

del Remei i al Centre d’Interpretació de

cia també es va retransmetre en directe

la Cultura dels Ibers - Casa O’Connor,

i es pot recuperar al canal de Youtube
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de l’Ajuntament d’Alcanar.

lada a sons de la llengua ibèrica, en un
entorn fantàstic com és la zona de les
oliveres mil·lenàries properes a la Moleta del Remei, on es va crear un ambi-

.

ent màgic gràcies a la il·luminació amb
suaus llums de colors”, afegeix Fibla

Cultura
Fotos: Àlex Espuny

El relat “També la vida”, de Marta Sans, guanya el Premi
de de Narrativa del Grup de Dones d’Ulldecona
Marta Sans, amb “També la vida”, s’ha
endut el primer premi del Concurs de
Narrativa de Dones que, des de fa 34
anys, organitza el Grup de Dones d’Ull-

decona. L’acte de lliurament de premis
es va fer a la Casa de Cultura d’Ulldeco-

na, el 16 d’octubre, vesprada del Dia de
les Dones Escriptores, que se celebra

per a fer visible el treball de les dones a
la literatura i combatre la discriminació
que han rebut al llarg de la història.

“També la vida” té un alt contingut de
denúncia política de la privatització del

model sanitari i de la privatització de

l’avortament a Catalunya, “que fa que
este es convertisca en un servei i no

en un dret, i no fa més que fomentar el
tabú i l’estigma de les dones que pas-

sen per estes situacions tan doloro-

ses”, explica la Marta, i afig: “és un relat

engegar des de l’Assemblea Vaga Fe-

que ens diuen que una dona no haurà

ment, aquest moviment ha aconseguit

sobre la violència de triar els camins
de transitar pel sol fet de ser dona”.

minista a les Terres de l’Ebre. De mopresentar una proposta de resolució al

“També la vida” comença quan la seua

Parlament de Catalunya.

acaba de començar un màster, es que-

terari i ha destacat el mèrit del Grup de

tabús i els diferents tipus de violència

du a terme des dels inicis d’aquest con-

flectits: des de menystenir la voluntat

tat relacionada amb les dones.

protagonista, que té vint-i-pocs anys i

La Marta ha agraït aquest nou premi li-

da embarassada. Totes les traves, els

Dones d’Ulldecona i la gran labor que

que pateixen les dones s’hi veuen re-

curs, la temàtica del qual sempre ha es-

de la dona quan vol decidir sobre el
seu cos fins a la violència institucional
i la violència que exerceix la societat

per la pressió de ser mares i complir

el manament heteropatriarcal. L’autora

ha emmarcat el relat en la campanya

“L’avortament a la pública”, que ella,
juntament amb altres companyes, va
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Tauler d’anuncis
Obert el termini de presentació de candidatures a la IX Gala Esportiva
Canareva i Casenca
Després de l’aturada de l’any passat a causa de la pandèmia de covid-19, l’Ajuntament d’Alcanar,
a través de la Regidoria d’Esports, ha organitzat una nova edició de la Gala Esportiva Canareva i
Casenca, amb el suport de la Diputació de Tarragona. Es tracta d’un acte de reconeixement dels
esportistes, equips, entitats esportives, entrenadors i entrenadores vinculats al nostre municipi que
hagen tingut una actuació destacada enguany o durant etapes anteriors.
Com en edicions anteriors, prop d’un centenar d’esportistes rebran una medalla commemorativa en nom de l’Ajuntament i la Diputació de Tarragona, amb una atenció especial als cinc grans
premis: Esportista Local, Trajectòria Esportiva, Promesa Esportiva, Esdeveniment Esportiu i Millor
Esportista i/o Membre de l’Entitat.
L’edició d’enguany se celebrarà al desembre, sempre tenint en compte l’evolució de la pandèmia
i les mesures de prevenció de la covid-19. El termini de presentació de candidatures finalitza el
pròxim 26 de novembre.

“L’heroïna del segle XXI: desconnectant de les pantalles”, per
Marc Massip
Xarrada en el marc del quart cicle “L’art d’educar amb amor i consciència”, organitzat
per l’Ajuntament d’Alcanar, amb la col·laboració de l’entitat Ameiba i les associacions
de famílies de l’Escola Joan Baptista Serra i l’Institut Sòl de Riu, d’Alcanar.
Massip és psicòleg i expert en addicció a les noves tecnologies. A més, és director de
Desconect@, un programa psicoeducatiu que té com a objectiu que els jóvens i les
seues famílies aprenguen a fer un ús adequat del telèfon mòbil, les xarxes socials i els
videojocs, sense deteriorar les relacions personals ni crear dependències o addiccions.
És autor del llibre Desconnecta, que ha estat un èxit de vendes.
Cal confirmar l’assistència a la xarrada amb inscripció prèvia enviant un WhatsApp al
telèfon 627338980 i indicant el nom i els cognoms.
L’Ajuntament d’Alcanar ha aprovat un preu públic per a l’entrada de 3 euros, que cal
pagar el mateix dia de la xarrada en el moment d’accedir-hi. Hi haurà servei de guarderia, però, a causa de la normativa sobre la covid-19, cal inscripció prèvia a través del
mateix telèfon.

Taller de tàping per a desactivar el trauma causat per les
pluges torrencials de l’1 de setembre
El dissabte 20 de novembre, a les 10 h, al Casal de Jubilats de les Cases, l’Ajuntament d’Alcanar organitza un taller de tàping que té com a objectiu desactivar el
trauma causat per les pluges torrencials de l’1 de setembre.
La sessió, a càrrec de la psicòloga de les Cases Glòria Juan, col·laboradora de la plataforma Monsortirem, està destinada a persones que, arran dels aiguats i les inundacions del dia 1 de setembre, pateixen algun símptoma com insomni, angoixa, nerviosisme o hipervigilància. El tàping és una tècnica de la medicina xinesa. Es tracta de
pegar copets amb els dits sobre uns punts específics del cos per a alliberar l’impacte
del moment del trauma. Les persones participants aprendran a utilitzar aquesta tècnica per a aplicar-la en diferents moments.

.

El taller està destinat a persones majors de dotze anys. Cal confirmar l’assistència a
la sessió amb inscripció prèvia enviant un WhatsApp al telèfon 627338980 i indicant
el nom i els cognoms
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Les cadires de boga

Ara fa...
tari d’una botiga de mobles que hi
va haver al carrer de Suñer.
A pur de temps i d’ús, el cul de la
cadira s’anava desgastant i acabava trencant-se. Com que en aquell
temps s’economitzava tant com es
podia, la vida de les cadires s’allargava al màxim perquè es reparaven
constantment i gairebé mai no es
llençaven. Els embogadors, més
que no pas els cadirers, eren els que
feien la faena de reparar el seients

Veïnes jugant a cartes al carrer de Sant Nicolau, assegudes a les cadires de boga.
D’esquerra a dreta: la tia Garrella, l’Enrica “la Reina”, la Carme “la Sant Roca” i la
Roseta “la Cota”.

més catxes. Una vegada fetes les

quotidianes i necessàries del mobili-

peces de fusta, el primer pas era

ari de qualsevol casa. En aquest ar-

armar l’estructura de la cadira i ani-

ticle girem la vista enrere per a situ-

vellar-la. En acabat, teixien el trenat

ar-nos a la primera meitat del segle

del seient amb la boga.

XX. Un moment en què, tot i que es

El mateix cadirer s’encarregava

i dissenys, a les llars dels pobles les
cadires de boga (o bova) continuaven essent les més habituals.

i gastades es baixaven als prats,
s’empraven per a fer determinades
faenes o, simplement, eren les que

La cadira és una de les peces més

produeix un augment dels materials

gastats. Així, les cadires més velles

d’anar a cercar la boga al riu i la
deixava assecar durant un temps
fins que la podia treballar. A l’agost
era quan calia collir aquesta planta

s’utilitzaven per a sortir a prendre la
fresca al carrer. Les dones que anaven a cosir solien usar una cadira
nova que deixaven a això la modista marcada amb el seu nom.
Fonts orals consultades per a l’elaboració d’aquest article han explicat que, al voltant de la dècada dels
quaranta, al Rocall hi vivia la tia Prova i els seus dos fills. Tots tres es dedicaven a anar pels carrers del poble

Aquesta classe de cadires eren un

aquàtica, sempre en lluna plena per

objecte artesanal que feia el cadi-

a que no es corqués. Es deixava

rer, un ofici entre el fuster i el cis-

assecar al sol fins que es blanque-

teller que, normalment, passava de

javen les fibres. En acabat, pentina-

pares a fills. Aquests artesans es

va la boga i en feia llargues cordes

dedicaven a fer tot el procés d’ela-

que després utilitzava per a fer els

boració de la cadira, que solia ser

“culs” de les cadires. El temps que

de fusta de pi o de mobila. Feien

costava fer-ne una era d’una jor-

cadires baixes per a cosir, cadires

nada completa i, només el trenat,

per a xiquets, cadires de joguina, la

costava unes tres hores. A Alcanar,

bé era embogadora. Per cada cadira

cadira xata, la catalana, la castella-

l’últim cadirer va ser Agustí Queralt,

que arreglava diuen que feia pagar

na, la xaparra…, de més altes i de

pare d’Agustí Queralt Fibla, propie-

una pesseta i la voluntat

fent “arreglos”. La mare reparava
paraigües, mentre que els fills feien
d’embogadors i reparaven altres objectes, com els marcs de fusta de
les fotografies familiars. Conten les
mateixes fonts que la Negócio, una
dona que vivia a una de les coves
que hi havia darrere del calvari, tam-

.
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La contra d’

escolta-la!

107.5 FM

“La relació que tenim construïda amb la mort i els processos de
dol necessita un canvi de paradigma i un treball profund”
Judit Labèrnia (Alcanar, 1988) és psicò-

guéssem els recursos per a acompanyar

sentir que tenim i que podem continuar

loga i psicoterapeuta especialitzada en

estos tipus de dols aportarà ingredients

construint recursos de qualitat a l’àmbit

sexualitat i psicologia perinatal gràcies

molt necessaris per a facilitar que les fa-

rural del nostre poble. Que des de l’estima

a una dilatada formació. A cavall entre
Barcelona i Alcanar, acompanya parelles i famílies en el camí de la maternitat i la sexualitat plena i és també un
referent a l’hora d’impartir tallers i formacions. En l’actualitat col·labora amb
l’Ajuntament en el projecte de reconeixement del dol perinatal, neonatal i
gestacional per a dones del municipi.
Per què t’especialitzes en psicologia
perinatal i sexualitat?
Diria que m’hi he especialitzat perquè
m’apassionen i vibro alt en ambdós camps.
Personalment i professionalment entenc
que estan íntimament lligats en molts punts
de l’experiència humana, tant si esta és
portada a la consciència com si no ho és.
L’Ajuntament ha impulsat un procés

mílies que hi transiten puguen elaborar el

poguéssem fer-hi lloc i que l’anomenada

seu dol d’una manera més sana i cuidada.

fuita de talents sigue cada vegada menor.

Podem celebrar que les institucions s’es-

Sovint expliques que allò que veritable-

tiguen comprometent en el reconeixement
d’estos processos i que des de la revisió
sensible se puguen anar articulant accions
que sostinguen, cada vegada més, totes
les persones que ho viuen, i reduïsquen la
soledat i el silenci social imperants.

ment et suposa una expansió sense precedents és la vivència de la maternitat.

A títol personal, sí: ho vaig viure així. A títol professional, sí: també vaig observant
que es presenta així. No obstant això, la
vivència de la maternitat no és únicament

Què t’aporta en l’àmbit personal formar part d’aquest projecte?
Senzillament sento que aquesta realitat existeix i que el paper clau l’ocupen
les famílies que han viscut estes morts,
pèrdues i dols. Jo únicament estic per a
aportar els meus coneixements sobre el

tenir un fill o una filla, sinó que aquesta expansió sense precedents també l’observo
quan les persones fan un procés de revisió
i posicionament profund sobre la relació
simbòlica que estableixen amb el concepte de la maternitat i l’arquetip maternal.
En aquest sentit, com vius la criança

camp per a que, aquí, esta realitat co-

respectuosa?

mence a ser cuidada. Ara, reflexionant,

Sento i veig la criança respectuosa com

La imatge és de Verdesotti fotografia

per a donar llum al dol perinatal, ges-

puc dir que a nivell personal se m’eixam-

la continuïtat orgànica i fisiològica en

tacional i neonatal. Per què creus que

pla el cor i l’ànima, s’eleva l’esperança

l’acompanyament i preservació de la

que la vida i les cures se vagen ficant en

vida, que parteix del potencial creador

el centre “al meu poble”.

de l’energia sexual. Aprendre a respectar

Com encaixa la decisió d’instal·lar-te

les nostres criatures implica reaprendre

definitivament a Alcanar amb la teua

a respectar-mos a natros i fer-mos càr-

trajectòria?

rec com a adultes de les nostres pròpies

Per a mi és important que poguéssem

ferides d’infant

és important validar aquesta mena de
dol i donar-hi veu?
La relació que tenim construïda amb la
mort i els processos de dol en general necessita un canvi de paradigma i un treball
profund per a que poguéssem entendre’ls
i respectar-los. Que com a societat tin-

.

