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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: dilluns, dimecres, i dissabte de 10 a 13 h.
Tarda: dimarts i dijous de 17 a 19:30 h.

BIBLIOTECA DE LES CASES D’ALCANAR

Tarda: de dilluns a divendres de 17 a 19:30 h.

DEIXALLERIA MUNICIPAL

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

CEMENTERI MUNICIPAL

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

Dissabte: de 9.30 a 13.30h i de 17 a 20:30h.
Diumenge: d’11 a 13.30h i de 17 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 18 d’octubre.

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

Del 19 al 25 d’octubre.

Farmàcia Jordi Delgado Boix
Tel. 977 730 105 – C/Generalitat, 17

Del 26 d’octubre a l’1 de novembre.
Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó
Tel. 977 732 297 – C/Felip Pedrell, 1

Del 2 al 8 de novembre.

Farmàcia Jordi Delgado Boix
Tel. 977 730 105 – C/Generalitat, 17

Del 9 al 15 de novembre.

Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó
Tel. 977 732 297 – C/Felip Pedrell, 1
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El servei gratuït de recollida de mobles i
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Editorial
Per davant de tot, les persones
Fa just un any celebràvem les Quinquennals d’Alcanar, les nostres festes més
emblemàtiques. Malauradament enguany no podrem viure les Festes del Remei com els seus i les seues protagonistes es mereixerien. Des d’aquí volem
enviar un missatge de gratitud a les pubilletes, les pubilles, els hereus, els
hereus infantils i les seues famílies, per la seua altesa de mires i la responsabilitat que han mostrat en aquests moments d’incertesa.
Fa just un any ningú no es podia imaginar que l’any 2020 ens posaria al davant un repte global que marcaria per a sempre més les nostres vides. La crisi
sanitària i econòmica generada per la covid-19 ha posat al descobert un con-

junt de línies roges del nostre estat del benestar que no podem travessar, com
la cura de les persones grans, el dret a un habitatge digne, una sanitat pública
i universal o el dret dels infants i jóvens a una educació i un lleure de qualitat.
Aquests mesos hem sentit com una pandèmia similar al terratrèmol del Castor
ens sacsava i feia trontollar un sistema que junts hem estat construint des de
l’inici de la democràcia. Ara més que mai, la justícia social i redistributiva ens
ha de permetre de vetlar pels drets bàsics de tothom i, especialment, pels
d’aquelles persones més vulnerables. I no podem defallir.
Els ajuntaments som les administracions públiques que treballem més a
prop de les persones. Malgrat que no sempre tenim les competències necessàries, posem tots els esforços per a escoltar i atendre les necessitats de
la ciutadania des de diferents àmbits: urbanisme, medi ambient, ensenyament, serveis socials, desenvolupament econòmic, seguretat o salut, entre
d’altres. Per això, hem de dissenyar pressupostos ambiciosos i generosos
que es materialitzen en les diferents polítiques públiques que reverteixen en
el benestar de les persones del municipi.
No ho dubteu: treballem per a vosaltres, perquè l’Ajuntament som tots i totes.

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 semàfor

?

El Casal Cívic Trinitari Bel organitza anualment el curs
“Convivència intercultural”, destinat a persones del municipi
que pervenen d’altres països, per tal d’aproximar-les a la
llengua i la cultura catalanes. La Regidoria d’Acció Social
ha dissenyat i lliurat a les estudiants un dossier que inclou
tot el material. Aprofiteu el curs al màxim i molts d’ànims!

Rosa Queralt Forcadell explicava el
xarxa social de Facebook que cada
troba mascaretes en terra, unes al
L’incivisme no para –explica–, i això
ha els contenidors.

24 de setembre a la
dia, al mateix carrer,
costat de les altres.
que a dos passes hi

D’on ve este malnom?
Cabalea
Dels cognoms també en surten malnoms, i tant! A més a més, com que els canareus som experts en la llengua,
els modifiquem i en formem renoms ben sonors, amb reminiscències pretèrites. És el cas dels Cabalea.
El canonge Josep Matamoros explica que a mitjan 1700 arribava a Alcanar don Andreu Chavalera, funcionari
reial, que es casaria al poble amb n’Agustina Queralt. Als registres hi figura com a tortosí, cosa que hom no ha
pogut corroborar. Sons fills i sons nets van tindre igual pes i igual importància. Així, sons nets Joaquim i Maties
foren, de fet, l’abat de Santa Maria de Benifassà i el canonge de la seu de Tortosa, respectivament.
Després de la funció religiosa, mossèn Joaquim Chavalera Gil s’estigué al poble l’estiu del 1813, ja que els
francesos havien acampat al monestir. Fou llavors quan els locals, fent caure la erra i modificant la ch inicial,
van mutar-li el cognom de Chavalera a Cabalea.
I així es va quedar per als descendents col·laterals, sons nebots i nebodes. I així ha continuat a dia d’avui, en
què els pocs Chavaleres que queden encara duen esta malformació tan canareva, però amb regust tan històric.
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Modificació de l’Ordenança reguladora
de les tarifes i preus de l’aigua
Primera part: origen i solució d’un problema que ha durat dèsset anys

En la darrera sessió plenària ordinària, celebrada el 24 de setembre, es va aprovar la modificació
de l’Ordenança reguladora de les

tarifes i preus per la prestació del
servei municipal d’aigua potable
i altres serveis complementaris,

amb els vots afirmatius d’Esquerra,
Junts x Alcanar i el PSC i les abstencions de la CUP i Desperta’t.

La modificació d’aquesta ordenança, que entrarà en vigor l’1 de gener

de 2021, implica una reformulació
dels trams de consum i una variació

dels preus, a més de la introducció
d’una tarifa social i una tarifa de fuites, i també la creació de la tarifa per
a ús industrial a Alcanar Platja. Els

propers mesos anirem explicant els
detalls sobre tots aquests aspectes,

així com els tràmits necessaris per a
acollir-se a aquestes noves tarifes.

Tanmateix, és important explicar
el perquè d’aquesta modificació i

l’origen d’una problemàtica que ha

tingut, té i tindrà una afectació important en l’economia municipal.
L’origen del problema
El febrer de 2003, el govern muni-

cipal del moment va transformar,
mitjançant un acord del Ple, un
contracte d’arrendament de ser-

veis que vencia el 2005 en una
concessió, sense tenir en compte
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els informes desfavorables de Secretaria i Intervenció, que advertien que aquesta modificació vulnerava els principis de publicitat
i concurrència i que el procés de
tramitació no era l’adequat. D’altra banda, també advertien que no
s’aportava documentació tècnica
imprescindible, com el plec economicofinancer,
l’avantprojecte
d’explotació o els plans d’obres
aprovats, entre d’altra, i que la fórmula correcta per a dur a terme
totes les inversions amb què es
pretenia justificar aquesta modificació hauria estat rescatar el servei i fer una nova licitació seguint
els procediments legalment establerts. Sense tenir en compte cap
de les recomanacions fetes pels
tècnics municipals, el contracte es
va modificar i es va prorrogar per
vint anys.
Davant d’aquesta irregularitat, la
Intervenció municipal es va negar
a validar les liquidacions del servei, és a dir, el resultat d’explotació per la prestació del servei que
l’empresa adjudicatària presenta
al final de cada exercici. Aquestes
liquidacions, a partir de l’any 2005,
van presentar un resultat negatiu
que, en no ser reconegut, l’Ajuntament no va pagar. Així mateix, davant la impossibilitat de modificar

la tarifa per a compensar el dèficit,
el deute es va anar incrementant
progressivament.
Davant

d’aquest

impagament,

l’empresa

concessionària

contenciós

contra

del

servei, Sorea, va presentar un
l’Ajuntament

que va desembocar, el 2017, en
una sentència ferma que obliga-

va el consistori a pagar la suma
de 557.274,05 € en concepte de

les liquidacions dels anys 2005 a

2011. El 2018, l’Ajuntament va fer
front a aquest pagament.

Posteriorment, una nova sentèn-

cia va condemnar l’Ajuntament a
pagar 218.378,72 € en concepte
de les liquidacions dels exercicis

2012 a 2015, a més de 4.958,39

€ en concepte d’interessos. Així
mateix, cal afegir que, del període 2005-2011, encara quedaven

pendents de liquidar 44.674,85 €

en concepte d’interessos. Malgrat
que la sentència era ferma, des

de l’empresa no se’n va demanar
l’execució davant la voluntat ex-

pressada per l’Ajuntament d’inten-

tar assolir un acord per a fer front
als pagaments pendents i resoldre el desajust tarifari. No obstant
això, el deute amb l’empresa es
va seguir acumulant en els anys
posteriors, fins al 2020.

Acció de govern
Interessos demora període 2005-2011
Sentència exercicis 2012-2015
Liquidació exercici 2016
Liquidació exercici 2017
Liquidació exercici 2018
Liquidació exercici 2019
* Liquidació exercici 2020
TOTAL DEUTE PENDENT

44.674,85 €
223.337,11 €
52.471,28 €
53.471,90 €
67.730,95 €
68.627,36 €
68.627,36 €
578.940,81 €

* Liquidació provisional fins a final de l’exercici, que s’estima idèntica a l’anterior.
La solució

sos del període 2005-2011, a no de-

Davant la gravetat de la situació i per tal

manar l’execució de la sentència per la

a fer front a una execució de sentèn-

no reclamar judicialment la resta de li-

pagaments en poc temps, l’Ajuntament

a 2020. Per la seua banda, l’Ajuntament

coneixen que hi ha un dèficit tarifari del
servei, ja que els ingressos via tarifa

d’evitar l’impacte que suposaria tornar

liquidació dels exercicis 2012 a 2015 i a

cia que obligués a atendre tots aquests

quidacions corresponents als anys 2016

i Sorea han tingut reunions per a mirar

es compromet a pagar la resta del deu-

tificatiu dels ingressos i despeses del

ciment del contracte, el 2024. A raó de

gressos i despeses. Aquesta és la tarifa

de buscar una solució tan poc lesiva

com siga possible per al consistori, que
s’ha concretat en un conveni en virtut

del qual Sorea renuncia a percebre els

44.674,85 € corresponents als interes-

no cobreixen la totalitat de les despeses d’explotació, s’acorda aprovar una
nova tarifa, que resulta d’un estudi jus-

te (534.256,96 €) des d’ara fins al ven-

servei, que permeta l’equilibri entre in-

104.742,19 € enguany i 107.380,94 € els

que es va aprovar el passat 24 de se-

anys 2021, 2022, 2023 i 2024.

Així mateix, atès que les dos parts re-

.

tembre i de la qual explicarem tots els
detalls en el proper butlletí

L’Ajuntament i Sorea signen un conveni
per a pagar el rebut de l’aigua de les
famílies en situació de vulnerabilitat
L’Ajuntament d’Alcanar i l’empresa So-

de noves factures i ho trasllada a So-

ració que pretén combatre la pobresa

factures d’aquest Fons de Solidaritat.

rea han signat un conveni de col·laboenergètica i la vulnerabilitat econòmica.

L’empresa que gestiona el subminis-

trament d’aigua al municipi destinarà 5.000 euros per a fer front al rebut

d’aigua de les famílies amb dificultats
econòmiques durant aquest any 2020.

Segons el conveni, l’equip tècnic de

Serveis Socials de l’Ajuntament valora les famílies en risc d’exclusió social
que acumulen impagaments de rebuts
o que no poden fer front al pagament

rea, que és qui abona l’import de les
D’aquesta manera s’evita que es talle
el subministrament o que s’augmente
la vulnerabilitat d’aquestes persones.

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, afirma
que “l’accés a l’aigua potable és un
dret bàsic; per tant, és de justícia social promoure aquest projecte que
vam endegar al mes de setembre i

Aquests ajuts són dotats íntegrament

que, de moment, ja té dos famílies

cipi que els necessiten i garanteixen la

git que, “una vegada s’exhaurisca el

per Sorea per a les famílies del muni-

continuïtat del subministrament durant
sis mesos a partir del seu atorgament.

Passat aquest període, els Serveis Socials municipals valoraran la idoneïtat
de donar-hi continuïtat.

beneficiàries”. Roig també ha afefons de solidaritat, es renovarà automàticament i se’n signarà un altre;

.

és un compromís que hem assumit
l’Ajuntament i Sorea”
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El Ple de l’Ajuntament aprova per
unanimitat el Pla local de
joventut d’Alcanar 2021-2023
El ple municipal del 24 de setembre

recull les propostes i necessitats

la regidora, la qual afig que “també

tots els grups municipals el Pla local

la realitat del municipi i optimitza la

al municipi i l’organització d’actes

va aprovar amb el vot favorable de

de joventut d’Alcanar 2021-2023, un

instrument promogut i impulsat per
l’Ajuntament, a través de la Regidoria

de Joventut, en el qual s’estableix el
pla d’acció en matèria de polítiques de
joventut per als pròxims anys.

“El pla referma la necessitat de

treballar en polítiques de joventut
integrals, que incidisquen de manera transversal en la vida de les

persones jóvens, donen continuïtat
a aquelles accions i polítiques portades a terme en els darrers anys i
promoguen la generació de noves

actuacions”, explica Joan Roig, alcalde d’Alcanar.

Prèviament a la redacció del Pla, la
Regidoria de Joventut ha fet una nova
anàlisi del col·lectiu de jóvens del municipi i de la valoració que ells matei-

xos fan de les polítiques actuals i de
les seues necessitats. “D’aquesta ma-

nera, hem desenvolupat un pla que
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expressades pels jóvens, respon a
diversitat de recursos i infraestructu-

res disponibles en aquest àmbit dins
del poble”, indica la regidora de l’àrea,
Meritxell Ulldemolins.

El Pla s’estructura en dues parts dife-

renciades. En la primera hi trobem el
seu marc conceptual i normatiu, fonamentat en el Pla nacional de joventut

de Catalunya (PNJCat), l’instrument
marc de referència que determina i de-

fineix com s’han d’aplicar i coordinar
les polítiques de joventut arreu de Ca-

hem d’assegurar l’oci responsable
i activitats del seu interès i amb la
seua participació”.

Un dels punts destacats del Pla és la
dinamització del Casal Jove, que obrirà les portes pròximament i que és el
punt de contacte per a facilitar la comunicació i la interacció del jovent del
municipi amb l’Ajuntament. A més, s’hi
emplaçarà el Punt d’Informació Juvenil, que actualment és a la Biblioteca
Trinitari Fabregat.

talunya. En la segona part s’hi troben

Per tant, es pretén incidir en tots els

senvolupar.

municipi a partir de les necessitats que

les accions concretes que es volen de-

aspectes de la vida de la joventut del

“La joventut és l’etapa en què es

els seus protagonistes han expressat a

ta. Per això és important que treba-

pació. “També tindrem en compte la

tinga l’oportunitat de continuar la

això, el Pla local de joventut és un

sessorament personalitzat en el

pre a les necessitats del moment”,

comença a formar la persona adul-

través dels diferents canals de partici-

llem per a que el jovent del municipi

realitat canviant de la joventut. Per

seua formació i compte amb as-

document dinàmic, adaptable sem-

procés d’inserció laboral”, comenta

conclou Ulldemolins

.

Acció de govern
Alcanar, l’únic municipi del Montsià
que aconsegueix el Segell Infoparticipa
amb un 100% de puntuació

La Universitat Autònoma de Barcelona

fer possible que la ciutadania puga tenir

ció en línia a través del web i les xar-

(UAB) va lliurar el 21 de setembre el Segell

confiança en les administracions locals

xes socials per tal de democratitzar

també en aquests temps d’incertesa.

la informació i garantir que el màxim

L’Ajuntament d’Alcanar ha treballat in-

nombre de persones puguen tenir co-

Infoparticipa a la qualitat i la transparència
de la comunicació pública local amb un
100% de puntuació a l’Ajuntament d’Alcanar, l’únic de la comarca del Montsià i
un dels 36 de tot el país que enguany han
obtingut un 100% d’indicadors positius.
L’acte va tenir lloc al Rectorat de la UAB,
seguint les mesures de seguretat per la
Covid-19, motiu pel qual en aquesta edició només hi van participar els municipis
que havien obtingut la màxima puntuació.
La rectora de la UAB, Margarita Arboix,
va tornar a felicitar les administracions
distingides i va agrair el seu esforç per

tensament els últims quatre anys amb
l’objectiu que l’Administració funcione
amb la màxima transparència. “Mantenir

neixement de totes les convocatòries
públiques, els serveis i les accions de
govern”, ha comentat Meritxell Ulldemo-

el 100% implica una feina constant del

lins, regidora de Participació Ciutadana.

l’equip tècnic de l’Ajuntament. Volem

A partir d’una cinquantena d’indicadors es-

fer un especial agraïment als treballadors i treballadores dels departaments
de Secretaria, Intervenció i Comunicació. Ens sentim molt orgullosos”, ha
manifestat l’alcalde, Joan Roig.
“El consistori aposta per la comunica-

tablerts pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la
UAB, basats en la Llei de transparència del
2013, s’atorga el Segell Infoparticipa a les

.

poblacions que obtenen més indicadors
positius en funció de la seua població

L’Ajuntament reparteix 1.400 equips anti-covid-19 als centres educatius
El consistori ha repartit 1.400 equips

es recomana que, “per mesures higi-

Entre altres mesures, l’Ajuntament ha

per a la prevenció de la covid-19 entre

èniques, es marquen les mascaretes

incrementat els torns de neteja dels cen-

per a facilitar-ne la identificació”.

tres educatius de titularitat municipal.

El batle recorda que, “com ja vam

També els ha proveït de 30 termòmetres

l’alumnat, el professorat i el personal no
docent de l’Escola Joan Baptista Serra
d’Alcanar, l’Escola Marjal de les Cases i
l’Institut Sòl de Riu.
L’equip preventiu el formen una mascareta feta amb cotó hidrorepel·lent i
antibacterià i un barralet de gel hidroalcòholic desinfectant. Joan Roig, alcalde d’Alcanar, i Maribel Ramon, regidora
d’Educació, van lliurar les caixes amb
tot el material als tres centres educatius
i durant el mes de setembre els equips
directius l’han repartit. Des dels centres

explicar, treballem pel benestar i la
seguretat dels xiquets i xiquetes, i
també del professorat. Seguirem coordinant-nos a través del comitè de

d’infrarojos per a garantir el control de
la temperatura corporal de l’alumnat, 50
dispensadors de paper i sabó, i 120 papereres per a les aules. Així mateix, ha

seguiment mensual per a gestionar

facilitat tanques de fusta mòbils per a

les tasques i atendre les necessitats

delimitar l’espai entre les diverses zones

que vagen sorgint”. Maribel Ramon

dels patis. Aquesta inversió prové d’una

afig que, “tot i que serà un curs atípic

part de l’estalvi generat per la suspensió

i excepcional, volem que siga el mà-

de les diferents festes majors que s’hau-

xim de segur dins dels centres”.

rien d’haver celebrat enguany

.
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Se suspenen les Festes del Remei
i el Festival Tyrika
Davant de l’evolució actual de la pandèmia de covid-19 i per a evitar possibles
contagis i rebrots, l’Ajuntament d’Alcanar i la Comissió de Festes han decidit
conjuntament suspendre les Festes del
Remei, previstes del 9 al 12 d’octubre. La
decisió de posposar els actes de festes
per a l’any vinent s’ha pres de manera
unànime amb les pubilles, les pubilletes,
els hereus i els seus familiars. Pel mateix
motiu, la quarta edició del Festival Iber
Tyrika, que també s’havia de celebrar a
l’octubre, ha quedat anul·lada.
Mercè Fischer, regidora de Festes, comenta que “som conscients que, des-

prés de tot el que ens ha tocat viure

els últims mesos, tots i totes esperàvem amb il·lusió les festes majors
d’octubre, però hem de ser respon-

sables i no posar en risc els protagonistes de la nostra festa: les pubilles,
els hereus, les entitats i tota la ciutadania que hi participa”.

Programació alternativa a les festes
d’octubre

La cultura no està en quarantena.
L’Ajuntament d’Alcanar ha preparat una

programació alternativa a les festes
d’octubre 2020 destinada a tots els públics i adaptada a la covid-19 que hauria
d’haver tingut lloc durant els quatre dies
festius, però el mal temps ha impedit
que es realitzessen dos dels espectacles
programats. Es tracta d’actes culturals,
amb aforament limitat, situats en llocs
que permeten garantir el distanciament

El diumenge 11 d’octubre, a la tarda,
estava programat l’espectacle “Moltes
gràcies Alcanar”, creat per Quim Masferrer durant les setmanes de confinament. Masferrer s’havia de moure entre

social i les condicions de seguretat da-

quatre escenaris: la plaça Sant Pere, de

vant la pandèmia de covid-19.

les Cases, i la plaça del Mirador, la Ron-

“Hem guardat les forces i l’energia per

da i la plaça Lluís Companys, d’Alcanar.

a les festes del Remei de l’any vinent”,
ha explicat la regidora de Festes. “Ara,

la cultura i l’entreteniment són més
importants que mai. Per aquest motiu,

hem preparat espectacles per a tots
els públics i en un format diferent per
a evitar aglomeracions”.

La programació va començar el divendres 9 d’octubre, dia del Remei, al ver-

La previsió de fort vent va obligar l’Ajuntament a posposar l’acte. El plat fort per
als infants hauria d’haver arribat el 12
d’octubre amb el concert de Xiula, a la
plaça del Mirador. “Una ubicació més
exposada a les ratxes de vent, per
aquest motiu també es va decidir ajornar el concert”, comenta la regidora.

ger de la Mestra Gual, amb Mireia Vives

“Pròximament informarem sobre les

çons de fer camí”, eclèctics i heteroge-

nem a tothom que guarde les seues

i Borja Penalba. Amb l’espectacle “Can-

noves dates dels espectacles. Dema-

nis, van pintar l’escenari amb notes de

entrades i no les tire perquè serviran

folk, cançó d’autor, pop-rock, cabaret

per als pròxims concerts. No s’hauran

gamberro i cobla republicana i feminista.
El dissabte 10 d’octubre, a la vesprada,
Fefe i Companyia va seduir als més menuts de casa amb La maleta que sona.
Els van explicar la història d’un personatge que cada dia passeja per les
platges del seu poble, arreplegant totes
aquelles coses que creu que no formen
part del paisatge i ficant-les a la maleta.
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en les cançons que hi van trobar dins.

de tornar a comprar”, destaca Fischer.
L’aforament en tots els actes va estar limitat per tal de garantir el distanciament
social. Els espectacles es van dur a terme seguint el protocol de mesures de
seguretat i protecció davant la covid-19
de l’Ajuntament. Totes les entrades es
van adquirir pel preu simbòlic d’un euro

.

L’espectacle va convidar els xiquets i

i la recaptació es destinarà al fons de

xiquetes a obrir la maleta i a participar

contingència per a la covid-19

Acció de govern
Èxit de les activitats del 20è Cap de Setmana Iber a Alcanar

El Cap de Setmana Iber és una oportunitat única per a descobrir o redescobrir el
nostre passat, explicat de primera mà per
experts. Enguany a Alcanar s’ha celebrat
entre el 2 i el 4 d’octubre.
El regidor de Turisme, Jordi Monfort, s’ha mos-

trat satisfet i ha indicat que, “tot i la situació
a causa de la pandèmia, la resposta de la
ciutadania ha estat positiva i respectuosa”.

En aquesta vintena edició han destacat
especialment dos eines noves de difusió

dint del joc i que puga descobrir més coses

Aur-Art. La visita versava sobre l’explota-

sobre els ibers i el poblat de la Moleta del

ció dels recursos naturals a l’època. L’acte

D’altra banda, el dissabte 3 d’octubre a la

seguretat davant la covid-19. Monfort ha

Remei d’Alcanar”, ha afegit Fibla.

tarda, la Biblioteca Trinitari Fabregat va acollir la conferència virtual “Deesses i astres.
Els antics déus de Sant Jaume d’Alcanar”,
a càrrec del doctor David Garcia i Rubert,
arqueòleg i director de les excavacions del
jaciment de Sant Jaume. “La xerrada fou

molt visual i tenia l’objectiu d’explicar les

es va dur a terme seguint les mesures de
destacat que “la finalitat es va aconse-

guir: divulgar i apropar la quotidianitat

de la vida ibera” i ha recordat que des de
l’organització ja han començat a treballar
en la “pròxima edició de Tyrika, el festival Iber d’Alcanar, que enguany no s’ha

pogut celebrar a causa del coronavirus”.

línies d’investigació més recents amb

Exposició ‘Els recursos naturals: explo-

l’Ajuntament ha posat en marxa: una visita

d’en Serrà”, ha detallat l’arqueòleg.

Amb motiu del 20è Cap de Setmana Iber,

virtual i un joc d’escapada (escape room).

Durant les excavacions de l’estiu de 2019,

la Casa O’Connor - Centre d’Interpretació

“La visita virtual intenta apropar a tothom

l’equip del Grup de Recerca en Arqueolo-

que es puga visitar des de qualsevol lloc,
construïm la Moleta’ és un ‘escape room’

espai sagrat. El doctor en història ha des-

per a escoles i instituts que té l’objectiu

uns vasets que van aparèixer en aquesta

d’una forma diferent”, ha explicat Helena

que es va orientar en direcció a la sorti-

del patrimoni històric d’Alcanar que estan
disponibles al web d’Alcanar Turisme i que

relació al jaciment de Sant Jaume - Mas

tació i ús’ a la Casa O’Connor

de la Cultura Ibèrica acull l’exposició ”Els
recursos naturals: explotació i ús”, organit-

el jaciment de la Moleta del Remei per tal

gia Protohistòrica (GRAP) de la UB , que
dirigeix Garcia, va descobrir en una cam-

zada pel Museu de les Terres de l’Ebre.

sense haver de desplaçar-se. El joc ‘Re-

bra xicoteta indicis del que podria ser un

La conservadora arqueològica del museu,

digital, però també una eina pedagògica

tacat el significat “ritual que poden tenir

d’apropar la cultura ibèrica a l’alumnat

estança”. A més, “el passadís C1 sembla

Fibla, coordinadora del Cap de Setmana Iber.

da del sol en el solstici d’estiu” i, per tant,

El joc consisteix a anar resolent diferents enigmes a partir de l’atac enemic que va provocar
l’incendi, destrucció i abandonament del conjunt de llocs habitats que formaven el Complex Sant Jaume, poc abans de l’any 550 aC.

“Esperem que la ciutadania continue gau-

“també estaria vinculat amb creences
de l’època”, ha recalcat.

El diumenge 4 d’octubre al matí, va tenir
lloc la visita teatralitzada “Mar, roca, terra:
Tyrika” a la moleta del Remei, a càrrec de
l’empresa especialitzada en el món ibèric

Maria del Mar Villalbí, ha explicat que l’ex-

posició “mostra, per mitjà de materials
arqueològics, els recursos naturals a

l’abast dels ilercavons i l’explotació i
ús que en van fer”, i ha afegit que “s’hi

poden trobar objectes de tots els jaciments de les Terres de l’Ebre”.

L’exposició es pot visitar a la Casa O’Connor fins al 15 de novembre, en l’horari ha-

.

bitual del centre. Les places són limitades i
s’ha de fer la inscripció prèviament a l’Oficina de Turisme

Fotos: Àlex Espuny
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Primera cimera d’alcaldies d’Alcanar, Vinaròs i
Ulldecona per a reivindicar les Terres de Cruïlla

Els alcaldes d’Alcanar, Vinaròs i Ulldecona es van reunir el 22 de setembre
al saló de sessions de l’Ajuntament de
Vinaròs, acompanyats pels respectius
caps de la policia local, per a parlar de
les principals reivindicacions de cada
ciutat i enfortir encara més la col·laboració entre els governs municipals i els
cossos de seguretat.
Les obres de la carretera nacional 238,
que s’espera que arranquen abans de
final d’any, ha sigut un dels temes més
destacats d’aquesta primera cimera.
Aquesta via connecta Vinaròs amb Alcanar i Ulldecona, al tram entre l’accés
a l’autopista AP-7 i la rotonda de l’N340. “Es tracta d’una via estreta i en

mal estat. Fa anys que demanem que
s’hi faça una actuació important”, ha
explicat l’alcalde, Joan Roig, a Alcanar
Ràdio. L’actuació té un període d’execució de 30 mesos i un pressupost de
15,4 milions d’euros. “Actualment ja

estan en marxa els treballs previs
topogràfics i s’estan analitzant les

afectacions en finques, arbres i infraestructures de regadiu”, va detallar a
la conferència de premsa l’alcalde de
Vinaròs, Guillem Alsina, que també va

“Les tres alcaldies pensem que, a
banda del riu Sénia, infraestructures
com l’N-238 ajudaran a cosir encara
més els nostres municipis, que són
Terres de Cruïlla”, va afegir Roig.

Un altre dels punts a destacar de la tro-

de la policia local a fi de garantir la
seguretat de la ciutadania, especialment en l’àmbit rural”. Es preveu que
la pròxima reunió dels tres alcaldes siga
al mes de novembre.

bada va ser la seguretat, principalment

Signatura d’un protocol entre les po-

la vinculada a l’àmbit rural de les tres lo-

licies d’Alcanar, Ulldecona i Vinaròs

calitats. Tot i que les tres policies locals

a l’Ajuntament

ja mantenen una bona col·laboració, es
va resoldre intensificar la col·laboració

Fruit de la reunió celebrada entre les tres

amb un protocol d’actuació conjunt.

alcaldies, aquest mes d’octubre s’ha sig-

El batle d’Alcanar va agrair la faena de

nat a l’Ajuntament d’Alcanar un protocol

les policies locals, en especial durant la

entre les policies d’Alcanar, Vinaròs i Ull-

pandèmia, i va assenyalar que “el riu

decona per a millorar la col·laboració.

un nexe d’unió entre les tres locali-

Per aquest motiu, s’ha creat una mesa

junta les principals necessitats dels

cossos policials que tindrà reunions pe-

Sénia no ha de ser cap frontera, sinó
tats per a reivindicar de forma con-

de col·laboració operativa entre els tres

veïns i veïnes del territori”.

riòdiques. S’actuarà conjuntament pel

A la fi de la reunió, l’amfitrió vinarossenc

que fa a la protecció de víctimes de vio-

va apuntar que “aquesta primera trobada ha servit per a posar en comú les

necessitats de cada municipi i, sobre-

tot, per a treballar de forma conjunta
entre els tres ajuntaments per a millo-

rar la qualitat de vida de les persones”.
Per la seua banda, l’alcaldessa d’Ull-

recalcar que es revisaran els detalls i fa-

decona, Núria Ventura, va indicar que

ses del projecte amb l’objectiu de gene-

“aquesta trobada era necessària per

lència domèstica i de gènere i a la seguretat ciutadana.
Així mateix, s’ha acordat que, quan una
patrulla de la policia local d’alguna de
les tres poblacions tinga coneixement
de la comissió d’una infracció penal, en
donarà compte al cos policial competent

.

rar “les menors molèsties possibles”

a intensificar les relacions entre els

i adoptarà les primeres mesures fins

als veïns dels territoris.

municipis i augmentar la coordinació

que aquest cos se’n faça càrrec
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Acció de govern
Alcanar denuncia que només
rebrà un 19% de la subvenció
pels aiguats de l’octubre de 2018
L’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, i la regidora d’Ordenació del Territori, Ivette
Fibla, han denunciat en conferència
de premsa que l’Ajuntament d’Alcanar
només ha rebut un total de 815.040,60
euros dels 4.239.311,05 que li havia reconegut el Govern de Madrid. Això significa que solament se li atorga un 19%
del total de la subvenció que el Partit
Socialista va ratificar en conferència de
premsa a finals de 2019.
El batle ha indicat que “alguna cosa no
s’ha fet bé, perquè es perdran 3,5 mi-

lions d’euros que acabaran tornant a

l’Estat per inoperància política”. Així
mateix, l’alcalde ha denunciat que fa molt

de temps que demana “una reunió a
tres bandes que finalment no s’ha produït” i que ningú no ha tingut en compte
“les reivindicacions d’Alcanar”.

Amb tot, Roig es fa una sèrie de pre-

guntes, com “per què el Govern espanyol fa una lectura més acurada de

la realitat del territori que el mateix
Departament de la Presidència i la

Delegació del Govern a les Terres de
l’Ebre, o per què no es va fer un treball previ d’estudi abans de traure les
bases de les subvencions”.

cats. Va ser llavors quan des de la De-

legació de l’Estat es va anunciar que
s’atorgaria una subvenció corresponent al 50% d’aquest import, donant
per bo l’informe de l’Ajuntament”.

Transferits els ajuts per a finançar la
meitat del cost de reparació, al juny es
van presentar les sol·licituds al Govern.
Poques setmanes després, es requeria

es va dividir en deu sol·licituds amb el
criteri tècnic d’aglutinar els camins en
cinc sectors i segons el tipus de paviment una vegada acabades les obres.

de l’Ebre que li indiqués quina és l’Administració competent per a fer les re-

ramaders que pertanyen a la Generalitat de Catalunya”. Finalment “ens han
respost que adreçaran la petició al
departament corresponent”, ha afegit.
“Aquests camins que no es podran

la Generalitat a l’hora de repartir els

cipal, com el de Virol, el del Fondo de

el Departament de la Presidència de

reparar per no ser de titularitat muni-

ajuts de l’Estat no incloïen els ca-

Jan o el del Pou de la Verge, són vies

mins de terra. Tot i això, per motius
tècnics i polítics, igualment els vam

incloure en el nostre informe, ja que

molt transitades perquè connecten
Alcanar i les Cases”, ha remarcat Fibla.

són els més malmesos. Aquests ca-

Segons la regidora d’Ordenació del Pa-

són infraestructures bàsiques que

preocupa “el termini de divuit mesos

d’Alcanar Platja”.

joria de les vies afectades són camins

mins, com el del Llop o la Martinenca,

trimoni, a l’equip de govern també els

permeten accedir a les zones rurals

per a l’execució de les obres. La ma-

Després d’una reunió entre Presidència

l’apedaçament i manteniment de camins

incloïa un total de 52 camins damnifi-

Govern de la Generalitat a les Terres

Segons Fibla, “els criteris que va fixar

l’atorgament dels ajuts. Fibla ha explicat

va fer arribar al Govern espanyol i que

demanar per carta a la Delegació del

“curiosament són lligallos i camins

objecte de licitació. La memòria inicial

2020, en la qual es va comunicar que

import de 8.478.622,10 euros, que es

municipal, al setembre l’Ajuntament va

paracions. La regidora ha remarcat que

d’Urbanisme ha fet una cronologia de

forme de valoració de danys, d’un

Pel que fa als camins de titularitat no

projecte en unitats d’obra que fossen

i els ajuntaments afectats, el febrer de

l’octubre de 2018 van redactar un in-

què no són de la titularitat municipal.

al consistori d’Alcanar que dividís el

Per la seua banda, la també regidora

que “els serveis tècnics municipals

alguns perquè són de terra i d’altres per-

no era subvencionable, Alcanar va passar de demanar finançament de 52 a 40
camins. A més, l’Ajuntament ja ha fet algunes de les obres per motius d’urgèn-

rurals que donen entrada i sortida a
finques agrícoles i, per tant, les obres
no es podran fer durant l’època de
collita dels cítrics”. Ara l’Ajuntament té
deu dies, des que va rebre la notificació
d’aprovació de la subvenció, el 23 de
setembre, per a fer-hi al·legacions o per

.

cia. Finalment, Presidència ha acceptat

a presentar els projectes executius de

subvencionar 22 camins i en denega 18,

totes les sol·licituds aprovades
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Alcanar engega el projecte “Anem en bici a l’escola”
Com cada any, Alcanar ha participat en
la Setmana Europea de la Mobilitat, que
s’ha celebrat del 16 al 22 de setembre. En
aquesta setmana es promouen hàbits de
mobilitat més sostenibles, segurs i saludables. El lema d’enguany ha estat: ”Per una
mobilitat sense emissions”, amb l’objectiu
d’emprendre mesures per a arribar a neutralitzar les emissions de carboni el 2050.
Per tal d’estimular un comportament ciutadà respectuós en relació amb l’ús del
vehicle i la mobilitat segura, l’Ajuntament
d’Alcanar, l’Escola Joan Baptista Serra
i la Policia Local han engegat el projecte “Anem en bici a l’escola”, per a promoure l›ús de la bicicleta entre els alumnes del cicle superior de l’escola.
El projecte pretén que els xiquets i xiquetes del poble guanyen autonomia personal i qualitat de vida mentre van i venen
tots sols de l’escola, i promoure alhora un
compromís cap a la comunitat.
“La iniciativa és un tornar a la nostra infantesa. Tornar a aquells temps en què
fer-nos grans era anar en bici a les es-

coles noves”, destaca Josep Forcadell,
director de l’Escola Joan Baptista Serra.

Per a aconseguir aquesta finalitat cal incidir tant en la població infantil com en

les persones adultes. Per això, la Policia
Local impartirà formació als infants per a

que coneguen les diferents rutes segures
per a arribar a l’escola i per a que ho facen
extensiu als seus pares i mares.

L’objectiu pedagògic, segons Maribel Ramon, regidora d’Educació, és “fer refle-

xionar l’alumnat sobre la importància
de desplaçar-se a peu o en bicicleta pel

municipi i sobre com afecta la nostra
salut l’ús excessiu del transport motoritzat”.

Jordi Bort, regidor de Medi Ambient, afig

que, “d’una banda, la contaminació

atmosfèrica i la congestió que genera

tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. De

.

l’altra, propicien el sedentarisme i la in-

activitat física i, per tant, hàbits de vida
poc saludables”

Protocols de reobertura per a
les instal·lacions municipals
La situació actual de nova normalitat

lacions esportives, l’edifici dels Serveis

amb total seguretat, per a evitar qualse-

exigeix el compliment de mesures de

Agraris i la Llar de Jubilats.

vol risc de contagi de covid-19”.

seguretat per a dur a terme activitats a

El regidor de Governació, Jordi Bort, ha

Així mateix, Bort ha mostrat el seu convenci-

l’aire lliure i dins dels edificis.

explicat que, “tal com vam fer per a re-

ment que “els usuaris compliran aquestes
noves mesures” i ha recordat que “l’Ajun-

L’Ajuntament d’Alcanar cedeix habitu-

obrir l’edifici de l’Ajuntament, també

alment alguns dels equipaments muni-

hem treballat per a poder reobrir les

cipals a les entitats per tal de garantir

instal·lacions esportives, les aules dels

tots els equipaments municipals”.

que puguen portar a terme els entrena-

Serveis Agraris d’Alcanar i la Llar de Ju-

ments i les activitats. Per aquest motiu,

bilats de les Cases”. La idea del regidor

Aquests protocols estaran vigents fins

el consistori ha elaborat diferents plans

és “oferir les màximes garanties amb la

i protocols de reobertura de les instal·

voluntat de tornar a la normalitat, però
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tament continua treballant per adaptar

que l’Ajuntament no els anul·le i es po-

.

dran modificar en funció de les indicacions dels organismes competents

Acció de govern
Resultat de les votacions del Ple ordinari del 24 de setembre de 2020

A) Part resolutiva
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (30 de juliol i 2 de setembre de 2020).
- L’acta del 30 de juliol s’aprova amb el vot
favorable d’ERC, el PSC, Junts per Alcanar i la CUP. Desperta’t hi vota en contra.
- L’acta del 2 de setembre s’aprova
amb el vot favorable de tots els membres del Ple, llevat de Desperta’t, que hi
vota en contra.
2. Dació de compte dels decrets d’alcaldia (del 2020-0071 al 2020-0793).
3. Dació de compte de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2019.
4. Dació de compte del superàvit de la
liquidació del pressupost del 2019.

Pots tornar a escoltar el ple
de via pública per a aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies. S’aprova per
unanimitat.
7. Proposta de la Regidoria d’Hisenda
d’aprovació provisional de l’Ordenança
general reguladora de les tarifes i preus
per a la prestació del servei municipal
de subministrament d’aigua potable.
S’aprova amb el vot favorable d’ERC, el
PSC i Junts per Alcanar. La CUP i Desperta’t hi voten en contra.
8. Proposta de la Regidoria de Joventut d’aprovació del Pla local de joventut d’Alcanar (2021-2023). S’aprova per
unanimitat.

5. Proposta d’alcaldia de reconeixement, si escau, de compatibilitat per a
exercir una segona activitat, de naturalesa privada (Jordi S. P.). S’aprova per
unanimitat.

9. Proposta de la Regidoria de la Brigada Municipal, que eleva a la Junta
de Govern Local, si escau, la modificació del contracte de neteja dels
edificis i dependències municipals de
l’Ajuntament d’Alcanar. Es retira la
proposta.

6. Proposta de la Regidoria d’Hisenda
de modificació de l’Ordenança fiscal
núm. 13, reguladora de la taxa per l’entrada a través de les voreres i reserves

10. Proposta de la Regidoria de Festes,
de modificació transitòria i excepcional,
de trasllat de l’elecció de pubilla i hereu
major i de l’inici del pubillatge de

al web d’Alcanar Ràdio.
les pubilles i els hereus (grans i infantils) corresponent al període 2020-2021.
S’aprova per unanimitat.
11. Moció d’ERC de denúncia de l’espionatge polític i de petició d’aclariment
dels fets del “Catalangate”. S’aprova
amb el vot favorable d’ERC, la CUP i
Junts per Alcanar. Desperta’t s’hi absté
i el PSC hi vota en contra.
12. Moció de la CUP per un nou programa de competitivitat empresarial. La
moció no prospera: obté 5 vots a favor
del PSC, la CUP i Desperta’t, i 8 vots en
contra d’ERC.
13. Proposta de dació de compte de renúncia del regidor del grup municipal de
Junts per Alcanar, declaració de vacant
i sol·licitud de nomenament d’un nou
regidor a la Junta Electoral.

.

B) Torn obert de paraules
14. Torn obert de paraules

Deixa el càrrec el regidor de l’Ajuntament
d’Alcanar Ivan Romeu
El regidor de Junts per Alcanar, les Ca-

rebé deu anys en política a Alcanar”

ses i Alcanar Platja, Ivan Romeu, ha re-

i ha indicat que és una “decisió difícil i

nunciat al seu càrrec en la política mu-

meditada, presa amb la màxima res-

nicipal per motius laborals. Ho va anun-

ponsabilitat”. També va expressar el

ciar en el Ple del 24 de setembre, quan
es va fer oficial la renúncia i es va fer la
sol·licitud de nomenament de vacant a
la Junta Electoral.
Romeu va recordar que ha estat “gai-

seu agraïment a les persones que durant aquests anys l’han acompanyat i va
assegurar que “es queda amb tota la

.

gent que ha conegut al llarg del camí
i amb les bones experiències”
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L’Ajuntament es faria càrrec sols del 10% del cost de tota aquesta
infraestructura.

Només ens arribaran el 19% de les ajudes dels aiguats!
El Parlament de Catalunya, aquest juliol va aprovar una moció
presentada pel PSC on instava al Govern de la Generalitat a què
es fes efectiu el pagament dels diners que corresponen a cada
municipi afectat pels aiguats del 2018 i que estan ingresats des
del Govern d’Espanya a la Generalitat des del desembre del 2019,
i a complementar aquesta ajuda amb el 50% restant, per a que els
ajuntaments dels municipis afectats no haguessin de posar diners
de les seves arques.
El govern d’Espanya, va transferir per al nostre municipi 4.239.000€,
corresponents al 50% dels danys ocasionats pels aiguats, i esperàvem
que la Generalitat de Catalunya és fes càrrec de l’altre 50%, però per a
res!!!....només ens arribaran 815.000€, és a dir, el 19%.
Els socialistes d’Alcanar i de les Terres de l’Ebre lamentem que
aquests fons no s’hagin exhaurit totalment, ja que s’hauran de
tornar i no ens podem permetre perdre més recursos. Demanem
al Govern de la Generalitat que rectifique la seva postura, i que
tal com reclamava la resolució aprovada el 13 de juliol, faci efectiu
el pagament dels ajuts a cada municipi afectat pels aiguats, amb
l’import inicialment previst en el Conveni signat amb el Govern
d’Espanya i que es complemente amb fons propis el 50% restant.

En el conveni que es va acordar en el Ple de 28/03/2003 on es
detallen les inversions a realitzar per SOREA, així com el pressupost,
en virtut del conveni es determina la retribució de la inversió que li
correspon percebre a SOREA.
Modalitat del contracte: Concessió amb retribució,
INVERSIONS FINANÇADES PER SOREA:
Renovació dels carrers del nucli Urbà d’Alcanar. -------- 479.429,45€
Renovació dels carrers de les Cases d’Alcanar. ---------- 93.039,57€
Renovació de l’artèria principal de la Urb. Serramar.----- 71.575,50€
Sistema de Telecontrol. ----------------------------------- 25.210,66€
Dipòsit de Les Cases. ------------------------------------ 274.334,34€
Canonada Troncal del Baix Ebre.------------------------- 90.1512,82€
10% del Ramal d’Alcanar --------------------------------168.283,39€
200 Ml pts.

TOTAL 1.202.024,21€

Es va tenir en compte la progressiva incorporació d’urbanitzacions,
que podria duplicar el consum d’aigua.
L’increment de les tarifes que s’hauria d’aplicar era:
Alcanar, 26%
Les Cases d’Alcanar, 26%
Alcanar Platja 12%
El finançament es realitzarà progressivament durant 25 anys.
L’increment de les tarifes els primers anys es va estimar en un 2%.
Per què no s’ha pujat l’aigua durant tants d’anys?

Des del PSC manifestem: “Reiterem un cop més el fet que la
Generalitat ens menysté com a territori, i aquest fet no fa més que
corroborar un cop més la desídia que estem patint les Terres de
l’Ebre durant l’última dècada”.
Ens sentim molt indignats de què el Govern d’Espanya ens posi els
recursos a les mans, i la Generalitat de Catalunya posi traves als
ajuntaments i al final s’hagin de retornar aquests diners. On està el
suport als ajuntaments i a la pagesia??...Almenys, ja que no posen ni
un euro...no posin impediments, si us plau!
PARAULES DE COMIAT D’IVAN ROMEU
Com totes les coses, hi ha un inici i una final. La raó d’aquesta
renúncia són els canvis que s’han produït en els últims mesos en la
meua situació laboral, que fan que pugue destinar menys temps a
la tasca de regidor de l’ajuntament. Tinc clar que quan algú agafa el
compromís de ser servidor públic, ho ha de fer al 100%, estigues al
govern o a l’oposició. Jo per aquestes circumstàncies, ja fa mesos
que no puc destinar tot el temps que requereix aquest càrrec.
COMUNICAT 1
En el PLE del passat mes de setembre, es va aprovar la pujada de
la tarifa de l’aigua, un fet que s’arrossega des de l’any 1995 on es
firma el conveni amb SAUR S.A., contracte d’arrendament del
servei, per 10 anys.
L’any 2001, en vers a com estava la situació del servei, el govern junt
amb l’empresa SOREA, arriben a un acord per poder pal·liar les diferents
problemàtiques que el servei requeria, ja que segons l’empresa el servei
d’aigua i el dipòsit de Les Cases eren bastant deplorables.
Al mateix temps s’estava negociant, amb el CAT, el subministrament
alternatiu amb aigua potable procedent del riu Ebre per tal de
garantir en tot moment l’abastament als usuaris de Les Cases
i d’Alcanar Platja. Ja que els informes analítics dels pous que
abastien a la població en qüestió eren completament insalubres. Es
va arribar a l’acord, de què el CAT, assumiria l’execució d’un dipòsit
a Alcanar Platja, així com la corresponent distribució en Baixa
al llarg del traçat de l’antiga N-340 fins al dipòsit de Les Cases.
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Vaig prendre posició com a regidor el juny del 2011, amb ganes
il•lusió i responsabilitat. Deixo este càrrec 9 anys i tres mesos
després, o el que és el mateix 111 mesos després, amb la mateixa
il•lusió i responsabilitat que en aquell moment. Aquell xic foraster
que quan es va presentar ningú coneixia i pels cafès es deia que si
era això o era allò... aquell xic ha destinat una quarta part de la seva
vida al servei públic del poble que més s’estima, ALCANAR.
Fa 16 anys que visc a Alcanar i em sento tan canareu com el que
més. Aquí he format la meua família, el meu treball i les meues
amistats. He intentat defensar, en tot moment, els interessos del
municipi, algunes vegades en més encert que unes altres, però
sempre amb bona fe. Segur que m’he equivocat i per això ara i aquí
demano disculpes. Ser regidor no és una tasca fàcil, però és una
cosa que tothom hauria de viure per valorar i tenir una visió diferent
a l’hora de criticar o felicitar les diferents decisions que es prenen.
Us he de dir que, durant aquests anys, he passat moments tristos
i difícils, però han estat molts més els moments alegres i feliços.
Aquí vull obrir parèntesis per nomenar i agrair a qui ha estat el meu

Els grups municipals opinen
pilar per tirar endavant en moments difícils i estar al costat quan l’he
necessitat: ella és la Núria, la meua dona. Moltes vegades natros som
els qui vivim de primera mà el que passa, però el gran mèrit està en
les persones que convivim a casa (la dona, l’home, els fills... ), sense
ells no hagués estat possible arribar fins aquí. Tanco parèntesis.
D’estos 111 mesos, em quedo amb les experiències viscudes,
però sobretot amb les persones que he tingut la sort de conèixer
i compartir hores i hores de la meua vida durant aquesta tasca
de regidor. Aquí em refereixo a Regidors, exregidors, Alcaldes,
exalcaldes, secretaris, interventors, treballadors de l’ajuntament,
membres d’entitats, ciutadans i un gran etcètera. Seria difícil
nomenar a tothom perquè em deixaria a molta gent.
Un agraïment a totes les persones que duran estes tres legislatures
han votat les llistes que he encapçalat i com no també a les més de
50 persones, ara ja amics i amigues, que han compartit llista amb mi
durant aquests anys. Gràcies als regidors que m’han acompanyat
durant aquestes legislatures: Tere Lange, Toni Fibla i Paco Reverter.
Durant esta legislatura, el nostre grup municipal hem acordat
projectes amb l’equip de govern que hem treballat conjuntament
amb l’objectiu que acaben sent una realitat.
Abans d’acabar la meva intervenció, m’agradaria compartir una
frase de Steve Jobs: L’única manera de fer un gran treball, és
estimar el que fas. Deixo el càrrec amb el convenciment que la
continuïtat del nostre projecte i l’estima que tenim per Alcanar,
contribuirà per millorar el nostre municipi.
Ara sí, Senyor secretari: que conste en acta, en negreta i subratllat:
VISCA ALCANAR, LES CASES I ALCANAR PLATJA.

el contracte. Per cert, la mateixa empresa que recull la brossa al
nostre municipi a través del COPATE.
No volem obviar que estem vivint un moment complexe, amb una
pandèmia i una crisi sanitària, social i econòmica, però alguns
dels problemes que hem exposat aquí venen de lluny, només
un exemple, analitzar l’ADN dels excrements dels gossos és el
projecte guanyador dels pressupostos participatius del 2018.
Quan des del govern municipal es considera necessari un augment
dels impostos per tal d’oferir nous serveis o reforçar els ja existents la
ciutadania ho ha de saber, però sobretot han de veure que els seus
impostos serveixen per aportar millores a la comunitat. Els rebuts de l’IBI
ja s’estan cobrant, però la ciutadania veu el seu poble més net i cuidat?

Per què modifiquem l’ordenança de l’aigua?
En el darrer Ple municipal, es va aprovar la modificació de

l’Ordenança reguladora del servei d’aigua potable. L’objecte
d’aquesta modificació és resoldre una problemàtica heretada i estar

en condicions d’assolir un acord amb l’empresa concessionària del
servei, SOREA, per tal d’evitar nous contenciosos i més despeses

judicials i, alhora, establir un calendari de pagament del deute
pendent el més còmode possible per a l’Ajuntament.

Aquesta problemàtica té el seu origen el 2003 quan, a escassos tres

mesos de les eleccions municipals, l’equip de govern del moment
va decidir transformar i prorrogar per vint anys un contracte que no

finalitzava fins a 2005, fent cas omís a les recomanacions dels tècnics
municipals i als informes desfavorables d’Intervenció i Secretaria que
Augment de l’IBI per tenir un poble net?

advertien de la irregularitat que suposava tirar endavant aquella pròrroga

El mes de setembre de l’any passat es va aprovar l’augment de la quota
de l’IBI que es paga al nostre municipi, passant del 0,864% al 0,89%
i que juntament amb l’actualització dels valors cadastrals suposen
uns ingressos addicionals d’uns 200.000 € per aquest any 2020.

sense seguir la tramitació legal pròpia ni aportar la documentació

En el moment de la seua aprovació des de l’equip de govern d’ERC
es va explicar que aquests nous ingressos es destinarien a reforçar
les tasques que fa la Brigada, com ara el manteniment dels jardins o
la neteja dels carrers.

irresponsable i nefasta que acabarà costant al municipi més 1,1 milions

Malauradament, veiem com molts carrers del nostre municipi estan bruts:
què ha passat amb el publicitadíssim anàlisi d’ADN que s’havia de fer als
excrements dels gossos? Per què no es fan les actuacions necessàries
per tenir els carrers en bon estat? Per què el manteniment d’alguns espais
ajardinats és pràcticament nul? Les herbes presidint el Mirador o l’entorn
de l’Ermita del Remei són imatges massa habituals. També veiem les
actuacions per “rentar la cara” de certs llocs només quan s’aproximen
dates assenyalades. I el canvi de contenidors que ha provocat escenes
de contenidors plens a vessar, brutícia i males olors, amb alguns veïns
del municipi expressant la seva indignació a través de les xarxes socials.
Aquests problemes de neteja al municipi i manca de manteniment
no són responsabilitat dels treballadors de la Brigada Municipal, ells
fan la seua feina, però la fa l’equip de govern? No tot és degut a la
manca de civisme de la ciutadania i una possible solució tampoc
passa per la privatització d’este servei perquè el faci una empresa
externa, només cal mirar el que passa a Tortosa amb l’empresa
que s’encarrega de netejar els carrers: a causa dels problemes i
deficiències del servei el Plenari tortosí, a proposta d’ERC Tortosa,
va acordar obrir un expedient a l’empresa per tal de fer-li complir

exigida per la Llei de contractes de les Administracions Públiques.

Amb l’acord actual entre l’Ajuntament i SOREA es posa punt final a
un despropòsit que ha durat 17 anys, a conseqüència d’una gestió

d’euros. Per això resulta, com a mínim, sorprenent que des de Desperta’t
s’intente justificar amb arguments inversemblants aquella gestió i s’acuse
l’actual equip de govern de deixadesa quan, el mateix Sr. Castro formava

part de l’equip de govern responsable d’aquest desgavell. Així mateix,
resulta igualment preocupant que des d’aquest mateix grup es facen

publicacions amb informació esbiaixada al respecte, amb la intenció
de desinformar i crear crispació. De la mateixa manera que creiem

igualment irresponsable l’actitud adoptada per la CUP, donant a entendre
que l’Ajuntament promou aquesta modificació amb l’únic objectiu de

beneficar SOREA, intentant desviar el debat cap a la municipalització de
serveis amb informació poc rigorosa i sense fonament.

Tanmateix, tal com vam expressar, pensem que el debat sobre el model

de gestió de l’aigua és necessari per tot el que implica, però sempre des
del rigor i de manera objectiva, tenint en compte els estudis econòmics

i tècnics, i amb l’objectiu d’aconseguir el millor servei possible a un preu
raonable i just. No entenem aquest debat de cap altra manera.

Finalment, volem agrair públicament l’actitud responsable i el

suport rebut per part del PSC i Junts per Alcanar, en aquesta
iniciativa especialment complicada.
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La Banda Municipal d’Alcanar
recull la Creu de Sant Jordi
pels seus 175 anys

JOSÉ QUILES SIMÓN, un gran
director de la Banda Municipal
de Música d’Alcanar

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, va recollir el 21 de setembre, al
Palau de la Generalitat de Catalunya, el guardó de la Creu de
Sant Jordi en representació de la Banda Municipal de Música
d’Alcanar (BMMA) pel seu treball pel país i per la cultura.
Segons la Generalitat, la trajectòria de la BMMA “la converteix

en una de les bandes municipals més antigues de Catalunya
i amb més tradició, així com un clar exponent de l’essència
del moviment de bandes de música de casa nostra, que, directament o indirecta, han fet possible que el país mantinga
i faça créixer la manifestació musical de la cultura popular”.

Roig destaca, emocionat, que “aquest distintiu és un orgull

amb majúscules; ara som la banda amb més tradició de

Catalunya i també la que ha rebut la Creu de Sant Jordi
2020”. I recorda amb agraïment que tots aquests anys d’his-

tòria “no haurien estat possibles sense el sentiment que
caracteritza els i les músics, les seues famílies, el públic i
els diferents directors que hi han passat”.

“Malgrat que, a causa de la covid-19, l’acte ha estat auster

i la Banda Municipal de Música d’Alcanar no hi ha pogut

actuar, és un moment molt emotiu i de gran celebració
per a tots els membres de la Banda i per al conjunt de la
ciutadania”, recalca el director de la Banda, Pascual Arnau.

Uns dies més tard, en el primer assaig postcovid, l’alcalde va
lliurar la Creu de Sant Jordi als veritables protagonistes de tot
plegat: “músics i director, que, valents i valentes, han re-

activat els assajos, tot i les circumstàncies, sota mesures

de seguretat. Senten passió pel que fan. Són una família i,
per això, fa més de 175 anys que estan al servei incondi-

cional de la cultura catalana. Una Creu de Sant Jordi més
que merescuda”, recorda el batle.

A conseqüència de la pandèmia de covid-19, els assajos i actes programats dins de l’any de celebració del 175è aniversari

.

s’han vist plenament afectats. La Banda Municipal de Música
d’Alcanar informarà del moment en el qual serà possible portar a terme la programació dels concerts de l’efemèride
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Viatge de la BMMA a Itàlia l’any 1989 amb el mestre Quiles al centre.
Foto: Ricard Reverter.

José Quiles Simón (València, 1935 – Alcanar, 2020) ens
va deixar el 14 d’agost havent estat director de la Banda
Municipal durant 23 anys. El seu llegat com a director,
però també com a mestre de música i compositor, contribueix a la història musical d’Alcanar de l’últim quart
del segle XX i dignifica i engrandeix la Banda Municipal
gràcies al seu treball constant i rigorós.
La seua trajectòria artística arrenca als nou anys rebent
les primeres lliçons de son pare. Cursa els estudis musicals al Conservatori de València i, amb setze anys, debuta com a pianista.
A partir de l’any 1955 serà director de diverses bandes
(Altura, Alfarb, Villar del Arzobispo, Xarafull, Torrent, Briviesca) fins que obté la plaça de director a Alcanar, càrrec que mantindrà fins a l’any 2000.
Durant la seua direcció es van organitzar importants concerts, intercanvis i sortides de la banda. Destaquem les Falles a València, el 1r Congrés de Cultura Tradicional i Popular a Barcelona, el concurs Gente joven de TVE, l’intercanvi
amb Fornovo di Taro (Itàlia), el concert del 750è aniversari
d’Alcanar, els actes del 150è aniversari de la Banda o les
trobades anuals de la Federació Catalana de Bandes.
En la seua vessant com a compositor, Quiles fou autor de
diverses obres per a banda. La majoria són pasdobles, com
«El Montsià», «Pedrosia», «Lo pati dels tarongers» o «Amelín». També compongué l’«Himne a Santa Cecília», l’«Him-

.

ne a Alcanar» i la balada «Un segle i mig de música»

Ricard Reverter Forcadell

Cultura
Sukre presenta el seu nou
disc en concert a les Cases
El grup local Sukre, format per Macià
Sancho i Rubén Romero, va presen-

tar el dissabte 15 d’agost a les Cases

d’Alcanar el seu nou disc, també titu-

lat Sukre. El disc, coproduït per Pep
Sala i per ells mateixos, inclou dotze
temes, deu en castellà i dos en català.

Es tracta d’un treball en què predomi-

na el pop rock, però en què també hi
ha tocs de rumba.

Un disc que Sancho i Romero defineixen de ”bastant íntim”, en què
trauen allò que portaven dins “des de

feia molt temps”. Després d’un any i

mig de treball, van poder presentar-lo

a casa seua, a les Cases d’Alcanar,
davant del públic més fidel i entregat.
A principis del 2019 els dos components de Sukre van posar en marxa
una campanya d’arreplega de diners
a la plataforma Verkami per a poder
gravar el seu primer disc d’estudi, objectiu que van aconseguir. Al mateix
concert els músics van poder lliurar
les recompenses a tots aquells que
en els moments més difícils els van
donar suport a través de Verkami.
Com a la resta de músics, la crisi del
coronavirus els ha agafat de ple. Entenen que la situació sanitària és prio-

ritària i, per això, indiquen que “dedicaran els pròxims mesos a tirar endavant projectes que tenen en ment
i a preparar un directe ben potent”.

.

Ara ja tenen un dels seus somnis complerts: aquest disc d’estudi, Sukre

Classes de reclam bucal per a que no es perda la tradició
de l’Ajuntament d’Alcanar, van organitzar el curs de reclam bucal, impartit
per Enrique Marzà. Es van fer classes
obertes a aquelles persones amb ganes
d’aprendre o perfeccionar la tècnica del
reclam bucal. Les classes es van fer a la
plaça del Mirador per tal de garantir les
El reclam bucal es practica amb una espècie de xiulet de llanda amb el qual es
reprodueix el cant dels moixons. Es tracta d’una tècnica que els caçadors han
fet servir per a atraure i capturar espècies cinegètiques, com el tord. A Alcanar,
aquesta tècnica tradicional encara es
conserva i, a més, aquells que la practiquen, ara com una afició, participen en
concursos nacionals i internacionals.
Al llarg del mes de setembre, l’associació de paranyers APAVAL i la Federació
Catalana de Caça, amb la col·laboració

mesures de seguretat pertinents.
Marzà fa una valoració positiva del curs,

que “s’ha tornat a realitzar després de

més de quinze anys” i al qual “van assis-

amb els nostres avantpassats i que
és un valor a transmetre als nostres
fills i filles. És un goig veure’ls imitar el cant del tord, mentre canalitzen
l’aire per a fer sons. Si tanquéssem
els ulls, podríem pensar que estem
envoltats d’ocells”. El regidor també

.

s’ha posat a la seua disposició per a
“tot allò que necessiten”

tir nou persones amb molta motivació”.

Per la seua banda, el regidor de Medi
Ambient, Jordi Bort, ha destacat la importància de continuar aquesta pràctica
que passa de generació en generació:
“Pensem que aquest art, la tradició
de simular el cant del tord en un re-

clam bucal, és una pràctica tradicional històrica que va molt més enllà de
la mateixa activitat, que ens vincula
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Tauler d’anuncis
Cinquena temporada de ‘Millorem Alcanar’ a Alcanar Ràdio
Ja ha començat una nova temporada del programa Millorem Alcanar. Per cinquè any consecutiu, tots els dimarts a partir de les dotze els veïns i veïnes poden fer preguntes, queixes i suggeriments en directe i els dimecres a la mateixa
hora l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, respon a les diferents demandes.

La ciutadania pot fer arribar les seues propostes en directe a través del telèfon

977 73 21 42 i el número de WhatsApp 662 32 48 68, o durant la setmana al
correu electrònic alcanarradio@alcanar.cat.

Reobertura del consultori de les Cases a partir del 19 d’octubre
El pròxim 19 d’octubre es reobri el consultori de les Cases d’Alcanar, una volta
finalitzada l’etapa sanitària més crítica generada per la pandèmia de covid-19.

L’horari de metge i infermera és el dilluns a la tarda i el dimarts, dimecres i diven-

dres al matí. Les anàlisis es faran el dimecres al matí i les revisions pediàtriques,
el dijous al matí. Cal reservar les visites amb cita prèvia telefonant al 977 73 51 06.

Tanmateix, per a poder fer les visites amb els necessaris criteris de seguretat
davant la covid-19, els pacients amb problemes respiratoris hauran d’adreçar-se
al CAP d’Alcanar. Cal telefonar al 977 73 19 32.

Inscripció oberta als cursos de català per a adults
Un any més, la Regidoria d’Acció Social i Ciutadania presenta la nova edició dels cursos de català per a adults. La inscripció s’ha de fer a les oficines de l’Ajuntament. Els
nivells, preus i horaris són els següents:
- Iniciació al català per a estrangers I (nivell A-I): dilluns i dimecres, de 19 a 20.30 h.
Preu: 20 €.
- Iniciació al català per a estrangers II (nivell A-II): dilluns i dimecres, de 19 a 20.30 h.
Preu: 20 €.
-Nivell B: dimarts i dijous, de 19 a 20.30 h. Preu: 40 €.
-Nivell C: dilluns i dimecres, de 20.30 a 22 h. Preu: 60 €.
- Nivell D: dimarts i dijous, de 20.30 a 22 h. Preu: 60 €.

Suma’t al Catalunya CleanUp Challenge
L’Ajuntament convida tothom a participar en una iniciativa molt engrescadora, el CleanUp

Challenge. L’objectiu és obtenir una espècie de gigafoto o escàner d’àmbit mundial. A partir
de cadascuna de les petites fotos d’escombraries que cadascú puge a l’App, tindrem una vi-

sió global d’on hi ha quin tipus de brossa. Això permetrà proposar diferents accions de millora.
L’objectiu és arribar a arreplegar i fotografiar 100.000 peces d’escombraries abans del
31 d’octubre. T’hi sumes?
1.- Descarrega l’App Litterati (disponible per IOS i Android)
2.- Entra el codi CATALUNYA
3.- Fotografia escombraries del nostre entorn fent servir l’App
4.- Puja les fotos des de l’App
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La tradició rajolera a Alcanar
mínim, un parell, el 1852: el de la fa-

Malgrat tot, les condicions edafològi-

mília Nolla, conegut com el rajolar de

ques –del sòl– d’Alcanar no eren les

Bertomeu, i un que va deixar de fun-

més indicades per a tal activitat, ja

cionar el 1861 i que s’emplaçava prop
del camí dels Montes, d’un tal Batiste
Chillida de Panxallarga.
La memòria dels darrers rajolers d’Alcanar ens remet a sis: dos de la família
d’Adrián del Rei, a l’Àngol (partida de
Biots), el de Bertomeu (als Montes, situat en un camí de carro que connectava Ulldecona i Alcanar pel mas de
Mulet), el de Vailet (prop de la Cogulla,
al terme d’Ulldecona ja, però dut pel
canareu Batiste Nolla Beltran) i dos de
les Reines, el primer propietat de Carme Beltran Balada la Reina (a la Fanecada, on encara es conserva la casa i
la bassa on pastaven la tova) i l’altre a
José Parra Fibla (plantat a la dreta), Pepito Cervera
(Lo Caduper) i un altre treballador al rajolar del tio Rei.
La fotografia és de finals dels anys quaranta del segle
passat i està presa al rajolar del tio Rei, que després
compararia Vicent Cervera, el pare de Pepito (Lo Caduper). Foto cedida per Jordi Parra, a qui agraïm la
col·laboració en la redacció d’aquest article.

A Alcanar, la rajoleria es comptà des
de molt antic com una de les principals
indústries adjacents a l’activitat econòmica principal del poble, l’agricultura.

Ara fa...

la carretera de l’Estació, ja al terme de
Vinaròs, que després seria portat pels
germans Vicent, Pepito i Miguel Cervera (los Cadupers).
Una cosa molt interessant, a manera
d’observació curiosa, és que la majoria
d’estos rajolars es localitzaven en zones de pas mot concorregudes i ben
comunicades: des del punt intermedi
de la carretera reial Barcelona-València
(l’Àngol, en el cas dels rajolars d’Adrián

que l’àmbit del Montsià conté calcària, margues i llims amb graves anguloses a la plana.
Al pla, entre les partides del Canalat i
la serra de Fandangos, s’enllumenaren un parell de mines a cel obert: la
mina de Plàcito i la mina del tio Rei,
tot i que prop dels Santjaumes –no
massa lluny d’aquí mateix– també hi
hagué una mina coberta, de galeria,
que es va explotar fins a finals de la
dècada de 1940 o inicis de la dècada
següent. Per a extraure’n els materials
argilencs, els necessaris per a fer la
tova als rajolars, s’empraven carriots
i carros de trabuc, que diferien dels
usuals pel fet de tenir la caixa com a
bolquet, i evidentment, també la tracció animal i de sang, des dels matxos
fins a animals més menuts.
En el cas de la mina del tio Rei, aquesta tenia un afegit molt interessant: com
que l’extracció es feia en una zona poc
practicable per a qualsevol mode de
tracció, en una mina a cel obert situada
en un pendent pronunciat excessivament, es construïa un canalet –que de-

Si bé la primera no tenia un lligam íntim

del Rei) fins a la carretera de l’Estació

amb la segona, és interessant el seu

(el rajolar de la tia Reina) o el del camí

via estar, molt probablement, recobert

funcionament per a entendre la relació

dels Montes (rajolar de Bertomeu).

de ceràmica, i amb algun tros també

entre totes dues.

La font primària dels rajolers: les

acabat amb fusta– que arribava al car-

Així, al Diccionario geográfico-esta-

mines

dístico e histórico, de Madoz, publi-

Resulta evident que per a fer funcionar

cat a Madrid entre el 1846 i el 1950,
en l’apartat canareu, ja hi apareixen
mencionats els rajolers, tot i que com

els rajolars calia una base de matèria
primera. Amb esta finalitat, ja a finals
del segle XVIII s’havien enllumenat al-

regador, una zona plana on els animals
i la tracció podien endur-se el material
primer fins al lloc de transformació.
Àngel Ferré comentava que, des de
l’Àngol, el tio Adrián del Rei contro-

a complement de la indústria que era

gunes mines per a extraure’n argila,

lava les càrregues i la mina, així com

més forta dins del poble: els telers i les

essencial per a la fabricació de rajoles,

el davallament pel canalet, amb un

indianes. Ja devien existir-ne, com a

teules i altres materials.

allargavista

.
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Els efectes de la covid-19 al
sector pesquer de les Cases

Després de dos mesos d’aturada per

estar marcat per l’impacte provocat pel

nia. Aquest fet, sumat a la paralització

la veda biològica, les embarcacions de

tancament generalitzat del sector de

pesca de les Cases d’Alcanar van re-

l’hoteleria i de la restauració –principal

temporal de les fronteres, a la impossi-

prendre la seua activitat el passat 1 de

destinatari del peix frec de proximitat–,

setembre. La tornada, si bé ha estat a

el confinament de les grans ciutats i el

ple rendiment, també ha vingut acom-

canvi d’hàbits de consum de les famí-

panyada de la incògnita sobre com serà

lies, que es van decantar per la compra

l’evolució dels preus i de les captures

de peix congelat. Això va comportar la

els pròxims mesos i si aquesta possi-

caiguda en picat dels preus, de manera

bilitarà la recuperació d’un any marcat

que entre el 13 de març i el 16 de maig

per les conseqüències de la covid-19

la llotja de les Cases va enregistrar unes

i pels importants efectes del temporal

pèrdues que van sobrepassar el 30%.

Glòria al gener.

Poc després, imprevisiblement, la si-

En l’actualitat les embarcacions que for-

tuació es va capgirar. En l’àmbit na-

men la flota pesquera de les Cases són

cional, la manca de demanda de les

dotze (tres d’arrossegament, vuit d’arts

cadenes de distribució i el tancament

menors i un mariscador), les quals man-

dels hotels i restaurants va forçar mol-

tenen en actiu 24 mariners. Un d’ells,

tes embarcacions a acollir-se als ERTO

Pablo Escala, assegura que, d’ençà

–a les Cases, només s’hi va acollir una

que es va decretar l’estat d’alarma, el

embarcació d’arrossegament–, la qual

sector ha viscut com en una espècie de

cosa va fer minvar considerablement la

Quan el 13 de març es va decretar l’es-

muntanya russa. Tot aquest període va

flota pesquera en actiu a la Mediterrà-

tat d’alarma, la flota pesquera de les
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bilitat d’importar peix i a la tornada a la
normalitat de la població, va provocar
un increment dels preus que també va
notar la llotja de les Cases.
Aquesta tendència positiva s’ha mantingut fins ara, gràcies a la recuperació de
l’activitat de bars i restaurants. De fet,
finalitzada la veda biològica, la primera
quinzena de setembre el volum de captures a la llotja de les Cases va arribar
als 13.700 quilos, una xifra que el sector considera “una bona arrancada”, ja
que suposa un increment de 1.000 quilos respecte al mateix període de l’any
passat. A més, confirma que els preus
també han estat “prou favorables”.
El pitjor, el temporal Glòria

Vida local

Cases encara no s’havia recuperat dels

ara, el coronavirus”, assegura Pablo

el calibre i l’embarcació que l’ha captu-

efectes del pas del temporal Glòria, el

Escala, que afig: “De moment, mentre

rat, per tal que tinguen tota la informació.

21 de gener. Les conseqüències més

puguem seguir treballant, anirem fent,

greus per als pescadors casencs van
ser el trencament de les gàbies de tonyina de l’empresa Balfegó, de l’Ametlla
de Mar. Durant molts de dies, centenars
de tonyines van aparèixer mortes a tota
la costa. Com que estaven putrefactes,
malmetien la resta del peix. “En uns deu
dies, entre les tres barques d’arrossegament vam capturar una vintena de
tonyines pudentes que contaminaven
la resta de peix, que havíem de llençar.
Això va fer minvar considerablement les
captures, i les pèrdues que vam haver
d’afrontar van ser considerables. Durant
tots aquells dies la Confraria de Pescadors de les Cases va deixar de vendre

però, si les vendes anessen malament
o si vinguessen confinaments durs, ens
plantejaríem sortir a la mar només tres
o quatre dies per setmana, en lloc de

“D’aquesta manera, els professionals poden comprar simultàniament en diferents
confraries a la vegada, o bé des de casa
seua o des de la seua oficina, com si estiguessen asseguts a les mateixes grades

cinc, com fins ara”.

de la llotja”, assegura Pablo Escala.

Nou sistema de venda en línia

El cost d’aquesta inversió ha estat

Conscients de la incertesa que provoca
la pandèmia de covid-19 i amb l’objectiu de facilitar la compra no presencial
del producte pesquer, la Confraria de
Pescadors de les Cases ha apostat per
implantar la subhasta en línia. Està previst que aquest nou sistema de venda
entre en funcionament entre finals d’octubre i principis de novembre.

i els mariners no vam tenir ingressos.

La subhasta en línia està dotada d’una

Sens dubte, per a natros el Glòria ha

càmera que permet als compradors vi-

estat molt pitjor del que ho ha estat, fins

sualitzar en directe les espècies de peix,

d’uns 12.000 euros i inclou millores en
el programari i en el sistema de comptabilitat de la llotja. El 50% del cost ha
anat a càrrec de la mateixa Confraria de
Pescadors de les Cases, mentre que
el 50% restant prové d’una subvenció
del Fons Europeu Marítim i de Pesca
(FEMP). En opinió del secretari de la
Confraria, Raúl Ribot, “els avantatges
d’aquest sistema de subhasta online
van encaminats a incrementar el nom-

.

bre de compradors professionals i el
preu del producte pesquer”
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Finalitzen les obres
d’emergència al port
de les Cases d’Alcanar,
després del temporal Glòria
A causa del temporal excepcional del

reconstrucció del dic. El port és la

d’Alcanar va patir danys estructurals

un actiu turístic importantíssim i el

gener, el Glòria, el port de les Cases

casa dels pescadors de les Cases,

a la punta del dic del costat de la

lloc d’on surt el producte que ens

d’escullera al llarg del dic de recer.

país. L’hem de cuidar”.

bocana, així com la pèrdua de blocs

permet ser referent gastronòmic al

Les obres d’emergència de Ports de

Les obres d’emergència han permès

la Generalitat han consistit en la reparació del cap del dic o morrot, la repo-

sició de blocs d’escullera al llarg del
dic i l’arranjament d’un tram del moll.
L’actuació ha acabat abans dels cinc

mesos previstos i ha costat 192.000
euros.

El batle d’Alcanar, Joan Roig, valora

l’actuació feta: “Hem de celebrar
la rapidesa, la solidesa i l’eficiència amb què s’ha treballat en la

de reparar el tram final del dic o mor-

Aquesta tardor es preveu fer l’assaig en
una piscina de model físic d’una maqueta del port de les Cases a la Universitat de la Corunya. Roig destaca
que “amb Ports de la Generalitat ara
ens centrem en les obres estructurals que han de compensar els pro-

rot, reposar blocs d’escullera a la

blemes d’orientació del port. Hem

litar un tram de moll i pavimentar la

hagen d’abandonar casa seua quan

part exterior del dic de recer, rehabi-

zona afectada. En total s’han col·locat 3.200 tones d’escullera en blocs
d’entre 4 i 6 tones. Els blocs de més

tonatge s’han posat a les zones que

d’aconseguir que els pescadors no
arriben els temporals”. De l’estudi
que sortirà de l’assaig, es redactarà el
projecte constructiu que ha d’aportar

reben més l’acció del temporal i els

solucions per a millorar l’agitació interi-

nen menys impacte.

es quan hi ha forts temporals

més menuts, a la part on els colls te-

.

or que afecta les instal·lacions portuàri-

Recomanacions literàries
01

LA MAMA VA A L’ESCOLA
Autor: Éric Veillé

Il·lustradora: Pauline MartinEl publica: Blackie Books
La mama va a l’escola explica el primer dia a escola d’una xiqueta. Horroritzada pel que veu en
arribar-hi, demana a sa mare que es quede amb ella, però passada una estona s’adona que potser
no ha sigut gaire bona idea...

Un àlbum divertit, escrit per l’autor francès Éric Veillé, que utilitza la veu de la xiqueta com a narrado-

ra, i així acosta més la història als infants. Les precioses il·lustracions de Pauline Martin juguen amb

els colors bàsics i alhora introdueixen estampats i detalls, que fan que tot plegat resulte agradable i
atractiu. Fins i tot la tipografia és agradosa! Però sobretot hi ha una bona història que, per real i ben
possible, ens resulta pròxima, ens fa riure i fa que la vulguem tornar a sentir.
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Es posa en servei un
punt de recàrrega
de vehicles elèctrics
al port de les Cases
L’empresa pública Ports de la Gene-

taminació acústica, en el marc de la

ralitat ha posat en servei aquest estiu

lluita contra el canvi climàtic.

ció específica en qualsevol telèfon in-

una estació de recàrrega semiràpida

En concret, el port de les Cases d’Al-

punt de recàrrega.

rega semiràpida que permet la càr-

plicat que “tenim un nou actiu im-

per a vehicles elèctrics al port de les
Cases d’Alcanar, amb l’objectiu de
contribuir a la transformació del model de mobilitat als ports de la costa
catalana i ajudar a disminuir els gasos amb efecte d’hivernacle i la con-

canar s’ha dotat d’un punt de recàr-

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, ha ex-

rega simultània de dos vehicles amb

portantíssim per al municipi, que

corrent altern i té una potència de 22
kW. El temps estimat de càrrega és

de dos a quatre hores, depenent de la
bateria del vehicle.

fomentarà la mobilitat sostenible i
l’arribada de vehicles no contami-

nants”. I ha recordat que “ja podem
carregar els vehicles elèctrics”.

El punt de recàrrega que ha entrat

El projecte s’alinea amb el Pla estra-

un lloc accessible, degudament se-

tructures de recàrrega per al vehicle

en funcionament s’ha emplaçat en
nyalitzat i amb accés garantit perma-

nentment per als usuaris de qualsevol
classe de vehicle elèctric estàndard.

Els usuaris d’aquest nou servei en
podran fer ús mitjançant una aplica-

02

tel·ligent, amb un codi QR present al

tègic per al desplegament d’infraes-

elèctric a Catalunya (PIRVEC), impulsat per l’Institut Català d’Energia
(ICAEN), que ha de convertir Catalu-

.

nya en un país atractiu per al vehicle
elèctric

Tota una vida per recordar
Premi Ramon Llull 2020

Autora: Núria Pradas Andreu

El publica: Columna Edicions
La Sophie Simmons, amb només setze anys, deixa la seua famí-

lia a Nova York l’any 1932 per a anar a Los Angeles, en plena depressió, perseguint el seu gran somni: treballar com a animadora

de dibuixos a Disney Studios. Aviat descobrirà, però, que no és
un món per a dones. I així, entre amors i desamors, encaixant

els cops que li dona la vida, la Sophie lluitarà fins al final enmig

d’una època convulsa que marcarà un abans i un després per als
professionals de l’animació de principis del segle xx.

.

Tota una vida per recordar és una novel·la amb una protagonista

femenina forta, un entorn històric fascinant i una barreja intrigant
de personatges de ficció i de la vida real
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La contra d’

escolta-la!

107.5 FM

Una talla XL no és incompatible amb la bellesa
Amb 26 anys, la canareva Ainhoa Gómez

aprendre que davant de qualsevol repte cal

que el fet de ser diferents, que la bellesa

moda de talles grans. L’any 2018 va gua-

que tenir una talla XL no és incompatible

defineix com a persones.

ha participat en diversos certàmens de

lluitar i mai t’has de rendir. Em vaig adonar

nyar el Miss Real Model Castelló, abans

amb la bellesa i, sobretot, vaig guanyar au-

sembre de 2019, es va estrenar al presti-

Al desembre de l’any passat et vas es-

havia provat sort al Miss Plus Size i, al degiós Celebrate my Size, que va tenir lloc

a Madrid. A través de les passarel·les,

aquesta jove treballadora social contribueix a trencar els cànons de bellesa i

demostrar que qualsevol dona pot estar
guapa, siga quina siga la seua talla.

Quan vas començar a interessar-te pel
món de la moda?

Sempre m’ha agradat. A l’època de l’insti-

toconfiança.

trenar al certamen Celebrate my Size. De
fet, ja havies participat en altres càstings.
En general, quina valoració en fas?

Tant si guanyo com si no, aquestes experiències em serveixen per a conèixer més el sec-

tor de la passarel·la i la moda i per a establir
contactes, i, sobretot, m’ajuden a millorar,
tant personalment com professionalment.

Quines altres experiències tens en el

tut ja combinava els colors de la roba amb

món de la moda?

els complements. Des de llavors, sempre

Durant un any i mig vaig treballar de comer-

m’ha agradat anar ben arreglada, pentinada i maquillada. Això ha servit per a reforçar-me l’autoestima, ja que les meues mides sempre han estat fora dels cànons de
bellesa establerts.
Per què vas decidir presentar-te al certamen Miss Real Model Castelló 2018?

Ja m’havia presentat al Miss Plus Size 2017,

cial, venent roba. Sempre hi estic vinculada.
Sobretot, faig moltes sessions de fotos.

T’agradaria tenir l’oportunitat de dedicar-t’hi professionalment?

Clar que sí, però, per a això, cal tenir una

bona base formativa en estilisme, maqui-

llatge, perruqueria, passarel·la, fotogra-

fia, etc. Fins ara he rebut moltes classes i

no té talles i, sobretot, que el cos no ens
Quina és la teua talla?

Una 48 de pantalons, però segons la marca
puc oscil·lar des d’una 46 fins a una 50.

T’han arribat a preocupar en algun moment les teues mides?

De joveneta, sí. Era molt sensible a les
mirades dels altres. He tingut la sort de

comptar sempre amb el suport de la meua
família, la parella i els amics. Gràcies a

ells, va créixer la meua autoestima fins al
punt d’agradar-me el meu cos i d’acceptar-me tal com soc. A més, sempre he cuidat molt la meua salut.

Creus que la societat ha de canviar encara més per tal de no identificar la bellesa amb els cossos prims?

Ha de canviar molt. Sobretot ha de canviar la publicitat irreal, així com els criteris

dels dissenyadors i dels empresaris de la
indústria tèxtil. Per exemple, és necessari

ampliar les talles per a que qualsevol dona
es pugue vestir a la moda, perquè encara hi

celebrat a Barcelona. En aquella ocasió no

segueixo formant-me perquè arribar a ser

ha molt poca varietat en talles grans.

vaig aconseguir classificar-me, però vaig tenir

professional requereix molta formació.

l’oportunitat d’establir contactes i de conèixer

Quin missatge donaries a les jóvens que

També formes part del moviment Body

no se senten a gust amb el seu cos?

Positive. Quins lemes defenseu?

Que l’acceptació comença per un mateix.

Pretenem trencar els cànons de bellesa

Que, mentre tu sàpigues qui ets i t’accep-

establerts. Es tracta de fer visible tot allò

tes tal com ets, no t’ha d’importar la nega-

que fins ara s’havia amagat: les estries, la

tivitat amb què algú et vulgue mirar. Que la

cel·lulitis, les pigues, el sobrepès, les ci-

bellesa no depèn de com és el nostre cos,

catrius, etc. Que no hi ha res més bonic

sinó de com és el nostre interior

de més a prop aquest món. Em va encantar
l’experiència i, lluny de decebre’m, vaig decidir formar-me i tornar-m’hi a presentar, en
aquesta ocasió al Miss Real Model Castelló.
Què vas sentir en haver estat la guanyadora?
Va ser una gran alegria compartida. Vaig

.

