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EDITORIAL
BENVOLGUTS,BENVOLGUDES,
En aquesta primera edició, us presentem Lo
Pregoner, un butlletí informatiu municipal de
caràcter periòdic quadrimestral.
Els objectius principals que esdevenen la raó
de ser d’aquest butlletí són la informació en els
àmbits cultural i social al poble de Tivenys, la
difusió

de

la

informació

per

un

canal

accessible a tot els perfils de la ciutadania i la
informació, participació i transparència en la
gestió municipal.
Els principis que regiran aquesta publicació
seran actuar com a element cohesionador del
municipi, fent poble i fomentant la identitat
local, informar d’una manera veraç, plural i
transparent, ser un referent informatiu per a la
ciutadania, fomentar el debat públic per a la
participació

democràtica,

promoure

les

activitats de la societat civil i l’associacionisme,
evitar

el

partidisme

professionalitat,

i

despertar

la

manca

l’interès

de

de

la

ciutadania i funcionar a través d’òrgans de
gestió participatius, tot comptant amb la
dotació

de

recursos

tècnics

i

humans

necessaris per part de l’equip de govern i
ajustant-se a les possibilitats econòmiques del
municipi.
Lo

Pregoner

arribarà

a

totes

les

llars,

associacions i entitats del municipi, informant
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Us animem a llegir el nou butlletí municipal i a
convertir-lo en un espai de reflexió d’uns
tivenysans i tivenysanes informats i crítics que
se sentin implicats amb el seu poble.
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nova eina d’informació per al conjunt del
poble.
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Ens sentim afortunats de poder donar la
benvinguda a una nova iniciativa que, de
ben segur, podrem gaudir plegats i que
desitgem que es mantingui en el temps i
així, consolidar un canal més per apropar-

Tiratge:

nos els uns als altres.

400 exemplars

En un present tant complicat, on la pandèmia ens ha obligat a mantenir les
distàncies i reduir al màxim la interacció social, a fer un esforç molt gran per no
veure'ns les cares i evitar el contacte físic, Lo Pregoner ens ajudarà d'alguna
manera a retrobar-nos.
Som una societat i un poble que gaudim del carrer, de les festes, de la vida de
poble, de les converses, de les trobades que fan de la rutina diària un tresor a
conservar. Sabem que aquesta riquesa que suposa el contacte de carrer, dona
sentit a la nostra “vida de poble” que ara trobem tant a faltar, i aquesta nova
eina serà una petita empenta per “fer poble”, sobretot en aquests moments
difícils.
Aprofito per enviar-vos un missatge

servint-me d'aquest nou canal

d’informació. Veïns i veïnes, ens tornarem a abraçar, tornarem a veure'ns les
cares, tornarem a fer festes, dinars, sopars de germanor... Tornarem a gaudir
del poble, no ho dubteu. Ara però, cal que seguim com fins ara i posar la salut
al centre de tot.
Lo Pregoner ha vingut per a ser, entre moltes altres coses, l'abraçada, el
somriure, la mirada confident, la salutació i la xerrada, que tant enyorem i que
entra a cada casa, per a cada persona, per a cada família i per a tot el poble.
Des de l'alcaldia i equip de govern, volem donar l'agraïment a les persones que
feu possible Lo Pregoner, a les que el fareu créixer i al conjunt del poble per
ser-ne els protagonistes.

Ajuntament de Tivenys
Carrer de l'Abadia, 21
977 49 62 33
699 95 10 21
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Per Òscar Meseguer

“En deu anys em veig fent de metgessa,
perquè és el que em fa feliç”
Carmen Fons Estupiñá
Cap de Neuropediatria de l’Hospital de
Sant Joan de Déu
Carmen Fons (Tortosa, 1976) és de Tivenys i
actualment és la cap de Neurologia Pediàtrica de
l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Es va
llicenciar en Medicina per la URV l’any 2000 i va
completar l’especialitat de Pediatria l’any 2005 a
l’Hospital

Lozano-Blesa

de

Saragossa.

Té

un

màster en Neuropediatria per la Universitat de
Barcelona (2006), a través de la qual es va
doctorar el 2010.
Aleshores ja havia triat el camí més complex i, just
per això, el més motivador: les malalties rares -els
reptes més exigents- i més concretament la
neurologia neonatal, per a la qual s’ha format en
centres de referència dels Estats Units. També és
docent al màster de Neurologia Pediàtrica de la
UB i professora clínica al grau en Medicina de la
mateixa universitat. Estrena la secció que donarà
veu a perfils destacats o destacables de tivenysans
i

tivenysanes

d’arreu,

i

ens

explica

tant

l’envergadura del seu dia a dia com l’aixopluc
relaxant de Tivenys.

Quan decidixes fer Medicina, primer, i
Neurologia Pediàtrica, després?
Quan feia COU [l’antic Curs d’Orientació
Universitària], m’agradava molt la biologia, la
química...em vaig plantejar fer Farmàcia, però
volia aportar coneixement a la societat i tenir cura
de la gent i Medicina em semblava una bona
opció. Vaig estudiar a Reus per a estar prop de
Tivenys, prioritzant una facultat petita on vaig
aprendre moltíssim. Vaig fer el MIR a Astúries i la
residència en Pediatria a Saragossa.
Per què una especialitat mèdica i no quirúrgica?
Vaig trobar més interessant la medicina interna
dels infants i també vaig considerar que Pediatria
podia tenir més sortides laborals.
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Dins de la Pediatria, de seguida vaig vore que
estava molt focalitzada en la malaltia infecciosa,
però jo necessitava reptes, haver d’estudiar cada
dia, esforçar-me per ser millor metgessa i poder
atendre pacients complexos, i vaig trobar la
neurologia pediàtrica, que era un món amb poca
informació sobre malalties, la majoria de les quals
eren molt rares.
Vaig anar a fer una estada de tres mesos a
Philadelphia, a un hospital pediàtric de referència, i
allà vaig vore clar que m’hi volia dedicar, que tenia
un món per a descobrir per endavant que
s’adequava a les meues inquietuds laborals i
personals.
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I llavors fas la subespecialitat en Neurologia
Pediàtrica a Barcelona.
Al Sant Joan de Déu, que era el centre que a

Però aquí ja és necessària alguna cosa més al

nivell espanyol tenia més expertesa i que oferia
l’únic programa estatal de formació en
Neurologia
Pediàtrica
acreditat
per
una

Té els seus inconvenients, però ajuda a veure la

universitat. Sempre havia evitat Barcelona, però
vaig veure que la neurologia pediàtrica era el
meu futur.Em plantejava un repte diari perquè
cada dia hi ha noves investigacions i això em
motiva i m’inspira a anar a treballar.

marge de coneixements i capacitat de treball.

globalitat de l’equip. Tens una altra perspectiva.I
he de dir que estic en un hospital que t’ajuda i
dona cobertura a qualsevol idea o projecte
d’equip. Si tu tens ganes de créixer, et posen
estructura i una catifa vermella. En lloc de trobar
obstacles, trobo suport..
.Ara estic fent formació en gestió d’equips,

''Vaig vore que en la neurologia
pediàtrica tenia un món per a descobrir
que s'adequava a les meues inquietuds''

perquè no en tenia d’específica.
important és el sentit comú.

El

més

T’agrada la dificultat?
M’agrada l’alta complexitat, el pacient de difícil
diagnòstic en què has d’estudiar molt els
tractaments. Estudiar per a tenir cura i oferir al
pacient el millor perquè tinga la millor qualitat de
vida. Després de dos anys de formació, vaig vore
que hi ha molta patologia habitual sobre la qual
anem tenint bastant coneixement, però tant a
Espanya com a Sant Joan de Déu, tot i ser punter,
hi havia un buit: la neurologia fetal i neonatal. I
vaig decidir-me a anar a fer una formació
específica de dos anys al Boston Children's
Hospital, vinculat a la Universitat de Harvard.
En aquell moment era l’únic centre dels Estats
Units que oferia una formació reglada en
Neurologia Fetal i Neonatal. No va ser fàcil, però
ho vaig aconseguir, així com diverses beques
competitives per a que em financiessen la
recerca.
I a la tornada ja t’instal les al Sant Joan de Déu.
M’hi van oferir la possibilitat de muntar la Unitat
de Neurologia Fetal i Neonatal de Sant Joan de
Déu, on som un equip multidisciplinar per a
treballar una especialitat molt complexa.
Des del 2017, a més a més, sóc la directora del
servei de Neurologia Pediàtrica de l’hospital, amb
35
neuropediatres,
5
neurofisiòlegs
i
5
neuropsicòlegs. A mi m’agrada molt la recerca i
l’assistència directa al pacient i mai havia
imaginat que em podria dedicar a la gestió
d’equips, però he descobert que també m’agrada
perquè pots fer que la gent del teu equip puga
créixer professionalment.
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Escoltant-te, és obvi que a més a més de ser
persistent, no has anat a apostar sobre segur
sinó que has buscat àmbits en què havies d’obrir
camí. Això et definix personalment?
Jo em definiria com una formiga. Treball,
constància... poc a poc. Tampoc m’agrada molt
que se’m veja molt. M’agrada que es reconega el
treball i la trajectòria, però no ser a primera línia. I
el meu model de gestió tampoc és piramidal,
perquè la gent treballe com diu la cap de servei,
sinó que tothom aporta el seu coneixement i ha
de tenir una certa llibertat d’autogestió dins d’un
ordre i una transversalitat. En la societat actual
calen
equips
potents
amb
persones
empoderades.
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Explica’ns el teu dia a dia.
Matino bastant. Arrenco a les 5 o 5 i mitja del matí.
Faig faena a casa organitzant el dia, planificant
reunions. Als meus fills menuts pocs dies puc
veure’ls abans de marxar cap a l’hospital.
De 8h a 9h sempre tenim sessions de pacients,
d’hospitalització, reunions d’equip o de recerca, i
després comença l’atenció als pacients fins a les
14h i a la tarde tenim sessions de cadascuna de
les unitats específiques, com la de Neurologia
Neonatal.
A l’hospital tenim un programa de màster
d’especialització en Neurologia Pediàtrica amb 12
persones en formació cada any, per la qual cosa
hem de fer moltes sessions.
També dos vegades al mes atenc casos de
pacients
internacionals
d’alta
complexitat,
sobretot procedents d’Emirats Àrabs, Rússia o
Sudamèrica, presencials o via telemàtica.
Bàsicament donem segones opinions sobre
diagnòstics i tractaments. Això sí, tres dies a la
setmana vaig a recollir els meus fills a l’escola, i
això és inamovible i em va molt bé per a
desconnectar. Em trec el barret de metgessa
investigadora i em poso el de mare.
Quins són els casos més habituals i els més
complexes que tracteu?
Ens estem especialitzant en malalties rares
neuromusculars,
metabòliques,
quadres
malformatius. Tenim molta casuística i ens hem
de formar molt bé. Dius que fer de mare t’ajuda a
blindar-te. No deu ser fàcil no endur-se
mentalment a casa segons quins casos. No ho és.
Inicialment, m’era bastant difícil. Pensava
contínuament en aquell cas que tenia ingressat,
en quin tractament li havíem de posar perquè no
parava de convulsionar. Ara, amb els anys i
l’experiència, sé aïllar-me, amb excepcions de
casos molt urgents o greus en una situació
aguda fins que no els tincs resolts. Però
generalment soc capaç de desconnectar del tot,
de canviar de xip i oblidar-me del correu
electrònic.
I Tivenys? Què t’aporta en la desconnexió?
Una de les coses que m’ajuden a desconnectar al
cent per cent són els caps de setmana al poble.
M’aporta relax. No em cal parlar de faena i de fet
si no em pregunten, no en parlo, de
l’envergadura de la faena diària.

Butlletí d'informació municipal de T I V E N Y S

Soc una persona diferent, sense estrès ni presses.
La faena és el yin i Tivenys és el yang. I sense
estos moments que et permeten desconnectar
totalment, no podríem fer bé la faena diària o
estar estable enmig d’un batibull d’emocions.
Perquè en neurologia fetal et pots imaginar que
veiem situacions molt greus.
Jo perdo pacients, lactants que es moren per la
severitat de la seua malaltia. I necessites vàlvules
d’escapament.

''Perds pacients, lactants que
es moren per la severitat de
la seua malaltia, i necessites
moments de desconnexió enmig
del batibull d'emocions''

Ara no podeu baixar a Tivenys sempre que
voleu.
Amb la covid hem perdut bastant aquells caps
de setmana, però els recuperarem aviat i són els
que m’ajuden a seguir amb la vida diària més
energètica. Parlar de coses banals. Parlar del
temps.
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A Tivenys em consta que formeu part d’una colla
molt gran amb moltes criatures. Els pares i mares
no t’atabalen amb consultes sobre els seus fills?

Ara estic treballant en un projecte per a estudiar
convulsions neonatals molt rares per canalopatia
i en un altre amb col laboració amb l’Institut de

No. Això ho he portat molt bé. Sou tots súper
prudents, enviant watsapps demanant si em podeu
fer una consulta.

Fotònica [IFCO] en el qual monitoritzarem amb
llum l’impacte de les convulsions en el nounat.
També hem rebut finançament de la Marató de

Segur que m’heu consultat molt menys del que
haguéssiu volgut sobretot per prudència i només
en cas de preocupació.

TV3 contra les malalties minoritàries per a
investigar en grups europeus una malalta ultra
rara en la qual porto treballant des del 2004. Hi

I el fet de ser mare no et dificulta la distància
mental amb els casos clínics més greus?

han uns 30 casos diagnosticats a Espanya.
Volem desenvolupar tractaments personalitzats i
una escala clínica per a avaluar-ne la resposta.

Abans de ser mare, t’afectava el cas d’una família
amb la qual havies fet més vincle, però ara
empatitzo molt més en tots els casos, i no només en
els més greus sinó també en patologies més banals
o lleus. Quan veig una família angoixada, sempre
m’intento posar al seu lloc. Abans em costava més.
Ara percebo el sofriment de les famílies, però quan
s’acaba la visita, puc girar full.

''La meua recerca es fonamenta en el
cervell del fetus i del nounat, que està
en procés de maduració constant.''

Quin impacte té esta malaltia?
En quins projectes de recerca estàs actualment
compromesa?
La meua recerca es fonamenta en el cervell del
fetus i del nounat, que està en procés de maduració
constant. És una etapa en què qualsevol
esdeveniment,
problema
ambiental
o

Discapacitat intel lectual, epilèpsia, moviments
anormals, dificultats per a caminar i episodis de
paràlisi parcial o total del cos.

circumstància
genètica
afecta
al
seu
desenvolupament futur. Tota la meua recerca està
relacionada amb este cervell immadur. Quin efecte
tenen les convulsions, malalties rares congènites,
epilèpsies, en el futur funcional i la qualitat de vida
dels pacients.

No sé si continuaré dedicant-me a la gestió com
a cap de servei, perquè no era el meu objectiu
vital. En deu anys em veig en una consulta
veient pacients, ajudant a estos nens amb nous
tractaments i fent recerca de noves tècniques
diagnòstiques. Bàsicament em veig fent de
metgessa. És el que em fa feliç. Només fent
gestió, no seria una persona feliç. Quan tinc
consulta, no penso ni si és l’hora dinar.

El teu somni professional potser ja l’has assolit?
Com et veus d’aquí a deu anys?

#Cuidem-nos

Distància + Mans + Mascareta + Ventilació

Butlletí d'informació municipal de T I V E N Y S
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EL PAS DE
LA COVID-19
A TIVENYS
COVID - 19, què?
Era principis de desembre de l’any 2019 quan a
les notícies i als diaris vam començar a escoltar
aquella paraula tan estranya que es tornaria
protagonista de les nostres vides setmanes
més tard.

Ho sentíem tan lluny, com els

quilòmetres que ens separaven de Wuhan, la
ciutat xinesa on va originar-se la pandèmia de
la COVID-19. Però mesos més tard, després
d’anar veient com a poc a poc el nostre voltant
canviava, al març de l’any 2020 la pandèmia va
aterrar i es va quedar per canviar-nos la vida.
En aquest primer reportatge de Lo Pregoner,
volem fer un repàs i una mirada enrere a tot
aquest any, a la vegada que homenatjar els
tivenysanys i tivenysanes que, acompanyats
de les seves iniciatives van omplir-los els dies
d’esperança i d’alegria. Volem fer memòria per
recordar, i sobretot, per no oblidar tots aquells
moments que vam compartir plegats des de
les nostres cases, tan separats però tan units
com mai.

Un poble actiu

Tivenys amb dades
Així, sense saber ben bé com, ens vam trobar
La pandèmia al poble En termes generals,

dins de casa i havent extingit totes les

Tivenys, segons ens mostren les dades extretes

possibilitats d’entreteniment que creiem que

de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries

existien. Arran d’això, en van néixer de noves,

de Catalunya (AQuAS), ha tingut un total de 24

de diferents, d’adaptades a la situació que

positiu al llarg d’11 mesos, el que és el mateix

estàvem vivint, com per exemple, la iniciativa

que 2,18 casos de mitjana al mes.

#ConfinamentAmbDivertiment.

El primer cas positiu va ser l’agost del 2020, és

Qui no recorda aquella primera tarda de

a dir, 6 mesos després del principi del

zumba amb Marc Martí al capdavant? O les

confinament. Podem dir que Tivenys ho estava

classes de pilates amb Maria José? Les

fent d’allò més bé i es notava: mesures

mandonguilles amb calçots de Carles Griñó o

d’higiene, distància de seguretat, confinament

la mona de xocolata #TotAniràBé de Jordi

domiciliari i adaptant-nos, a poc a poc, a portar

Vidal? Per no oblidar tots els vermuts dels

mascareta per primera vegada.

diumenges de la mà de Marcel Beltran.

Butlletí d'informació municipal de T I V E N Y S
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Uns comerços de primera
A la vegada que succeïa tot això, molts veïns i
veïnes, entre ells molta gent gran, van quedarse a casa. Això ho canviava tot, com per
exemple el costum d’anar a comprar o de
sortir al carrer a fer qualsevol encàrrec. Per
aquest motiu, tots els botiguers del nostre
poble van bolcar-se per ajudar i col laborar a
Compartíem imatges de les nostres receptes,
de les tardes fent esport... De tot el que ens
distreia i ens feia sortir d’aquella increïble
realitat. Per això, podem dir que les xarxes
socials van ser un punt d’inflexió durant
aquells primers mesos a Tivenys: estaves

tots els nivells.
Treballant incansablement, atenien també
telefònicament

i

a

més,

et

portaven

la

comanda a la porta de casa. Les botigues
d’alimentació, els forns de pa, la farmàcia o

connectat, informat i distret.

l’estanc repartien menjar, medicaments o

Després de passar les primeres setmanes i

requerien,

adaptar-nos

la

situació,

diaris a totes les persones grans o joves que ho
va

començar

a

normalitzar-se el fet de celebrar més activitats,

treballant

hores

i

hores

per

col laborar, ajudar i fer més fàcil la situació que
estàvem vivint.

jornades i tallers a través de les xarxes socials
de l’Ajuntament de Tivenys.
La primera Setmana Cultural, per exemple, va
conjugar associacions, botiguers, entitats i
veïns i veïnes del poble en un programa que
va allargar-se una setmana. Vam cuinar
postres amb Anna i Montse March, vam fer pa
marroquí amb Hassan i Nadia o fins i tot vam
escoltar poemes des del campanar.
La Setmana Cultural va ser tot un èxit, va ser la
primera programació d’actes fets virtualment i
on participaven gairebé totes les associacions
del nostre poble: AMPA, Ass de Joves, Banda

El nostre jovent
Durant tot aquest temps, i també involucrats
des de l’inici de la pandèmia, el jovent del
nostre poble també va voler aportar el seu
granet de sorra. I quin gra! Des de l’Associació
de Joves de Tivenys, i sense haver-nos donat
temps

d’assimilar

que

entràvem

en

un

confinament domiciliari, els i les joves del
nostre poble van oferir-se de forma altruista a
col laborar per amainar, de la manera que fos,
aquesta situació.

de Música de Tivenys, Fotoclub, FirArrels, La
Gandaia, Los Comediants de Tivenys, tots ells
realitzant tallers de ball o manualitats, entre
d’altres.
A més, tampoc podem oblidar totes les
persones que van participar al Lectivat, les que
ens van explicar contes tradicionals del seu
país d’origen o tots els altres col lectius i
persones relacionades que van donar el seu
punt de vista sobre què suposa per ells la
cultura: els esportistes de Tivenys , Gemma
Mauri, la Banda de Música o la Gandaia.

Butlletí d'informació municipal de T I V E N Y S
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Així, en aquell moment on era tot incert i quan

Un altre record important d'aquelles setmanes

encara no sabíem ben bé que podia suposar

va ser quan el dia de la mona de Pasqua es

tot això, van tirar endavant una de les

van repartir a domicili per a tota aquella gent

iniciatives més màgiques que van realitzar-se

gran que era usuaria del servei.

durant el confinament: oferir-se per atendre i
cuidar a la gent gran del nostre poble. Si calia
anar a comprar, a buscar medicaments, etc.,
ells se n’encarregaven de fer-ho.

Les dones de Tivenys
Una altra de les iniciatives que va néixer arran

Viatges amunt i avall, amb la compra, amb
medicaments, fóra el que fóra...Ells van estarhi, ens van donar exemple i van omplir-nos
d’esperança en aquells dies on era el que més
faltava.

de les necessitats sorgides en aquell moment,
va ser la confecció de mascaretes per part de
les dones del nostre poble.
Gràcies a la donació de l’empresa Robin Hat,
van rebre el tèxtil i material necessari per
poder crear tantes mascaretes com veïns i

Al costat de la gent gran

veïnes en requerissin. Organitzades a través de
whatsapp i trucades de telèfon, van començar
a dissenyar les mascaretes, tan necessitades

Tota aquesta iniciativa va funcionar a la

en aquell moment on era tan complicat

vegada que el seguiment emocional telefònic.

aconseguir-ne una.

I què va suposar això? Valorant les necessitats
d’aquell moment, des de l’Ajuntament es va
creure essencial tenir cura i atenció de la gent
gran i de persones que vivien soles del nostre
poble.
Per això, des de principis de març fins a finals
de juny, es va activar un servei telefònic diari
on,

de

dilluns

encarregat

de

a

diumenge,

l’Ajuntament

el

personal

trucava

per

conèixer com estaven i atendre’ls si requerien
algun servei. L’objectiu més important: fer-los
costat i companyia.

Uns mesos per la història
D’ençà que va començar la pandèmia, les
nostres rutines i hàbits van canviar. La vida al
poble va capgirar-se. Van ser uns mesos de
moltes

incerteses

i

de

desconeixement

absolut, però també serà gràcies a totes
aquestes iniciatives, projectes i col laboracions
de veïns i veïnes, associacions i entitats que
Marc Martí i Maria José fent zumba i pilates des de casa.

aquests mesos també els recordarem per tot
el que vam aprendre i conèixer, per tot el que
vam viure.
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No podem oblidar tampoc el personal de
l’Ajuntament, ni a la doctora i la infermera del
poble, qui van continuar trobant la manera per
atendre i per prestar, fóra com fóra, un servei
de qualitat als tivenysanys i tivenysanyes.
La COVID va aterrar a Tivenys per quedar-se,
però també per ensenyar-nos a viure d’una
altra manera: sent solidaris, ajudant als que
més ho necessiten i valorant cada instant.
Tot i que no podem citar a tothom, aquestes
línies van dedicades a tots i totes els qui van
estrendre la seva mà quan més va calguer.
Reportatge en agraïment a totes les persones
que

van

col laborar

i

ajudar

durant

la

pandèmia de la COVID-19.

X
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Resum dels darrers plens municipals
Els darrers plens municipals han estat retransmesos en directe per les xarxes socials de
l’Ajuntament de Tivenys i es poden veure en diferit al canal de Youtube de l’Ajuntament.
També es poden consultar amb més detall a la seu electrònica de l’Ajuntament de Tivenys.
PLE ORDINARI DEL 4 DE NOVEMBRE DE 2020
APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
1. Ple ordinari - 2 set. 2020. Aprovació per majoria absoluta.
DACIÓ COMPTE DECRETS D'ALCALDIA
2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 202 al núm. 400 de
2020.
ÀREA DE SECRETARIA
3. Aprovació adhesió Pla Polítiques Dones 2021-2024 (CCBE). Aprovació per
majoria absoluta.
4. Declaració d'especial interès o utilitat municipal - Instal lacions fotovoltaiques.
Aprovació per majoria absoluta.
ÀREA D'INTERVENCIÓ
5. Aprovació Conveni gestió BASE - Taxa ocupació via pública per empreses
subministradores. Aprovació per majoria absoluta.
6. Dació de compte al ple del Pla anual de control de financer.
7. Dació compte informe pendents d'aplicar any 2019.
PUNTS SOBREVINGUTS
8. Aprovació inicial modificació pressupost 7/2020 en la modalitat de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit. S'aprova per majoria simple de quatre vots
(ERC) a favor i tres vots (PSC) en contra.

PLE ORDINARI DEL 27 DE NOVEMBRE DE 2020
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
1. Sessió plenària ordinària 4 nov. 2020. S'aprova per 4 vots a favor (ERC) i 3 en
contra (PSC).
DACIÓ COMPTE DECRETS D'ALCALDIA
2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 266 al núm. 350
de 2020.
SECRETARIA
3. Proposta aprovació modificació ordenança escombraries. S'aprova per
majoria absoluta dels assistents: 4 vots d'ERC i 3 del PCS.
4. Proposta aprovació inicial ordenança energia solar fotovoltaica. S'aprova
per majoria absoluta dels assistents: 4 vots d'ERC i 3 del PCS.
INTERVENCIÓ
5. Estudi del càlcul del cost efectiu dels serveis.
6. Donar compte de l’informe de morositat anual de l’exercici 2019.
7. Proposta d'aprovació inicial 'Modificació crèdit 11/2020. S'aprova per 4 vots a
favor (ERC) i 3 en contra (PSC).
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PLE EXTRAORDINARI DEL 22 DE DESEMBRE DE 2020
INTERVENCIÓ
1. Dació de compte de l'informe d'auditoria externa
2. Informe proposta aprovació inicial pressupostos 2021. S'aprova per 4 vots a
favor (ERC) i 3 en contra (PSC).
3. Aprovació inicial REC compte 413 - sense consignació. S'aprova per 4 vots
a favor (ERC) i 3 en contra (PSC).
4. Aprovació inicial ordenança subministradores BASE. S’aprova amb 4 vots
a favor (ERC), 0 vots en contra i 3 abstencions (PSC).
5. Aprovació modificació d'ordenança fiscal. S'aprova per majoria absoluta.

PLE ORDINARI DEL 13 DE GENER DE 2021
SECRETARIA
1. Aprovació acta sessió extraordinària del 17 des 2020. S'aprova per 4 vots a
favor (ERC) i 3 en contra (PSC).
2. Aprovació acta sessió plenària extraordinària del 4 nov 2020. S'aprova per 4
vots a favor (ERC) i 3 en contra (PSC).
3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 266 al núm. 351 de
2020.
4. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 1 al núm. 17 de
2021.
5. Modificació periodicitat sessions plenàries. S'aprova per majoria absoluta.
6. Aprovació Pla Joventut Tivenys 2020-2024. S'aprova per majoria absoluta.
7. Proposta aprovació adhesió serveis telecomunicacions Localret. S'aprova
per majoria absoluta.
8. Aprovació Conveni de col laboració amb entre el Consell Comarcal del Baix
Ebre i l’Ajuntament de Tivenys per garantir el transport d’alumnes
d’ensenyament postobligatori per al curs escolar 2020/2021. S'aprova per
majoria absoluta.
9. Aprovació conveni col laboració amb Diputació de Tarragona per la gestió
informatitzada del Padró d'Habitants. S'aprova per majoria absoluta.
10. Aprovació Conveni Col laboració Diari Més Ebre. S'aprova per majoria
absoluta.
11. Proposta aprovació conveni DUAL - Institut de l'Ebre de Tortosa. S'aprova
per majoria absoluta.
12. Proposta aprovació conveni col laboració Associació Obre'tEbre. S'aprova
per majoria absoluta.
13. Proposta aprovació Conveni Serveis Socials 2021 - CCBE. S'aprova per
majoria absoluta.
INTERVENCIÓ
14. Proposta aprovació definitiva COMPTE GENERAL - CEC 2020. S'aprova per
4 vots a favor (ERC) i 3 en contra (PSC).
PUNTS SOBREVINGUTS
15. Aprovació pla delimitació d'incendis forestals - subvenció DIPTA 2020.
S'aprova per majoria absoluta.16. Aprovació pla d'ordenació forestal del
municipi de Tivenys - 2017. S'aprova per majoria absoluta.
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PLE EXTRAORDINARI URGENT DEL 20 DE GENER DE 2021
Sorteig dels membres titulars i suplents de la/les mesa/es electoral/s del municipi a les eleccions al
Parlament de Catalunya a celebrar el dia 14 de febrer de 2021.

PLE EXTRAORDINARI URGENT DEL 4 DE FEBRER DE 2021
Nou sorteig, atès les nombroses excuses presentades i aprovades, per poder disposar dels suficients
suplents per la mesa de les eleccions programades per al pròxim 14 de febrer de 2021.

PRINCIPALS ACCIONS PORTADES A TERME EN
L’ESPAI PÚBLIC ELS DARRERS 4 MESOS
Obres de millora del tram final del camí de Petxines.
Arranjament i asfaltat d'un tram del Camí del Lligallo de Barrugat.
Repàs i millores d’un tram del camí del Lligallo de Les Planes.
Repàs de l'asfaltat d'un tram del camí de l’Assut, a l’alçada de les piscines municipals.
Repassos i millores a l'asfalt de la pujada de les Planes i també al Camí de la Vall.
Nou asfaltat a tot el Camí de la Planella.
Nou asfaltat al tram final del Camí de Majons/Lloàs.
Nou asfaltat i millores a tota la pujada del Camí de l'Estany.
Apedaçament i repàs al ramal del Camí de la Murta.
Retirada de pals de telèfon del camí del Parc i de la gespa de les piscines municipals, amb
soterrament de la línia telefònica .
Incorporació d’una paperera a la zona peatonal, a l’alçada de la Farmàcia.
Reparació dels bancs de la zona peatonal, a la zona de la farmàcia.
Reorganització dels bancs de la Plaça de l’Era de la Vila i del passeig de l'Avinguda
Generalitat.
Neteja del barranc de la Vall, per part de l’ACA.
Actuacions de millora en la zona dels despreniments de l’Assut.
Millores en la sortida del túnel de la Bocamina, a la zona dels Masos.
Reparació de la bassa d’abastiment per incendis del Coll del Murtero i millores al tancament
perimetral de la bassa, senyalització d'aquesta i col.locació
subministrament.

de la bomba de

Col locació de 2 noves faroles a la zona del poliesportiu.
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Conveni

amb

Remodelació de

el servei català

l'estació depuradora

de trànsit

d'aigües residuals

Al

2019,

l’Ajuntament

de

Des de la Comissió de Govern del Consell Comarcal del

Tivenys va signar un conveni

Baix Ebre, a finals de novembre de 2020, s’efectua

amb

l’aprovació

el

Servei

Català

de

inicial

de

la

remodelació

de

l'estació

Trànsit que es va començar a

depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Tivenys, amb un

implementar al novembre de

Pressupost per a Coneixement de l’Administració que

2020,

ascendeix a 1.261.973,14 d’euros.

amb

la

finalitat

de

millorar la convivència entre
vehicles

i

persones

que

diàriament

utilitzem

els

mateixos carrers.

Els

objectius

d’aquesta

remodelació

són

actualitzar

tecnològicament la planta per a garantir una aigua tractada
de qualitat d’acord als requeriments legals establerts i els
criteris de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i modificar

A través d’aquest conveni,

la tecnologia de tractament biològic de la planta per tal de

s’obtindrà

garantir l’eficiència del procés de degradació i eliminació de

un

estudi

de

circulació viària per al nostre
poble,

que

permetrà

la matèria orgànica.

a

l’Ajuntament tirar endavant

La planta depuradora actual va entrar en funcionament

aquelles accions necessàries

l’any 2017 i només va romandre activa durant tres mesos

en els punts més complexos

abans d’iniciar el transport i tractament de l’aigua residual a

del nostre nucli urbà, facilitant

l’EDAR de Tortosa-Roquetes, degut a la ineficiència del

així la circulació de vehicles i

sistema de depuració.

el benestar dels vianants.
La problemàtica principal que presenta l’actual planta és la
També ajudarà a tots els veïns

ineficiència de la tipologia del procés de depuració existent,

i

i

degut principalment a una sèrie de deficiències tant de

vehicles

disseny com constructives. En aquest sentit es decideix

veïnes,

treballadors

treballadores,
d'emergències

qualsevol

realitzar una remodelació completa de les instal lacions

usuari que es trobi algun tipus

i

mantenint únicament com a elements aprofitables el pou

d'impediment

d’entrada, el mesurador de cabal influent i el desbast de

a

l'hora

de

circular per la via pública,
dotant

de

sancionar

capacitat
aquelles

fins.

per

accions

més greus.
L'aplicació del conveni serà
progressiva, havent portat a
terme prèviament diferents
accions

informatives

al

conjunt de veïns i veïnes.

X
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ELECCIONS DEL 14 DE FEBRER DE 2021
AL PARLAMENT DE
CATALUNYA.
RESULTATS
PARTITS

RESUM ESCRUTINI
VOTS

%

COMPTABILITZATS

423

62,11%

ABSTENCIONS

258

37,89%

NULS

10

2,36%

EN BLANC

7

1,65%

VOTS

%

ERC

141

34,14%

PSC

108

26,15%

JxCAT

69

16,71%

VOX

27

6,54%

CUP-G

23

5,57%

ECP-PEC

11

2,66%

Cs

9

2,18%

PDeCAT

9

2,18%

PPC

5

1,21%

SOM T. DE L'EBRE

2

0,48%

PUM+J

1

0,24%

MPIC

1

0,24%

PRESSUPOST

A continuació es reflexa el pressupost

GENERAL 2021

capítols, aprovat en el Ple de l’Ajuntament

DESPESES

general per a l’exercici 2021, resumit per
de Tivenys el 22 de desembre de 2020.

INGRESSOS

301.230,00€ - Despeses de personal

Impostos directes - 292.300,00€

269.357,17€ - Desp. de béns corrents i serveis

Impostos indirectes - 7.700,00€

6.104,06€ - Despeses financeres

Taxes i altres ingressos - 119.274,00€

114.700,00€ - Transferències corrents

Transferències corrents - 450.549,31€

3.688,57€ - Fons de contingència
60.323,00€ - Inversions reals
- Transferència de capital
- Actius financers
- Passius financers
928.046,31 € - DESPESES TOTALS

Ingressos patrimonials - 6.000,00€
Alienciacions inversions reals Transferència de capital - 52.223,00€
Actius finaners Passius financers INGRESSOS TOTALS - 928.046,31 €

Per obtenir informació més detallada, podeu adreçar-vos a l’Ajuntament de Tivenys.

Butlletí d'informació municipal de T I V E N Y S

16

GESTIÓ MUNICIPAL

INVERSIONS MUNICIPALS
MÉS RELLEVANTS DEL 2021

MAQUINÀRIA

PERSONES

CULTURA

Reparació de tractor i

Compra de material

Festes Majors de Sant

Millora del ferm del

adquisició de

nou per renovació del

Antoni i Sant Miquel,

pàrquing i de l'accés

maquinària de gestió

consultori - 2.223€

agenda cultural i

a la zona esportiva

FirArrels - 45.000€

Millora del ferm al

forestal - 3.500€
Millora de les zones

OBRES

pàrquing del parc

Adquisició nova

infantils i nou

Conveni amb la

maquinària tasques

mobiliari urbà. -

Banda de Música de

brigada - 2.600€

9.200€

Tivenys - 1.600€

municipal - 5.000€
Habilitació nova zona
pàrquing avinguda

Convenis serveis a les

Conveni amb U.E.

persones Consell

Tivenys - 2.500€

Comarcal - 11.500€

Generalitat - 5.000€
Reparacions,
manteniment i
millores de camins
municipals. 40.098,17€

Tivenys en xifres
Superfície (km2)

Densitat (hab./km2)

53,54
16,9

Població 2020
Homes

457

Dones

445

Total

902

Naixements 2019
Xiquets

1

Xiquetes

1

Defuncions 2019

Manteniment i
millora d'edificis
municipals - 9.300€
Millora de l'ombrejat
de les piscines
municipals - 500€
Millora eficència de

Homes

4

l'enllumenat

Dones

3

municipal - 250€

Font: Institut d'Estadística de Catalunya
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Fotodenúncia

AUDITORIA DE
L'AJUNTAMENT
El passat mes de desembre de
2020, es va retre compte al
plenari municipal dels resultats
de

l’auditoria

endegada

per

l’equip de govern i corresponent
a les últimes quatre anualitats.

L’espai públic és de tots i per a tots. És un lloc de
convivència que, juntament amb el nostre patrimoni,
defineix la personalitat d’un poble.
Cal prendre consciència de la responsabilitat de
tothom en el manteniment d’un espai públic de
qualitat.

El treball realitzat per l’EMPRESA
CELSO ABAD AUDITORS, entre
els mesos de juny de 2020 a
desembre del mateix any, fou
exposat pel mateix representant
de l’empresa encarregada dels
treballs i després debatut en ple
municipal.
Els resultats són públics i es
poden consultar a la pàgina web
de l’ajuntament de Tivenys, així
com també es pot visualitzar el
ple

íntegre

amb

les

corresponents intervencions al
canal

de

Youtube

de

l’Ajuntament de Tivenys.

5 imatges preses el dia 23/02/2021, en un tram inferior a un quilòmetre, des de l’acabament de
la baixada de les Planes fins al Racer de l’Aurèlia.
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BENVINGUT, PREGONER!

GRUP SOCIALISTA DEL PSC DE TIVENYS

Estar al costat de la gent és el principal deure i
objectiu per servir al poble. Ser propers i intentar
resoldre el dia a dia de tothom, és allò que dona
sentit a la funció de servei públic.

En primer lloc, voldríem fer esment del moment
que ens ha tocat viure, ningú es podia imaginar

Celebrem moltíssim aquest primer número d’un
butlletí d’informació municipal que ha de ser una
nova eina d’informació i també d’entreteniment
per a tothom.
Entenem que aquest projecte serà útil i que ara
pren més sentit que mai, enmig de les dificultats
existents i amb la necessitat de generar noves
maneres d’estar al costat de la gent. És, per tant,
una notícia excel.lent que celebrem i agraïm.
Implicats, Fem Poble - Esquerra Tivenys, donem
les gràcies als que ho feu possible i als que segur

que un virus, la Covid, ens fes estar tancats a les
nostres cases, sense poder-nos relacionar,
abraçar... El nostre poble ha tingut molta sort,
afortunadament hem tingut pocs casos i això, en
part, és fruit de què la majoria de veïns i veïnes
hem complert les mesures que ens han anat
imposant. Us desitgem molta salut a tothom.
Tampoc volem deixar de mencionar la pancarta
que hem tingut penjada a
l'Ajuntament de
Tivenys, "ho tornarem a fer". Entenem que a una
institució com l'ajuntament, que representa a tot
el poble, no es poden penjar pancartes partidistes.
L'ajuntament representa a tothom.

que en participareu, tot esperant que aquest
butlletí sigui referent, no només al poble, sinó fora
del poble com altres projectes que ja ho són.

Tampoc podem entendre com el programa de
festes de Sant Miquel de 2020, anava signat per
un partit polític "implicats fem poble".

La informació, els serveis a la gent, la
transparència, la participació i la cultura, són

Durant aquest quasi dos anys que no governem,
hem fet una oposició tranquil la i sense entrar a

pilars d’aquest present que Lo Pregoner també
ajudarà a consolidar.

discutir temes i actituds de l'equip de govern, que
l'únic que pretenien era desprestigiar a l'anterior
alcaldessa i al seu equip.

Lo Pregoner arriba per complementar la
informació virtual, la de les xarxes, la que ho
impregna tot, i més enllà de fer-nos tocar paper,
recuperar la història d’antics butlletins i recuperar
cert romanticisme. Arriba també per informar de
forma accessible i fer costat als nostres iaios i
iaies.
Aprofitem-lo, gaudim-lo, parlem-ne, i que sigui
una petita dosis medicinal per combatre el maleït
virus que tot ho fa trontollar.
Per la nostra gent gran, pels més menuts, per tots
vatros, perquè tothom gaudim de la seva lectura i
ens el fem nostre, tirem-lo endavant.
Aprofitem aquest primer número per mostrar un
agraïment al conjunt del poble i enviar-vos una
cordial salutació, tot esperant que el més aviat
possible ens veiem als carrers.

S'ha fet una auditoria on ha quedat palesa que
ningú s'havia enriquit ni apropiat de
diners
públics; tot el contrari, s'ha demostrat que es van
trobar solucions quan s'havien de pagar factures
per a poder rebre subvencions; i aquí voldríem
agrair la gestió de l'anterior secretaria.
Nosaltres, els/les socialistes, sempre hem fet, fem i
farem poble. Mai ens trobaran en la confrontació i
sempre treballarem per tal de millorar-lo, tant si
estem governant
com si estem a l'oposició;
aquest és el nostre tarannà i el que ens
acompanyarà sempre.
Voldríem acabar, agraint a tothom que va anar a
votar el dia 14 de febrer i molt especialment a tots
/es que ens vau fer confiança.
Moltes Gràcies.

Per Tivenys i pel Pregoner, endavant!
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Festes de Nadal a Tivenys
Tot i les limitacions derivades de viure aquestes dates en plena pandèmia, el poble de
Tivenys va assenyalar les festes de Nadal i va gaudir de les diferents celebracions d’una
manera responsable, seguint les mesures imposades al respecte.
Els dies previs a les dates festives, ja es podia
admirar la il luminació nadalenca als carrers.
Enguany, des de l’Ajuntament es va animar a
il luminar i engalanar els balcons i molts van ser els
veïns i veïnes que s’hi van sumar, creant un gran
ambient nadalenc a tot el poble.
La Plaça Major va lluir com una postal de Nadal,
il luminada i engalanada, amb l’Arbre dels desitjos
com a protagonista, acompanyat del Tronc de
Nadal, que va fer arribar l’AMPA de l’escola La
Pineda, i de la magnífica bústia reial, encarregada
a l’artista local Gemma Mauri, on tots els xiquets i
xiquetes van anar dipositant les seves cartes per als
Reis Mags d’Orient.
L’Ajuntament

de

Tivenys

va

promoure

la

campanya “Per Nadal, comerç local”, des del 20 de
novembre fins al 20 de desembre, amb la finalitat
de

promocionar

el

comerç

local.

Durant

la

campanya, els comerços locals es van promocionar
a través de la xarxa Turisme Tivenys, a l’Instagram, i
totes

les

compres

als

comerços

del

poble

esdevenien participacions per al sorteig d’un gran
lot amb productes donats pels comerços.
El dia 21 de desembre es va realitzar el sorteig a la
plaça Major i en va resultar guanyadora MªCarmen
Fucho.
Butlletí d'informació municipal de T I V E N Y S
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Un any més, la Penya Barcelonista de Tivenys
va engegar la campanya “Cap nen sense
Joguet”, destinada a l’entitat Càritas de
Tortosa, recollint joguines i aliments per als
nens

més

desfavorits.

Des

del

Consell

Parroquial es van celebrar els diferents actes
religiosos seguint les mesures anti-COVID.
Els tivenysans i tivenysanes vam despedir
l’any 2020 i rebre el 2021 des de les nostres
llars, respectant les mesures de seguretat.
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient, com no
podia ser d’una altra manera, van visitar el
nostre poble.
Van ser rebuts amb un castell de focs
d’artifici i amb el toc de campanes al vol.
L’arribada i rebuda per part de les autoritats
locals, amb l’entrega de la clau màgica que
obre totes les portes del poble, va ser
retransmesa en directe per la pàgina de
Facebook de l’Ajuntament. Van arribar pel
camí de Cardó i, acompanyats dels seus
Patges Reials, van repartir els regals a tots els
xiquets

i

xiquetes

del

poble,

que

els

esperaven il lusionats des dels balcons i
finestres.

L'aula de música
Al setembre de 2020 es va iniciar l’activitat de l’Aula de Música de Tivenys, projectada des de
l’Ajuntament de Tivenys amb la finalitat d’oferir formació musical a tots els tivenysans i
tivenysanes que ho desitgin i donar continuïtat a la Banda de Música de Tivenys.
L’Aula realitza la seva activitat a l’escola La Pineda i compta amb tres grups classificats per
edat: el grup d’iniciació amb 4 alumnes, el d’elemental amb 8 alumnes i el d’adults amb 4
alumnes.
Degut a la pandèmia de la COVID-19 i seguint les restriccions i recomanacions dictades des del
PROCICAT, l’Aula ha hagut de suspendre i reprendre la seva activitat en varies ocasions.

Butlletí d'informació municipal de T I V E N Y S
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Sant Antoni

Recuperant tradicions

Allà, vam poder llegir diversos poemes de la

Amb

antics, hi havia el vestuari que utilitzen els

l’objectiu

de

conservar

les

nostres

tradicions, l’any passat van recuperar-se les
festes majors d’hivern, o més conegudes pel
nom del seu patró, les festes de Sant Antoni.
Durant el cap de setmana del 17 de Gener del
2020, es van tornar a celebrar diversos actes
com es feia en l’antiguitat: a la plaça Major vam
ballar amb el Ball de Vermut, es van recitar els
versos de la famosa Publicata pel poble o vam
gaudir de la representació de la Barraca a
càrrec de Los Comediants de Tivenys.
Amb

un

programa

replet

d’activitats

Publicata de l’any anterior, com també de més
actors i actrius de la Publicata i també un recull
d’imatges d’anys anteriors.
La programació va continuar el divendres 15,
que era festa local, amb el Saluda de l’alcalde,
Eladi Galbe. A mitja tarda, es va retransmetre
un taller infantil i finalment, un recull de vídeos
i d’imatges de la Publicata del 2020.
El dissabte 16, va començar el dia amb un vídeo
realitzat pel grup Tivenys + sobre què significa

i

col laboracions de totes les associacions i
entitats del nostre poble, Sant Antoni va tornar
a tenir el reconeixement merescut per tots els
veïns i veïnes, quedant instaurat de nou al
calendari del nostre poble com una Festa
Major.

per ells Sant Antoni, va continuar a mig matí
amb la conferència anomenada ‘’Sant Antoni,
la tradició que perdura’’ amb Salvador Palomar
i Martí Prades, mentre que a la tarda es va
estrenar el vídeo realitzat per Els Comediants
de Tivenys ‘’ La Història en Versos’’.
Per clausurar la festa, el diumenge 17 i també
telemàticament, es va fer una cercavila amb la

Sant Antoni 2021
Aquest any, a causa de la pandèmia, la

Banda de Música de Tivenys. El dia va
continuar amb les tradicionals Campanes al vol
i al migdia amb un Ball de Vermut amb el dj
local Marcel Beltran.

programació es va veure alterada per les
restriccions. Tot i així, des de l’Ajuntament se’ns

Per tancar la programació es va retransmetre

van oferir diversos actes adaptats a la situació

pel Canal 21 la Barraca de l’any anterior. Amb

per continuar celebrant aquest dia.

tots aquests actes, tot i que foren virtualment,
vam tornar a gaudir d’una festa tan especial

El dijous 14 va estrenar-se l’exposició ‘La

com és Sant Antoni. Podeu tornar a veure els

Publicata’ a la Sala d’Actes de l’Ajuntament.

vídeos de la majoria dels actes al canal de
Youtube de l’Ajuntament de Tivenys.

Butlletí d'informació municipal de T I V E N Y S
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Tivenys per la memòria
El dia 30 de gener, en el marc del Dia
Internacional

de

Commemoració

en

Memòria de les Víctimes de l’Holocaust,
celebrat cada 27 de gener per designació de
les Nacions Unides, l’Ajuntament de Tivenys
va organitzar una jornada commemorativa
formada per dos actes telemàtics, donat el
context de pandèmia.
Al

matí

es

va

portar

a

terme

un

reconeixement institucional al fill de Tivenys,
Josep

Esmel,

deportat

al

camp

de

concentració de Gusen i mort al mateix lloc,
on vam comptar amb la presència d’Imma

És Carnaval a Tivenys

Borràs, familiar de l’homenatjat, i que va ser
retransmesa en directe per la pàgina de

Durant la setmana del 8 al 13 de febrer, en

Facebook de l’Ajuntament.

el

marc

de

les

festes

de

Carnaval,

l’Ajuntament va preparar un seguit d’actes
Per la tarda, a través del canal de Youtube de

majoritàriament telemàtics per celebrar

l’Ajuntament, es va realitzar la xerrada

aquesta festa.

"Ebrencs deportats" a càrrec de Joan B.
Beltran Reverter, estudiós d'història local i

De dilluns a divendres, a les xarxes socials

historiador, qui ens va parlar sobre els

del consistori es van publicar reptes amb

ebrencs i ebrenques deportats als diferents

l’objectiu

camps de concentració i extermini. Els actes

moments relacionats amb el Carnaval, com

es poden veure en diferit al canal de

per exemple penjar fotografies de quan

YouTube de l’Ajuntament de Tivenys.

érem petits, amb la disfressa que més ens

d’animar

i

compartir

bons

agradés.
Una altra proposta va ser fer un àlbum
fotogràfic amb anècdotes i imatges d’antics
Carnavals, fet amb totes les aportacions dels
veïns i veïnes que van voler col laborar.
També

es

va

celebrar

un

únic

acte

presencial a la Sala d’Actes: el concurs de
disfresses. L’objectiu va ser celebrar el
tradicional
mitjançant

concurs

de

fotografies

disfresses

però

enviades

pels

participants.
Els veïns i veïnes van fer guanyadora en
primer lloc a Núria Beltran, amb una
disfressa de robot, i a Lorena Barberà, en
segon lloc,

amb una disfressa grupal de

bombones de butà.
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L'orígen de l'actual "Jota de Tivenys"
L'any 1993, en el marc de les Festes Majors de Sant Miquel, per part de les pubilles i els seus
balladors, s'estrena l'actual "Jota de Tivenys" a la Plaça Major del poble, que pretén ser una
recuperació de l'antic ball de plaça que desaparegué durant les primeres dècades del segle
XX.
Entenem el ball de plaça com un ball social i
públic que té lloc en el context de la festa. Es
tractava d'un ball ritual, lúdic i jerarquitzat.
Rebia altres denominacions com ball de
coques, capdansada, ball de majorales,
capdeball, etc., i solia estar destinat a
finançar la festa.
Antigament, el ball de plaça reunia un
repertori de balls diversos, entre ells la jota,
que seguien una estructura fixa i
coreografiada en forma de suite. Amb
l'evolució dels balls en el temps i en funció
de les circumstàncies històriques del
moment, el ball de plaça es va simplificar
quedant la jota com a única part del
repertori.

Butlletí d'informació municipal de T I V E N Y S

El procés de recuperació/recreació.
En el context d'aquest últim estadi, on
s'associa el ball de plaça a una jota ballada,
és on rau la documentació i recerca en que
es basa la recuperació del que avui queda
del nostre cap de dansa.
En el moment de la recerca, a primeries de la
dècada dels 90, per part del Grup Tortosí de
Danses Folklòriques, no existien testimonis
vius de les etapes prèvies, quan el ball de
plaça mantenia tot el repertori, i la
recuperació es va basar en els testimonis
orals de dones i homes del poble que
recordaven alguns passos de jota que havien
ballat. El grup, liderat per la família Balagué,
en va adaptar i coreografiar els passos
concloent un ball de jota de nova creació
que actualment coneixem com la "Jota de
Tivenys".
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I la música?
Antigament, el ball de plaça era acompanyat
per gaita i tambor, i probablement, l'últim
gaiter que venia a tocar al nostre poble era
Jaume Blanch Gelabert, lo "Xato" d'Aldover,
que així ho feia als pobles del voltant. Cal
destacar, que tocava el mateix repertori a
tots els pobles on actuava, així que a tots els
pobles de la zona es ballaven les mateixes
melodies.
Vicent Prades, músic, fundador i antic
director de l'actual Banda de Música de
Tivenys, en una entrevista concedida a
Miquel-Àngel Flores i Gemma Curto, l'any
2015, i acompanyats de la seva esposa que
col laborava en les explicacions, explicà que
de jovenet va tocar amb l'orquestra los
Azules i tocaven una jota, que formava part
del repertori de l'orquestra, i que ell sempre
recordava. En va treure la melodia més o
menys de memòria, per que no va
aconseguir trobar la partitura, i va demanar
ajuda al músic ampostí José Pascual per
treure les partitures per a la banda del poble,
i aquesta peça fou la que va facilitar a
Ramón Balagué per a l'adaptació de la
coreografia.
Així, com passa amb altres melodies de jota
que ballen a altres pobles, a Tivenys ballem
una jota que segurament es ballava a molts
altres pobles on los Azules i altres orquestres
que la portessin al seu repertori tocaven, tot i
les probables modificacions que devia patir
en el seu procés de recuperació.

La nova tradició.
El Grup Tortosí de Danses Folklòriques
s'encarregà de formar alguns balladors del
poble, entre ells Carlos Beltran, qui a partir
del 1993 s'ha encarregat d'ensenyar tots els
anys a les Pubilles i Hereus la nova "Jota de
Tivenys", i així, ha esdevingut tradició que
siguin aquests els qui encetin el ball de plaça
com a capdancers (antigament, balladors
del primer ball d'honor que podia ser una
jota, però també un vals o pasdoble), per
acabar amb un últim ball, de caràcter més
popular, on s'hi pot sumar tot el poble.
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Lo Xato d'Aldover. Font: catàleg de l'exposició
"Gaites, gralles i dolçaines"

Actualment, els balladors ballen varies
vegades el mateix ball, el ball de jota, ja que,
com s'ha comentat anteriorment, és la única
peça que queda del repertori dels balls de
plaça i l'alternen amb algún pasdoble o vals,
acompanyats per la Banda de Música de
Tivenys.
Gràcies a totes aquestes persones i a d'altres
que no apareixen en l'article que, de manera
altruista, es van involucrar en la seva
recreació, i al grup de ball La Gandaia que la
preserva, avui podem gaudir de la "Jota de
Tivenys" que tant ha arrelat, que sentim
nostra i que ens omple d'orgull.
No obstant, cal ser coneixedors de les
nostres tradicions, del seu origen i de la seva
evolució, sense caure en la demagògia de
prejudicis i falses creences d'exclusivitat,
propietat o antiguitat, i només així podrem
defensar lo nostre de manera apropiada i
rigorosa.
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El futur.
Tivenys ha estat i és un poble amb
inquietuds que li ha permès valorar,
mantenir,
recuperar,
recrear
i
crear
tradicions, estimar-les i sentir-se'n orgullós.
El nostre patrimoni cultural evoluciona i es
transforma amb els temps, mantenint-se viu
i generant un sentiment d'identitat i
continuïtat, que fomenta alhora el respecte
per la diversitat cultural i la creativitat
humana. Ara cal però, assegurar la
continuïtat del nostre patrimoni cultural, i
fer-ho és a les mans de tots els tivenysans i
tivenysanes.
D'altra banda, animem a l'equip de govern,
entitats i persones individuals interessades
en la matèria, a seguir fomentant la
recuperació i conservació de les nostres
tradicions, entre elles el desaparegut ball de
plaça o capdansada del poble.

Sant Miquel 2018. Font: Ebredigital

Sant Miquel 2019. Font: Ebredigital

Mural artístic al
poliesportiu
Alumnes i professorat de l’Escola d’Art d’Amposta
ESARDI, gràcies a un acord entre l’Ajuntament
d’Amposta i el de Tivenys, van finalitzar el dia 19
de novembre de 2020 el mural artístic de la pista
poliesportiva de Tivenys.
Durant la seva elaboració, vam rebre la visita de
l’Alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, i la regidora
Núria Marco.
Han participat en la seva realització les artistes
tivenysanes Gemma Mauri i Antònia Ripoll.
L’Ajuntament de Tivenys no descarta futures
col laboracions amb l’escola ESARDI.
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LO PARER DEL POBLE

E S T E M

D ' E S T R E N A !

Encara que la secció avui quedi per omplir, a
partir d’ara, voldrem que succeeixi tot el
contrari.
"Lo parer del poble" serà un espai per escriure,
per comunicar i per expressar les opinions de
tots els veïns i veïnes de Tivenys, per tal de
fomentar el debat públic i per a la participació
democràtica. En aquesta edició, us expliquem
quin serà el funcionament i com participar.
Com bé comentàvem, aquest espai estarà
reservat per tota la gent que vulgui fer-nos
arribar el seu parer sobre algun fet relacionat
amb el nostre poble. Opinions, punts de vista,
reflexions, propostes, crítiques constructives, etc.
Tots gaudim d’opinions diferents, de vegades
contràries, però sobretot plurals, i no cal
mencionar, que totes seran llegides i tractades
sota el mateix barem, sempre que s’expressin
des del respecte i la tolerància, i en cap cas amb
menyspreus o atacs personals.

PER PARTICIPAR EN AQUESTA SECCIÓ:
Envia

un

correu

amb

lopregonerdetivenys@gmail.com

la

teva
(Màxim

opinió
permès

a
200

paraules)
Cal adjuntar: nom o pseudònim i títol.
A l’assumpte del correu: LO PARER DEL POBLE
Termini per participar en la pròxima edició: dilluns
21 de juny del 2021.
Si vols ser escoltat, "Lo parer del poble" serà un
altaveu on poder alçar la teva veu.
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TIVENSENYA a casa
Amb l’arribada del confinament al mes de
març, tots els projectes de caire educatiu i
social van quedar paralitzats. Les activitats
per a la gent gran i els tallers d’estimulació
cognitiva per adults van deixar-se de fer
presencialment, al mateix temps que la llar
d’Infants també va veure’s obligada a tancar
les seves portes. Per aquesta raó, des de
l’Ajuntament es van crear noves alternatives
possibles i adequades a la situació.
Tot aquest seguit de serveis i atenció a
adults i tercera edat no podia deixar-se de
fer, calia continuar-ho d’alguna manera, ja
que era un espai de lleure, on compartir
experiències i aprenentatges, és a dir, un lloc
on aprendre però també on distreure’s i
passar-ho bé. Mentre que també calia oferir
serveis educatius i d’aprenentatge per als
més petits tot adaptant-se a la situació.
Va ser llavors quan, analitzant les necessitats
existents a totes les edats, va néixer enMent,
un projecte format per Gemma Canalda,
Lorena Barberà, Tamara Adell i Júlia Morató,
treballadores de la Llar d’Infants i del
projecte TivEnsenya, respectivament.

A través de videotrucades i de reunions virtuals,
es van crear dos projectes diferenciats: “enMent
infància” i “enMent tercera edat i adults”. El
primer va consistir en dur a terme activitats
educatives pels infants explicades a través d’un
conte. El segon, que encara continua realitzantse avui en dia, va ser l’enviament a domicili
d’activitats, jocs i quaderns personalitzats als
usuaris d’aquest servei.
D’aquesta manera es va poder pal liar la
problemàtica de no realitzar classes, mantenint
el contacte amb les persones grans i adults i
proposant activitats perquè des de casa
poguessin continuar treballant l’estimulació
cognitiva.

El Gran Recapte
El poble de Tivenys va participar en la XII
edició del Gran Recapte, que es va realitzar
del 16 al 21 de novembre i que va destinat al
Banc d’Aliments per proveir a les entitats
d’aliments bàsics com la llet, l’oli o les
conserves per un període aproximat de 3
mesos.
La col laboració es va realitzar a través de les
donacions d’aliments fetes als comerços del
poble o també a l’Ajuntament.
Les treballadores de l'Ajuntament i la
regidora de societat i benestar, Paula Piñol,
van fer entrega dels 350 kg d’aliments
recollits.
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Campanya de donació de
sang
Gràcies al voluntariat i iniciativa de Vicent
Mauri, Tivenys va participar a la campanya
de donació de sang “Comparteix l’emoció
de donar sang”, del Banc de Sang i Teixits
del Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya. Una trentena de persones
del poble van acudir, el passat dia 2 de
gener, a la sala d’actes de l’Ajuntament a
fer la seva donació.
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TIVENYS +
A principis del mes d’Agost, per les xarxes
socials de l’Ajuntament de Tivenys vam
poder veure un cartell que anunciava el
projecte Tivenys +, que suposaria,
setmanes més tard, la creació d’un grup
de persones nouvingudes d’altres països
amb un objectiu comú: integrar-se a la
nostra societat, conèixer Tivenys, aprendre
català, i en definitiva, fer poble i sumar
entre tots.

Els Joves també
ho estem patint
La Covid-19 no ens permet fer totes aquelles
coses que ens agradaria. És per això que, de
manera excepcional, volem aprofitar aquest
espai que se’ns ha ofert per explicar com ens
sentim nosaltres, els més joves, enmig
d’aquesta pandèmia.
Se’ns ha culpabilitzat, en molts casos, de ser
uns irresponsables i de fer les coses
malament. No se’ns pot posar a tots dins el
mateix sac. Aquesta situació és complicada
per a tothom. Ara mateix hauríem d’estar
vivint els millors moments de la nostra vida,
igual que ho vau fer tots els adults en el seu
moment. Nosaltres només intentem fer
d’aquesta anormalitat, una vida el més
normal possible, i ho volem fer de manera
responsable.
La pandèmia ens està afectant el nostre dia
a dia, ja sigui en l’àmbit d’estudi, de treball o
social. Però no només això, ens està afectant
mentalment i anímicament. Mai ens
podríem haver imaginat que algun dia
viuriem tot el que estem vivint. Estem
cansats, de què no se’ns escolti ni se’ns
intenti comprendre. Tots ho estem patint,
cadascú a la seva manera. El futur és incert i
tenim ganes que això acabi. Els joves també
ho estem patint.
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El dia 6 d’agost es va celebrar la primera
reunió on es va explicar com seria el
funcionament de les classes i quin era
l’objectiu de la creació d’aquesta iniciativa.
Va ser el 6 d’octubre quan es va realitzar la
primera classe. Degut a l’interès i al gran
nombre de participants, es van crear dos
grups, depenent de la comprensió del
català.
L’origen dels participants és divers i això
encara enriqueix més les classes i els
intercanvis, doncs una altra finalitat és
poder conèixer altres cultures, tradicions i
països i fer-ho arribar als veïns i veïnes de
Tivenys. Hi trobem persones del Marroc,
França, Polònia, Regne Unit o Ucraïna,
cadascú amb la seva experiència vital i el
seu recorregut ple d’aprenentatges a
escoltar i per compartir, però sobretot,
amb moltes ganes d’aprendre i sentir-se
part del nostre poble.
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Tivenys amb
LA MARATÓ DE TV3
El diumenge 20 de desembre el poble de
Tivenys va tornar a solidaritzar-se amb La
Marató de TV3, que aquest any anava
dedicada a la COVID-19 amb el lema
“Aquesta Marató toca a tothom”.
Durant tot el matí, des de l’Ajuntament,
entitats i associacions del poble es van
programar diversos actes per sensibilitzar i
recaudar fons. Es va organitzar un mercat
de Nadal a la Plaça Major on L’Associació de
Dones de Tivenys hi va participar amb la
venta de productes nadalencs, l’AMPA de
l’escola La Pineda amb un taller de postals
nadalenques i el grup de ball La Gandaia
amb la venta de roba de segona mà.

L’Associació de Joves va organitzar una classe
de zumba al parc municipal amb la
col laboració de Marc Martí. També al parc,
vam comptar amb l’actuació del grup de
música folk Ballaveu. Com a acte de cloenda,
es va convidar als assistents a cantar la cançó
de La Marató “Serem més forts”.
D’altra banda, des de l’Escola La Pineda, es
van fer cartells per anunciar La Marató, van
elaborar i repartir guardioles pels comerços
del poble per recaudar donatius, van fer
grues de papiroflèxia amb la família i van
cantar i ballar cançons per celebrar La
Marató.
L’Associació de Gent Gran va col laborar
organitzant el sorteig d’una cistella elaborada
amb obsequis dels comerços locals i el grup
Los Comediants de Tivenys fent una
generosa donació. Amb tots els actes
organitzats i les donacions, es van recaudar
un total de 1925 euros.
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Unió Esportiva
Tivenys
Estem vivint temps molt difícils per a la
nostra societat, per al nostre poble i també,
com no, per al nostre club.
Els últims temps han sigut complicats per a
la Unió Esportiva. Primer amb la Borrasca
Glòria, la qual ens va fer tancar “La Valleta”
durant quasi dos mesos i després va arribar
la COVID. Sense cap dubte, estem vivint un
dels pitjors temps des del 2003, any que vam
reprendre el futbol al nostre poble, de la mà
del president Miguel Ángel Piñol i tota la
seva junta, a la qual sempre els haurem
d'estar agraïts, tant per la tasca social com
esportiva que van fer pel nostre club.
Des de la junta, volem seguir treballant pel
nostre club i pel nostre poble, com sempre
hem fet.
Ara és temps de ser responsables i
d'entendre la situació, de vetllar per la salut
de totes i tots nosaltres i de confiar en el fet
que, molt aviat tornarem a viure grans
tardes de futbol a “La Valleta”.

Associació de la Gent
Gran de Tivenys
La junta de l'Associació vol en primer lloc
felicitar i agrair als que inicien aquesta nova
eina de comunicació municipal que ens
permet notificar, explicar, etc., les activitats
que duem i/o durem a terme.
També aprofitem per demanar a tots/es
els/les associats/des i gent en general que
siguem perseverants en seguir aplicant, en
tots els àmbits de la nostra vida, les mesures
que des dels diferents organismes socials i
mèdics ens recomanen per poder superar
aquesta pandèmia.
Fem un petit resum de les actuacions que
s'han fet durant els últims quatre mesos:
1.- Marató TV3. Es van recaudar 262 € que
s'han transferit al compte de la Marató.
2.- Loteria. Hi va haver un benefici de 171 € en
la venda dels dècims.
3.- Quota. Donada l'excepcionalitat que
estem vivint, la junta va acordar no cobrar la
quota del 2021.
4.- Volem donar el nostre condol a aquelles
persones que han patit en aquest temps la
pèrdua de familiars.
Esperem que passi ben aviat aquesta
pandèmia i ens puguem retrobar.

UN CURS AMB LA COVID
El dilluns 14 de setembre vam començar l’escola.
Aquest curs és diferent perquè convivim amb el
coronavirus i no podem fer tot el que ens agradaria.
Tots portem mascareta.
Entrem a l’escola per dos llocs diferents.
Cada classe és un grup bombolla.
Mantenim la distància de seguretat a les classes.
Sovint ens rentem les mans amb sabó i gel.
Cada classe juga al pati en un espai diferent.
Malgrat això, aquest nou curs estem vivint noves
aventures tots junts. Els primers dies vam portar a la
classe la capsa i el diari del confinament i vam
compartir amb els nostres companys les activitats
que vam fer quan estàvem confinats.

Alumnes de 1r i 2n de l’escola La Pineda
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El Carnet de Penyista i la Identitat Digital
A principis de març, els socis de la Penya
Barcelonista de Tivenys, rebran a casa el
Carnet del Penyista, que els identifica com a
socis d’aquesta entitat. Aquest any aquest
carnet anirà acompanyat amb una carta que
els explicarà el projecte de Identitat Digital i
una clau única que els permetrà registrar-se
en aquest nou projecte.
La Identitat Digital és complementaria al
Carnet del Penyista, amb la qual podran
accedir a més avantatges exclusius i realitzar
tràmits online de forma més àgil.
La Identitat Digital, ha de permetre accedir
als descomptes i avantatges que els Partners
del FC Barcelona i de la Confederació
Mundial de Penyes oferiran als socis de les
Penyes, també ha de permetre l'accés a la
compra
d’entrades
amb
importants
descomptes.

Associació de mares
i pares d'alumnes
Aquest any tant atípic que ens ha tocat
viure, ens hem hagut de reinventar en
molts aspectes de la vida quotidiana, fins i
tot les tradicions les hem hagut d’adaptar
per no córrer el risc de perdre-les.

Butlletí d'informació municipal de T I V E N Y S

La Penya anirà informant als seus socis de
totes les avantatges que els donarà tenir la
Identitat Digital.
A principis de març, els socis de la Penya
Barcelonista de Tivenys, rebran a casa el
Carnet del Penyista, que els identifica com a
socis d’aquesta entitat. Aquest any aquest
carnet anirà acompanyat amb una carta que
els explicarà el projecte

Des de la junta de l’AMPA, i en col laboració
amb l’Ajuntament, hem volgut buscar
alternatives perquè els infants del poble no
perdessin la il lusió per rebre els Reis Mags
d’Orient, i per poder fer-los arribar els seus
desitjos.
Altres anys podíem gaudir de la presència dels
patges Reials que venien a buscar les cartes
que els xiquets i xiquetes volien fer arribar als
Reis.
Aquest any, com que no podien arribar per
motiu de la pandèmia, vam decidir construir
una bústia ben gran perquè tothom qui
volgués pogués posar-hi la seva carta, amb tot
allò que volien demanar als Reis. I així ho vam
fer.
Amb molta il lusió també per part dels
components de la junta de l’AMPA i moltes
hores de feina invertides, vam aconseguir el
nostre objectiu, i vam poder instal lar la Bústia
Reial durant els dies previs al Nadal, i així es van
recollir totes les cartes que, uns dies abans de
Reis, van venir a buscar els patges.
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FotoClub Tivenys
El Foto Club Tivenys va sorgir a principis de
2020 amb la idea de poder portar la
fotografia a tota la gent de Tivenys i
voltants, que la tingui com una afició o bé
en vulgui aprendre.
La pandèmia va deixar-ho en pausa, però
ara, amb el 2021 iniciat, volem donar a
conèixer el que estem preparant per
aquest any, des de la nostra presentació,
així com les sortides, cursets i concursos
que volem organitzar.
Tant mateix, tot això serà possible gràcies
als socis, que esperem que en siguin molts.
Les activitats que farem tindran costos

diferents per aquelles persones que siguin o no
sòcies. Estigueu atents a les xarxes socials i a Lo
Pregoner, ja que en breu anirem informant.

A Tivenys ens tornarem a Mullar per l'Esclerosi Múltiple!
Un any més, la Fundació Esclerosi Múltiple
engega la campanya del Mulla't.
Hi ha molts motius per mullar-se:
Perquè encara no sabem la causa de
l’esclerosi múltiple, que afecta a 9.000
persones a Catalunya i a 55.000 a tot
l’estat.
Perquè és la segona causa de
discapacitat en adults joves darrere els
accidents de trànsit.
Perquè la crisi del coronavirus ha
augmentat la indefensió de les
persones amb EM.
El grup de voluntàries de Tivenys, per
tercer any consecutiu, organitzarà la venta
del material de la nova temporada del
Mulla't i la tómbola amb el material dels
anys anteriors.
Si la situació de la pandèmia ho permet,
s'inclouran més actes de sensibilització i
recaudació de fons.
La data del Mulla't de Tivenys està per
confirmar i serà durant el mes de juliol.
Estigueu atents per mullar-vos!
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Novetats a la Llar d'Infants!
Des del curs 2019-2020, la Llar d’Infants
Municipal disposa d’un espai al pati de l’escola
La Pineda, que les petites i els petits
anomenen “pati pedres”. Hi tenim una
pissarra de paret, un banc de treball amb
elements naturals i quotidians, diferents
cotxets, pales, rasclets i galledes, i també
troncs
perquè
puguin
manipular,
experimentar i reproduir les seves vivències
diàries. Aquest passat mes de gener el vam
decorar amb unes banderoles de colors.
D’altra banda, el mes de febrer, va començar
el programa de consum de llet a les escoles,
organitzat pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya. Aquest programa
vol conscienciar a les famílies i a l’alumnat de
la importància de beure llet i promoure hàbits
de consum saludables.

Associació de Dones de Tivenys

El diumenge 7 de febrer, l'Associació de
Dones de Tivenys vam celebrar Sta. Àgueda.
A causa de la pandèmia, no vam poder
escollir ni alcaldessa, ni regidores ni fer el
dinar tradicional amb la festa corresponent.
Tot i això, sí que vam decidir fer un petit acte
en reconeixement aquest dia que tant ens
agrada.

D'aquesta manera, vam decidir col laborar
ajudant a una causa tan necessària com és
la investigació contra el càncer de mama i
que afecta tantes dones.
I tot i que ens hagués agradat el ball i la
festa, els retrobaments i la gresca, aquest
any vam canviar-ho per una cosa tan o més
necessària com la solidaritat.

Les dones de la junta, després d'anar a la
missa tradicional, vam portar un ram de flors
a les dos dones més grans del poble, que
són Teresa Estupinyà i Teresa Audí, les dos
amb 104 anys .
Després vam repartir les "mamelletes".
Organitzades per carrers, cada grup va
obsequiar amb aquest detall a totes les
nostres sòcies.
Aquest any, a més, juntament amb el dolcet,
també hi havia un clauer que vam comprar
al projecte Emma, una entitat que pertany a
la Fundació Dr. Ferran i que recull fons per a
la investigació del càncer de mama.
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SALUT

Per Beatriz Satué i Xaro Bautista

A propòsit de...
Podeu fer arribar les vostres propostes al correu de Lo Pregoner
lopregonerdetivenys@gmail.com amb l’assumpte “Salut”.
Els companys de l’Ajuntament han tingut una bona idea i
nosaltres hi posarem el nostre gra de sorra per millorar la vostra
salut. Si més no, ho intentarem.
Quina és aquesta idea? Doncs utilitzar un mitjà de comunicació per informar de temes de salut, que
pensem puguin ser del vostre interès i que de forma indirecta afavorirà el nostre treball, al poder arribar a
molts de vosaltres de manera conjunta i transmetre informacions o recomanacions.
El que si creiem important és poder saber quines coses us poden ser de major interès, per això hem
decidit crear una bústia de suggeriments, que revisarem entre Xaro i jo mateixa. Per trobar allò que ens
voleu fer arribar, ens agradaria fer una recollida de propostes i respostes que anomenarem “A propòsit
de...” .
La comunicació és una part fonamental en el control i prevenció de malalties i a vegades tenir una font
de consulta per escrit, com serà aquesta publicació, pot ser de gran ajuda a l’hora de resoldre dubtes.
Mirem de fer útil aquesta eina que ens posen a les nostres mans i esperem la vostra implicació.

En aquest primer número, repassem el que ja sabem. Ens referim als exercicis que fèieu els
dijous al “FES-TE ÀGIL”

i que suposem que heu estat practicant sense descans ens aquests

darrers mesos.
Camina mirant en front, no al terra. Primer recolza el taló i després la punta. Mantingues les espatlles relaxades
i els braços balancejant lleugerament. Camina a un ritme amb el que puguis mantenir una conversa de manera
contínua però que et costi una mica d'esforç. Camina 3 sèries de 10 minuts descansant 1 minut entre
sèries. Acaba les sèries caminant lentament durant 2 minuts per relaxar.

Seu amb els braços estirats al llarg del cos, i
agafa una botella d'un quart de litre a cada
mà. Puja els braços en creu, fins l'alçada de
les espatlles i mantingues 10 segons. Pots
realitzar-ho també amb els braços al davant.
Realitza 3 sèries de 10 segons i
descansa 1 minut entre sèries.
Estira els braços cap amunt amb les mans
entrellaçades, com volent tocar el sostre.
Mantingues la posició 10 segons. Després
fes una pausa i relaxa els braços durant 5
segons. Fes 3 sèries de 3 repeticions i
realitza un descans entre sèries d'1
minut.

Seu a una cadira ferma amb reposabraços i
aixeca't sense recolzar-te als reposabraços.
Pots ajudar-te amb les mans a les cuixes. Un
cop amunt, estigues 1 segon de peu i torna a
seure sense llençar el pes de cop. Realitza 3
sèries de 10 repeticions i descansa 1
minut entre sèries.
Assegut a una cadira, estén horitzontalment
una cama procurant mantenir-la lo més recta
possible i mantingues 10 segons. Realitza 1
sèrie de 10 repeticions amb cada cama i 1
sèrie amb les dos cames a la vegada,
descansant 1 minut entre sèries. •

Posa't de peu recolzan-te a una taula o cadira. Fes puntetes i
mantingues durant 10 segons, recolzant el pes només a les puntes dels
peus . Fes una pausa i fes 10 segons més, però ara recolzant el pes
només als talons. Realitza 3 sèries de puntes i 3 de talons, amb 1
minut de descans entre sèries.
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Col labora: Lara Melich

Atletisme
Laia Monforte, campiona de Catalunya!
El 6 de febrer es va disputar el Campionat
d’Espanya de Clubs Absolut, Copa Iberdrola
RFEA, la màxima competició a nivell espanyol
de clubs, on va participar Laia Monforte al
relleu 4x400 metres llisos, amb un parcial
dels 400mll proper als 58 segons. L'atleta fou
la tercera relevista realitzant una gran
remuntada. Al dia següent, diumenge, va
participar al control de 400mll que es va
disputar a Reus i va realitzar una espectacular
mmt de 59"34. En el mateix control Marcel
Beltran va marcar un registre de 2’05’’05 en
els 800m.
El segon cap de setmana de febrer, Pau
Monforte va tornar a millorar la seva marca
en la prova de 600m per tercera vegada
consecutiva amb 1’38’’38. Per la seva banda,
Laia Monforte va aturar el crono als 58’17’’ als
400m, aconseguint la seva MMP.

Laia Monforte al Campionat de Catalunya
El tercer cap de setmana de gener, va
començar la temporada catalana de pista
coberta 2021 al Palau Sant Jordi de
Barcelona. Amb el Club Atletisme Terres de
l’Ebre va competir en controls Pau Monforte
Melich en SUB16, amb una marca de 1’41’’88
en els 600m llisos, sent MMP de PC. En la
categoria SUB20, Marcel Beltran Lliberia va
fer 2.03.65 als 800m i Laia Monforte Melich va
firmar 2.28.58 en la mateixa prova.
La setmana següent, en la segona jornada, al
control SUB16, Pau Monforte va millorar la
seva marca en PC als 600M llisos (1’41’’79). En
SUB20, Laia Monforte va tenir un gran debut
de temporada als 400 llisos amb 1’00’’30,
guanyant la seua sèrie i sent el segon millor
crono de totes les participants. Per la seua
part, Marcel Beltran va participar als 1500
(4’22’’). El 30 de gener, en el tercer control al
Palau Sant Jordi, Marcel Beltran va córrer els
800m amb una marca de
2’04’’48 i Laia
Monforte amb 2’28’’17.
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Finalment, el 21 de febrer es va disputar el
Campionat de Catalunya SUB20 en PC, on
Marcel Beltran va competir en els 1500m,
proclamant-se 8è de Catalunya amb una
marca de 4’16”34, aconseguint la seva MMT.
En el mateix campionat, Arnau Padrosa va
obtenir la medalla de bronze al Salt de perxa
amb un salt de 4.30.

Per la seva banda, Laia Monforte,
en els 400mll, va proclamar-se
Campiona de Catalunya amb un
temps de 59’33’’, esperant la
classificació per al Campionat
d’Espanya a Antequera al mes de
març.

MMP: Millor marca personal
PC: Pista coberta
MLl: Metres llisos
MMT: Millor marca temporada
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Tennis Taula
Bona representació tivenysana al món del tennis taula
En la primera part del Torneig Zonal
Classificatori per al Torneig Estatal de tennis
taula, que es va celebrar el cap de setmana del
12 i 13 de desembre al Pavelló Municipal
d’Esports de Bàscara, el tivenysà Arcadi Martínez
es va classificar en segon lloc en la categoria
Veterans + 40 anys, representant al Club Tennis
Taula Tortosa.
D’altra banda, per primera vegada en la història,
el club tortosí competirà en la Segona Divisió
Nacional que es va iniciar el 6 de març. Arcadi
Martínez i el seu fill Joan Martínez, una gran
promesa del tennis taula ebrenc, formaran part
d’aquest equip. Els desitgem molta sort.

Gimnàstica Rítmica
Maria Ginovart al campionat d'Espanya
El passat mes de novembre, la gimnasta
Maria Ginovart Melich va participar en el
Campionat d’Espanya, Copa Base de
Conjunts, en la categoria Juvenil Nivell
VII, celebrat al Pavelló Nacional de
València, amb el Club Rítmica Tortosa,
realitzant un gran exercici d’expressió i
sentiment pur en pista, fruit de la
tenacitat, constància i esperit de
superació.

A totes i tots els esportistes del poble, que han vist aturades les seves competicions de
bàsquet, handbol, futbol, ciclisme, motociclisme, rem, patinatge, gimnàstica rítmica,
etc., els animem a continuar amb la pràctica esportiva, tot desitjant que puguin
retornar a les competicions ben aviat, recuperant així l’esperit competitiu i la motivació
i l’esforç per millorar i aconseguir els seus reptes.
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FOTOREPORTATGE
Gener 2021

El temporal Filomena
Fins i tot a la neu, amb estil

Gaudint de la nevada a la Murta

Maria Ginovart

Quin fred!

Lorena Barberà

Passeig per la Planella

Irene Zamfir
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Blai Galbe

Gemma Mauri

Estimo la neu, i més al meu poble

Relax a la neu

David Pellisa
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FOTOREPORTATGE

Rosana Curto

Natros a mig camí cap a la Tossa

Magda Mauri

Camí de la Plana del Roig

Marta Mauri

Filomena a la Tossa

Coco a la neu

A la neu en les amigues

Lara Ginovart
Nela Galbe
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FOTOREPORTATGE
Cocó del Petit, a Boca de Foix

Mylo a la Murta

Carme Marqués
Emma Barberà

Tivenys de postal

Imma Melich

Despertar-se amb neu

Victor Beltran

Butlletí d'informació municipal de T I V E N Y S

40

PASSEM LO RATO

#És tendència...
Roba Ecològica i Sostenible:
Són peces amb etiqueta ecològica les que estan fabricades a partir d'elements reciclats o respectuosos
amb el planeta. Al mateix temps, cada vegada més firmes aposten per l’slow fashion (moda lenta) sota
criteris de comerç just, economia circular o sostenibilitat com una opció més ètica.

La minisèrie en streaming
Small Axe
Antologia de 5 entregues que explora l’experiència
negra al Regne Unit, retratant el racisme amb una
contundència difícil de superar. Del director Steve
McQueen, la trobareu disponible a Movistar+.

La novel la Tàndem
De
l’escriptora
Maria
Barbal, Premi Josep Pla
2021, és una història sobre
la felicitat. Una novel·la
deliciosa que explora la
capacitat
humana
de
bandejar els pensaments i
els fets rutinaris i deixar-se
portar per la vida.

Tivenys en la premsa històrica
Diario del Comercio. Órgano del partido liberal dinástico. Tarragona, 09/03/1897
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Agenda
MARÇ
5-12 Setmana
conmemorativa dia
internacional de les dones
8 Dia internacional de les
dones
20 Posa't la gorra
22 Dia mundial de l'aigua
28 Diumenge de rams

Directori telefònic
Ajuntament de Tivenys .......................................................... 977 49 62 33
Whatsapp 699 95 10 21
Consultori Mèdic ..................................................................... 977 49 61 63
Escola La Pineda ...................................................................... 977 49 60 67
Farmàcia ..................................................................................... 977 49 61 38
EMERGÈNCIES ........................................................................... 112
URGÈNCIES SANITÀRIES ........................................................ 061

ABRIL
3 Vetlla Pasqual
23 Diada de Sant Jordi
24 Presententació
Firarrels
24 Trobada de Jotes
La Gandaia

MAIG
22 Jornada de voluntariat
23 Primeres Comunions

JUNY
21 Comiat de curs Escola La
Pineda
21 Presentació Agenda Estiu
23 Actes Sant Joan

BUS a Tortosa
ANADA

TORNADA

07:40

07:20

08:20

08:00

10:50

10:30

13:35

13:15

15:35

15:15

19:35

19:15

Preu: 1.80€

24-30 Setmana Cultural

24 Obertura Piscines
Municipals
24-27 Jornades de País

Contacte i aportacions: lopregonerdetivenys@gmail.com

