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EDITORIAL
AGRAÏMENT I SATISFACCIÓ
Des de l’editorial de Lo Pregoner, volem
expressar el nostre agraïment per la bona rebuda
que ha tingut el primer exemplar, per la
participació de les entitats, per la col laboració de
persones desinteressades i per les múltiples
felicitacions i enhorabones que hem rebut de
tanta gent.
Lo Pregoner està pensat per a la gent del poble i
hem pogut constatar que se l’han fet seu,
aconseguint així el principal objectiu i raó de ser
del butlletí.
Agraïment també per la confiança plena que
l’equip de govern ha dipositat en el nostre criteri
i per la llibertat que ens ha donat a l’hora de
crear, dissenyar i coordinar Lo Pregoner.
Però, per sobre de tot això, el que ens omple
d’emoció i satisfacció, és rebre imatges com les
que us adjuntem, que ens fan saber que la nostra
gent gran gaudeix de Lo Pregoner, que se’l mira i
remira, que el llegeix, que el comenta, que se’n
exclama i sorprèn. Això fa que seguim treballant
amb molta il lusió, pensant que, per fi, al poble hi
ha un mitjà que arriba a tothom i que connecta a
la nostra gent més gran amb la realitat que es
viu al poble, que els apropa a la resta de veïns i
veïnes i els fa sentir partícips del nostre poble.
La nostra gent gran, més afectats que cap altra
franja de la població per la pandèmia,
reconnecta amb el poble, amb el què hi passa, el
què s’hi fa, el què s’hi viu, veu les imatges,
s’assabenta de curiositats i, de passada, llegeix
en català, aquella llengua escrita que els van
privar d’aprendre i que és en la que pensen i
s’expressen, que és, en definitiva, la seua.
En esta ocasió, hem volgut arribar també al
públic més petit amb un apartat pensat
expressament per a ells que esperem que
gaudeixin molt.
Animem a tothom qui en senti la inquietud, a fer
les seues aportacions, suggeriments, etc., al
nostre correu electrònic i esperem que este
segon número us agrade tant o més que el
primer.
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CORRECCIÓ
En l'article dedicat a la festivitat de Sant Antoni, de l'edició
anterior de Lo Pregoner, vam fer referència a la
representació de La Barraca i de La Publicata de 2020,
atribuïnt la seva autoria a Los Comediants de Tivenys.
Cal realitzar la correcció i informar que la representació de
la Barraca va ser coordinada per la Parròquia de Tivenys i la
de la Publicata pel grup Los Comediants. En les dos
representacions hi van participar actors i actrius del grup
Los Comediants així com persones voluntàries del poble.
Demanem disculpes per l'error a les entitats i persones
afectades.
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ALCALDIA
municipal de Tivenys

Tivenysans i Tivenysanes, vull aprofitar aquest espai per agrair-vos les
felicitacions i la rebuda del primer Pregoner i aprofitar per compartirho amb les persones que l'heu fet i el feu possible.

Publicació quatrimestral
Nº 2 Juliol de 2021

En aquesta segona edició de Lo pregoner us escric per parlar de futur.

Butlletí d'informació
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Amb l’estiu encetat i havent tancat una primavera intensa i
complicada, en temps complicats, us escric amb la certesa que estem
avançant.
Ho estem fent amb tots els sentits, no només amb el context de la situació de pandèmia que
vivim, també ho estem fent com a poble. Estem avançant per què Tivenys esta en moviment.
És evident que el moment no és fàcil per ningú i tot i així, estem centrant els esforços en
seguir fent caminar Tivenys.
En l'àmbit dels serveis, seguim fent les adaptacions oportunes per poder oferir els serveis
essencials com la llar d'infants, l’atenció dels serveis socials, l’atenció per les gestions que
oferim en horari d’oficina i els serveis per a adults i xiquets i xiquetes.

Imprimeix:
Copyràpid

Tiratge:
400 exemplars

Hem presentat el que volem que sigui una fira de futur, Firarrels, una fira que tenim la
determinació de fer realitat i per això l’hem començat a explicar amb un pla de difusió que
anirem desenvolupant en els propers mesos.
La cultura segueix ben viva i adaptada i en són clars exemples la diada de Sant Jordi, la
segona edició d'una setmana cultural cada cop més consolidada i també les jornades de país.
Persistim en voler fer de la cultura una palanca de creixement i cohesió municipal.
Treballarem molt per aquest cop si, si la covid ho permet, celebrar unes Festes Majors el més
semblants a les anteriors possible i, per tant, amb molts actes presencials.
Seguim posant Tivenys al mapa i apostant per posar en valor tot allò que és nostre i així fer
del poble un poble viu i amb molt futur. No és casualitat que parelles joves i famílies senceres
de nouvinguts, vinguin a fer de Tivenys un lloc on tirar endavant el seu projecte de vida.
Veïns i veïnes, anem per bon camí, gaudiu d’aquest Pregoner, seguiu fent-lo vostre.
Associacions i entitats, sou el motor del poble, no defalliu i seguiu amb aquesta empenta que
fa de Tivenys un lloc on sempre hi passen coses.
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TIVENYSANS I TIVENYSANES

Per Òscar Meseguer

Josep Piñol (Tivenys, 1994) ha estat sempre, pel que diu, un escenògraf més que un fotògraf. Un plus
d’expressivitat i de projecció de sentiments i conflictes que recentment ha concentrat, juntament amb
la seua parella Greta Díaz (Valladolid, 1995) en un magatzem agrícola de Tivenys, on han tingut durant
mesos el poble revolucionat amb les anades i vingudes d’actors i actrius, artistes, publicistes, gent del
món de l’espectable i del disseny i, també, gent del poble. El resultat, les fotografies treballadíssimes
d’un món simbòlic, es va plasmar en una exposició a la Sala d’Art Lo Pati que va tenir un èxit
espatarrant i que ha acabat de catapultar Piñol com un artista d’una potència volgudament
descontrolada. Piñol i Díaz feien de productors de pel lícules i peces audiovisuals d’altres marques i
han participat de diferents projectes, però cap d’ells els va compensar tant com este.
Al primer número vam entrevistar a una
neuropediatra. A tu no serà fàcil posar-te una
etiqueta. Uns diran que ets un artista, altres que
un emprenedor, algú dirà que ets un il luminat...
Un il luminat! Està bé...
L’essència de la teua obra sempre ha anat
vinculada a la fotografia però.
Quan tenia 16 anys, vaig començar a fer sèries de
retrats de mi mateix, amb un trípode i un
disparador. Em posava al lloc de 200 persones,
però tot era el mateix personatge. M’anava
clonant. I en vaig fer molts. Era cutre, perquè el
photoshop ara vist en perspectiva fa riure, però sí
que és cert que era una cosa molt vocacional.
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I ja aleshores, tan jovenet, vas fer el curtmetratge
Despierta.
Si, vaig escriure el guió d’un curtmetratge basat
en un dels meus somnis, i vam involucrar molta
gent. Va ser una cosa bonica.
Què es el que et movia?
Una mica la por. Jo tenia ganes de viatjar i de fer
però no volia que muns pares m’apoquinessen la
vida. Jo aleshores per a tenir alguns ingressos feia
fotografies de bodes, però era una cosa que
odiava.
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Per què? Era tot massa postís?
Era com prostituir una vocació. No hi havia llibertat creativa. Tu
pots canalitzar emocions pintant, de forma genuïna, però
aleshores si algú et ve i diu hòstia que bé pintes, fes-me un retrat,
et fan un encàrrec. Potser no em ve de gust estar cinc dies
pintant un retrat, però com que tinc un pinzell i pintures, doncs
de tant en tant pinto un retrat per a poder-me comprar una
paleta d’olis i pintar el que jo vulga.
És a dir, vas plantejar-te fer encàrrecs o coses convencionals més
o menys pagades per a donar via lliure a la creativitat,
remunerada o no.
Exacte. I si guanyava quatre duros fent bodes, després me
n’anava a fer coses. I pensava: acabaré fent coses de publicitat,
imatges que projecten uns altres, i jo artísticament no em sentiré
lliure, però aquells diners els bolcaré a allò que realment vull fer. I
com que allò de la publicitat tampoc no m’acabava de quadrar i
tenia aquella obsessió, vaig impulsar projectes empresarials de
qualsevol tipus, sempre per a poder tenir una entrada de diners a
invertir en allò que jo volia.
Per exemple?
Licor d’arròs, que vam vendre a Mònaco o a Eivissa; el BellyRun
[un vídeojoc inspirat en el Mario Bross però adaptat a les Terres de
l’Ebre]....El BellyRun va funcionar, però econòmicament no em va
donar cap gran cobertura...i després ve L’Estel –Piñol va comprar
esta revista el maig del 2018 i se la va vendre el maig del 2020-,
que era una marca sòlida.
Com valores l’experiència amb L’Estel?
Vam fer alguns canvis i es va incorporar Greta, que feia la
maquetació. Li vam trobar el punt quan vam crear una secció
artística, a través de la qual vam conèixer gent. Eren entrevistes
que Greta també treballava en format podcast per a un lloc web
que es deia Ou Mama. Et puc parlar de Maria Elena Roquer, una
dona brutal. Greta li va fer l’entrevista i jo, les fotografies. Ignasi
Blanch... Em va marcar el fet d’entrar als tallers d’esta gent que sí
que havia pres la decisió valenta de viure d’allò que els
apassionava. Tot això em reafirma i a més a més de fer la
fotografia per a il lustrar una entrevista, li faig una volta de clau i
torno a la idea d’intervenir l’espai, a partir dels conflictes que
m’expliquen. A Maria Elena li diuen la bruixa d’Alcanar i em deia
que si hagués viscut a una altra època l’haurien cremat. I vam
perforar unes canonades, les vam cobrir amb cera i vam injectar
fum calent amb una màquina de fum. La cera es va desfer, se li va
enganxar al cabell i ella feia un crit com si l’estessen cremant.
I t’hi vas connectar. Allà naix La Muda?
Plenament. M’havia sentit molt buit fent moltes coses. Guanyava
diners però no em sentia realitzat. I l’experiència amb Maria Elena
dona peu a La Muda, que aleshores no sabíem que seria La Muda,
clar. Però vaig pensar que si allà en quatre tubs i una màquina de
fum havíem fet allò, què podríem arribar a fer!!! Podíem
escenografiar realitats enormes.
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I per què tries una nau agrícola de Tivenys?
Havia treballat una foto, tot just per a una portada
que ens va encomanar L’Estel, a la porta de la nau
de Ganxo, i se’m va representar com podia ser de
gran aquella nau. I li vaig demanar a Álvaro:
m’agradaria fer-hi una foto, no sabem encara a qui
ni com.
Li vas dir només una?
Si, i era el moment de fer-li l’entrevista per a
podcast a Roberto Olivan, i li vaig proposar: has de
vindre a una nau i hi treballarem una escenografia
teatral a lo bèstia. I em va dir: confio plenament
amb tu, fes el que cregues. I quan li vaig explicar la
idea, Roberto em va fer veure que aquell conflicte
que portaríem a escenografia anava més de mi
que d’ell.
Per tant, les creacions i les intervencions de l’espai
anirien sobre vatros i no sobre el personatge
protagonista, per molt que fos conegut.

La foto de Roberto Olivan va ser la primera que
feu a la nau de Tivenys, que bategeu com a
Warhol?
Si, i va ser una meravella. Va ser màgic. Tota una
base de peixos morts i un que saltava, que era ell.
Encara em perseguia la idea dels 16 anys de
multiplicar a un mateix ésser.
La idea de l’autoengany i la representació de l’ego,
encarnada per un semidéu de la cultura a les
Terres de l’Ebre com Roberto.
I després la Warhol ja no té aturador.
Comencem a treballar amb l’Ana Vizcarro, la
dissenyadora de vestuaris. Roberto fa una
improvisació i Greta i jo ens posem a plorar en
enregistrar-lo i fer-li fotos. Sento que he tornat a
connectar en algo bestial i això era l’important,
més enllà que tot el que havíem fet servir valia una
pasta i no sabia on ho posaria després i tampoc no
sabia ben bé com aniria tot plegat. Però vam
continuar. Coneixia a Belen Fabra i en vam fer una
amb ella, despullada a sobre d’un flamenc, entre el
món bucòlic i el món corromput. Apareixia la idea
de l’avarícia. Belen també em va convidar a
clarificar que els artistes com ella formaven part
d’una visió nostra.
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Exacte. Aquella persona és simplement un actor.
Conegut i de renom o anònima, del poble, com hi
hem recorregut en alguns casos. Però aprofitant
que
fèiem
les
entrevistes,
els
podcasts,
continuàvem pensant en gent que natros
admiràvem. Sílvia Pérez Cruz. Si pogués venir a
Tivenys i conèixer-la i que encarnés els nostres
conflictes! La clau però era que la imatge
s’aguantés independentment del protagonista. Al
final, gràcies a com vam muntar l’exposició La
Muda, estos personatges coneguts no són el
centre de l’exposició. De fet, estic segur que molta
gent que ha anat a veure-la no els ha conegut.
Itziar Castro, per exemple, hi apareixia enmig d’un
munt de merda.
I ja teníeu clar que faríeu una exposició?
No, anaven a ser imatges petites que apareixerien
al web dels podcast. Hauria estat una gran
contradicció: muntar un món tan gran per a unes
imatges resultants molt petites, en línia, a
Instagram...Fins que la directora del centre d’art Lo
Pati, Aida Boix, em diu què collons esteu fent a
Tivenys? Li mostro dos revelats de l’escenografia
de Roberto Olivan i em proposa fer l’exposició de
l’any a Lo Pati. Jo, amb només tres fotos aleshores,
dubto, però al final li diem que sí i aleshores ja ho
emprenem a lo bèstia.
I la idea de les escenografies sempre eren
exclusivament vostres?
Al principi camino jo sol, fins a la quarta foto, la de
l’il lustrador Javi Royo, en què Greta ja s’involucra
més.
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Vam comprar un munt de material, peces de
ferralla per a crear com una màquina que li xuclava
les idees i li llegia el pensament. Gent del poble ens
ajudava a soldar-ho: Moha, Toni... Ens hi vam passar
un any, agafant de ple tot el confinament. Molta
gent no va poder venir quan ho havíem previst.
Però el cas és que la nau s’omple de material. Al
final és una bogeria. Una gran nau agrícola plena
d’escenografies i de punts de vista.
I la gent del poble hi anava, a veure què hi fèieu?
Sí, contínuament. I se’ns apropa un munt de gent
coneguda. Mosquino [Joan Salvadó, dissenyador
de moda de Deltebre] es queda al lucinat. Ens
ajuda gent que veu les fotos i sap que formaran
part d’una exposició i ens aporta coses. La
dissenyadora de joies Raluca Buzura...Cristina
Iglesias ens dixa tres nadons reborn –de siliconaper a tres escenes diferents. I gent de prestigi
internacional, actors, publicistes, artistes, que ha
vist les fotos i ha dit jo vull anar-hi o vull adaptar
això a les meues creacions. I jo sento que ho tinc
tot. Estic amb la meua família. Mun pare [Eugeni,
electricista] em munta una paret de pladur o
m’instal la quatre cables a la nit quan arriba al
poble. Això a Barcelona valdria una pasta. Si tu tens
una vocació i la post dur a terme, és or.
Quins conflictes personals
projectat a La Muda?

heu

plantejat

i

GRETA DÍAZ: No era una cosa premeditada. No era
alguna cosa que sentíem i dèiem que aniríem a
plasmar-ho. Ens dixàvem portar una mica per la
nostra intuïció. No reflexionàvem. Però després,
quan acaba tot el procés i mirem enrere i mirem el
moment en què vam fer cada cosa i el significat de
cada escenografia, era molt evident el que ens
havia passat. L’asfíxia que sentíem, també per estar
sempre l’un amb l’altre. La por. El sistema obsolet
que t’esprimix i t’esgota i no et dixa realitzar. Molts
temes diferents que anaven fluint, uns més
pensats i els altres menys. Al final La Muda és un
viatge, és arribar al final i mirar enrere. Com mirar
les fotos de les vacances.
Els sentiments que provoca la pandèmia
condicionen els continguts de les escenografies?
GRETA DÍAZ: No. Potser només una imatge. Tots
ens trobàvem en un moment de dubte i una
escenografia parla d’això, de que no sabem qui és
el posseïdor de la veritat. Una persona entre dos
estats, entre la plebs majoritària a la societat i l’elit
que té accés a la informació de tot el que passa.
Per temàtica, no hi ha res més. La pandèmia ens
afecta més el procés, la producció. Tot és més lent.
També ens va donar més temps per a madurar les
idees. Al final, globalment, ha estat positiu.
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JOSEP PIÑOL: A més a més, els nostres clients per
als quals fem faena de producció audiovisual, van
parar. Era el millor moment. El món parat i jo amb
un magatzem a 50 metres de casa per a fer el que
sempre havia volgut fer.
Idíl lic?
JOSEP PIÑOL: Jo m’he sentit multimilionari. I
estant a casa muns pares i gastant-me 3.000 euros
al mes en merda i ferralla. Però era bonic.
Connectava amb algo que m’apassionava.
Ho havíeu experimentat en algun altre projecte?
JOSEP PIÑOL: No
GRETA DÍAZ: Jo mai m’havia plantejat fer això.
M’inspira molt la gent que li posa tanta passió a les
coses, perquè jo em dixo portar i m’apunto a tot. El
problema meu de vegades és trobar el meu camí.
Quan treballes en parella, hi ha competitivitat, però
quan vaig acceptar que no calia que fos idea meua
i m’hi vaig centrar, i vaig dir ara faig això, va florir
molt la creativitat. M’hi vaig comprometre, també
econòmicament, i vaig assumir: això també pot ser
part de la meua carrera i en puc gaudir, i això que
era una cosa que jo no sabia que era capaç de fer.
Al final dius: què bonic haver conegut esta persona
i que m’haja inspirat això.
Vau tenir molts moments de dubtes, de dir ‘me’n
vaig de la bola’?
JOSEP PIÑOL: Era el més abstracte que havia fet a
la vida, i m’acollonava una mica. Però he vist que
ha tingut un poder i s’han generat moltes sinèrgies
a partir d’això. Quants projectes fas que sembla
que van molt bé i al cap de dos mesos ja ha passat
el tren, i el món va tan ràpid que has d’anar a una
altra cosa. Jo hi posava energia però m’esgotava.
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D’aquí va l’escenografia sobre l’obsolescència. Vam
fer com un Baratijas del Puente: vam posar una
banyera, un plat de dutxa...tot pintat de negre i
etiquetat amb preus de venda, els personatges
també de negre, i vam mostrar tres generacions,
explicant que de vegades els negocis passaven de
pares a fills fins que dixen de fer-ho i s’omplen de
teranyines. I vam arribar a Toni Segarra, el millor
publicista que hi ha i que connecta amb les noves
generacions. Li vam explicar la idea de
l’obsolescència i va venir a Tivenys, i va acabar a
casa muns pares tot tintat de negre, buscant una
dutxa. I del vincle que hem fet ha sortit un altre
projecte.

GRETA DÍAZ: Gent important que ha participat en
el projecte, ha gaudit de la bellesa i de la ruralitat,
d’una nau agrícola com a estudi o plató, amb fang i
rates penades, i dels dinars del restaurant Lo
Parque.
I ara què? A part dels vincles que heu fet i que
poden fonamentar altres projectes, la pàgina de
La Muda la passem?

Què us han transmés els visitants de l’exposició?

GRETA DÍAZ. Hem preparat un llibre i un vídeo de
l’exposició. Ara però jo me’n vaig a Nova York a fer
un màster, més vinculat al món del cinema. Josep
ve amb mi i comencem una nova etapa, però tots
dos hem trobat una força molt gran amb La Muda
i tenim ganes de fer projectes junts.

JOSEP PIÑOL: Te n’adones que al final el nivell
intel lectual és el menys important. Tothom patix
per coses a la vida i les preocupacions que tenim
no són tan diferents.

JOSEP PIÑOL: La meua idea és seguir treballant en
la mateixa direcció. Al final penso que ho puc fer
aquí o a Nova York. L’any més productiu de la
meua vida l’acabo de viure a Tivenys.

GRETA DÍAZ: Ha pagat la pena ser honestos amb el
que estàvem explicant i la gent ha pogut
connectar. Quan estàvem a punt d’inaugurar
l’exposició, sents un vertigen. I després molta gent
et venia i et donava les gràcies. També després de
tant de temps sense accés a la cultura, hi havia
molta emoció a flor de pell i ha estat un còctel
perfecte de donar i rebre.

I la gent del poble ho ha valorat? No només el
resultat, a través de l’exposició, sinó el fet que això
s’havia fet i produït a Tivenys?

Per tant, l’exposició us revalora perquè us acaba
de donar la connexió amb la gent.
JOSEP PIÑOL: El dia de la inauguració, em van
venir a abraçar diverses persones que no coneixia
de res. Gent plorant i explicant-me històries amb
les quals havien reconnectat veient una
escenografia. El retorn ha sigut molt més gran del
que em pensava.
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JOSEP PIÑOL: A partir d’un elefant d’arena que feia
quatre metres d’alt, esculpit per dos especialistes
d’Ulldecona, per a una escenografia de sis metres
d’ample, amb una dona parint, vam decidir obrir
del tot les portes de la Warhol a tothom i tothom
va flipar. Des d’un xiquet a una persona gran. Hi
havia gent del poble que es pensava que l’elefant
l’havíem fet natros i ens deien: ‘Xiquets, triomfareu,
eh, triomfareu’. En canvi, abans entrava molta gent
i no acabaven d’entendre el què.
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GRETA DÍAZ: Tota la família de Josep ens ha ajudat
d’una forma incondicional, des de l’amor però
sense acabar d’entendre per què ens estàvem
complicant tant la vida. I quan vam fer l’exposició,
el seu pare, que ens havia construït la majoria de
coses, en llegir els cartells es va emocionar molt i
va venir a dir: ‘Jo estava al seu costat tot este
temps, sense saber el que estava passant, i ara ho
estic entenent i entenc pel que passaven ells’. Hi
ha hagut en este sentit també un canvi de mirada
de la seua família. Entenen millor el que estem
fent i per què ho estem fent. Això ha estat un
cercle perfecte. Fins i tot ha canviat la relació amb
ells.

Josep, has estat profeta a casa teua.
JOSEP PIÑOL: Jo m’he sentit comprès. I ens ha
ajudat molta gent del poble. La família...Jordi el
pintor, Gerardo, Joan Miquel, Carles del
restaurant.... De vegades et pots sentir lluny de la
gent del poble però després la gent és
col laborativa. L’escenografia d’Itziar Castro es
construïx amb tota la merda que llança la gent del
poble, després que jo faig una crida per xarxes per
a demanar electrodomèstics i coses que tinga la
gent per a llançar. Això si me’n vaig a Nova York,
no ho tindré. A Barcelona si llogues un plató
pagaràs 800 euros cada dia i t’ho has de pensar tot
molt bé. No pots començar de nou una idea.
GRETA DÍAZ: Tivenys ha estat una gran casa per a
crear.

Tel.977 496 112
Capdevila, 64
43511 Tivenys
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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 URGENT EXTRAORDINARI

DEL 8 DE MARÇ DE 2021

DECLARACIÓ D'URGÈNCIA
1. Aprovació del caràcter urgent de la sessió. Aprovació per majoria absoluta.
SECRETARIA
2. Aprovació inicial declaració de necessitat d'ocupació-expropiació forçosa en
el terreny on se situa la depuradora (EDAR). Aprovació per majoria absoluta.
MOCIONS I ALTRES
3. Moció del grup municipal PSC amb motiu del dia 8 de març, dia
internacional dels drets de les dones. Aprovació per majoria absoluta.
4. Moció de censura Pablo Hasel. S'aprova per majoria simple de quatre vots
(ERC) a favor i tres vots (PSC) en contra.
5. Moció projecte Stolpersteine (col locació d’un llambordí davant del domicili
dels deportats de la II Guerra Mundial en referència a Josep Esmel, nascut a
Tivenys). Aprovació per majoria absoluta.

PLE ORDINARI DEL 31 DE MARÇ DE 2021
DACIÓ COMPTE DECRETS ANTERIORS
1. Dació de compte dels decrets de la presidència del núm. 18 al 127 de 2021.
APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
2. SESSIÓ ORDINÀRIA 1/2021. S'aprova per majoria simple de quatre vots
(ERC) a favor i dos vots (PSC) en contra.
3. SESSIÓ EXTRAORDINARIA URGENT - SORTEIG MESES ELECTORALS 14F.
Aprovació per majoria absoluta.
4. SESSIÓ URGENT EXTRAORDINARIA - SORTEIG II ELECCIONS 14F. Aprovació
per majoria absoluta.
SECRETARIA
5. Proposta per l'aprovació d'una ordeança fiscal - taxa entrada vehicles a
través de les voreres. S'aprova per majoria simple: 4 vots d'ERC i 2
abstencions PCS.
6. Proposta per l'aprovació d'una ordenança municipal - ordenança de
civisme i ús dels espais públics. S'aprova per majoria simple: 4 vots d'ERC i 2
abstencions PCS.
7. Proposta per l'aprovació d'una ordenança fiscal - ordenança taxa per
expedició de documents administratius. S'aprova per majoria simple: 4 vots
d'ERC i 2 abstencions PCS.
8. Proposta per l'aprovació d'una ordenança municipal - ordenança d'ús,
conservació i protecció dels camins municipals. S'aprova per majoria simple
de quatre vots (ERC) a favor i 2 vots (PSC) en contra.
9. Aprovació definitiva PMU 2. S'aprova per majoria simple: 4 vots d'ERC i 2
abstencions PCS.
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10. Aprovació renovació conveni ACUAMED 2021. S'aprova per majoria
absoluta dels assistents el no tractament d'aquest punt de l'ordre del dia
pels motius establerts per Alcaldia.
11. Atorgament subvenciómens locals càrrecs electes exercici 2021. Aprovació
per majoria absoluta.
12. Atorgament subvenció amortització anticipada i extraordinària de
prèstec PAM 2021. S'aprova per majoria simple de quatre vots (ERC) a favor i
2 vots (PSC) en contra.
13. Proposta votació i aprovació jutge de pau, titular i suplent. S'escull la Sra.
Mònica Beltran com a nova Jutgessa de Pau pel vot favorable de 4 dels
assistents (ERC). El Sr. Juan José Barberà queda, doncs, com a suplent del
Jutjat de Pau atès el vot favorable de 2 dels assistents (PSC).
INTERVENCIÓ
14. Dació de compte INFORME MOROSITAT 2020.
15. Dació de compte INFORME SEGUIMENT PLA D'AJUST 2020.
MOCIONS I ALTRES
16. Moció de suport a l'amnistia - ERC. S'aprova per majoria simple de quatre
vots (ERC) a favor i 2 vots (PSC) en contra.

PLE ORDINARI DEL 28 DE MAIG DE 2021
DACIÓ COMPTE DECRETS ALCALDIA
1. Dació de compte dels decrets de la presidència del núm. 128 al 200 de 2021.
APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
2. Aprovació acta sessió plenària urgent extraordinària 08/03/2021. S'aprova
per majoria simple de 4 vots a favor (ERC) i 3 en contra (PSC).
3. Aprovació acta sessió plenària ordinària 31/03/2021. S'aprova per majoria
simple de 4 vots a favor (ERC) i 3 en contra (PSC).
SECRETARIA
4. Aprovació defintiva Pla delimitació incendis-2021. S'aprova per majoria
simple: 4 vots d'ERC i 3 abstencions PCS.
5. Renovació conveni d'adhesió a l'acord marc entre l'ACM i ENDESA per la
prestació del servei d'energia elèctrica 2021-2022. Aprovació per majoria
absoluta.
6. Aprovació definitiva expropiació forçosa EDAR. Aprovació per majoria
absoluta.
7. Aprovació conveni CANAL 21 - difusió esdeveniments locals. Aprovació per
majoria absoluta.
8. Aprovació inicial expropiació aparcaments vora la farmàcia. Aprovació per
majoria absoluta.
9. Aprovació renovació conveni ACUAMED 2021. Aprovació per majoria
absoluta.
10. Personació en el procediment contenciós administratiu Núm.276/2020 del
jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Tarragona. S'aprova per majoria
simple de 4 vots a favor (ERC) i 3 en contra (PSC).
11. Proposta aprovació inicial ordenança serveis postals 2021. Aprovació per
majoria absoluta.
INTERVENCIÓ
12. Proposta dació de compte INFORME RESUM CONTROL INTERN EXERCICI
2020.
13. Proposta dació de compte del PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER (2021).
14. Dació de compte de l'INFORME ANUAL DE MOROSITAT 2020.
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ACTUACIONS EN L’ESPAI PÚBLIC
Recobriment del dipòsit de gas proper a les piscines municipals.
Manteniment i pintura de la barana del Passeig del canal de l' avinguda Generalitat.
Instal lació de bancs al cementiri.
Instal lació de senyals a tots els accessos a camins municipals des de la T-301.
Executada la primera fase d'obres de consolidació del mur de contenció sobre
l'Assut, per la Comunitat de Regants.
Segona fase d'arranjament del camí del riu i arranjament i asfaltat d'un tram del
camí de l'Assut .
Asfaltat i millora del tram de l'antiga T-301 d'entrada al poble.
Construcció del fals túnel del canal a l'alçada dels Masos, per la Comunitat de Regants.
Tasques de sega de camins municipals a excepció del camí de la Murta donat la
negativa de permisos per part del Departament de Territori.
Instal lació d'un nou parc infantil i una barana al pati de l'escola.

Col.locació d'un nou dispositiu de pas a la zona de pícnic de l'Assut per millorar-ne
l'accessibilitat.

Reubicació i millora del sorral del parc municipal

Manteniment i repintat del parc infantil i gimnàs del parc municipal.

Manteniment i reposició de graveta a diverses zones del parc municipal.
Reparació d'una important fuita de la piscina petita, degut a una canonada soterrada
totalment trencada. Amb la subvencio de 1350€ per part de la Diputació de Tarragona.

Butlletí d'informació municipal de T I V E N Y S
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Mònica Beltran,
primera jutgessa
de pau de Tivenys

L'Ajuntament pren
mesures enfront les
colònies de gats

Des del Tribunal Superior de Justicia es va
notificar a l'ajuntament de Tivenys la necessitat
de renovació de la plaça de jutge/ssa de pau i
substitut/a.

El projecte GaTs Tivenys és un projecte que es va
presentar fa més d'un any en una xarrada presencial
al centre d'interpretació.

L'ajuntament va obrir una convocatòria pels
canals oficials d'e-bando i pregó. Es van rebre 2
sol licituds que van ser votades en el ple ordinari
del 31 de març, on s'escull a Mònica Beltran com
a jutgessa, amb 4 vots a favor i quedant Juan
José Barberà com a suplent amb els 2 vots
restants a favor.
Posteriorment, Juan José Barberà va presentar
la seva renúncia com a jutge substitut, havent
l'ajuntament de convocar aquesta plaça de nou.

GaTs Tivenys són un conjunt de voluntaris i
voluntàries encarregats d'identificar i realitzar
tasques per controlar les colònies de gats de carrer.
Mitjançant aquest projecte es pretén controlar la
seva reproducció, així com dignificar i vigilar la seva
qualitat de vida.
Un altre dels objectius del projecte, és establir punts
d'alimentació controlada per evitar i reduir les males
olors i millorar l'aspecte dels carrers del nostre poble.

En la nova convocatòria es va presentar una sola
sol licitud, que serà votada en el proper ple.
Així doncs, per primer cop a la història, una dona
exercirà el càrrec de jutgessa de pau aTivenys.
Molts encerts Mònica!

Durant aquests darrers mesos, concretament de
febrer a maig, s'han realitzat esterilitzacions seguint
els criteris legals del mètode de captura,
esterilització i retorn a la colònia: 13 mascles i 6
femelles.
També s'han habilitat 4 zones de menjar controlat
al carrer.

Butlletí d'informació municipal de T I V E N Y S
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Fotodenúncia
El Camí del Riu és probablement la zona més freqüentada del nostre poble a nivell lúdic, esportiu o d'oci. Gent de
totes les edats hi passen diàriament passejant, corrent, amb bicicleta, amb la mascota, etc. Persones visitants també
es deixen seduir per fer-hi una passejada fins l'Assut o per estirar les cames després d'un bon àpat al nostre poble.
També esdevé una recurrent zona de pesca i lloc de trànsit habitual d'aquells veïns i veïnes que hi tenen les seves
propietats.
És per tant, una zona de convivència que gaudim un gran nombre de persones, i és responsabilitat de tots i totes
vetllar pel seu manteniment, respectar-ne l'entorn i actuar-hi de forma cívica.
*Imatges del dia 08 de juny de 2021 durant el primer kilometre des del parc..

Instaŀlacions i reparacions
elèctriques, d'aigua, de calefacció,
aire condicionat i mantenimient
elèctric industrial.

C/ Valleta, 6

43511 Tivenys

639 36 28 05
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Endegat un camp de
treball
per
la
recuperació de l'entorn
natural
Durant el mes de juliol, a Tivenys tindrem un camp
de treball de la mà de l'entitat Obre't Ebre. Gràcies
al conveni signat amb aquesta entitat, durant
quinze dies tindrem nois i noies d'arreu de
Catalunya, portant a terme un projecte de
recuperació
del
nostre
entorn
natural.
Concretament, el camp de treball basarà el seu
objectiu en la recuperació i posterior millora d'un
camí públic que voreja el poble per la seva part alta
fins arribar a les Fonts del Carme, una àrea
recentment recuperada i netejada gràcies al
conveni signat també amb els seus propietaris.
Els treballs tècnics es duran a terme durant els
matins i estaran coordinats per voluntaris locals i
també pels monitors del camp de treball.

Durant les tardes i els caps de setmana, el jovent
que participa del camp aprofitaran per conèixer
el poble i el seu entorn, així com també
participaran de totes les activitats d'oci i socials
que es duran a terme en el marc de l'agenda
d'estiu a Tivenys.
Gràcies a la confiança dipositada en el nostre
municipi per part d'Obre't Ebre i Joventut Terres
de l'Ebre, Tivenys entrarà a formar part dels
municipis amb camps de treball a Catalunya.

Els xiquets i xiquetes
nascuts
a
Tivenys
arriben amb un llibre
baix del braç
"Un llibre baix del braç" és una iniciativa de la
regidoria de Cultura que té per objectiu fomentar
la lectura entre els nous tivenysans i tivenysanes.
Amb un exemplar del "Petit Príncep" d'Antoine de
Saint-Exupéry,
adaptat
als
més
menuts,
l'Ajuntament de Tivenys donarà la benvinguda als
xiquets i i xiquetes que formaran part del nostre
poble.
La Gabriela, nascuda al mes de maig, ha estat la
primera tivenysana en rebre aquest present de la
mà de l'alcalde, acompanyada dels seus pares.
A partir d'ara, tots els xiquets i xiquetes nascuts a
Tivenys ho faran amb un llibre baix del braç.
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Tivenysans i tivenysanes, estem molt contents de
poder-nos adreçar a tots i totes en aquest segon
número de Lo Pregoner, un butlletí que ha estat
una de les millors notícies, sense dubte, d’aquest
2021. Volem felicitar la iniciativa un cop més i

GRUP SOCIALISTA DEL PSC DE TIVENYS
Fa quasi dos anys que es van celebrar les eleccions

encoratjar al conjunt del poble a participar i fer més
gran aquesta revista que ja forma part de la història

municipals i es va produir el canvi d'alcaldia. El
grup d'Implicats Fem Poble, durant la campanya
electoral i també després d'haver guanyat les
eleccions, no va deixar de predicar la falta de

del poble.

transparència de l'anterior equip de govern.

Estem, aproximadament, a la meitat del mandat i ja
en podem treure unes quantes conclusions que
volem compartir.

Doncs resulta que durant aquests dos anys que
han estat governant, no han estat capaços de
millorar el que tant havien predicat, més aviat al
contrari.

No està sent un mandat fàcil, sobretot per la
pandèmia i tot i així volem posar de relleu que de
les dificultats, n’hem tret oportunitats. Oportunitats
per estar més aprop de la gent, per projectar
Tivenys al territori i per reforçar la transparència.

Van fer una auditoria amb la qual pretenien trobar

Seguint la línia de treball implementada amb les

butxaca per tal de poder tramitar una subvenció

xarxes socials, el balanç en aquest àmbit és molt
positiu. En són exemple el seguiment telefònic i
acompanyament emocional o les diverses
iniciatives portades a terme en ple confinament
que ens han situat entre els pobles on més
activitats s’han fet en un context dificilíssim. La

per al poble. Ara s'ha perdut una subvenció de
24.000 euros per no haver-la justificat a temps i

setmana cultural és un exemple claríssim però
també ho són la cavalcada de Reis, les festes de St.
Miquel i Sant Antoni, la diada de Sant Jordi, les
Jornades de país o recentment una agenda d’estiu
inèdita.
Les oportunitats arriben també per seguir reforçant
un dels compromisos subscrits, la transparència. En
un període de dos anys, hem normalitzat la
visualització i l’interès pels plens amb la seva
retransmissió en directe, s’ha informat sobre els
pressupostos i les principals inversions, així com
també s’ha impulsat una auditoria externa.

irregularitats, per tal d'inculpar penalment al
nostre equip de govern. La "irregularitat" que van
trobar va ser el fet que alguns membres de
l'ajuntament havien avançat diners de la seva

s'ha hagut de pagar l'obra (l'obra està feta).
També, deien que l'ajuntament estava arruïnat.
Però mirant els pressupostos d'aquest any, la
càrrega financera de l'ajuntament és de 6000
euros en un pressupost d'un milió d'euros. Com es
pot veure, d'arruïnats res, perfectament assumible
i governable.
La poca transparència d'aquest equip de govern,
no és que ho diguéssim nosaltres el PSC. Només
cal anar al diari de l'Ebre, on consten les dades de
la Universitat Autònoma de Barcelona on es
constata quins són els ajuntaments que aposten
per la transparència i la qualitat de la informació a
les seves pàgines webs municipals. Doncs
concretament l'ajuntament de Tivenys, es troba en
el penúltim lloc de la llista del Baix Ebre.

A tot això, els serveis del dia a dia o la inversió en el
manteniment de camins, espais municipals o
recuperació
d’espais
d’interès,
també
han
esdevingut
noves
oportunitats
en
temps
complicats.

Nosaltres el PSC, seguirem col laborant, aprovant
les accions de govern que siguin bones per
Tivenys i no contribuirem a la crispació que cada
dia és més latent al nostre poble.

Les oportunitats sense cap tipus de dubte són una
bona manera de créixer i avançar, sense
lamentacions i mirant sempre la part positiva.
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PERSONES TÒXIQUES I XARXES SOCIALS
Vivim en l’era de les telecomunicacions per a bé i per a mal.
Estem connectats en les persones que tenim lluny,
pràcticament vivint el seu dia a dia, ens n’assabentem del
que passa als nostres llocs d’origen, o als d’origen dels
nostres éssers estimats, o a llocs que simplement ens
atrauen per ves a saber quin motiu gràcies a les xarxes
socials.
Des de fa poc temps, Tivenys està molt present a les xarxes,
cosa que ens ha posat al mapa. Els tivenysans i tivenysanes
d’origen, els que hi viuen, els nouvinguts, els que hi venen
de vacances, els que hi són de passada, els que hi tenen
qualsevol tipus de relació, poden veure i viure tot el que s’hi
cou gràcies a la presència a les xarxes.
Però, per desgràcia, a les xarxes de Tivenys també hi tenim
els anomenats “haters” o els que jo anomenaria “persones
tòxiques”. Sobretot als que s’omplen la boca dient que
estimen Tivenys, jo els hi diria que estimar Tivenys no és
criticar els seus veïns i veïnes de forma destructiva, ni
buscar el mínim error o descuit dels governants sense saber
posar a l’altra part de la balança tots els encerts, ni tampoc
inventar falses acusacions pel simple fet de no compartir
ideals polítics, i molt menys fer-ho a les xarxes.
Enlloc de crítiques ferotges, propostes constructives. Enlloc
d’acusacions públiques sense fonament, reflexió i diàleg.
Enlloc de desprestigiar el nostre poble públicament, que
cadascú rente els draps bruts a casa seua.
Per "Tivenysà".
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PER PARTICIPAR EN AQUESTA SECCIÓ:
Envia un correu amb la teva opinió a
lopregonerdetivenys@gmail.com

(Màxim

permès 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: divendres 15 d'octubre del 2021.
Si vols ser escoltat, "Lo parer del
poble" serà un altaveu on poder alçar la
teva veu.
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La diada de Sant Jordi
El passat 23 d'abril, diada de Sant Jordi, els llibres,
les roses, la música i la poesia ens van fer viure un
dia on la cultura va tornar a ser la protagonista.
Durant el matí, els alumnes de l'escola van ser els
encarregats de vendre les roses que els haviem
encarregat durant la setmana prèvia.
A la tarda, l'AMPA va organitzar la venda de llibres
nous i també de segona mà, a més de roses i
punts de llibre, a la terrassa del casal de la Gent
Gran, on molts veïns i veïnes s'hi van atansar i van
fer les seves tradicionals adquisicions. També, la
mateixa associació, es va encarregar de realitzar
un conta-contes per als més menuts al mateix
lloc.

Més tard, a la terrassa del restaurant Lo Parque,
l'ajuntament de Tivenys va organitzar un
espectacle basat en el poemari "Deix" de Valer
Gisbert, on es combinava música, poesia i història,
i sobretot, molts sentiments, que va tenir molt
bona acollida per part del públic. El poemari en
qüestió, es trobava dividit en diferents blocs
temàtics: la guerra civil, el sexe i els somnis, entre
altres, van ser els protagonistes del recital.
Dissabte al matí, els més tardans van poder
comprar els llibres a la parada que Pep, de Llibre
Esport Cañadó, ens tenia preparada al davant de
la botiga, amb gran varietat de llibres de tots els
gèneres i per a totes les edats.

Cuina tradicional de qualitat,
amb productes de proximitat
i amb tocs innovadors
en un entorn únic.
977 49 62 80
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Presentació de FirArrels
El

dissabte

24

d'Abril,

després

de

setmanes

Els integrants de la Comissió de Fires Ana Zamfir,

d'espera, va celebrar-se a la Plaça Major la
presentació del nou projecte de fires que es
realitzaran l'any 2022 al nostre poble. Degut a les
restriccions i mesures per prevenir la COVID-19,
l'acte va poder-se seguir en directe a través de les

Laura Benaiges i José Antonio Prieto, també van
participar en l'acte i ens van oferir algunes
pinzellades del que succeirà l'any que ve.

xarxes socials de l'Ajuntament de Tivenys.

amb la distribució i organització de l'espai:
''Contarem amb tres zones ben definides. El cor de

Des de les dotze del migidia, juntament amb els
representants de l'Ajuntament i la Comissió de
FirArrels, vam conèixer i poder escoltar l'inici del
camí d'aquestes noves fires. Eladi Galbe, alcalde de
Tivenys, va explicar quin era un dels principals

la fira, a la Plaça Major, on s'acollirà al país
conividat. Per altra banda, el Recinte Firal on
trobarem l'espai gastronòmic, i per últim, un
circuit de carrers que comunicarà aquests punts,
on hi trobarem les parades.''

objectius de FirArrels, ''posar al mapa Tivenys,
mostrar-lo al món com un referent: un poble obert,

Com sabem, una de les claus del projecte serà el

sensible, inclusiu, acollidor (...) '' . Mentre que Jana
Vicente, regidora de cultura, va traslladar als oients
un dels altres objectius ''rellençar i innovar el
concepte de fires, enllaçant la gastronomia i la
cultura com elements centrals''.

J. Antonio Prieto va comentar aspectes relacionats

país protagonista, que durant aquells dies ens
tralladarà
a
la
seva
cultura,
tradicions,
gastronomia, etc. i que en la primera edició de
FirArrels, l'any 2022, serà Romania.

La Biblionevera

Des de l'ajuntament de Tivenys, i en línia amb la promoció de la
cultura al nostre poble, s'ha impulsat la iniciativa de la
Biblionevera.
Aquesta nova proposta vol fomentar la lectura, fer-la assequible
a tothom, donar una vida útil més llarga als llibres, i oferir un
espai d'intercanvi als lectors.
Es tracta d'una nevera reciclada i acondicionada per la brigada
municipal i reutilitzada com a llibreria, on hi podreu trobar
llibres per a totes les edats i gustos, que podreu agafar en
préstec i on també hi podreu depositar aquells llibres que ja heu
llegit i que us agradaria compartir amb altres lectors.
La Biblionevera es trobarà ubicada al recinte de les piscines
municipals, on els seus usuaris es podran refrescar la ment amb
unes lectures ben fresques.
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Cultura i més cultura!
Literatura, art, gastronomia, esport, ball, teatre,
patrimoni material o música. Aquestes són les diferents
disciplines que van omplir d'actes la II Setmana Cultural,
que es va portar a terme a Tivenys del 31 de maig al 6 de
juny.
Des de l'Ajuntament i amb la imprescindible col laboració
d'entitats i particulars, es van programar tot un seguit
d'actes i activitats, tant de forma presencial com telemàtica,
tot seguint les mesures sanitàries recomanades des dels
òrgans competents.
Marcel Mauri, vicepresident d'Omnium Cultural, i Eladi
Galbe, alcalde de Tivenys, van ser els encarregats de fer la
presentació de la Setmana Cultural a través de xarxes socials
el dilluns al matí. Començàvem la setmana amb un dilluns
que venia ben carregat de cultura: l'inici del concurs de
poesia a través de xarxes; un taller infantil d'art, impartit per
alumnes de l'escola ESARDI d'Amposta; l'obertura al públic
de l'exposició "FLORA HABILIS", també dels alumnes de
l'escola ESARDI; i acabant amb el plat fort de la presentació
del llibre "Meleta de romer" per part de la seva autora
Gessamí Caramés, coopresentadora del programa Cuines de
TV3.
El dimarts, a l'escola La Pineda, els alumnes van poder
gaudir del taller de percussió tradicional "Sons de la terra" a
càrrec del seu creador Ferran Roca, qui els va mostrar un
gran repertori d'instruments tradicionals. El mateix matí, a
través de xarxes socials, es presentaven les jornades
gastronòmiques, en les que el Restaurant Lo Parque,
Cantere's, el forn La Fornera, el forn Casa March i la
carnisseria La Gambella, posaven a disposició de qui els
vulgués tastar plats i productes creats exclusivament per a la
Setmana Cultural. Per la tarda, l'associació de Gent Gran ens
oferien un taller de cuina tradicional, elaborant les típiques
"estrelletes" i els tradicionals pastissets.
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La presentació de Territori Inhòspit, projecte que expliquem
amb més detall en un article d'aquesta mateixa revista, als
alumnes de l'escola per part de Sisco Besalduch, cocreador de
la iniciativa juntament amb Javier Mauri, encetava un
dimecres que vindria marcat pel protagonisme de l'esport.
Al matí, a les xarxes socials, es feia ressò del tivenysà Miquel
Espinós Curto, donant a conèixer la seva rellevància a nivell
esportiu.
Per la tarda, al parc municipal, vam gaudir d'una taula rodona
formada pels esportistes locals Laia Monforte, Arcadi Martínez,
Àlex Beltran, MªJosé Cañadó i Pau Mauri, qui ens van explicar
les seves experiències, sensacions, opinions, i altres curiositats
envers els seus respectius esports, de la mà de la periodista
Vicky Magí que va exercir de moderadora.
A la nit, al canal de Youtube de l'Aluntament, va tenir lloc la
xerrada "Miquel Espinós, una pedalada per la història", a càrrec
de Jaume Borja, company i amic de Miquel Espinós, i amb la
col laboració del Club Ciclista Jesús, que podeu veure encara
entrant al canal esmentat.

Dijous, tot un dia dedicat al patrimoni material del nostre
poble, on es feia difusió a través de les xarxes de les oliveres
centenàries, un patrimoni ben present a l'actualitat
informativa, per l'expoli que se n'està fent.
El mateix dijous al matí, els alumnes de cicle mitjà i cicle
superior de l'escola van gaudir d'una visita guiada al poblat
ibèric de l'Assut, realitzada per Jordi Diloli, amb la col laboració
de la Universitat Rovira i Virgili.
A la tarda, es realitzava de nou la visita, aquest cop destinada a
un públic adult i conduïda per un tècnic de la URV.
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Divendres 4 de juny, a través de les xarxes, rebiem un apunt d'art,
amb una infografia sobre Josep Alcoverro, escultor d'origen tivenysà.
La tarda anava dedicada a la música i el ball, amb l'actuació del grup
de música tradicional Repicatalons i un taller de Jota de Tivenys i
altres balls tradicionals a carrec del grup La Gandaia, a la terrassa del
casal de la Gent Gran, on l'associació de Gent Gran va oferir les pastes
elaborades al taller de cuina tradicional que van realitzar el dimarts.
La pluja va interrompre l'actuació musical de Miquel Rullo,
programada per aquell tardet, que va haver de finalitzar després de 3
cançons.
Pep Gamote encetava un dissabte carregat de literatura, amb
algunes recomanacions literàries a través d'un vídeo retransmés a les
xarxes socials.
A mig matí, al parc municipal va tenir lloc la presentació del conte "La
flamenca Emma" i també es va realitzar la venda de productes
solidaris amb el projecte Emma.
Tot seguit, vam poder gaudir d'una taula rodona amb els artistes
locals Àlex Cózar, Gemma Mauri, Jordi Martínez, Xavi Pino, Núria
Romeu, Greta Díaz, Josep Piñol i Marc Piñol, que van conversar sobre
l'estat de l'art a les Terres de l'Ebre des de l'òptica de les seves
diferents disciplines i experiències artístiques, sota la batuta de Judit
Camacho, periodista cocreadora del diari digital A prop Ebre, que va
excercir de moderadora.
Durant tot el matí i en motiu de la Setmana Cultural, Imagina Ràdio
va estar emetent des del parc municipal amb varies entrevistes: a
Eladi galbe, alcalde de Tivenys; a Josep Pinyol i Greta Díaz, autors de
l’exposició “La Muda”; a Xavi Pino, professor de l’Escola d’Art de
Tortosa i participant de la taula rodona d’artistes locals; i a Carlos
López i Irene López, coordinador del Projecte Emma i periodista i
escriptora del llibre “La flamenca Emma” respectivament.
La tarda seguia amb més literatura, amb la venda de llibres de segona
mà i conta-contes per als més petits per part de l'AMPA , també al
parc, per acabar amb l'esperada presentació del llibre "Les Closques"
de Laia Viñas, xertolina amb parentesc directe al nostre poble, que va
ser conduïda a mode d'entrevista pel periodista afincat a Tivenys
Òscar Meseguer i on vam comptar amb la presència i petit parlament
de Dolors Roo, presidenta d'Omnium Ebre.
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Diumenge, darrer dia d'una intensa setmana
cultural, s'encetava amb el taller de fotografia per
smartphones, de la mà del Foto Club Tivenys, que va
comptar amb la participació d'un grup de persones
que van realitzar una sortida fins l'Assut, per tal
d'aplicar els coneixements que anaven adquirint.
A les 12.00, al parc municipal, tenia lloc el taller de ball
d'envelat amb la col laboració de Marc Martí, que ens
va fer ballar i disfrutar una bona estona.
Per la tarde, a les xarxes socials de l'ajuntament, es
feia públic el poema guanyador del concurs de
poesia, "Mai més podrà volar", d'autoria anònima.
La mateixa tarde, el grup escènic SCER, de l'Ametlla
de Mar, ens oferia l'obra "Dolça de les Tàpies", on
l'actriu Gessamí Margalef , a través d'un monòleg,
explica les vivències d'una dona de la vida del segle
passat en primera persona.
Tot seguit, i aquest cop amb el beneplàcit del bon
temps, ens acompanyava de nou Miquel Rullo, amb
un concert de versions dels anys 80 i 90 i alguna altra
peça més actual per al gaudi dels més joves. Tot un
èxit de públic que va gaudir de la bona música i a qui
l'actuació se li va fer curta, demanant el bis a l'artiste.
La clausura de la 2a Setmana Cultural va venir
donada per l'entrevista realitzada per Imagina Ràdio
als artistes Josep Pinyol i Greta Díaz, retransmesa per
les xarxes socials de l'ajuntament.
I així, s'acabava una intensa setmana plena de
cultura. Vàries disciplines, molts artistes, actes
presencials i telemàtics, activitats per a tots els
públics i molta col laboració, sobretot, molta
col laboració sense la qual aquesta setmana no
hagués estat possible.
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La matinada del 22 al 23 de juny la Flama del
Canigó es renovava al cim d’aquesta muntanya del
Pirineu català i centenars de voluntaris i equips de
foc la van distribuir arreu dels Països Catalans
seguint diverses rutes per tal d’encendre les
fogueres de la nit de Sant Joan. Així va començar la
celebració d’una festa ancestral vinculada al solstici
d’estiu que és també un símbol de germanor entre
els territoris de parla catalana.
Un any més, el 23 de juny rebiem al nostre poble la
Flama
del
Canigó
per
part
d'autoritats,
representants d'associacions i també pubilles i
hereus grans i infantils en un acte institucional a
l'Ajuntament, on vam comptar amb la presència de
Dolors Roo, presidenta de la junta territorial
d'Òmnium Cultural a Terres de l'Ebre.
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Després d'uns dies ambientats amb el so dels
petards que xiquets i xiquetes tiraven pels carrers
del poble, colles i families es van reunir per sopar
junts, felicitar els Joans i Joanes, menjar la típica
coca de Sant Joan, tirar més petards, brindar amb
cava i celebrar així la revetlla de Sant Joan en la nit
més curta de l'any.
A les 00.30 hores tenia lloc l'encesa de la foguera
al parc, per part de Carme Rumbau, pubilla del
2020, juntament amb l'associació de la Gent Gran,
on grans i petits hi van cremar els desitjos que
havien anotat a les targetes, que l'ajuntament de
Tivenys havia disposat per a l'ocasió.
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Amb Sant Joan com a data d'inici, l'ajuntament de
Tivenys, amb el recolzament d'Òmnium Cultural, el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
i la Diputació de Tarragona, va organitzar les primeres
Jornades de País, amb l'objectiu que cada any es doni a
conèixer la realitat d'un territori dels Països Catalans.
Després dels actes inicials, realitzats per la revetlla de
St. Joan, aquesta primera edició va voler donar
protagonisme a la Catalunya Nord, amb una conversa
retransmesa pel canal de Youtube de l'ajuntament el
divendres 25 a la nit, on Laura Pi -educadora,
professora i activista del municipi de Bou, a la
Catalunya Nord-, Miquel-Àngel Flores -professor de
llengua i literatura i activista d'Alacant- i Eladi Galbe
com a moderador, opinaven sobre els reptes i
oportunitats de la llengua als extrems del país, i que
encara podeu veure al mateix canal de Youtube.
Dissabte 26 tenia lloc la hissada d'una nova estelada al
dipòsit d'aigua municipal a càrrec dels membres de
"Tivenys per la Independència", i per la tarda es
presentava al parc municipal el llibre "Catalunya Nord.
La llesqueta del septentrió" per part del seu autor Aleix
Renyé, escriptor, periodista i activista. Al mateix acte,
podiem gaudir d'una xarrada sobre la realitat a la
Catalunya Nord amb el mateix Aleix Renyé i Emigdi
Subirats -professor de llengua i literatura catalana i
escriptor-.
Per finalitzar les jornades, diumenge a la nit es va
retransmetre pel canal de Youtube de l'ajuntament
una conversa entre Rosana Fatsini -tècnica de
planificació lingüística i regidora de l'ajuntament de
Campredó-, Jordi Duran -director del Consorci de
normalització lingüística- i Eladi Galbe -alcalde de
Tivenys- com a moderador, sobre la salut del català a
les Terres de l'Ebre i al país i el seu futur.
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L'oncle Manelet de les Cabres
i la cabra Carrasca

Fa molts anys, al poble de Tivenys hi vivia un bon home a qui tothom coneixia com l’oncle Manelet de les
Cabres. Era pastor i es passava els dies per les muntanyes del poble amb el seu petit ramat de cabres i el seu
fidel ajudant, lo gos de pastura Sisco.

Les cabres, o “les menudes” com ell les anomenava, eren la seua família i se les coneixia a totes i a totes els
hi havia posat un nom: Romereta, Bartola, Salamera, Tacada, Fosca... I així, fins a vint-i-dos! Sisco era la
nineta dels seus ulls, i amb ell ho compartia tot: xarrades, menjar, llit, i tot lo que tenia.

L’oncle Manelet no sabia de lletra. Des de ben menut que passava els dies per les serres pasturant i havia
anat ben poc a l’escola, o a “estudi” com li deien en els seus temps. Lo poquet que sabia de números, ho
havia aprés comptant les cabres, quan vigilava que no n’hi faltés cap. Però, hi havia una cosa en que ningú
del poble el guanyava, l’oncle Manelet es coneixia les muntanyes del poble com si fossin casa seua, cada
raconet, cada lloma, cada barranc, cada cova, cada font, cada llosa i cada repetxó.

Tot i ser un home solitari, reservat i de poca conversa, l’oncle Manelet era un home de grans sentiments. Cada
vegada que s’havia de vendre una de les seues menudes, sentia una gran tristesa i es passava les hores abans
acariciant-la i dient-li coses boniques per acomiadar-se’n. En ser a la nit, li costava dormir i se li escapaven
algunes llàgrimes pensant en que ja no tornaria a veure a la seua menuda.

Un dia, li va arribar el moment del comiat a la Carrasca, una cabra més viva que un peix. L’oncle Manelet,
com feia sempre que es venia una cabra, aquell matí l’havia tractat amb especial tendresa, l’havia acariciat
repetidament, i fins i tot li havia cantat unes copletes a ritme de jota que li havia ensenyat sun’iaio, quan se
l’emportava per la Serra de Cardó a ensenyar-li l’ofici de pastor.

A Tivenys ne són raboses,

A la serra plou i neva

a Aldover uns alocats,

i a Tivenys ne fa bon sol:

a Xerta són embusteros

minyonetes de Rasquera

que mai diuen veritats.

qui us s'ha mort que porteu dol?
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La Carrasca, va notar que el seu amo en portava
alguna de cap. Aquell dia, estaven pasturant a
Petxines, al Coll de Gambell, i en una badada de
Manelet, i mentre Sisco s’havia separat una mica tot
replegant dos cabres que s’havien allunyat del grup, la
Carrasca va aprofitar per escapar-se.

Poc va trigar Manelet en adonar-se que li faltava la
Carrasca, de qui aquell dia n’estava més pendent que
de cap altra. Lo cor li va fer un salt que casi li surt del
pit. Amb les pulsacions que li ressonaven per tot el
cos, Manelet li va manar a Sisco que li guardés lo
ramat mentre ell corria esperitat sendera amunt per
trobar a la Carrasca.

Desalenat i amb la boca seca de tant cridar-la, va
pensar que potser la Carrasca hauria tingut set i
s’hauria dirigit cap a l’Abeurada dels Lliguerans i cap
allà que va anar. Va arribar tan assedegat, que es va
abocar a l’aigua sense pensar-s’ho. Omplia el poval i
bevia tan a gust, que no es va adonar que tenia a la
Carrasca just al darrera mirant-se’l. Quan, entre
glopada i glopada, per fi la va veure, va relliscar al
tombar-se ràpid cap a ella, i de tan abocat com
estava per omplir el poval, li va pesar més el cap que
els peus.

Manelet, poval i de poc la Carrasca i tot, van fer
cap baix l’aigua. Feia dies que no plovia i el nivell
de l’aigua estava baix, però, tot i així, l’oncle
Manelet no tocava a terra. Tampoc arribava amb
les mans fins a la vora per poder agafar-s’hi i sortir.
Com podia, s’anava agafant a les parets irregulars
per mantenir-se flotant, ja que a penes sabia
nedar. Esglaiat cridava -Siscoooooooooo!
Auxiliiiiiiiii!- confiant que el Sisco el sentiria i aniria
a demanar ajuda.

Però, el Sisco estava enfeinat controlant a la resta
de les cabres, i des d’on era i amb el soroll de l’aire
que començava a bufar, no sentia res.

El Manelet començava a sentir fred, i tenia les mans
baubes, ja gairebé no li responien per agafar-se
fort a les pedres que sobresortien de la paret. La
Carrasca no es movia de la vora i se’l mirava
espantada. En un moment de desesperació, l’oncle
Manelet es va dirigir a la Carrasca, i amb els ulls
plorosos li va prometre que si anava a buscar a
Sisco, no se la vendria i passaria la resta de la seua
vida amb ell.
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Dit i fet. La Carrasca, que era més viva que un peix i corria com una gasela, no va trigar ni dos minuts en
presentar-se on havia deixat a la resta del ramat. Lo Sisco, en veure-la, va apretar a córrer darrera seu i es va
presentar ben ràpid al davant del seu estimat amo, a qui ja li començaven a fallar les forces i estava perdent
l’esperança de sortir d’aquell pou. A Manelet se li va obrir el cel en sentir els abornits del Sisco i, de cop, es va
sentir en forces per aguantar un rato més, tot i els dolors que sentia als braços i que ja s’anaven estenent per
tot el cos. Li va manar a Sisco que anés al de Cabori, una finca d’oliveres i garrofers que no quedava molt
lluny, a demanar ajuda.

Lo Sisco va córrer com mai ho havia fet, i ja des del camí de dalt, va veure de lluny com el coco Vicent i els
seus fills estaven escarrant olives. No va deixar d’abornar fins arribar als peus d’aquell bon home. Lo coco
Vicent el va acariciar i va suposar que "alego" arribarien l’oncle Manelet i el seu ramat.

Però el Sisco, veient que l’home seguia treballant, li va començar a mossegar les corretges de les avarques
fins que el coco Vicent va entendre que en passava alguna de grossa. - Porta’m al teu amo, Sisco- li va dir. I
Sisco, lo coco Vicent i el seu fill gran, Vicentet, van emprendre el camí amunt fins a l’Abeurada.

Quan van arribar, van trobar a l’oncle Manelet morat, tremolós i encarcarat. Li van tirar una rama de pi que
van esgallar per que s’hi agafés i entre pare i fill van poder treure a l’oncle Manelet del pou.

Quan va retornar una mica en si, Manelet es va abraçar a la Carrasca i li va dir -Carrasca, sempre seràs la
menuda de l’oncle Manelet, i et cuidaré i t’estimaré fins al dia en que un dels dos ens morirem-.

I així, la cabra més llesta de l’oncle Manelet, més viva que un peix, va viure la resta de la seua vida al costat
del seu amo, mentre ell li contava històries, li cantava copletes de jota i li feia carícies a la l’ombra d’un pi o
prenent lo sol a un raceret de roques.

*Conte inspirat en la peripècia que va viure l'oncle Federico de Tavernes.
Text: Gemma Curto
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Col·labora: Javier Mauri

Ruta del conte "L'oncle Manelet de
les Cabres i la cabra Carrasca"
Punt de sortida i arribada: Coll de Gambell
Ruta: lineal
Dificultat: Mitjana
Distància total: 3.6 km

Altitud mínima: 214m
Altitud màxima: 460m
Desnivell acumulat: 228m
Durada aproximada: 3 hores amb parades

Amb cotxe: Just abans d'arribar al poble de Tivenys, venint deTortosa, agafem l'antiga T-301 a mà
dreta i en 100 metres la deixem per iniciar el camí de la Vall Jardina. Seguim el camí asfaltat
creuant la llera del barranc fins on s'acaba l'asfalt, desviant-nos a l'esquerra. Seguim el camí de
terra i deixem a l'esquerra un camí d'asfalt, després d'uns metres ens desviarem a l'esquerra per
un camí de pujada de nou esfaltat. Cal seguir aquest camí fins al final durant aproximadament 2
km. Arribarem al Coll de Gambell on s'acaba l'asfalt i comença el formigó, amb una corva de 180
graus. Just allí, deixarem el cotxe.

A peu: Emprendrem la sendera que surt just al mateix coll de Gambell, en sentit llevant. Al cap
de pocs metres veurem la sendera margenada, fent ziga-zagues ja de pujada. Planejarem durant
una estona i si ens girem gaudirem de la vista del Port i tota la Vall de l'Ebre. Continuarem, ara de
baixada, per fer cap a un barranquet on s'aprofita un marge de dos cares per passar-hi el camí
per sobre. Un altre cop de pujada, a dreta i esquerra s'hi troben les dues finques dels Caboris.
Anem coll amunt entre carrasquetes i algun llentiscle i, quan ja veiem que s'obre el barranc del
Racó de la Figuera, fem un gir a la dreta i a uns 300m ens trobem amb l'Abeurada.
Un cop a l'Abeurada, cal seguir uns 50 metres fins al coll, per gaudir de les vistes de les Tosses,
Vall Paumera i el Montaspre. El retorn serà resseguint la mateixa ruta d'anada.
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Tivenys, un poble de conte
Participa escrivint un conte on
Els fets es desenvolupin a La Torreta de Tivenys.
Es faci referència a Coll de Som, l'Avenc de la
Torreta i el Barranc Fondo.

El conte guanyador serà
publicat al pròxim Pregoner,
a la secció "Un conte, una ruta",
juntament amb l'itinerari i
indicacions per fer la ruta del conte.
A més, s'entregarà un
lot de productes locals
al/la guanyador/a.
Bases del concurs:
S'hi pot participar amb un únic conte per participant.
Cal que sigui inèdit i original. Els autors seran els responsables de
la seua autoria i originalitat.
Escrit en català, amb una extensió d'entre 800 i 1300 paraules.
Cal envia-lo en format Word a lopregonerdetivenys@gmail.com.
Teniu fins al 20 de setembre de 2021. Els que es rebin passada
aquesta data, no entraran al concurs.
El jurat seleccionat no coneixerà l'autoria del conte a l'hora de
valorar-lo.

SOCIETAT

Tivenys lila pel 8M
L'any 1977, l'Organització de les Nacions Unides
(ONU) va declarar el dia 8 de març Dia
Internacional de les Dones.
L'orígen de la conmemoració d'aquest dia ve
marcat per diversos fets: la vaga de les obreres
tèxtils nord-americanes de 1857, l'incendi de la
fàbrica Cotton i el de la Triangle Shirtwaist
Company de Nova York, el dia 25 de març de 1911,
on van morir 142 obreres que l'any anterior havien
mantingut una important vaga per demanar
millors condicions laborals.

L'Ajuntament de Tivenys, per tal de reivindicar el
feminisme i conmemorar la lluita de les dones en
diversos àmbits, com el laboral i social, va
organitzar un seguit d'actes la setmana prèvia al
8M.
Des del dia 3 de març, a través de les xarxes socials
de l'ajuntament, es van publicar perfils de dones
dels països catalans que van lluitar contra el
patriarcat.
A partir del dia 5 de març, l'església i l'ajuntament
del poble van il luminar-se de color lila i la plaça
Major es va omplir de conceptes imprescindibles
per entendre la lluita de les dones.

Durant el cap de setmana, Tivenys va canviar el
nom dels carrers per noms de dones rellevants en
la història per la seva tasca i aportacions des de
diferents àmbits. Totes les entitats del poble van ser
convidades des de l'ajuntament a realitzar el canvi
de nom dels carrers que va tenir una gran rebuda i
impacte.
El mateix dia 8 de març, a través de les xarxes
socials, es va animar a recrear l'icònic cartell del
"We can do it" que va inspirar Naomi Parker i que
s’ha utilitzat reiteradament des de la lluita
feminista simbolitzant l’apoderament femení.
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També, a les 6 de la tarde, es va realitzar l'acte institucional
al Centre d'Equipament Culturals, amb la lectura del
manifest per part de les treballadores de l'ajuntament de
Tivenys, en presència del consistori i de representants de
les associacions i entitats locals.
Com a acte de clausura, de forma simbòlica, es va signar
un llenç a favor de la tolerància, igualtat i respecte ver les
dones per part dels assistents a l'acte.
Tots dos actes, van ser retransmesos en directe per les
xarxes socials.

Barça i cultura
El F.C. Barcelona ha tingut des dels seus orígens una
estreta relació amb el món cultural, sorgida de la íntima
relació que el club manté amb la societat catalana. No es
pot entendre la gran influència social del F.C. Barcelona
sense la seva relació amb la cultura.
Tradicionalment molts artistes, intel lectuals, científics i
escriptors han estat i són culers i donen suport al Barça.
En contrapartida, i en moments de dificultat política o de
manca de llibertats, el Barça ha estat refugi i mitjà
d’expressió d’activitats culturals i artístiques.
Els estatuts del Club de 1932 ja deien que el Barça: “és una
associació de caràcter cultural i esportiu” . Aquesta
afirmació no era retòrica, perquè aquell any el F.C.
Barcelona va crear la Delegació de Cultura.
És ben sabut per tothom que el Club i els seus jugadors
han estat una font d’inspiració per a escriptors, músics,
artistes plàstics, dibuixants, gent del teatre i del cinema. Hi
ha noms a cabassos per certificar aquesta intensa relació.

Autor: Jordi Alumà
Obra: Homenatge 1000 Penyes.
Litografia, 70x50 cm.
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Els grans aniversaris han estat ocasions propícies perquè
el Club fes partícip de les seves activitats grans figures del
món cultural. Les Biennals d’Art en van ser un exemple
molt il lustratiu, i el Club ha anat creant una important
col lecció d’arts plàstiques, amb peces exposades en
diversos espais.
Penya Barcelonista de Tivenys
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Tivenys es va posar
la gorra de nou
Un any més, tivenysans i tivenysanes es
van posar la gorra pels infants i
adolescents amb càncer.
Un dels efectes secundaris que pateixen
és la pèrdua del cabell i sovint es
cobreixen el cap amb una gorra. Per això,
s'ha fet de les gorres el símbol de
solidaritat vers tots aquests infants.
La campanya “Posa’t la Gorra!” és la font
principal de recursos de l’AFANOC
(Associació de Familiars i Amics de Nens
Oncològics de Catalunya), gràcies a totes
aquestes gorres pot oferir els serveis a les
famílies amb un infant o adolescent amb
càncer de manera gratuïta.
Des d'AFANOC han posat en marxa
programes i serveis destinats a millorar
la salut psicosocial de tots aquests
infants i adolescents i les seves famílies.
El seu àmbit d’actuació és autonòmic i la
seva seu central és a La Casa dels Xuklis,
a la ciutat de Barcelona, i compta amb
delegacions a les ciutats de Tarragona i
Lleida.
Des de l'Ajuntament de Tivenys, es va
organitzar la venta de gorres i una
caminada popular pel terme del poble
per recaudar fons i visibilitzar la causa.
Es van vendre un total de 96 gorres que
van suposar una recaudació de 768€.
La caminada es va realitzar el dia 20 de
març. Va sortir del Parc Municipal, de
forma esglaonada, a les 9.45 del matí i va
recórrer la Vall, va pujar per la Voltorera i
després va baixar pel Castell. Va fer un
dia radiant i va tenir una gran
participació de tivenysans i tivenysanes
de totes les edats, que van respectar les
mesures de seguretat i tot i les
mascaretes, van mostrar la seva cara
més solidària.
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Setmana Santa a Tivenys
La parròquia de Tivenys un any més ha celebrat la Setmana Santa i
ho hem pogut fer dintre de les mesures pertinents, i amb moltes
ganes. Recordem que l’any passat no es van poder portar a terme
les celebracions degut a les restriccions provocades per la
pandèmia.
El diumenge de Rams i com ja va sent tradició al nostre poble, ens
aplegàvem al Parc Municipal per tal de beneir els rams d’olivera,
llorer i les palmes que les famílies que hi van participar portaven a
les mans.
Amb aquesta celebració va donar tret de sortida tot un seguit
d’actes que es portaven a terme al llarg de tota la setmana. És
veritat que no es podien celebrar processons encara i que esperem
que l’any vinent ja es puguin celebrar, però els principals actes sí
que els vam poder portar a terme.
El dijous la Santa Eucaristia del Sant Sopar que va aplegar a un bon
nombre de fidels; el divendres Sant el tradicional via creu al Parc, i la
celebració de la Passió del Senyor, i finalment el dissabte Sant la
celebració de la Pasqua, que com va sent tradició ens unim les dues
parròquies per realitzar aquesta celebració. D’aquesta manera tant
els feligresos de Bítem com els del poble ens vam aplegar a la plaça
de l’Església per iniciar la celebració més important de l’any, la festa
de la Pasqua.
Ara només resta esperar que la propera Setmana Santa la puguem
celebrar sense cap tipus de restricció i es puguin celebrar les
processons que aquest any i el passat no s’han pogut portar a
terme.

Celebració de la diada de Sant Jordi en temps de COVID
Des de l’escola La Pineda de Tivenys us volem explicar el que vam
fer per preparar la Diada de Sant Jordi, una Diada diferent.
Primer de tot vam elaborar uns cartells per anunciar la venda de
roses que tots els anys organitzem. Després els vam penjar als
diversos establiments del poble. Va tenir molt èxit, perquè el dia de
la festa va col laborar molta gent en la compra de les roses.
Una activitat divertida va ser il lustrar i posar veu al conte Tarongina,
que Marta Curto va escriure durant el confinament.
Els més petits de l’escola van fer una manualitat: van crear una rosa
amb materials reciclats; i els alumnes de cicle inicial van escriure la
Llegenda de Sant Jordi.
La tarda de la diada vam sortir al pati. Els d’educació infantil van fer
una petita representació, els de cicle inicial i cicle mitjà van ballar
danses i van recitar poemes, i els de cicle superior van interpretar
una cançó amb els xilòfons. Després, els alumnes de cicle superior
van llegir petites històries inventades de Sant Jordi a la resta
d’alumnes.
Va ser una Diada molt especial i, tot i els problemes de la covid, ens
ho vam passar molt bé.
Alumnes de 3r i 4t de l’Escola la Pineda
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Territori Inhòspit: la iniciativa de dos
tivenysans inquiets
Un dels elements que caracteritza el nostre entorn
és la quantitat de construccions fetes amb pedra
seca; cocons, marges, cabanes de volta, cisternes,
paravents...
Els cocons, en concret, s'utilitzaven per recollir i
suplir les poques necessitats d'aigua que requeria el
moment. Molt presents a les Terres de l'Ebre i al
País Valencià, només a Tivenys n'hi ha més de 300.
Normalment situats a la roca i de planta més o
menys circular, la cúpula varia segons el disseny de
cada cocó. Aquests elements, integrats a les nostres
muntanyes, a vegades desapercebuts, han tingut
una oportunitat gràcies a la tasca de dos tivenysans:
Sisco Besalduch i Javier Mauri.
El que va començar sent un hobby, recomptar
alguns cocons mentre gaudien de les excursions
per la muntanya, ha acabat esdevenint un projecte
de cap a peus, col laborant amb el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Territori Inhòspit és el nom que porta la pàgina
de Facebook i Instagram, on ens mostren tot
el que fan: recomptar, identificar i classificar
totes les construccions de pedra seca i donar-li
el valor que mereixen.

Associació de la Gent Gran de Tivenys
Aprofitant de nou l'ocasió que ens brinda Lo Pregoner (gràcies), fem un petit
resum de les decisions que s'han aprovat durant els últims mesos:
1.- La junta va acordar que per fer més àgil la celebració de la missa que es fa
per a cada difunt, a partir d'ara en farem una de conjunta per a tots els que
hagin fet el traspàs durant tot l'any.
2.-Durant la setmana cultural varem participar en l'elaboració de pastissets i
estrelletes que després varem repartir entre els assistents a la cantada de
jotes.
3.-També estem tenint converses per tal d'ampliar i/o modificar l'horari del bar.
4.- Com sempre, la tarda de la festa de Sant Joan es va repartir coca i cava al
local.
5.-Estem, també, tenint converses per organitzar un dinar el mes d'agost.
Per suposat que celebrem que pareix que es vegi ja la fi d'aquesta pandèmia que tant ens ha trasbalsat i
que ara sembla que ens permet tenir més normalitat en les nostres vides.
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Una temporada
atípica!

Poc després del tancament de l'última publicació
de Lo Pregoner, ens arribava, des de la federació
catalana de futbol, un comunicat en què havíem
de decidir si aquest any competiríem a 4ª
Catalana o no. Que tal com ens pensàvem, ha
sigut una temporada molt descafeïnada, formada
només per 7 equips. Nosaltres com a club, vam
prendre la decisió de no jugar aquest any, perquè
no podíem garantir la viabilitat econòmica per
part del club i tampoc garantir les mesures anti
covid amb les nostres instal lacions. Per tant,
aquest ha estat un any en blanc. Tots sabem lo
difícil que sempre ha estat reprendre el futbol a
Tivenys després d'una aturada, i per tant, aquesta
vegada no serà una excepció.
Des de la junta i des de l'equip tècnic, treballarem
perquè la UE de Tivenys, pugui jugar la pròxima
temporada. Si així és, mirarem que sigui en les
millors condicions possibles. Però perquè tot això
sigui possible, necessitarem més que mai el
suport de tots els socis i de tots els espònsors, és a
dir, el suport de tot el poble en general.
Durant aquest mes de juliol, informarem els socis,
en una junta extraordinària, de la situació actual
del club i de les diferents possibilitats del futur.
Mentrestant només podem recordar les grans
tardes viscudes a La Valleta i esperant, que més
aviat que tard, tornin.
Visca l'Unió Esportiva!!!

Gran Recapte d'Aliments
Durant la setmana del 31 de maig, els veïns i
veïnes de Tivenys van portar aliments bàsics a
l'Ajuntament per tal de col laborar de nou
amb el Banc d'aliments.
En aquesta ocasió, es van recollir un total de
180.3 Kg d'aliments , que van ser entregats als
voluntaris de Càritas de la mà de l'alcalde del
poble, Eladi Galbe.
Un cop més, Tivenys es mostra solidari amb
les persones més necessitades. Gràcies!
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Associació de mares i pares d’alumnes amb el
foment de la lectura
Des de la junta de l’AMPA, es va fer una crida a la
ciutadania perquè aportessin llibres en desús i en
bon estat, per donar-los una segona vida.
D’aquesta manera, i gràcies a una gran
participació, es van aconseguir un gran nombre
de llibres que ens va permetre organitzar dues
jornades de venda de llibres de segona mà.
Una primera jornada a Sant Jordi, on també es
van vendre llibres nous (facilitats per la Llibreria
Esports Cañadó), venda de roses i de punts de
llibres realitzats pels nens i nenes que van voler
participar en la seva elaboració.
Una segona jornada dins el marc de la Setmana
Cultural de Tivenys, on també es va incloure un
conta contes amb la lectura de “Contes i
llegendes del món”, per als més petits.

La junta de l’AMPA vol agrair a tothom qui va
participar i col laborar en aquestes dues jornades
destinades al foment de la lectura, tant de petits
com de grans, a l’estima pels llibres i, en definitiva,
per la cultura.

I Taller de fotografia amb
smartphone
El passat 6 de Juny el Foto Club
Tivenys va organitzar el I taller de
fotografia amb smartphone a on
els/les assistents/es van poder
aprendre els conceptes bàsics de
composició, controlar la llum i
conéixer millor l’aplicació de camera
del smartphone mentres es feia
camí fins a l’Assut.
A més entre els participants es va
triar la millar foto i la guanyadora
Laura Esteve es va emportar un
smartwatch per cortesia de la marca
realme.
Aquí us deixem unes fotos de la
sortida.
En breu publicarem les noves
activitats previstes per aquest estiu.
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Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple
El passat 30 de maig, dia mundial de l'Esclerosi Múltiple, el grup
de persones voluntàries de Tivenys van organitzar diferents actes
de sensibilització i recaptació per tal de visibilitzar la desconeguda
malaltia de les mil cares i col laborar amb la tasca de la Fundació
Esclerosis Múltiple, entitat que lluita per aturar l’impacte de
l’esclerosi múltiple en la vida diària de les persones i el seu entorn.
A les 12.00 del matí es va realitzar una xerrada introductòria sobre
EM, a càrrec de Marcos Subirats, president d'EMATE (associació
d'esclerosi múltiple de les Terres de l'Ebre). A continuació, Helena
Sauras, afectada d'EM, ens va presentar el seu llibre de relats "Las
mil lunas de una mala mar".
Per finalitzar la jornada, es va realitzar el sorteig d'un magnífic lot
format per productes cedits generosament per comerços,
empreses i particulars del poble. La persona agraciada va ser
Noelia Pinyol, qui va marxar ben carregada gràcies a la seva
col laboració.
Amb la venta de les tires del sorteig, es van recaptar 513 euros en
benefici de la FEM. Gràcies a totes les persones col laboradores!

Mulla't per l'Esclerosi Múltiple 2021
Diumenge 11 de juliol vine a mullar-te per l'esclerosi múltiple a les
Piscines Municipals de Tivenys.
Durant tot el matí, hi trobaràs els articles de la nova temporada del Mulla't, a
més de la ja tradicional tómbola amb els articles d'anys anteriors, sense
necessitat d'accedir a l'interior del recinte de les piscines.
Mentre et mulles per l'esclerosi múltiple, també podràs prendre un vermut
solidari amenitzat amb música ambiental.
Us esperem!
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PASSEM LO RATO

Busca les 16 paraules d'ús comú a Tivenys:
ABORNAR
ALIMOTXE
BAIJOCA
COCÓ
FATO
MANGOTXOS
MORRANDES
TEMPLAT
AIXOREIJAR
ASPIGÓ
BORRONA
DORONDÓN
GAMBOSÍ
MANXAMENTA
PEDRÍS
XALAR

Tivenys en la premsa històrica
Diario de Tortosa. Órgano del partido
liberal-Dinástico, 23/05/1898
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Col labora: Lara Melich

Atletisme
Laia Monforte, imparable, campiona de nou!

Els mesos de març a juny han estat uns mesos
intensos per a l’atleta Laia Monforte, que tancava
la temporada de Pista Coberta el passat 6 de
març a Antequera, on es va disputar el Campionat
d’Espanya SUB20 d’Atletisme. En aquest
campionat Laia va aconseguir millorar la seva
marca personal en 57.46 en 400mll, quedant en
9a posició.

Pel que fa a les competicions a nivell individual, l’1
de maig es va disputar el Campionat de Catalunya
Universitari a Lleida, en el qual Laia es va
proclamar sotscampiona de Catalunya en la prova
de 800m, aconseguint millorar la seva marca
personal amb 2:20.75 El 6 de juny, en el Campionat
de Catalunya Absolut celebrat a Igualada, Laia va
arribar en 7a posició aturant el crono en 25.02.

A l’Abril va començar la competició en Aire Lliure,
amb el Campionat d’Espanya de Clubs en Divisó
d’Honor, Lliga Iberdrola, on Laia va participar el
dia 24 representant l’Agrupació Atlètica de
Catalunya en la prova de 400mll a Manresa,
aconseguint millorar la marca personal en aire
lliure en 58.31. En la 2a jornada d’aquest mateix
campionat, disputat el 15 de maig a Saragossa,
Laia va tornar a millorar la seva marca en la
mateixa prova en un registre de 58.06. En la
jornada final, Laia va participar en la cursa de
200mll, aconseguint 6 punts, per una banda,
arribant en 3a posició amb una marca de 25.08, i 5
punts, per una altra banda, amb la 4a posició del
relleu 4x400m. Amb la puntuació total de la Final
B, l’Agrupació Atlètica de Catalunya va salvar la
permanència a la Divisió d’Honor per la propera
temporada.

Finalment, el passat 20 de juny, Laia es va
proclamar Campiona de Catalunya Sub20 en
400mll, aconseguint també millorar la seva millor
marca personal en 56.82.
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Només quedarà per disputar el Campionat
d’Espanya Sub20 a Monzón, Osca, per tancar la
temporada d’aire lliure.
Respecte a l’atleta Pau Monforte, cal destacar la
seva participació en la fase prèvia del Campionat
de Catalunya de Relleus Sub18, en la modalitat
3x600m,
disputat
a
l’Anella
Mediterrània
(Tarragona) el 17 d’Abril. Pau també es va classificar
per disputar la fase prèvia del Campionat de
Catalunya Sub18 en la prova de salt de llargada, el
19 de juny a Ascó, aconseguint el 14è lloc amb un
salt de 5.04m.
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Tennis Taula
Joan Martínez, decisiu
Dissabte 22 de maig el CTT Tortosa
aconseguia la 5a plaça en la seva primera
participació a la 2a categoria Nacional, i ho
feia amb la participació de dos tivenysans,
Arcadi i Joan Martínez, pare i fill.
Després d'uns partits molt igualats durant
el matí, a la tarde Joan resultava decisiu en
disputar la 5a i 6a plaça, assegurant 2 punts
per al CTT Tortosa per contundents 3-0.

Font: Ebredigital

Gimnàstica Rítmica
Èlia Meseguer i Rosa Romero,
destacades en les seves
categories
Despés d'un llarg periode de pausa, a causa del COVID-19, les
tivenysanes Èlia Meseguer i Rosa Romero van reiniciar la
competició amb el Club Rítmica Tortosa el 24 d'abril a
l'Ametlla de Mar, amb la 1a Jornada de la Trobada Territorial
de Gimnàstica Rítmica de les Terres de l'Ebre.
En aquella primera jornada, Èlia obtenia una segona posició
en la categoria benjamí individual, amb una puntuació total
de 15,850. Rosa i les seves companyes, integrants de l'únic
trio benjamí que va participar, obtenien per tant la primera
posició amb una magnífica puntuació de 17,200.
El dia 8 de maig es dispustava a Amposta la segona jornada,
on Èlia obtenia el primer lloc de la classificació amb una
puntuació de 13,500 i el trio de Rosa mantenia la classificació
amb 13,900.
La tercera jornada va tenir lloc el dia 5 de juny, també a
Amposta, i Èlia es proclamava campiona de nou en la seva
categoria, amb una puntuació de 13,900, millorant així la seva
puntuació prèvia. Rosa i les seves companyes, amb el primer
lloc assegurat per ser úniques en la seva categoria, baixaven
la seva puntuació a 12,700.
Enhorabona a les nostres gimnastes, que amb l'esforç que hi
dediquen i el talent que posseeixen han obtingut aquests
bons resultats. Seguiu així i que obtingueu molts més èxits!
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D'excursió per Tivenys
Txell i Moodle pujant al Montaspre (Bítem)

Mireia Pinyol

Emma al camí de l'Assut

Jordi Pipo

De camí al Pont d'Orient

Sisco Besalduch

Sandra Mauri

Creu de Santos

Blai Galbe

Àlex Besalduch

Pujant a la Torreta

Descens al barranc del Passador
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FOTOREPORTATGE
Escalant les Puntes d'Aran
Vistes des de la Torreta

Imma Melich
Javier Mauri

CONSTRUCCIÓ D'EDIFICIS i REALITZACIÓ DE TOT TIPUS DE TREBALLS D'OBRA,
CONSERVACIÓ I MANTENIMIENT D'EDIFICIS, DE XARXES D'AIGUA I
CLAVEGUERAM, REALITZACIÓ DE TRACTAMENTS D'HIGIENITZACIÓ,
DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ.
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TIC Ajuntament
de Tivenys
e-mail:
aj.tivenys@altanet.org

Web:
www.tivenys.altanet.org

699951021

Telèfon:
977496233 / 699951021

