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EDITORIAL

Imma Melich

Quan una es posa a mirar 4 mesos enrera per
recopilar tot allò important que ha succeït al
poble, s'adona de la gran activitat que s'hi porta a
terme.
I després de fer esta mirada per tercera vegada,
es posa de manifest que l'activitat és constant,
però sobretot, s'evidencia la quantitat de gent
que hi ha implicada per a que Tivenys sigue un
poble actiu i viu.
I si encara hi ha un altre aspecte que se n'extreu,
més fascinant que els anteriors, és que tota
aquesta gent que fa possible tota aquesta
activitat, ho fa de manera altruista i
desinteressada.

Després de tres Pregoners, on també hi
col laboren tantes entitats i persones, i també de
forma
desinteressada,
entrem
en
el
convenciment de que som un poble actiu,
participatiu, solidari i col laborador.
Portem tres edicions plenes d'articles elaborats
per associacions, grups i persones individuals,
plenes d'actes solidaris, culturals, etc., portats a
terme per persones implicades amb el seu poble.
És un orgull formar part d'una ciutadania tan
compromesa amb el conjunt del seu poble i més
enllà.
Tingueu la certesa que som referència per a molts
altres pobles petits.
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Veïns i veïnes, ens trobem en aquesta tercera edició
del Pregoner i aprofito l'oportunitat per saludar-vos i
agrair en nom meu i del conjunt de l'Ajuntament el
comportament i participació en les passades Festes
Majors.
Encarem el tancament d'aquest 2021 i ho fem molt
millor del que el vam començar. La situació pel que
fa a la pandèmia avança molt favorablement i això fa
que el dia a dia al nostre poble, poc a poc, torne a ser
el que ens tenia acostumats. Les activitats d'oci,
l'esport, els comerços, les rutines, la vida social i, en
definitiva, el poble, avancem i anem a millor.
El 2021 ha estat l'any del naixement del Pregoner, de
la segona setmana cultural, de la primera agenda
d'estiu i dels primer pressupostos participatius, de la
setmana solidària, de les jornades de país, de la
setmana lila, de la presentació de Firarrels o d'un
Sant Jordi, i un onze de setembre amb actes molt
sentits i emotius.
Totes aquestes novetats i més que, d'altra banda, han sorgit paral leles al dia a dia del
nostre poble, a les millores de camins, a la reobertura de serveis i nous espais i en
definitiva, a seguir donant resposta als reptes que tenim com a poble.
Ara, encarem el futur sabent el camí. A les portes tenim començar a confeccionar un
Sant Antoni que, aquest any si, esperem poder gaudir al màxim seguint el camí iniciat al
2019, convertir i consolidar aquestes festes d'hivern com les festes que Tivenys mereix.
Era una de les nostres fites i ho farem possible, no ens cansem d'afirmar que les
tradicions i la cultura són un dels nostre combustibles i Sant Antoni és una de les dates
marcades al calendari.
També serà l'any de Firarrels, la tant esperada fira que de ben segur esdevindrà punt de
partida d'una fira gran, d'un esdeveniment diferent. Firarrels vol ser una fira de valors,
gastronomia, cultura i arrels i la farem realitat.
El futur més immediat de Tivenys també passa per dos col.lectius especialment
sensibles, especialment importants. Per una banda la gent gran, a qui, després d'una
temporada complicada, hem pogut tornar a reobrir el casal i hem pogut tornar a tirar
endavant actes de manera conjunta. Ara cal seguir millorant els serveis, oferir més i
millors activitats per un col.lectiu al que ens cal cuidar i molt.
I sense cap dubte, parlar de futur és parlar dels joves i del retorn a la seva normalitat.
Treballarem per donar resposta a les seves demandes ara que el context sanitari és més
favorable i sembla que anem a millor, per estar més atents i escoltar-los i per fer
possible allò que necessiten.
Tivenys, seguim caminant amb la mirada llarga i de manera conjunta, gaudiu d'aquest
tercer pregoner.

Una salutació molt afectuosa,
Ajuntament de Tivenys
Carrer de l'Abadia, 10
977 49 62 33
699 95 10 21

Eladi Galbe Mauri
Alcalde de Tivenys
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TIVENYSANS I TIVENYSANES

Per Òscar Meseguer

“El secret a la cuina
és posar-hi molt
d'amor”
Agustí Carcolse Martínez té 77 anys. En fa uns 45
que elabora el bou per al sopar tradicional de
Festes Majors de Tivenys, des del primer sopar que
es va servir. Un estofat que és el símil perfecte del
foc lent vital i curós amb el qual este home, natural
de Gavà i criat al Pirineu, però casat i instal lat a
Tivenys des de fa dècades, va entregar la seua vida
a la cuina quan encara no hi havia els referents
mediàtics actuals.
Agustí, al menjador de casa seua a Tivenys

Vostè és cuiner de sempre?

I després on va fer cap?

Als 14 anys vaig entrar a la cuina, al restaurant
Núria de Puigcerdà, a rentar plats i fer faenes poc
agraïdes i poc agradables: netejar les cassoles,
netejar peix, matar els pollastres...Però jo tenia
interès i marejava el cuiner amb preguntes, i me
van passar a ajudant i ja va ser una altra història.

Cap a l’any 64, vaig treballar a l’hotel Capri de
Tossa de Mar, durant tres anys en temporada
turística, i l’any 67 a l’hotel Castell de Mata de
Mataró. Als dos llocs ja com a cuiner, sobre la base
del que havia après a Puigcerdà.
Havia fet alguna cosa de formació reglada?

Però tenia clar que volia ser cuiner quan va entrar
a la cuina d’adolescent?
No. D’estudis anava malament la cosa per allà i va
arribar un moment que vaig haver de fer una cosa
o altra. El meu pare em va dir que buscaven algú
al restaurant i ho vaig provar. No tenia res clar. Va
ser fortuït.

No. Tot va ser a còpia d’experiència. Cada cuiner o
cada xef, si te’l saps guanyar, et pot ensenyar molt.
Vaig aprendre també moltes coses del senyor
Vicent a Tossa i del senyor Algueró a Mataró.

Catorze anys no devien ser com els d’ara. Com
recorda el seu bateig laboral?
Entraves a una cuina i tenies molts deures i pocs
drets. Des de quarts de vuit del matí...cuinàvem
amb carbó i jo l’havia de pujar al primer pis, i tot
era molt manual. Després, ja com a ajudant, el
cuiner, el senyor Mingo, em va agafar estima i tot
va canviar. Potser perquè jo em mostrava curiós.
Ell m’anava posant a prova. Em feia vigilar 25
pollastres al forn: jo li preguntava com sabria quan
estarien cuits i ell em deia: ‘quan estiguen negres’.
Volia que m’espavilés. Era recte i sever, però bona
persona. Amb la seua filla encara tenim relació. Hi
vaig estar cinc anys i aleshores ja tenia clar que
volia dedicar-me a l’ofici.
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Amb companys de cuina durant la seua etapa en hotels de la
Costa Brava i el Maresme
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A Mataró li canvia la vida.
Sí, perquè hi vaig conèixer la meua dona, la Teresa,
filla de Tivenys. Feia de reforç de cuina al
restaurant del costat. Va començar amb una
espurna i es va generar un incendi. Hi vaig estar
gairebé un parell d’anys. Després ens vam casar,
l’any 70, i volíem venir a viure al poble. Però abans
encara vam treballar un estiu a Lloret de Mar, al
restaurant de la Forquilla, i un altre a Platja d’Aro,
fins que em va sortir faena a l’hospital de Jesús.
Una faena segura, més estable. De fet, la vaig
desenvolupar fins a retirar-me.
La seua parella i la faena a l’hospital el porten cap
a Tivenys. Què més el va atraure d’este territori?

Amb el seu mestre i mentor, el senyor Mingo, del
restaurant Núria

Tot. Des de la primera vegada que vaig venir a
festejar. L’entorn de Tortosa, l’horta de Bítem. Hi
havia més finques de fruita dolça perquè es feia
préssec. Em va agradar molt. Jo m’havia criat a
Estamariu, al poble de mun pare, un poble pagès, i
aquí vaig recuperar el contacte amb la terra i la
pagesia, aprenent de la gent d’aquí. Teníem les
finques de casa la Teresa per a cuidar-nos-en. Ella
s’hi va dedicar més i jo hi anava quan m’ho
permetia la faena.
Després venen les dos filles.
I en ampliar la família et reafirmes en l’objectiu de
tenir una faena segura en lloc d’estacional, i
l’hospital tenia això i m’hi vaig estar més de 30
anys, primer de cuiner i després de cap de cuina.

En un convit a l'aire lliure

Deu ser molt diferent treballar en un restaurant a
fer-ho a la cuina d’un hospital.
Totalment. A un hospital, no pots entrar si no ets
cuiner i t’has d’acoblar a les necessitats de la gent
que hi ha allà. Has de fer un altre tipus de menús.
El restaurant és molt bonic perquè pots innovar i
crear, i això ho enyores, però has de posar tots els
factors a la balança. A l’hospital és més rutinari.
Més brous i més coses bullides. També hi ha una
part més elaborada, però sempre adaptada.
I sense sal.
Bé, amb el mateix menjar, hi havia algú que em
deia que em compraria un saler i un altre, que
m’havia passat de sal.

Amb la seua dona, Teresa, quan tots dos van
treballar a Lloret de Mar
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Avui hi ha més referents que quan començava
vostè.
Sí, però també hi havia bons cuiners. Més
tradicionals.
I què li agrada menjar?
Soc molt rude menjant. M’agrada tot, però xalo
especialment amb la sardina a la brasa o els
‘callos’. Sóc poc de salses. Més aviat de rostits i
coses naturals.
Se’l veu plenament integrat al poble.
Des del primer moment, no només em va agradar
el lloc sinó també la gent, que és molt oberta.
Una mostra d’integració és el seu compromís
amb l’elaboració dels menjars populars i més
concretament del sopar del bou.

Preparant les racions del sopar del bou de Tivenys, al recinte

Hi he estat implicat ininterrompudament, sí,
excepte un any que em van operar. Sempre hem
fet coses amb la voluntat de col laborar per a tot el
poble. I hem tingut reptes. En dos ocasions vam
fer bou per a més de 1.000 persones. Això no és
fàcil, tampoc logísticament, i és important la
col laboració de mig poble. També en un parell
d’ocasions hem fet fideuà per a més de 900.
Musclades, sardinades.
I vostè diguem que fa de cap de cuina?

En tot cas, vostè era responsable del menjar de
gent malalta o en recuperació.
Has de tenir molta cura, sí, també perquè cuines
per a gent que no es pot queixar ni decidir que
dixarà de menjar allà. Si vas a un restaurant i no
t’agrada, no hi tornes, però els pacients no poden
fer-ho, això.

I a la part més creativa no li donava sortida de cap
manera? Qui cuina a casa?
El primer que arriba.
Què li agrada més cuinar?
Plats senzills, perquè vinc d’una cuina senzilla. A
Arguiñano el tinc com a referent. Per a mi,
sobresurt perquè tot ho fa fàcil i exquisit. Però
sempre he admirat molt Ferran Adrià, perquè
també és una persona molt senzilla que a més a
més de revolucionar la cuina, ha donat peu a que
molta gent es faça cuiner o cuinera.

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

Més o menys, però ho fem entre tots. Al principi
pujava un noi de Jesús, el Jordi, però després
l’associació de dones va aconseguir una paella
enorme de ferro, i ja vam agafar la iniciativa. És
bonic el caliu que es genera al voltant de la paella
en tots els sentits. També vam anar canviant de
lloc per a cuinar. Allà on podíem.

Ha canviat molt la manera d’elaborar el bou?
Canvien les eines. El fet de poder-ho fer al recinte
firal, tenir allà els fogons i la cambra frigorífica, ha
sigut un punt d’inflexió. Ja no has d’anar d’aquí
cap allà. Però els ingredients, el temps de
cocció...tot això no varia. És més, si surt bé, en
esdeveniments així no cal canviar. El que surt bé
no s’ha de tocar i si la gent t’ho diu, has de seguir
fent-ho d’aquella manera, sense experiments.
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L’equip també ha anat evolucionant.
Vam començar amb Jose de la Miquela i Santi. Va
sorgir la idea de cuinar bou per Sant Miquel.
Encara sacrificàvem el bou al poble. I després n’hi
ha que no van seguir i s’hi van anar incorporant
altres. Sisco, La Benita, Ignasi, Pili, la meua filla
Elvira, Rosa. Ignasi, per exemple, sí que tenia clar
de ben jove que volia dedicar-se a l’ofici i ho ha
demostrat. Cuina extraordinàriament bé. Sempre
hi ha hagut molts i bons cuiners al poble. Per a la
magnitud del poble, és extraordinària la proporció
de cuiners.
I quin és el secret del bou?
Posar-hi molt d’amor. Com tot a la cuina. Una
patata bullida, si es fa en amor, surt bona. Cadascú
té el seu manual, però si quan t’ho menges està
bo, no importa la fórmula.
Vol afegir algun ingredient?
Aprofitant l’ocasió que tinc, desitjo a tot el poble
de Tivenys salut, benestar i pau. Les persones
passen, els fets queden. Molt agraït a tothom, per
tot. Gràcies i Visca Tivenys!

L'equip de cuiners i cuineres que elaboren el bou i altres menjars
populars.

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 les actes detallades a la seu electrònica de l’Ajuntament de Tivenys.

PLE ORDINARI

DEL 21 DE JULIOL DE 2021

ACORDS
1. Votació prèvia per la inclusió en l'ordre del dia d'un punt sobrevingut.
Aprovació per majoria absoluta.
DACIÓ COMPTE DECRETS ALCALDIA
2. Dació de compte dels decrets de la presidència del núm. 201 al núm. 250 de
2021..
APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
3. Sessió ordinària de maig. S'aprova per majoria simple de quatre vots (ERC) a
favor i tres vots (PSC) en contra.
SECRETARIA
4. Renovació conveni RESCAT - PROTECCIÓ CIVIL (2021). Aprovació per majoria
absoluta.
5. Aprovació definitiva expropiació forçosa - Av. Generalitat 36-38. Aprovació
per majoria absoluta.
6. Votació jutge de pau substitut - TIVENYS 2021. Aprovació per majoria
absoluta.
7. Informe-proposta per l'aprovació d'un conveni amb subjecte de dret privat ADF CREU DE SANTUS. S'aprova per majoria simple de quatre vots (ERC) a
favor i tres vots (PSC) en contra.
8. Aprovació sol licitud Ajuts a la gestió forestal sostenible - convocatòria 2021
(Ajuntament de Tivenys). Aprovació per majoria absoluta.
9. Informe-proposta declaració de parcel la sobrant C/ Campos 23. Aprovació
per majoria absoluta.
PUNT SOBREVINGUT
10. Aprovació dels dies festius locals - Tivenys 2021. Aprovació per majoria
absoluta.
INTERVENCIÓ
11. Informe proposta dació de compte - Seguiment compte 4131.
12. Aprovació inicial modificació de crèdit - 10/2021 (transferència de crèdits).
S'aprova per majoria simple de 4 vots (ERC) a favor i 3 abstencions (PSC).
13. Informe proposta dació de la valoració per part de l'òrgan interventor de la
formalització del Pla d'acció per l'exercici 2021.
PRECS I PREGUNTES
14. - Intervencions dels membres del Ple.

PLE EXTRAORDINARI URGENT DE L'11 D'AGOST DE 2021
APROVACIÓ DECLARACIÓ CONVOCATÒRIA URGENT
1. Aprovació de la declaració d'urgència per la dació de compte del decret
d'aprovació de la liquidació 2020. S'aprova per unanimitat dels assistents.
DACIÓ DE COMPTE DELS DECRET D'ALCALDIA
2. Dació de compte dels decrets de la presidència núm. 271 de 2021.
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PLE ORDINARI DEL 30 DE SETEMBRE DE 2021
DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
1. Dació de compte dels decrets de la presidència del núm. 251 al 332 de 2021.
ÀREA DE SECRETARIA
2. Aprovació de l'acta de la sessió extrardinària urgent - liquidació 2020.
S'aprova per majoria simple de quatre vots (ERC) a favor i tres vots (PSC) en
contra.
3. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió plenària de maig esmenada i
aprovació de la sessió plenària de juliol. S'aprova per majoria simple de quatre
vots (ERC) a favor i tres vots (PSC) en contra.
4. Modificació acord de ple de 21/07/2021 atès l'advertència d'un error material
no substancial. S'aprova per majoria simple de quatre vots (ERC) a favor i tres
vots (PSC) en contra.
5. Proposta d'aprovació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de lajuntament
de Tivenys 2021. S'aprova per majoria simple de quatre vots (ERC) a favor i tres
abstencions (PSC).
6. Proposta per l'aprovació de l'adhesió a l'acord marc entre l'ACM i Ferrer
Ojeda en relació amb l'assegurança per danys patrimonials en edificis
públics. S'aprova per majoria simple de quatre vots (ERC) a favor i tres
abstencions (PSC).
ÀREA D'INTERVENCIÓ
7. Proposta 1 CEC - Aprovació compte general 2020. S'aprova per majoria
simple de quatre vots (ERC) a favor i tres vots (PSC) en contra.
8. Proposta d'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora dels preus públics
del servei de patrocini en la revista local Lo Pregoner i el butlletí de festes
locals anual. S'aprova per majoria simple de quatre vots (ERC) a favor i tres
abstencions (PSC).
9. Proposta aprovació inicial modificació de crèdit 11/2021. S'aprova per
majoria simple de quatre vots (ERC) a favor i tres vots (PSC) en contra.
10. Informe proposta reconeixement extrajudicial de crèdits de l'any 2019 i
anteriors. S'aprova per majoria simple de quatre vots (ERC) a favor i tres vots
(PSC) en contra.
PRECS I PREGUNTES
11. Intervenció Sra. Maria Beltran.

Noves ordenances municipals
Les Ordenances són les disposicions de caràcter
general que aprova el Ple Municipal, en exercici
de la potestat municipal inherent a l’autonomia
municipal, de valor i eficàcia reglamentàries.
L'equip de govern de l'ajuntament de Tivenys
ha elaborat 7 noves ordenances i ha modificat i
actualitzat les existents, les quals incorporen les
normes peculiars de la localitat encaminades a
ordenar l’activitat i la convivència dels
ciutadans en el medi urbà i rural, i també, si
s’escau, el costum local, com és el seu deure.
Aquestes ordenances poden ser consultades en
qualsevol moment per tots els ciutadans, dins
del temps hàbil establert per a l’atenció al
públic o a la seu electrònica de l'ajuntament.
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Les noves ordenances reguladores endegades
són:
Per a la promoció de les instal lacions
d'autoconsum amb energia fotovoltaica.
Per la taxa en la tramitació de documents,
autoritzacions administratives i llicències.
De civisme i ús dels espais públics.
D'ús, conservació i protecció dels camins
rurals.
Per l'entrada de vehicles a través de les
voreres.
Del servei postal i utilització de bústies.
Del preu públic pel servei de patrocini
públic d'anunciants locals i de les Terres de
l'Ebre.
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PRINCIPALS ACTUACIONS EN L’ESPAI PÚBLIC
Reparació del ferm de tot el Camí de la
Tossa. Piconatges per ampliar i millorar
l'amplada del camí. Formigonar uns 300
metres del camí.

Segona fase de col.locació de les
senyalitzacions als accessos dels camins
municipals.

Accions de manteniment i canvi d'alguns
mòduls del parc infantil del Parc Municipal.

Tasques de neteja i sega dels camins dels
Masos, Arrojals, les Planes i Cinc Cocons.

Senyalització mitjançant pals de fusta amb
indicacions QR al Poblat Ibèric.

Instal.lació d'un nou panell informatiu a
l'embarcador.

Butlletí d'informació municipal de T I V E N Y S
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Treballadors i treballadores
de l'ajuntament de Tivenys

Sara Alcoverro
Secretària interventora

Noemí Asín
Tècnica administrativa
de gestió

Vanessa Galbe
Auxiliar administrativa

Naila Esquerre
Tècnica administrativa

Ana Zamfir
Monitora de menjador

Tere Beltran
Conserge i monitora

Salvador Piñol
Peó Brigada Municipal

David Pellissa
Cap Brigada Municipal

Gemma Canalda
Directora Llar d'Infants

Lorena Barberà
Tècnica Educació Infantil
Llar d'Infants
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Jordi Curto, jutge
de pau substitut
de Tivenys
Després de la notificació del Tribunal
Superior de Justicia a l'ajuntament de
Tivenys de la necessitat de renovació de la
plaça de jutge/ssa de pau i substitut/a, i el
nomenament de Mònica Beltran com a
jutgessa, Juan José Barberà va presentar la
seva renúncia com a jutge substitut, havent
l'ajuntament de convocar aquesta plaça de
nou.
En la nova convocatòria es va presentar una
sola sol licitud, la de Jordi Curto Nácher, que
va ser votada en el ple municipal del 21 de
juliol de 2021, i aprovada per majoria
absoluta.
Queden per tant cobertes les places de
jutgessa i jutge substitut, per Mònica Beltran
i Jordi Curto respectivament.

Procés Comunitari

Dimarts 13 de juliol per la tarde, conjuntament amb
els serveis tècnics del Consell Comarcal del Baix
Ebre i acompanyats de les conselleres Laura Fabra i
Rosalia Pegueroles, vam compartir una estona de
diàleg.
Gràcies a la seva iniciativa per promoure els diàlegs i
la convivència entre els veïns i veïnes dels pobles de
la comarca del Baix Ebre, vam compartir amb
alguns
representants
del
teixit
associatiu
interessants converses sobre el poble i la cohesió
social.
Moltes gràcies per assistir a la xarrada i seguir fent
de Tivenys un poble obert i cohesionat.
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Primers pressupostos parcicipatius
Els
pressupostos
participatius
són
un
mecanisme de participació i gestió del
municipi, mitjançant el qual la ciutadania pot
decidir sobre la destinació d'una part dels
recursos municipals per a inversions del
pressupost, establint així un canal efectiu de
democràcia participativa.

A Tivenys, del 6 al 19 de setembre, els veïns i veïnes van
tenir l'opció de decidir votant un dels tres projectes
proposats des de l'ajuntament: la instal.lació d’un
workout a la zona de la Valleta, la creació d'un mural
urbà en homenatge a la pesca de la saboga, o la
senyalització turística dels punts d’interès local.
Les votacions van tindre lloc al Casal de la Gent Gran
per part de totes les persones empadronades al poble i
majors de 16 anys que hi van voler participar.
Diumenge 19 de setembre es va finalitzar el termini de
votacions dels primer pressupostos participatius i es va
procedir al recompte de vots.
Els resultats definitius de les votacions van ser els
següents:
Zona esportiva workout: 44 vots
Mural urbà homenatge a la pesca de la saboga: 29
vots
Senyalització punts d'interès turístic: 17 vots
La zona workout, com a opció més votada, serà el
projecte a executar per mandat del poble.

Camp de treball 2021
Des del 12 fins al 25 de juliol, es va portar a terme
el projecte de recuperació i posterior millora de
la sendera que voreja el poble per la seva part
alta fins arribar a les Fonts del Carme, per part
de joves d'arreu de Catalunya, integrants del
camp de treball de l'entitat Obre't Ebre.
Els treballs tècnics es van portar a terme durant
els matins i van estar coordinats pels voluntaris
locals Vicent Mauri i Mario Roig, juntament amb
els monitors del camp de treball.
Durant les tardes i els caps de setmana, els joves
van aprofitar per conèixer el poble i el seu
entorn, així com també participar de totes les
activitats d'oci i socials portades a terme en el
marc de l'agenda d'estiu a Tivenys.
Van realitzar una excursió a la Torreta guiats per
Vicent Mauri, un taller de jota a càrrec de
Gemma Curto, un taller de guinyot i petanca
per part de la Gent Gran, una ruta temàtica de
la pedra seca de la mà de Territori Inhòspit, un
taller d'elaboració de truites a càrrec de Rosa
Cañadó i d'altres activitats en coordinació amb
l'ajuntament.
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Tornem un cop més a escriure en aquest magnífic
butlletí municipal i aprofitem per agrair el
comportament i participació del conjunt del poble

El valor dels bars, als pobles petits

en les passades festes i celebrar que, aquest any si,
ja hem pogut viure un Sant Miquel més normal i
això és gràcies a tots.

social. Allí, ens trobem els veïns/es per parlar del
temps, fer safareig, parlar de política, fer negocis...;

Els bars dels pobles petits i rurals tenen una funció

entre moltes altres coses. Els bars són un punt de
referència i informació.

Avui, volem posar en valor dos conceptes que per
nosaltres són imprescindibles: la transparència i
proximitat de les institucions amb la ciutadania, per

Ara, a Tivenys ens hem quedat sense un bar
emblemàtic "El bar del Rosi", el qual, els últims

una banda, i la responsabilitat alhora de gestionar
el dia a dia i els recursos municipals, per l'altra.

anys ha estat portat per la família del Maño, la qual
ha estat 22 anys donant aquest al servei al poble.
Des d'aquí, agraïm tots aquests anys de dedicació.

Seguint amb l’objectiu de poder dur a terme totes
les propostes presentades, el dia 15 de juliol del

També agrair a tots els establiments que
continuen donant servei, ja que sense ells, el

2020, es va emetre el primer ple en directe per les
xarxes socials, concretament pel Facebook des del
perfil del Ajuntament de Tivenys.

nostre poble, a poc a poc, aniria morint.

Aquesta mesura permet que tots els ciutadans del
nostre poble puguin seguir l’actualitat sense

fomenta als bars, i que per tant, s’han de buscar
solucions perquè aquest buit que hi ha al nostre

moure’s de casa, un fet inèdit i que ara encara
cobra més importància després d’haver-nos trobat
en mig d’aquesta pandèmia.
Avui, és una realitat poder seguir un ple en directe,

poble, pugui millorar. Ara, s’està fent un pla local
de turisme, esperem que aquest contingui alguna
proposta imaginativa.

veure'l tants cops com sigui necessari i poder estar
al cas de tot allò que ens importa.

De solucions sempre n'hi ha, només s'han de
buscar; la fórmula d'iniciativa privada i pública, a
molt municipis petits funciona. Caldria buscar al

Així, ens assegurem que totes les gestions i
decisions poden ser conegudes per tothom.

nostre poble una fórmula similar per no perdre
aquesta funció dels bars. A la vegada, també
millorar-la i potenciar aquesta tasca de

A hores d’ara ja s’han retransmès onze plens amb
una mitjana de 367 visualitzacions i on s’ha pogut

convivència i caliu (per exemple, es podria utilitzar
com a bar, la sala de lectura i la zona de

observar el diàleg entre els diferents partits, així
com estar informats dels temes d'actualitat.

connectivitat wifi).

A la nostra entrada ens vam trobar amb una relació
d'ordenances insuficient per poder donar resposta
al dia a dia de Tivenys, algunes fins i tot van requerir
una adaptació ja que es trobaven obsoletes. Avui,
l'actual equip de govern ha tirat endavant set noves
ordenances, algunes com l’ordenança de camins,
preus públics, civisme i adaptat algunes tan
importants com la de la regularització del preu de
l'aigua.

Des del PSC, creiem que es parla molt de cultura i
no es té en compte que aquesta, també es

Canviant de tema, una bona notícia pels pobles
petits com Tivenys, és que el Parlament de
Catalunya ha aprovat el blindatge del finançament
a les llars d'infants rurals. Propostes com aquestes,
fan que es mantingui la població als pobles petits i
ens felicitem que aquesta iniciativa hagi estat del
grup Parlamentari dels socialistes.

Avui reivindiquem la feina interna feta, potser
menys visible, però imprescindible per seguir
treballant per tothom.
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LO PARER DEL POBLE

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 de febrer del 2022.
Si vols ser escoltat, "Lo parer del poble" serà
un altaveu on poder alçar la teva veu.

Tot i no haver rebut aportacions per aquesta
secció, seguirem oferint aquest espai per tal que
la publicació sigui participativa i plural, així com
per generar un espai per al debat públic.
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TIVENYS CÍVIC - ELS ANIMALS

D'ANIMALS

ELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS

PROTECCIÓ I CURA

DRETS, DEURES I PROHIBICIONS

AMB EL CIVISME, MILLOREM LA CONVIVÈNCIA AMB ELS ANIMALS
Totes les persones tenim dret de gaudir dels animals... Però, també el deure i responsabilitat de protegir-los.
Recorda, quan ets propietari d'un animal, no està permès:
Maltractar, agredir físicament o sotmetre'l a qualsevol altra pràctica que els produeixi danys físics o psicològics.
Abandonar i/o alliberar els animals a tot el terme municipal, així com matar-los.
Abandonar i/o dipositar animals morts o restes d'animals a la via pública o entorns municipals.
No evitar la fugida d'animals.
Mantenir als animals en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènic, sanitari, de benestar i seguretat
animal.
Transportar els animals sense ajustar-se a la normativa de protecció i condicions de seguretat.
Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar de forma contínua el seu moviment.
L'Ajuntament, en cas greu o persistent incompliment, podrà sol·licitar el trasllat dels animals o adoptar qualsevol altra
mesura addicional que es consideri convenient.

Quan adquirim un animal de companyia i/o domèstic també estem acceptant un seguit d'accions, normes i
responsabilitats. Cal mantenir-los en bones condicions, tant higièniques com sanitàries, de benestar i de seguretat. En
particular, s'estableixen les següents condicions mínimes:
Alimentar-los i proveir-los d'aigua potable i neta.
Proporcionar les cures necessàries, tant amb relació als tractaments preventius de malalties, com als de curació.
Disposar d'espai, ventilació, temperatura, llum i cobertura adequats.
Mantenir els seus habitacles nets.
No mantenir els animals lligats molt de temps seguit. No durant més de 8 hores seguides.
No deixar els animals sols durant moltes hores, tant a l'interior com fora de l'habitatge.

Els gossos potencialment perillosos són aquells que compleixin alguns d'aquests requisits:
Els que pertanyen a les següents races: Akita inu, American bully, Bullmastiff, Dòberman, Dog argentí, Dog de
Bordeus, Fila brasileiro, Mastí napolità, Pit bull terrier, Gos de presa canari (o dog canari), Rottweiler, Staffordshire
bullterrier (també conegut com a Staff anglès), Terrier staffordshire americà (també conegut com a Am Staff), Tosa
japonès (Tosa inu).
Altres races de gossos amb aquesta consideració si així ho determinen les ordenances municipals dels ajuntaments.
Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos, si així ho declara l'ajuntament
corresponent i/o gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
Cal alguna autorització administrativa per tenir o passejar un gos potencialment perillós?
Per tenir o passejar un gos potencialment perillós cal una llicència administrativa que emet l'ajuntament del municipi on el
gos resideix habitualment i on ha d'estar censat. Aquesta llicència té un període de validesa de 5 anys. Per obtenir o
renovar aquesta llicència cal que us adreceu a l'ajuntament.
Els propietaris i les persones que passegen gossos potencialment perillosos han de complir amb les obligacions
següents:
A les vies públiques i espais d'ús públic en general, els gossos han d'anar lligats amb una cadena no escorredora de
2 metres de llargada màxima i proveïts del corresponent morrió.
Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents: Les
parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents. Les portes de les instal·lacions han de ser tan
resistents i s’han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de
seguretat.
El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos d'aquest tipus.
Només es pot passejar un gos potencialment perillós per persona.
Està prohibit fer-los criar, llevat que s'inscriguin les instal·lacions al Registre de nuclis zoològics com a centre de cria.

Les persones propietaries d’animals de companyia estan obligats al següent:
Identificar-los electrònicament amb un microxip homologat i proveir-se del document sanitari, de manera prèvia a la
inscripció en el Registre Censal Municipal.
Inscriure'ls en el Registre Censal Municipal, sempre el més aviat possible des del naixement o adquisició, canvi de
residència de l'animal o trasllat temporal.
Proveir-se de la cartilla sanitària quan l'animal compleixi els tres mesos d'edat.
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Comunicar al Registre Censal Municipal les baixes per defunció de l'animal, sempre el més aviat possible des de la
data de la defunció.
Comunicar al Registre Censal Municipal en el termini de 48 hores des que s'hagi tingut coneixement dels fets, la
sostracció o pèrdua d'un animal de companyia, amb la documentació identificativa pertinent a aquest efecte d'afavorir
la seva recuperació.

COLÒNIES DE GATS

ANIMALS PERDUTS I ABANDONATS

RESPECTE PER L'ENTORN

La inscripció en el Registre Censal Municipal es completarà amb el lliurament, a la persona propietària document
justificatiu d'inscripció al cens padronal ANCIOM.

Els propietaris dels animals han d'evitar en tot moment que aquests causin danys o embrutin tant les vies com els espais
públics, així com les façanes. En especial, es prohibeix el següent:
- Les deposicions i miccions dels animals als parcs infantils, jardins o altres espais de l'entorn del poble. Els propietaris
han de recollir sempre les deposicions dels animals immediatament i col·locar-les de manera higiènicament acceptable
dins de les bosses adequades.
- Les miccions dels animals a les façanes dels edificis i mobiliari urbà. Els propietaris han de procedir immediatament a la
neteja dels elements afectats.
- Rentar als animals a la via o espais públics, així com donar aigua directament de les fonts públiques.
- Embrutar la via pública donant menjar als carrers.
- L'accés dels animals a l'interior de les instal·lacions i edificis públics, especialment a les àrees de jocs infantils i zones
de plantació, excepte els espais on expressament se'ls autoritzi a l'entrada.

Es considerarà abandonat un animal de companyia quan no dugui la identificació establerta legalment per localitzar la
persona propietària i no vagi acompanyat per cap persona.
Es considerarà perdut un animal de companyia quan dugui identificació per localitzar la persona propietària i no vagi
acompanyat de cap persona.
Els animals de companyia abandonats i els que, sense ser-ho, circulin sense la identificació establerta legalment, seran
recollits pels serveis municipals i se’n farà difusió per tal de trobar al seu propietari.
Els animals de companyia perduts seran recollits pels serveis municipals i es comunicarà la seva recollida a la persona
propietària. Si els animals de companyia no han estat retirats per la persona propietària, es procedirà a promoure’n la
cessió, a donar-los en adopció.
Sabies què al setembre del 2019, l’Ajuntament de Tivenys va signar un conveni amb la Protectora d’Animals ARCA?
ARCA ens ajuda amb la recollida i l’adopció dels animals abandonats dintre de tot el nostre terme municipal.
Amb aquest conveni, el consistori vol reafirmar-se en la protecció dels animals i la defensa dels més vulnerables.

Als llocs on hi ha persones que els alimenten, els gats tendeixen a formar colònies nombroses a causa de la gran
capacitat reproductiva d'aquests animals.
A més, sovint s'alimenta als gats amb les sobres de menjar casolà que embruten la zona i generen actituds negatives i de
rebuig a la resta de veïns. Es a dir, que la gent ben intencionada sovint posa en dificultat els gats per manca d'informació.
El zel dels gats també pot ser causa de conflictes entre els veïns, ja que durant aquesta època els mascles marquen el
territori amb orina, es barallen amb altres gats de forma escandalosa, i fan miols duranr la nit, que alteren el descans dels
veïns.
Existeixen colònies de gats que han de ser controlades per raons de salubritat, reproducció incontrolada i sanitat i
benestar animal.
El control consisteix en:
Captura en viu dels gats de la colònia.
Revisió del seu estat sanitari efectuada per un veterinari.
Esterilització dels gats i gates adults.
Marcatge.
Punts d'alimentació regulats.
S’insisteix en la importància de NO donar menjar als gats de carrer per evitar que se’n descontroli la població i que hi
hagi problemes de salubritat.
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El 26, de juliol i seguint amb la campanya de
promoció als mitjans de comunicació de FirArrels,
va sortir a la llum un spot publicitari al Canal 21
Ebre.
Aquest anunici, on apareixen els llocs més
emblemàtics del nostre poble, com la plaça,
l'embarcador i l'Assut, també té un toc especial, ja
que els protagonistes són veïns i veïnes del poble,
ben coneguts per tothom.

L'anunci, que comença amb la frase ''A Tivenys,
volem que el primer dia sigui el següent de molts'',
té com a objectiu convidar a la gent a conèixer el
nostre poble, a mostrar-lo com un indret turístic i,
sobretot, a publicitar l'essència del que serà
FirArrels, la nova fira de Tivenys.

Iniciem el segon curs de
l'aula de música
El curs passat s'iniciava al poble una de les
propostes culturals més engrescadores, l'Aula de
Música de Tivenys (AMT), amb un bon nombre
d'alumnes de totes les edats.
A l'AMT s'hi realitzen classes de llenguatge musical
i també d'instrument, entre els quals es pot ecollir
l'oboe, el clarinet, el saxo, la flauta travessera, o
iniciació al piano i a la percussió.
El passat mes de setembre, es van reiniciar les
classes del nou curs comptant amb 6 alumnes al
grup d'iniciació, 8 alumnes al grup d'elemental i 5
al d'adults.
Aquest mes de novembre, alumnes d'elemental i
adults iniciaran les classes d'instrument.
Els instruments escollits han estat el saxo, el
clarinet i el piano.
Animem a qualsevol persona interessada a formar
part de l'AMT.
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11 de setembre
Diada Nacional de Catalunya
El passat 11 de setembre, l'ajuntament de Tivenys
ens convidava a conmemorar un dia tan especial
com és la nostra Diada.

d'autors catalans com Joan Manuel Serrat o Lluís
Llach, a més d'alguna composició pròpia, tot
generant un ambient íntim i ple d'emoció.

A la plaça Major, i seguint les mesures de
seguretat vigents en aquell moment respecte la
pandèmia,
van tenir lloc els parlaments
institucionals de mà de la tinent d'alcalde Jana
Vicente i de l'alcalde Eladi Galbe.

Per acabar l'acte, tots els assistents van cantar
l'himne dels Segadors.

A continuació, vam poder gaudir de l'actuació
musical del cantautor Noel Luna, en format
acústic, que ens va oferir un seguit de clàssics

Tot plegat, un acte solemne i amb molt de
sentiment per reivindicar els drets nacionals i la
llibertat d'expressió, garanties d'una societat
plenament lliure.

Cuina tradicional de qualitat,
amb productes de proximitat
i amb tocs innovadors
en un entorn únic.
977 49 62 80
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Festes Majors de St. Miquel
Tornant a la normalitat
El passat mes de setembre, Tivenys va vestir-se de
gala per poder celebrar de nou les Festes Majors
de Sant Miquel de l'any 2021.
Cal tenir present que durant l'any 2020, i a causa
de la pandèmia, tots els veïns i veïnes no vam
poder celebrar les nostres festes com ens hagués
agradat, ni com mereix l'ocasió.
Recordem
diverses activitats que permetien compaginar les
mesures vigents amb algunes celebracions
típiques, com la ballada de jotes al terrat o el
repartiment del sopar de germanor casa per casa.
A més, també cal mencionar les pubilles i hereus
de l'any 2020, qui degut a la pandèmia no van
poder celebrar com tocava la seva proclamació
davant del públic tivenysà.

Aquest any, gràcies a la normalització de les
mesures de la COVID - 19, vam poder gaudir de
nou d'unes Festes Majors amb una programació i
uns actes similars als que es celebràven a l'època
anterior a la pandèmia, i on els pubilles i hereus
de l'any 2020 i 2021 van poder ser proclamats
davant d'uns veïns expectants i emocionats per la
tornada de les festes.

La festa va continuar el divendres 24 de setembre
amb la celebració del Tardeja a Tivenys, un acte
pel jovent organitzat al passeig del Parc
Municipal.
Posteriorment vam gaudir de l'esperat Pregó de
Festes, que va tenir lloc a les vuit de la tarda al
Recinte Firal. L'acte, presentat per Sònia Lliberia i
Jose Antonio Prieto, va comptar amb la
pregonera de festes Laura Curto Nàcher,
Diplomada en Infermeria i Tècnic en Salut Pública
a la Unitat de Vigilància Epidemiològica de les
Terres de l'Ebre, que va ser precedida pels
parlaments de la regidora de festes Jana Vicente i
l'alcalde Eladi Galbe Mauri.
Un cop finalitzat l'acte, va tenir lloc la proclamació
de les pubilles i hereus de l'any 2020, que no van
poder ser proclamats l'any anterior. La festa va
ser acompanyada per l'espectacle "Musical de
Mecano".

El disseny del programa de Festes Majors
d'enguany, va estar elaborat per la Llar d'Infants
de Tivenys, amb les mans dels més menuts i
menudes estampades a la portada.

Que comenci la festa!
El dissabte 18 de setembre va començar la festa
amb un acte tan tradicional com és el
repartiment del panoli. Les pubilles i hereus 2020
i 2021, acompanyats de la Banda de Música de
Tivenys, van recórrer els carrers i places del poble
portant unes estrelletes elaborades per voluntaris
i voluntàries del poble, a la vegada que fent
entrega del programa de festes 2021.
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El dissabte 25, la programació va continuar amb
el dia de l'esport a primera hora, organitzat per la
U.E.Tivenys, seguit del concurs d'engalanament
de carrers, on el jurat va seleccionar el carrer
Valleta com a guanyador. Els veïns i veïnes
havien engalanat el carrer amb la temàtica del
mar i la platja, i van rebre com a premi el
TivenysX€C valorat en 100€ i també sortir en
portada a Lo Pregoner. Gràcies a l'engalanament
de la resta de carrers participants, vam gaudir
d'uns carrers i places ben colorides i amb un aire
de festa i alegria.

Hereus 2021, seguida de l'actuació musical
Divina's - Lyric Pop, un grup musico-vocal femení
que van amenitzar la nit amb cançons dels 70, 80
i 90.

A la tarda, després del dinar temàtic al terrat, la
U.E. Tivenys va jugar el partit de presentació
contra l'Aldeana, amb la sacada d'honor de les
pubilles, partit que van guanyar i que va ser molt
aplaudit pels molts seguidors assistents.

El matí va continuar amb l'emotiu homenatge als
músics de Tivenys i a la nostra gent gran, de la mà
de la Banda de Música de Tortosa. El Recinte
Firal, ple de gom a gom, també va gaudir del
segon ball d'honor de pubilles i hereus de l'any
2020 i 2021, amb la música en directe de la Banda
de Tortosa.

A continuació va tenir lloc l'ofrena de flors i fruits
en honor a Sant Miquel. Aquesta, va ser itinerant i
els diversos carrers, associacions i entitats tenien
un punt de referència, on havien de dipositar la
seva ofrena que seria recollida pels diferents
pubilles i hereus que el representaven, per
finalitzar amb l'entrega de tots els productes
recollits als membres del Consell Parroquial, els
que van encarregar-se'n de fer-ho arribar a
Càritas per totes les persones més necessitades.
Finalitzada l'ofrena, els actes del dissabte van
concloure amb la Gran Presentació de Pubilles i
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Un homenatge als músics de
Tivenys i a la gent gran.
El diumenge va començar amb la tradicional
motorada organitzada pel Moto Motor, recorrent
Tivenys amb motos de totes les èpoques i estils.

Al migdia, vam tornar a gaudir de la Diada de la
Paella, que va agrupar amics i família.
Seguidament, al Casal de la Gent Gran, es va
celebrar el tradicional i esperat concurs de
Guinyot, que van guanyar Paula Piñol i Anna
Pujol, i també el de Parxís, guanyat per Dídac
Piñol.
Abans d'acabar la jornada, al passeig del Parc
Municipal, vam gaudir d'un concert amb el grup
de versions en català ''Allioli''.

21

CULTURA
La festa continua... entre setmana!
Després d'un cap de setmana amb una agenda
ben atapeïda d'actes, el dilluns 27 i el dimarts 28,
va continuar la festa. El dilluns a la tarda, vam
gaudir d'un espectacle acrobàtic familiar on les
piruetes i les peripècies van estar servides.
Després, per part de l'Associació de Dones de
Tivenys, vam jugar el Bingo Popular amb
multitud de premis.
Dimarts 28, l'Associació de la Gent Gran va
organitzar un concurs d'allioli i torneig de
petanca, sent tot un èxit. A més, els assistents, van
poder gaudir de les cançons del nostre mariachi
Jose Antonio Prieto, que va amentitzar l'acte.
A la tarda, l'Associació de Joves de Tivenys va
organitzar diverses proves per a les colles, que van
realitzar-se a la vegada que es feia el recorregut
pel poble de Petjades de Sant Miquel.

29 de setembre, Sant Miquel.
Amb el dia de Sant Miquel arribat, i amb ell l'últim
dia de les Festes Majors de l'any 2021, el dimecres

començava amb les tradicionals campanes al vol,
l'homenatge a Teresa Mauri Curto ,una de les
veïnes més grans amb 103 anys, i la missa en
honor a Sant Miquel.
A la tarda, i després de varies setmanes d'assajos
de la mà de Carlos Beltran i del grup la Gandaia,
va continuar la jornada amb la tradicional ballada
de jotes al Recinte Firal, on vam poder veure
ballar a les pubilles i hereus de l'any 2020 i 2021 i al
grup de Jotes La Gandaia. Com ja va sent una
tradició, també es va convidar a la gent del públic
a ballar la última jota, havent-hi una gran
participació.
Arribada l'hora de sopar, es va realitzar el
repartiment del sopar del bou casa per casa.
Elaborat pels cuiners i cuineres del poble
altruístament, va tornar a deleitar els millors
paladars.
A la mitja nit, els focs d'artifici posaven punt i final
a les Festes Majors 2021, dies on associacions,
entitats, voluntaris/es, veïns/es i treballadors/es de
l'Ajuntament van tornar a posar el seu esforç,
amb tota la il lusió, perquè tivenysans, tivenysanes
i visitants puguessin viure de nou la nostra festa
major de Sant Miquel.

Imma Melich
Butlletí d'informació municipal de T I V E N Y S
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CONCURS DE CONTES

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.

Te

rm
am
in
i
pl
iat

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 17 de gener de 2022. 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

La primera agenda d'estiu,

UNA REALITAT !

Els dimarts es realitzaven activitats esportives a la
piscina, amb la col laboració de Marc Martí i
MªJosé Cañado, qui van oferir al llarg de l'estiu
classes
de
zumba,
pilates
i
aquagym,
respectivament.
Els dimecres es va instaurar la iniciativa
''Converses'', un espai per conèixer gent però
sobretot per intercanviar idiomes i aprendre
altres llengües del món.
Els dijous es realitzaven els ''Tardeja a Tivenys'',
activitats o tallers de la mà d'associacions i
entitats del poble per compartir moments
diversos.
Els divendres i caps de setmana, es realitzaven els
actes tradicionals de cada associació, que tenien
marcats al calendari d'estiu, malgrat que alguns
d'ells no van poder-se celebrar degut a les
restriccions vigents.

El passat 21 de Juny, a través de les xarxes socials
de l'Ajuntament de Tivenys, es va presentar el
logo de la primera campanya d'actes i activitats
que es realitzarien durant els mesos de juliol i
agost al poble, tots ells amb un objectiu clar:
promoure la vida al poble i realitzar activitats de
tipologia diversa per públic variat, posant sobre la
taula un projecte d'oci i de lleure per tothom.
El funcionament d'aquesta agenda consistia en
que cada dijous es publicava a les xarxes socials
l'agenda de la següent setmana, seguint
normalment el mateix ordre d'activitats.
Els dilluns es va crear la iniciativa Petjades, amb la
que vam conèixer noves rutes pel nostre poble i
terme, a la vegada que agrupava veïns i veïnes
interessats per la natura i per anar a caminar
plegats.
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Aquest estiu podem dir que ha sigut viu i que
l'oferta d'activitats per realitzar a Tivenys cada
tarda ha sigut variada, des de realitzar diverses
excursions, conèixer els cocons del nostre terme
amb Territori Inhòspit, visitar l'Església de Sant
Miquel i conèixer els seus detalls, fer esport a la
piscina o gaudir de dies bonics com la piraguada,
la Diada de la Gent Gran, la Setmana Solidària o el
Mulla't per l'Esclerosi Múltiple.
L'última setmana d'agost va finalitzar la primera
agenda d'estiu a Tivenys, i amb ella un seguit de 8
setmanes plenes d'activitats i propostes que han
donat més vida al nostre poble, que han fomentat
activitats d'oci i també formatives, i que esperem
que el pròxim estiu i havent vist la bona acollida
es repeteixi amb el mateix èxit.
Aprofitem per fer un agraïment a totes les
associacions i veïns/es que han col laborat en
l'elaboració de la iniciativa És Estiu, És Tivenys.
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1a Setmana solidària:

ELS REFUGIATS
Per primera vegada a Tivenys i també en el marc
de la primera agenda d'Estiu, es va celebrar la 1a
Setmana Solidària per sensibilitzar i recollir fons
per una causa necessària.
Aquest any, es va escollir la problemàtica que
viuen les persones refugiades que dia rere dia
intenten buscar una nova vida a Europa. Molts
d'ells, es juguen la vida per intentar arribar, a les
costes mediterrànies, amb barcasses i pasteres
fràgils que moltes vegades no arriben a cap port,
a cap platja.
Per aquest motiu, al llarg de la primera setmana
solidària es van organitzar diversos actes per fer
arribar als veïns i veïnes aquesta situació. Entre
ells una exposició anomenada ''Refugiats,
l'odissea cap a Europa'', amb un recull de

fotografies de Sergi Càmera que mostraven la
llarga ruta dels refugiats. Per altra banda, també
es va visualitzar un documental al Centre
d'Interpretació, anomenat ''Misión 65'' que
mostrava l'experiència de la ONG Open Arms i es
va incloure a la programació del Casal d'Estiu una
activitat relacionada amb aquest tema, però va
ser la xarrada del dijous a la tarda, de la mà de la
ONG d'Open Arms, la que va aplegar més gent al
Recinte Firal, posant sobre la taula amb la veu
d'una voluntària de la ONG les vivències més
crues d'aquestes persones.
Els veïns i veïnes del poble van volcar-se en
col laborar, gràcies també, a les guardioles
solidàries que es trobàven als comerços del poble
i on podien fer la seva donació.

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

C/ Valleta, 6

43511 Tivenys

639 36 28 05

Butlletí d'informació municipal de T I V E N Y S
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Donem la benvinguda...
Al nou tivenysà

Roc Vallés Coll
fill de Pili i Quim,
que va nèixer el 03/06/2021

A la nova tivenysana

Carolina Piñol Mohammady
filla d'Hajar i Salvador,
que va nèixer el 06/07/2021

Foto Club
Tivenys
Des del Foto Club Tivenys estem planificant
una sortida fotogràfica per veure la sortida
del sol al Delta durant el mes de novembre.
Estigueu atents a les nostres xarxes socials
on en breu publicarem la data.

Butlletí d'informació municipal de T I V E N Y S
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La Parròquia celebra la seva festa
Com ja va sent tradició en la temporada estival, la
parròquia un any més ha celebrat la seva festa.
La festa de la parròquia és un motiu per donar
gràcies a Déu per totes les accions que s'han
portat a terme al llarg de l'any.

Aquest curs, encara marcat per la pandèmia, ha
fet que no es poguessin portar a terme moltes de
les accions que es portaven en un curs normal,
però així i tot sí que s'ha pogut mantenir una
regularitat en les catequesis i també en les
diverses celebracions litúrgiques al llarg del curs.
En aquesta festa també es convida d'una forma
especial a totes aquelles parelles que al llarg de
l'any han celebrat el seu 25è i 50è aniversari de
casats. Un moment d'alegria per a totes aquelles
famílies que van poder participar de la festa.
Seguint la normativa vigent se celebrà una
Eucaristia, on també van participar els xiquets i
xiquetes de Primera Comunió, i els matrimonis
que estaven de celebració. En el transcurs de
l'Eucaristia aquests matrimonis van tornar a
renovar les seves promeses matrimonials davant
de tots els presents.
Esperem que aquest nou curs es pugui celebrar
aquesta festa amb el tradicional sopar.

Estem en temps
d'anar a mig gas
tornar a activar, que per a nosaltres és molt
important, és la trobada MOTERA que realitzem a
Festes de Sant Miquel. Per a nosaltres és un
esdeveniment molt important, donem a conèixer
el MotoClub i per un dia, grans i joves de
qualsevol disciplina del motor del nostre territori
poden formar part de la nostra associació,
compartir opinions i exposar les seves màquines
al poble.
Ens agradaria remarcar que aquest any vam
poder veure alguns xiquets jovenets amb les
seves motos de motocròs i això ens va donar un
aire fresc i molta il lusió per seguir endavant.

Després d'una llarga temporada sense poder
realitzar cap tipus d'activitat motociclista, els últims
mesos la pandèmia ens dóna un respir i podem
reiniciar els motors.
Tenim al cap diferents projectes, curses i
esdeveniments, però amb moltes limitacions amb
els temps que correm, però el que sí que hem pogut
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El MMT seguirá treballant per oferir una prova de
qualitat referent a les Terres de l’Ebre i organizar
esdeveniments al poble.
Per acabar, remarcar el suport de tots els socis i
aficionats, un any més, a l’organització i un sincer
agraïment a tots els pilots participants.
Salut i Gas!
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Associació de la Gent Gran de Tivenys
Hola de nou. Aprofitem l’ocasió que ens dona Lo pregoner per fervos sabedors d’algunes actuacions que hem portat a terme des de
“La Associació de la Gent Gran” de Tivenys:
Dinar al Parque amb acompanyament musical per acabar la
festa.
Berenars i tarda de Bingo al local de l’ Associació els diumenges
per la tarda. Per suposat, agrair la col laboració a la persona que,
al llarg de l’estiu, ens ha regalat les cistelles pel bingo.
Esmorzar per la festa Major amb acompanyament musical.
Un parell de competicions de Petanca.
Estem en converses amb L’Ajuntament per tal d’ampliar l’horari
d’obertura del local durant més hores per donar una millor
atenció a la gent.
Hem adquirit un fornet per fer entrepans calents.
Estem mirant un nou boteller per substituir el vell que està
apuradet.
En definitiva, estem treballant per millorar el local i el servei que s’hi
pot donar.
Voldríem acabar celebrant el que sembla que són els últims
malsons de la pandèmia, que sembla que per fi ens permetrà una
certa normalitat sense oblidar que hem de continuar fent el que
ens diuen les autoritats sanitàries. I per descomptat, agrair sempre
la vostra assistència i participació en els actes que s’organitzen.

Centre d’Estudis Territori Inhòspit
Aquest projecte de poble es comença a gestar molt abans de
la pandèmia. Molt poc a poc, tímidament i amb molta cura
realitzem les primeres difusions a les xarxes socials per donarho a conèixer. Però no és fins al 30 de juliol d’aquest 2021 que
se’ns notifica telemàticament la resolució del Departament de
Justícia on el Director dels Serveis Territorials el Sr. Joan Juan
Aixà aprova la sol licitud per establir Territori Inhòspit com a
Centre d’Estudi.
Territori Inhòspit es defineix com una entitat sense ànim de
lucre, l'objecte i finalitats de la qual és la recerca, la
recuperació, difusió, i promoció de la protecció i conservació
del patrimoni natural, arqueològic, històric i cultural de
Tivenys i el seu entorn geogràfic.
Com a nova entitat i amb ganes de donar-se a conèixer
participem dins la Setmana Cultural de Tivenys al col legi la
Pineda que ens obre les portes per exposar a l’alumnat la
manera de viure dels seus avantpassats. També vam prendre
de ruta als participants del camp de treball del Voluntariat. Al mes d’agost i dins de l’activitat Tardeja a
Tivenys organitzem una ruta guiada pel Coll de Marro on es va visitar 13 cocons, 3 molins de l’estraperlo,
fornets, camins de ferradura entre altres.
Volem fer partícips als veïns del pobre i aprofitem aquest espai per agrair la col laboració desinteressada
per portar a terme l’inventari de geolocalització de diverses construccions a Manolo “Lo Manyo”, Juan
José “Lo Zurdo” Gerardo Marti, Jaume Bartolome entre altres. També fer una menció a l’ajuntament i a
l’IRMU per la bona predisposició a tirar endavant aquest gran projecte.
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Associació de mares i pares d'alumnes
Gràcies a la millora en la situació pandèmica, aquest
any s’han pogut viure unes festes més similars a les
que tots i totes recordàvem i amb més activitats de
convivència. Dins d’aquestes, l’AMPA, ha pogut
col laborar amb un espectacle circense familiar.
El dilluns dia 27 de setembre, dins del programa de
festes de Sant Miquel, al Recinte Firal, els artistes
Francisco Rojas, també conegut com a Mr Dyvinetz,
i Sergio Benítez van presentar el seu espectacle
“Arran de terra”. Una exhibició que barreja, màgia,
mímica i acrobàcia tot presentat amb un toc
d’humor apte per a tots els públics, on grans i petits
van gaudir, inclús participar, de la màgia visual i del
risc d’algunes de les figures que realitzaven.
Juntament amb aquest acte L’AMPA va incloure la
venta de pastes i begudes, al Parc Municipal, que
van servir per acompanyar també el Bingo Popular
organitzat per l’associació de Dones de Tivenys.
Aprofitem aquest mitjà per agrair a tothom qui va
assistir i col laborar a l’acte.

La Gandaia tornem a ballar per les
Festes Majors.
Per fi vam tornar a ballar la jota després
de mesos sense poder-la ballar: un cop
més el color de les faldilles i les gandaies
va tornar a lluir, els mantons van voleiar
al so de la música i els peus van tornar a
puntejar amb les notes musicals.
Aquestes festes, gràcies a l’equip de
govern de Tivenys que ho ha fet possible,
La Gandaia hem pogut participar a la
ballada tradicional de la jota de Tivenys
el dia de Sant Miquel, acompanyant les
pubilles i hereus de les festes majors,
evidentment tenint present en tot
moment les mesures de prevenció i
adaptant-nos
a
les
restriccions
pertinents.
Després d’un llarg temps sense ni tan sols poder organitzar la nostra trobada anual de grups de jota dins
del marc de fires, ni poder assistir a les diferents trobades de jota que se celebren als pobles veïns,
esperem que aquesta ballada sigui l’inici de molts actes més i puguem continuar ballant i retrobant-nos
en motiu de Festes, trobades i actes culturals diversos.
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Llar d'infants
municipal
de Tivenys
Aquest curs 2021/2022, la llar d’infants
ha començat amb un total de 9
alumnes.
Actualment, estem portant a terme el
projecte de la flamenca i, lligat a això,
estem col•laborant amb el projecte
Emma, una iniciativa per recaudar
fons per a la investigació del càncer
de mama.
Tothom qui estigui interessat en
col•laborar, es pot posar en contacte
amb nosaltres.

Reconeixement a la
Lliga contra el
càncer de Tivenys
El dia 22 d'agost,
rebiem el testimoni que
acredita la participació del nostre poble en la
lluita contra el càncer.
La regidora de societat i benestar Paula Piñol va
donar la benvinguda i el reconeixement als
voluntaris i voluntàries de la lliga contra el càncer,
de la mà de Tere Manich com a representant.
Tots ells i elles mereixedors d'un gran agraïment
per la seua tasca, que des de fa molts anys,
s'encarrega de visualitzar i combatre una malaltia
que afecta a gran part de la nostra societat.
Actualment, Tivenys forma part dels municipis
que participen d'aquests relleus solidaris,
iniciativa que vol recórrer el país sencer deixant el
testimoni d'una lluita imprescindible.
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Mulla't per l'Esclerosi Múltiple 2021
888€ recaptats!!!
El dia 16 de juliol, a través de la venta del material
de la nova temporada, la tómbola del material
d'anys anteriors, la venta d'aperitiu i les
donacions, es van recaptar 888€ que van anar
destinats a la Fundació Esclerosi Múltiple, que
treballa per aturar l’impacte de la malaltia en la
vida de les persones amb esclerosi múltiple i el
seu entorn.

A la imatge, l'acte simbòlic del salt solidari pel
Mulla't.
Des del grup de persones voluntàries per
l'esclerosi múltiple de Tivenys, volem agrair a
totes les persones que van col laborar, durant la
jornada del Mulla't al poble, la seva aportació.

Les Dones de Tivenys amb la Marató de TV3
El passat 28 de setembre, coincidint amb les Festes Majors
de Tivenys, l’Associació de Dones, vam organitzar un bingo
per recollir fons per la Marató de Tv3, que aquest any
2021 es destinaran a investigar sobre la Salut Mental, tant
afectada durant la pandèmia.
Va haver una gran participació dels veïns i veïnes del
poble, demostrant, un cop més, la solidaritat de tots.
L’import recaudat va ser de 540.80 euros, que seran
ingressats en breu als compte de la Marató.
Des de l’Associació de Dones de Tivenys, donem les
gràcies als tivenysans i sobretot als comerços i
col.laboradors del poble per haver donat els productes ja
que, gràcies a ells es va poder dur a terme el bingo
popular.
“De les petites coses procedeixen les grans”.
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Voluntariat
per la llengua
Després de la iniciativa de converses d'aquest estiu i
seguint en la línea de treball per la integració, la
cohesió i la voluntat de conèixer-nos millor els uns als
altres, divendres 22 d'octubre es va portar a terme la
presentació del programa del voluntariat per la
llengua, a càrrec d'Ester Martí, tècnica del consorci i
voluntària per la llengua a les Terres de l'Ebre,
acompanyada d'Eladi Galbe.
El Voluntariat per la llengua (VxL) és un programa per
practicar català a través de la conversa. Es basa en la
creació de parelles lingüístiques formades per un
voluntari o voluntària, que parla català fluidament, i un
aprenent o aprenenta, que en té coneixements bàsics
i vol adquirir fluïdesa.
El VxL ofereix dues modalitats: presencial (les parelles
han d'assistir al lloc de trobada que hagin acordat) i
virtual (les parelles fan les trobades per mitjà
d'Internet, a través de plataformes de videotrucada).
Totes aquelles persones interessades en formar-ne
part, es poden posar en contacte amb l'ajuntament.

Ens acomiadem de...
MªCinta Montardit Cugat
ens va deixar el dia 16/06/21
a l'edat de 84 anys

Carmen Fernández Rodríguez
ens va deixar el dia 04/10/21
a l'edat de 85 anys

Josefa Homedes Casas
ens va deixar el dia 06/07/21
a l'edat de 81 anys

Juan Estupiñá Barberà
ens va deixar el dia 15/10/21
a l'edat de 86 anys

Rufino Montardit Piñol
ens va deixar el dia 19/08/21
a l'edat de 93 anys
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PASSEM LO RATO

Tivenys en la premsa històrica
Diario del Comercio. Órgano del Partido Liberal Dinástico. 30/09/1899

L'any 1910, Tivenys
tenia 1938 habitants.

L'església parroquial de Sant Miquel fou
construïda entorn del 1793, un edifici barroc
amb trets neoclassicitzants de tres naus, amb
vuit altars a les naus i passadissos laterals. Fins
el 1936 tenia un notable retaule gòtic procedent
de Cardó. Durant la guerra civil de 1936-39 va
perdre els seus antics retaules i imatges.

Al 1860, a Tivenys s’hi comptaven 308 cases
habitades al nucli antic, disposades en nou
carrers estrets i empedrats i una plaça on es
venien les hortalisses. Aleshores la casa del
comú, un edifici quadrat, es repartia entre la
sala comunal, les escoles i la presó. El mateix
any 1860 en els Masos vivien 31 famílies i hi
havia dos molins vells deshabitats.
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L'any 1845 hi havia a
Tivenys 20 fàbriques de
terrissa.
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SALUT

La hipertensió arterial
Beatriz Satué i Xaro Bautista

Parlem d’hipertensió arterial quan tenim la pressió
de la sang per sobre dels valors normals (140/90).
Pot danyar el cervell (embòlies cerebrals), el cor, el
ronyó i el sistema arterial en general. Si, a més,
fuma, beu alcohol, està gras, no fa exercici, viu
amb estrès o menja molts greixos, el dany és més
gran.
La hipertensió arterial és una malaltia crònica que
l’acompanyarà tota la vida. La vostra metgessa de
família o infermera us ajudarà a aprendre a
conviure amb ella mantenint una bona qualitat de
vida.
Moltes persones que tenen la tensió alta
aconsegueixen controlar-la realitzant petits canvis
en el seu estil de vida:

Menjar amb poca sal: Cal evitar aliments
precuinats, pastilles de brou, embotits,
conserves i salaons. Cuini sense sal. Substitueixi
la sal per condiments d’herbes aromàtiques,
all, ceba, pebre, llimona o vinagre.

Perdre pes en cas de sobrepés. Als restaurants
demani que el seu plat li cuinin sense sal. Cuini
al vapor, a la planxa o bullits. Utilitzi oli d’oliva.
Deixar de fumar i no beure gaire alcohol.
Fer exercici: Faci exercici adequat a la seva edat
i salut, com a mínim camini 3 vegades a la
setmana durant 30 minuts a pas lleuger.
Aprengui a mirar-se la pressió a casa.
També podem demanar-li al nostre veí Juan
Jose "lo Surdo” que ens ensenye a conèixer i
buscar “botgeta” i ens en podem fer una
infusió.
Medicació: Si li recepten medicació, pot ser que
n’hagi de prendre tota la vida. Estableixi una
rutina diària per no oblidar-se mai del
tractament. En cas que noti que no es troba bé
o davant de qualsevol dubte, consulti sempre
el seu metge, infermer o farmacèutic. Hem de
tenir en compte que alguns medicaments
poden fer pujar la tensió, com l’aspirina, els
antiinflamatoris, medicaments efervescents,
medicaments per als refredats, etc.

La salut mental
Amb motiu de la celebració del dia mundial de la
Salut Mental, el 10 d’octubre, hem cregut
convenient incloure el tema a la revista del poble.
Comencem pel més bàsic.
Què entenem per Salut Mental?
La salut mental inclou benestar emocional,
psicològic i social. Afecta a la nostra manera de
pensar, en com ens relacionem, amb qui ho fem,
en les decisions que prenem i en com reaccionem
a les adversitats. És important en totes les etapes
de la vida, des de la gestació, passant per la
infància, l'adolescència, la vida adulta i també, és
clar. la vellesa.
Què és una malaltia mental?
Es una afecció que pot tenir diferents nivells de
gravetat, i que acostuma a afectar a tots els
aspectes de la nostra vida fent-la més difícil.
Afecta al nostre estat d’ànim, a la nostra conducta,
a la percepció del món, a la nostra vida social i, fins
i tot, afecta la nostra salut física. Així, els trastorns
i/o malalties mentals ens fan més vulnerables a
patir un accident cardiovasculars, diabetes tipus 2
o a desenvolupar malalties cardíaques.
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Pili Coll Garcia
Psicòloga

L’estigma que envolta la Salut Mental.
I si, per exemple, em diagnostiquen un episodi
depressiu significa que estic boig o que sóc dèbil?
No, és al contrari. Anar a teràpia, demanar ajuda
quan els nostres recursos no estàn sent suficients
per afrontar les coses és un acte de valentia i
d’amor propi.
I si tenim clar que la Salut Mental és important, ho
és encara més en la infància i adolescència. Una
etapa on la nostra personalitat, allò que ens fa
únics, es va formant a base de jocs, vivències, les
relacions que tenim i de les emocions que tot això
ens genera.
Cuidar la nostra salut mental i la dels més petits
doncs, esdevé una necessitat social.
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ESPORTS

Atletisme

Per Lara Melich

Laia Monforte al top ten estatal i seguint...
El cap de setmana del 3 i 4 de juliol es va
celebrar el Campionat d’Espanya Sub20
d’Atletisme en Aire Lliure a Montsó, Osca. En
aquesta competició, l’atleta local Laia Monforte
va participar en la prova de 400m, amb un
temps a la semifinal de 57.08, que li va
permetre classificar-se per a la final en 7a
posició.
A l’endemà es va córrer una final molt ràpida,
amb unes marques de les guanyadores que
donaven accés als Campionats d’Europa i on es
va batre el rècord del campionat. En aquest cas,
Laia va disputar la prova acabant en 8a posició,
amb una marca de 57.55, que la sitúa en el top
10 estatal de la seva categoria. D’aquesta
manera tancava el cicle d’aire lliure en
categoria Sub20.
Al setembre, tornant a la rutina, els atletes han
reprès els entrenaments, començant així un
nou cicle en les respectives categories: Pau
Monforte en Sub18, Marcel Beltran en Sub20 i
Laia Monforte en Sub23. Tornen tots tres amb la
il lusió renovada per aconseguir els objectius
marcats.

Com a primer tast competitiu, el 23 d’octubre
es va córrer la 17a Milla Urbana del Perelló, on
Laia va arribar en segona posició.

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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ESPORTS

Tennis Taula
Arcadi i Joan Martínez, tercers classificats al campionat
de Catalunya per Comarques en dobles masculins

Els dies 2 i 3 d'octubre, va tenir lloc a Bàscara el
XXXI Campionat de Catalunya per Comarques de
tennis taula, que la temporada anterior no es va
poder disputar degut a la pandèmia, on hi van
competir 39 equips, 109 jugadores i jugadors i 46
parelles de dobles.
Arcadi i Joan Martínez, els dos palistes tivenysans,
hi van competir en diferents categories, com a
integrants del Club Tennis Taula Tortosa, i en van
obtenir uns bons resultats.
En la fase de grups, Arcadi arribava a la final
juntament amb els seus companys de CTT
Tortosa, obtenint un segon lloc enfront del CTT
Girbau de Vic.
La parella formada per pare i fill, Arcadi i Joan, van
competir també en la categoria de dobles
masculins, obtenint un tercer lloc al perdre en
semifinals per un ajustat 3-2.

Prèviament, el 12 de setembre, es va disputar
l'open de Tortosa, on Joan Martínez va quedar
tercer classificat en la categoria individual absolut
masculí.
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ESPORTS

Futbol

Col labora: David Montardit

La Unió Esportiva Tivenys inicia la temporada 2021-2022

Per fi tenim el plaer de poder incloure la Unió
Esportiva Tivenys a la nostra secció d'esports.
Després de no competir la darrera temporada,
degut al context de la COVID-19, aquesta
temporada 21-22 el Tivenys torna renovat i amb
totes les ganes.
Diumenge 19 de setembre iniciaven la temporada
amb el seu partit de debut a Ginestar, que va
acabar amb empat.
Dissabte 25 de setembre van jugar el partit de
Festes Majors a la Valleta, on rebien el filial de
l'Aldeana, amb la sacada d'honor de les pubilles i
hereus i la presentació de l'equip.

L'equip:
Entrenador:
Ignasi Mauri
Migcampistes
Porters:
Cristian Melero
Eric Barberà
Defenses:

El marcador:
19/09/2021

C.E. GINESTAR - U.E. TIVENYS:

2-2

25/09/2021 U.E. TIVENYS - U.E. ALDEANA B:

4-2

02/10/2021

C.F. GANDESA B - U.E. TIVENYS:

2-0

09/10/2021

U.E. TIVENYS - C.F. LA GALERA:

3-0

16/10/2021

U.E. TIVENYS - S.C.E.R. L'AMETLLA: 2-2

23/10/2021

C.D. LA CAVA B - U.E. TIVENYS:
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Francesc Montolio
Xavier de la Torre
Joan Adell
Miquel Piñol
Ronys Aranguri
Josep Altadill
Àlex Fernàndez
Hicham El Kerabi
Jordi Vicente
Jonathan Cortés

Fouad Masghar
Xavier Platero
José Luís Amador
Jordi Sanz
Joan Miquel Piñol
Davanters:
Robert Beltran
Adama El Hadji
Pau Mauri
Omar El Hamdouni
Manuel Navarro
Francesc Piñol
Fran Martín
Ibrahim Outada
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FOTOREPORTATGE

L'ESTIU AL POBLE
Sortida Petjades

Gemma Borràs

Excursió a les Planes

Carme Pinyol

Vermut solidari a les piscines. MULLA'T.

Última tarde de piscina

A la piscina!

Baixant pel riu

Cesc Pujol

Martí Pujol

Estela Piñol

Marta Mauri
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FOTOREPORTATGE
Al tardet i sense cap núvol

Xavi Pino

Piraguada AJT

Petjades al Castell

Maria Ginovart

Emma Barberà
Un banyet a Tivenys

Imma Melich
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HORARIS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
DE L'AJUNTAMENT DE TIVENYS
L'horari
d'atenció
al
públic
presencial és de dilluns a divendres
de 9h a 14h, però cal demanar cita
prèvia.
Si vols demanar cita o fer alguna
consulta,
l'horari
d'atenció
telèfonica és de 10h a 14h de dilluns
a divendres. Truca al 669 951 021.

A l'Ajuntament de Tivenys pots
trobar l'assistència de diversos
professionals.
Treballadora Social - Dilluns
Tècnic Municipal - Dimecres
Orientador Laboral - Divendres
Tècnica de Joventut - Dimarts

NOU HORARI DEL CONSULTORI MÈDIC
A partir del 2 de Novembre:

Dilluns de 15:30 a 19:30 hores.
De dimarts a divendres de 9:00 a
13:30 hores.
El dimecres es faran els anàlisis.
Els dijous no visitarà la metgessa.

Si necessites demanar hora truca al
977 49 61 63
Per demanar hora, fer consultes o
demanar renovació de la recepta
electrònica envia un whatsapp al
646 663 893 (NO trucades)
Per qualsevol urgència: 061

*Cal cita prèvia en tots els casos

Recorda: A l'Ajuntament de Tivenys, ja no es
gestiona cap tema relacionat amb el consultori
mèdic (horaris, visites, etc).

TIVENYS AMB EL

Els dijous a les 9:00h, es reprenen les
classes de gimnàstica ''Fes-te àgil''.

L'Ajuntament comunica:

AMPLIACIÓ DE L'HORARI
DEL SERVEI DE BAR DEL
CASAL DE LA GENT GRAN
A partir del 30 d'octubre:
De dilluns a divendres de 13.30 a
19.30 hores.
Dissabtes, diumenges i festius de
12.00 a 20.00 hores.

FES LA TEVA DONACIÓ A
L'AJUNTAMENT DE TIVENYS

De dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 hores

Obert a tot el public

