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EDITORIAL
Seguirem esforçant-nos!
Lo Pregoner va nàixer amb uns principis molt clars i
que ens agrada revisar de tant en tant per no
esbiaixar-nos dels nostres plantejaments inicials.
Un dels fonaments d'aquesta publicació és el d'actuar
com a element cohesionador del municipi, fent poble
i fomentant la identitat local, i així ho ha vingut fent
en posar en valor totes les iniciatives que es porten a
terme al nostre poble, promocionant-les, informant
d'una manera veraç, plural i transparent, evitant el
partidisme o subjectivitat i despertant l'interès de la
població envers totes les dimensions de la nostra
societat més propera.
Ser un referent informatiu per a tivenysans i
tivenysanes era un objectiu ambiciós i ens consta que
aquesta meta està superada amb escreix, essent Lo
Pregoner, tant en format paper com digital, un recurç
freqüent d'informació i entreteniment per a tots els
perfils de tivenysans i tivenysanes, tant nadius com
adoptius, tant residents al poble com estrangers,
forans, nouvinguts o qualsevol persona que sent
interès o estima pel nostre poble, tant grans com
joves, homes com dones, de diferents ètnies o
cultures. La pluralitat i la participació són dos dels
múltiples reponsables d'aquesta fita, ja que
comporten que pràcticament tothom se senti
representat o interpel·lat pel butlletí municipal del
seu poble.
Tot plegat, és motiu, sens dubte, de satisfacció, però
també de motivació per seguir treballant per
mantenir aquests principis i , en definitiva, per seguir
fent arribar Lo Pregoner a totes les llars i persones
que l'esperen.
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Veïns i veïnes, Lo Pregoner de nou em dona la
oportunitat d’adreçar-me a tots i totes i poder-ho
fer havent tancat l’estiu i, sobretot, unes festes
majors molt molt intenses.
Aprofito aquest espai per agrair un cop més el
treball fet per tothom, la dedicació en cada detall
que va fer possible tots i cadascun dels actes que
vam viure aquest Sant Miquel 2022 i també, i molt
important, el civisme i la responsabilitat de tothom
per viure-les al màxim però amb seny, amb tota la
energia, però també respectant-nos, i amb la
satisfacció de viure-les i tancar-les sense cap
incident i amb una actitud immillorable per part de
totes i tots vatros. Tornar a viure unes festes amb
tota la força ha estat un autèntic regal i un privilegi
que feia molt temps que esperàvem, però la espera
certament ha valgut molt la pena.
Encarem un final de tardor i un hivern on, passades les festes, cal seguir
caminant. Tal i com vaig dir-vos en el discurs de la tarda-nit del pregó, Tivenys
tenim molts reptes per afrontar, molts objectius per seguir encarant amb la
brúixola intacta i la il·lusió del primer dia per seguir fent de Tivenys un poble
millor. Hem tirat endavant molts projectes a tots els nivells aquest 2022, alguns
de caire social i per a les persones, altres de caire cultural i d’oci, de caire
participatiu i també projectes transformadors del nostre dia a dia, de la nostra
realitat, projectes i millores que, durant aquest 2022, han fet seguir transformant
Tivenys.
En destacaria l’inici d’obres de l’EDAR o la implementació del vial peatonal per
enllaçar el poble amb l’horta de dalt i el cementiri, les millores de seguretat a la
zona de pàrquing de l’assut, les millores a la zona esportiva de la Valleta, els
arranjaments de camins, la instal·lació dels espais amb wifi obert per tothom o
projectes de futur com Firarrels o el conveni per disposar dels terrenys de
l’antiga ceràmica.
Tots i cadascun d’ells, són la prova del camí a recórrer, de les oportunitats de
seguir construint un Tivenys per tothom, amb més oferta per tothom, amb eines
per tothom, espais per teletreballar, espais per aprendre català, espais per seguir
cuidant de tothom i acompanyant a tothom.
Tot aquest camí recorregut, resumit amb poc però treballat amb molt, només és
una part del trajecte fet, dit de passada, en un context difícil tant interna com
externament. Una acció de govern marcada per la dificultat d’endreçar les
finances del poble, de posar al dia econòmicament una gestió complicada que
ha condicionat i segueix condicionant les inversions del poble, però sent
conscients que és imprescindible, era i ho continua sent, seguir endreçant la
casa a nivell intern per poder garantir un futur millor per al conjunt del poble.

Ajuntament de Tivenys

Seguim!

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

“El més important és fer activitats
que ens ajuden a ser feliços”
Maria José Cañadó té 52 anys, és de Tivenys i
insistix a mostrar-se’n orgullosa de ser-ho. És
llicenciada en INEFC per la Universitat de
Lleida i ha fet formació variada en activitats
dirigides, en què s’ha convertit en el gran
referent del seu poble. Des que era
adolescent, amb algun parèntesi, que fa
classes per a les dones del poble. Tant se val
l’horari, la modalitat, l’espai o la quantitat i
diversitat de les assistents. Per a ella ha estat
irrenunciable. També va acumular 20 anys
fent activitats dirigides a centres de Lleida,
Amposta i Tortosa i ha exercit també de
formadora de monitors. Des de fa 17 anys, és
professora d’Educació Física a l’institut de
Roquetes, i actualment n’és la cap del
departament.

Quan va començar a fer esport?

Per alguna cosa seria.

Jo de petita vaig fer atletisme, patinatge, ballet,
bàsquet...Anava provant, però sí que notava que
m’anava molt bé per a canalitzar emocions,
perquè era molt nerviosa. A casa amb la meua
germana ballàvem i miràvem programes d’Eva
Nasarre [conductora d’un programa de
Televisió Espanyola que es deia Puesta a punto].

Fins i tot venia gent a casa a que li féssem
rehabilitació, i nosaltres a tothom dèiem que sí.
Portaven la pauta del metge i nosaltres els
ajudàvem.

I s’ha acabat convertint en una referència de
l’activititat física per a tothom a Tivenys. Com
es va gestar això?
La meua germana i jo des de menudes que fem
esport. Però sempre en fèiem a fora perquè
aquí al poble no se’n feia. Després, ma germana
quan va fer els 15 anys va començar a ensenyar
a patinar els nens i als 17, li van demanar que fes
gimnàsia per als grans i jo també m’hi vaig
posar, amb ella, al local on es feia el ball, davant
de casa nostra. A dalt hi havia una gramola,
posàvem música i fèiem l’activitat. Natros
allavons no sabíem fer classes, érem totalment
novelles, però la sort és que al poble a la gent
tot el que hem fet li ha semblat bé.
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Ha sigut sempre una dedicació remunerada?
Al principi, no. Després, sí, però hem fet moltes
coses senzillament perquè ens agradava. Fins i
tot ara, em sento afortunada perquè em
paguen per fer una cosa que m’agrada tant.
Quines iniciatives o quines accions recorda
amb més nostàlgia?
En el marc d’una desfilada solidària, vam
muntar un festival de ball amb totes les dones
que venien a fer gimnàstica, que tenien poc
més de 30 anys. Elles es van fer el vestuari i va
sortir molt bé, també l’escenografia. Recordo
que em vaig afartar de borraines i després vaig
estar tota la nit vomitant. Totes guarden els
vestits i encara se’n recorden. En este punt, ma
germana ja tenia clar que li agradava fer classes
als nens, i jo em decantava cap a les dones, de
la meua edat o més grans.
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Però vostè també és professora d’Educació
Física.
Sí, a l’institut de Roquetes. I allí el missatge que
sobretot faig arribar als alumnes és que és
important que puguen fer activitats que els
ajuden a ser feliços, i l’esport és una d’estes
opcions.
Amb
les
dones,
m’agrada
especialment percebre com de vegades les
veus decaigudes i l’activitat els puja el nivell
d’energia. M’agrada especialment veure que
quan faig una classe dirigida, la gent s’ho passa
bé, i amb les dones això em passa més.
L’esport és terapèutic.
Si, però tampoc amb tothom igual. A la gent
que som ansiosos ens va millor. Jo les classes
aquí al poble no les he volgut dixar mai. Quan
estudiava en horari nocturn i preparava les
proves per a INEF, feia de monitora a l’empresa
municipal de Tortosa i encara quan acabava
pujava a Tivenys i feia classe per a tres dones a
les escoles, de 10 a 11 de la nit. I no em feia
peresa.
Aprecia molt, pel que veig, els beneficis que
tenen les seues classes en la gent. Però a vostè,
què li reporta fer classes dirigides?
És com un benestar, també, per a mi. Anar a
una classe dirigida com a alumna, no m’acaba
d’omplir, però quan les faig jo, i mira que soc
més aviat vergonyosa, és diferent. És donar per
a rebre a l’hora que fas esport. Em fa pujar
l’adrenalina. Podria passar-m’hi hores.
I al poble no ha dixat mai de fer classes
dirigides?
Només el període en què vaig a estudiar a fora,
a Lleida, en què també vaig fer extraescolars
d’aeròbic en un gimnàs; després treballo a
Tortosa i Amposta, em caso...i quan tinc la meua
primera filla, la Julia, reenganxem les classes a
Tivenys, quan jo tenia 33 anys, i fins a avui.
Mai li ha passat que no tinga gens de ganes
d’anar a fer una classe o una sessió?
Mai, ni de vegades estant malalta o més
desanimada. Quan m’hi poso, és com una
droga. M’he enganxat a l’esport.
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MªJosé en una de les activitat al poble.

Al poble se sent reconeguda, suposo.
Sí. L’època que potser em va costar més fer les
classes va ser quan va morir mun pare, però
aquí tracto amb una gent tan agraïda, que no
m’ho vaig poder dixar. Hi ha hagut èpoques en
què hem fet classe de 7 a 8 del matí, o al camp
de futbol i online durant l’època del covid. Una
altra particularitat és que al poble venia gent
molt diversa i de diferents edats, i intentava fer
coses per a tots els subgrups: una mica de ball,
una mica de pilates, una mica de tonificació, de
manteniment...
I el contingut de les classes que ha fet aquí al
poble, com ha anat evolucionant?
Al principi fèiem exercicis més analítics, taules
de gimnàstica separades de la música; després
vam afegir acompanyament de música...Les
activitats dirigides van una mica al ritme de la
societat. Quan la gent tenia falta de xalera, eren
d’una manera, potser més intensa, i ara que
potser falta més espiritualitat i més calma, la
gent tendix més al pilates o al ioga. També va
haver un moment de boom de l’aeròbic, en què
em cridaven de tot arreu.
Actualment, a part de la seua faena a l’institut,
ja només fa classes a Tivenys?
Sí, les que fem a l’ajuntament o al centre
d’interpretació. M’hi sento a gust i no tinc
tampoc la pressió de seguir l’última tendència.
En els darrers anys, la forquilla s’ha mogut entre
cinc i quinze assistents a cada sessió. La majoria
sempre dones.
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D’homes, només recordo Vicent del Macario.
Sempre he trobat que els homes que venien a
les classes amb tot de dones eren valents, i de
fet així vaig conèixer el meu home, Pep, en un
gimnàs de Tortosa.
I després ha vingut la piscina.
Hi vaig començar l’any passat, quan em van
oferir fer tres hores d’aquagym en tot l’estiu. Jo
no n’havia fet mai i m’hi vaig haver d’esforçar
molt per a preparar-les. Enguany, en canvi, hem
fet més hores, tots els dimarts, i ho he portat
amb més relax. No improviso mai, però de
vegades en funció del que et demana la gent
pots anar introduint canvis.
Ser de Tivenys i tenir este vincle suplementari
amb el seu poble ha de ser gratificant.

Aquest estiu, a l'activitat d'aquagym.
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Per a mi és molt gran. Jo sempre he sigut molt
feliç aquí. No tinc bon record de l’època que
vaig estudiar a La Consolació a Tortosa, per
exemple. M’agrada molt Tivenys i és molt
gratificant que sempre hagin comptat amb mi.

6

GESTIÓ MUNICIPAL

Resum dels darrers plens municipals
Els següents 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 27 DE JULIOL DE 2022

ÀREA DE SECRETARIA INTERVENCIÓ
1. Aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària del dia 8 de
juny de 2022. Aprovació per unanimitat.
2. Proposta d'acord d'adhesió a la Central de Contractació de la Federació
Espanyola de Municipis i Provincies (FEMP) (EXP. 2022-0000413). Aprovació per
unanimitat.
3. Proposta d'acord d'adhesió al Sistema de Contractació Centralitzada Estatal
(2022-0000414). Aprovació per unanimitat.
4. Proposta d'aprovació inicial del projecte reformat de l'obra "Reforma vestuaris
per adequació de gimnàs" (EXP.2022-0000307). S'aprova per majoria absoluta de
quatre vots (ERC) a favor i un vot (PSC) en contra.
ÀREA DE SERVEIS AL TERRITORI
5. Proposta d'aprovació provisional de la modificació puntual del POUM de Tivenys
per a la concreció dels sistemes d'espais verds i equipaments en l'àmbit de
l'ermita del Carme i el dipòsit municipal (EXP. 2022- 0000081). S'aprova per
majoria ambsoluta de quatre vots (ERC) a favor i un vot (PSC) en contra.
ÀREA D'INTERVENCIÓ
6. Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 8/2022 mitjançant
crèdit extraordinari i/o suplement de crèdit i transferències de crèdit (EXP.20220000425). Aprovació per unanimitat.
ÀREA ALCALDIA
7. Dació de compte dels decrets de la presidència del núm. 167 al núm. 229 de
2022
8. Donar compte d'assumptes d'interès municipal. No se'n presenta cap.
9. Despatx extraordinari per motius d'urgència. No se’n presenta cap.
10. Precs i preguntes. No se'n formula cap.
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PLE EXTRAORDINARI

DEL 16 DE SETEMBRE DE 2022

ÀREA DE SECRETARIA INTERVENCIÓ
1. Aprovació incial del reglament regulador del complement de productivitat. Els
principis i les normes del reglament serar d'aplicació al personal funcionari i
laboral de l'ajuntament. S'aprova per majoria absoluta de quatre vots (ERC) a favor
i tres abstencions (PSC).
2. Aprovar, si escau, modificar puntualment el calendari de sessions plenàries
ordinàries adoptat en el ple d'organització endarrerint el ple ordinari que s'havia
de fer el dia 28/09/2022 per realitzar-lo el dia 19/10/2022 amb la conformitat de tots
els grups municipals. Aprovació per unanimitat.
3. Aprovació provisional, si s'escau, modificació pressupost 11-2022 per crèdit
extraordinari, finançat amb baixes de crèdit de despesa del pressupost vigent.
Aprovació per unanimitat.
4. Aprovar, si s'escau, concedir una subvenció nominativa a la U.E. Tivenys i el
corresponent conveni regulador. Aprovació per unanimitat.
5. Aprovar, si s'escau, l'expedient i plec de clàusules administravtives particulars
que ha de regir la contractació mitjançant procediment negociat (adquisició
directa), del contracte privat d'arrendament de l'inmoble per destinar-lo a
magatzem de la brigada municipal. S'aprova per majoria absoluta de quatre vots
(ERC) a favor i tres abstencions (PSC).
6. Aprovació, si s'escau, compte general de l'exercici 2021 i resta estats comptables
que conformen l'expedient. S'aprova per majoria absoluta de quatre vots (ERC) a
favor i tres vots (PSC) en contra.

PLE ORDINARI

DEL 19 D'OCTUBRE DE 2022

ÀREA DE SECRETARIA INTERVENCIÓ
1. Aprovar, si escau, esborrany acta sessió ordinària del 27 de juliol de 2022.
Aprovació per unanimitat.
2. Aprovar, si escau, esborrany acta del ple extraordinari del dia 16 de setembre de
2022. S'aprova per majoria absoluta de quatre vots (ERC) a favor i tres vots (PSC)
en contra.
3. Aprovació, si escau, ratificar decret en que s'aproven els convenis 2022 amb el
CCBE (Conven treball i formació 2022; Convenis costos socials 2022; Programa
cura infants de 0-14 anys 2022; Subvenció que otorga el CCBE; Costos residus
2022; Conveni assistència tècnica 2022). Aprovació per unanimitat.
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4. Aprovar provisionalment, si escau, la modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa per assistència i estada a la llar d'infants per la seva
adaptació a la normativa vigent segons la dissetena disposició addicional de la Llei
2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administravtives i del
sector públic. Aprovació per unanimitat.
5. Aprovar provisionalment, si escau, la imposició de la taxa per drets d'examen i
participació en proves selectives i l'ordenança fiscal reguladora de la mateixa.
S'aprova per majoria absoluta de quatre vots (ERC) a favor i tres abstencions (PSC).
6. Aprovar provisionalment, si escau, la modificació de l'ordenaça fiscal reguladora
de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de natralesa urbana, segons
model facilitat per BASE-Gestió d'ingressos locals de Diputació de Tarragona,
adherint-se íntegrament al text articulat aprovat per la Diputació de Trragona
publicada al BOPT núm. CVE 2022-01506 de 03/03/2022. S'aprova per majoria
absoluta de quatre vots (ERC) a favor i tres vots (PSC) en contra.
7. Aprovar provisionalment, si escau, la modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa d'expedició de documents administratius. S'aprova per
majoria absoluta de quatre vots (ERC) a favor i tres abstencions (PSC).
8. Aprovar, si escau, l'expedient de contractació de l'obra de "Reforma i millora de
l'eficiència energètica dels vestuaris per adequació de gimnàs" mitjançant
procediment obert simplificat, plec de clàusules administratives particulars i plec
de prescripcions tècniques. S'aprova per majoria absoluta de quatre vots (ERC) a
favor i tres vots (PSC) en contra.
9. Aprovar, si escau, modificació Pressupost 12-2022 per suplements de crèdit
finançat amb RT de despeses generals exercici anterior per complir indicacions
pla sanejament financer. S'aprova per majoria absoluta de quatre vots (ERC) a
favor i tres vots (PSC) en contra.
10. Aprovar, si escau, el Pla de Sanejament Financer per al periode 2022-2025.
S'aprova per majoria absoluta de quatre vots (ERC) a favor i tres vots (PSC) en
contra.
11. Donar compte de les línies fonamentals del Pressupost 2023 (expedient 559).
12. Donar compte PMP 2on trimestre.
13. Donar compte execució trimestral del segon trimestre de 2022 (expedient 264).
CONTROL I FISCALITZACIÓ
14. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 230 al núm. 386
de 2022.
15. Introducció punt per urgència. No se'n presenta cap.
16. Precs i preguntes.
17. Informes d'alcaldia. No se'n presenta cap.
Butlletí d'informació municipal de T I V E N Y S
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L'Ajuntament de Tivenys projecta un gimnàs
municipal aprofitant les instal·lacions de les piscines
Amb l'objectiu de fomentar l'exercici físic a la
població i evitar els desplaçaments per tal de
poder-lo realitzar, l'equip de govern va engegar el
projecte de gimnàs municipal que ja havien
anunciat en campanya.
Aprofitant els equipaments de les piscines
municipals, i per tal d'amortitzar aquests espais,
que actualment només són utilitzats dos mesos a
l'any, s'aposta per un projecte de millores que
ajudarà a treure més rendiment a unes
instal·lacions que en el seu dia van suposar una
important inversió.
Gràcies al finançament del Pla d'Acció Municipal
de la Diputació de Tarragona i del Pla Únic
d'Obres i Serveis de la Generalitat, juntament
amb recursos propis, es va iniciar el disseny del
projecte a finals del 2019.

El dia 27 de juliol de 2022, el projecte es va
sotmetre a votació del ple municipal, amb
l'aprovació inicial, que un cop transcorregut el
periode d'exposició pública i sense haver rebut
cap al·legació en contra, quedava definitivament
aprovat.
En el darrer ple municipal, seguint els terminis
previstos, s'aprovava l'expedient de contractació
de l'obra "Reforma i millora eficiència energètica
dels vestuaris per adequació de gimnàs".
La reforma consistirà en la modificació i
adequació d'una zona de l’edifici per adequar-lo a
gimnàs, la qual contempla l’enderroc d’envans
divisoris, la formació d’una nova obertura per
accedir als vestuaris, l'eliminació d'instal·lacions,
substitució de la totalitat de lluminàries,
instal·lació de lluminàries, ventilació i climatització
en el gimnàs. Tot plegat, amb un cost total de
95.033,40 euros.

Gots reutilitzables amb missatge
Amb les festes majors de Tivenys en perspectiva i amb la finalitat
de reduir els residus que es venien generant en celebracions
anteriors, l'Ajuntament de Tivenys i l'Associació de Joves van unir
esforços per revertir aquesta situació.
Amb la concessió de la subvenció del "Pacto de Estado contra la
Violencia de Género", es va aprofitar la iniciativa d'utilitzar gots
reutilitzables per visibilitzar la causa de la violència de gènere,
amb un disseny reivindicatiu creat per Carlos Panisello i el color
lila de base.
Més de 500 gots reutilitzables van ser venuts i van evitar generar
una gran quantitat de residus amb gots d'un sol ús.
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L'Ajuntament de Tivenys aprova una subvenció de
3000€ per garantir la continuïtat de la Unió
Esportiva Tivenys
El dia 8 de setembre, l’entitat U. E. Tivenys va
registrar una sol·licitud a l'Ajuntament de Tivenys,
demanant
la
concessió
d’una
subvenció
nominativa per cobrir el dèficit de l'ens, justificant
que sense aquesta no seria possible l'inici de la
temporada per part del club.
Aquest tipus d'ajut, ja va ser sol·licitat i concedit
anteriorment, la temporada 2020-2021, en el
context de la pandèmia, a la mateixa entitat i
amb el mateix objectiu.
Històricament, comenta l'alcalde Eladi Galbe, les
entitats i associacions del poble han estat i
segueixen sent autogestionades, i des de
l'Ajuntament no s'han realitzat ajuts econòmics
directes, sinó que s'ha prestat el suport logístic
necessari per tirar endavant els objectius de cada
entitat i assegurar la seva continuïtat.
L'equip de govern entén que el context de la
COVID-19 i les circumstàncies adverses en que es
troben les entitats en el seu dia a dia, han castigat
al conjunt del teixit associatiu del nostre poble,
com al de la resta del territori, i que tot i així, la
major part d'entitats i associacions van ser
capaços d'adaptar-se, reinventar-se i garantir el
seu futur.

L'actual equip de govern, seguint l'objectiu de
donar suport a totes les entitats del poble, tenint
en compte el poc marge de maniobra del que es
disposava, i la importància dels factors social,
esportiu i històric del club, justifica la concessió
d'aquesta subvenció atenent a l'excepcionalitat
de la situació, al·legant un pes social important,
amb una activitat d'una freqüència setmanal i
amb una durada aproximada de 9 mesos a l'any,
així com també la oportunitat per als joves locals
de practicar esport i defensar uns colors que
representen el poble de Tivenys.
"En aquesta ocasió, a més, l'Ajuntament de
Tivenys, ha volgut posar en valor el factor històric
del club, donat que coincideix amb el centenari
de l'entitat i hauria estat una verdadera llàstima
no poder-lo conmemorar", remarca l'alcalde.
Havent creat aquest precedent, l'Ajuntament
exposa que atendrà i valorarà les sol·licituds que
es puguin presentar des d'altres associacions
locals que es trobin en casos d'extrema
necessitat.

Bolquers reutilitzables a la Llar d'Infants Municipal
L’Ajuntament de Tivenys, sota la iniciativa de la
tinent d'alcalde i regidora Jana Vicente, ha
engegat un projecte que consisteix amb lús de
bolquers reutilitzables aquest nou curs a la Llar
d’Infants Municipal. Amb la concessió de la
subvenció sol·licitada la Diputació de Tarragona
en matèria de medi ambient per reduir residus,
s'han adquirit més de 100 bolquers reutilitzables
que utilitzaran la major part dels alumnes de la
llar durant la jornada escolar. L’ajut és de 7.452,98
euros, el 95% del pressupost total, que és de
8.102,92 euros.
Els bolquers ecològics i reutilitzables estan
confeccionats per una empresa de les Borges del
Camp, ADZ Nadons. Els teixits amb els quals
creen els bolquers estan homologats per la Unió
Europea i són aptes per a nadons. L’únic que es
llença és un protector interior que és 100%
biodegradable.
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El projecte ha tingut una bona acollida per part
de les famílies dels infants, que s'hi han sumat de
forma majoritària. "Els xiquets i les xiquetes
marxaran a casa amb un bolquer reutilitzable
posat i un de net a la bossa, així l’endemà quan
tornin a la llar, la família li posarà el bolquer net i
el brut a la bossa per retornar-lo. Serà la Llar
d’Infants qui s’encarregarà de netejar els
bolquers bruts i desinfectar-los perquè puguin
tornar a ser utilitzats, evitant així feina extra a les
famílies", explica la regidora Jana Vicente.
L'estudi que va realitzar el consistori per decidir la
viabilitat del projecte, va concloure que Tivenys
inverteix 7.200 euros l'any per la gestió dels
bolquers rebutjats, 254 dels quals són generats
des de la llar d'infants (tenint en compte una
assistència mitja de 8 alumnes). Incloure aquests
bolquers reutilitzables suposarà un estalvi al
poble, permetrà un estalvi important per les
famílies en la compra de bolquers i contribuirà a
la sostenibilitat ambiental.
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Una nova edició del Camp
de Treball reprèn les
tasques de l'estiu passat

El dia 18 de juliol, i per segon any consecutiu, vam donar
la benvinguda als membres del camp de treball que vam
tenir al poble durant dos setmanes.
Nois i noies de diferents indrets de l'estat, van venir al
poble participant d'un camp que, com en l'anterior edició,
servia per posar en valor el nostre entorn natural
mitjançant el treball de manteniment i reparació de la
sendera que va des del carrer Campus fins les Fonts del
Carme, antic camí de la Capella.
Gràcies a l'entitat Obre't Ebre, que va tornar a confiar en
Tivenys, vam poder formar part per segon any dels
Camps de Treball oficials de la Generalitat de Catalunya.
Durant la seva estada, els joves van poder realitzar
diferents activitats al poble gràcies als voluntaris,
voluntàries i associacions que van col·laborar per fer-ho
possible.
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Abonaments de festes
compartits amb altres
poblacions

Seguint amb la dinàmica de compartir
abonaments de festes majors amb altres
poblacions, enguany la regidoria de festes
de Tivenys ampliava el número de pobles
amb els quals podiem compartir aquests
abonaments.
Veïns i veïnes de Paüls, Alfara de Carles,
Aldover, Benifallet, Bítem i Tivenys,
celebrant festes majors des del 13 d'agost
fins al 2 d'octubre, i amb la finalitat de
millorar els vincles entre els pobles i
afavorir els recursos per als joves sobretot,
podien accedir a les nits de ball dels
pobles respecius acreditant ser vilatans
d'un d'aquests.
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ACTUACIONS EN L'ESPAI PÚBLIC

Finalització de les
obres i millores de la
zona d'aparcaments
de la farmàcia.
Aquest projecte s'ha
fet possible gràcies
a:
La signatura d'un
acord via conveni
per poder fer ús
d'un dels solars
existents al
mateix espai.
L'expropiació
dels antics wc's
del casal del ball,
valorada i
portada a terme
per un valor de
2.500€ i
aprovada
inicialment i
definitivament
pel ple municipal
aprovada durant
l'any 2021.
Execució del
projecte executiu
i de les mateixes
obres
adjudicades
mitjançant
contracte menor
a l'empresa MCN
per un import de
7.488,51€.

Finalització dels
treballs derivats de
la Gestió Forestal
sostenible al nostre
poble, tenint en
compte que es
tracta d'un municipi
catalogat com a
municipi d'alt risc
d'incendi.
Manteniment i
ampliació de les
franges de
prevenció
d'incendis de
Boca de Foix i
també de La
Murta a la Tossa.
Millora d'uns 2,4
km de tram de
Camí de Boca de
Foix, augmentant
la seva amplada
en alguns punts i
reparant el seu
ferm.
Aquesta actuació
representarà un
cost de 23.681,34€ i
està subvencionada
per la Generalitat de
Catalunya amb un
95% de la seva
totalitat.
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Finalització de la
primera fase de les
tasques de neteja
del barranc de la
Valljardina.
Aquestes tasques
dirigides i a càrrec
de l'Agència
Catalana de l'Aigua
es porten a terme
per l'empresa
adjudicatària
Servidel.

Manteniment de
camins:
Repàs del ferm
del Camí vell de
Les Planes
"Lligallo de Les
Planes".
Repàs del ferm
del Camí de
Valljardina, trams
d'accés a l'Estany
i Plana del Roig.

Les tasques de
neteja han estat
concretament des
de l'inici de la pujada
de la Murta fins uns
800 metres barranc
avall.
La segona fase
d'aquestes tasques
de neteja es duran a
terme en els
propers mesos, i es
tractarà d'una
actuació total que
ha de finalitzar al riu,
concretament a la
desembocadura del
Barranc de
Valljardina.

13

GRUPS MUNICIPALS

GRUP SOCIALISTA DEL PSC DE TIVENYS

Aprofitem l'oportunitat que ens brinda Lo

Aquest any hem pogut gaudir d'unes festes

Pregoner en aquesta edició, per parlar de la

dintre de la normalitat (sense les restriccions

consolidació del nostre projecte de poble de

per la Covid). Com cada any, les associacions

cara les properes eleccions municipals de

han estat l'ànima de la festa, ja que aquestes

2023. Un projecte que va arribar al 2019 i que,

són les que fan que el nostre poble estigui

des de llavors, hem anat construint de la mà

viu, sempre han col·laborat.

de les associacions i de persones voluntàries
Canviar les festes dels pobles és molt difícil,

afins al projecte.

tal com s'ha pogut comprovar, continuant
Feliçment, hem vist com el poble ha anat

fent la majoria d'actes que es feien en el

canviant en molts de factors i com ha anat

passat; això sí, en diferents dies i horaris. El

adquirint valors i coneixements, i d’això n’hem

que volem dir, és que es van prometre uns

de fer bandera, perquè el Tivenys d’avui no és

grans canvis a festes i poques coses han

el d’ahir.

canviat (pregó, concert, proclamació de
pubilles, missa en honor al nostre patró,

El projecte d'Implicats fem poble va néixer

processó, ballada de jotes, corre bars, bé ara

sobre la base de quatre pilars fonamentals, la

busca

transparència i la participació, el turisme, la

d’orquestres i aquest any hem tornat a

cultura i el benestar de les persones. I és sobre

celebrar la tradicional missa a Sant Benet.

bars...).

S’han

reduït

les

nits

aquests pilars que s’ha construït, paletada a
paletada, l’estructura que sustenta un poble

Abans, a l'entrada i a la sortida del nostre

més dinàmic per a totes les edats, més ric

poble hi havia "el yugo y las flechas" era "el

culturalment gràcies a una gran oferta d’actes

regimen". Ara, a l'entrada i a la sortida del

i activitats, més conscienciat en les lluites del

nostre poble, al cartell de Tivenys, en la

país i de la societat i, en definitiva, un poble

nocturnitat i traïdoria, es va pintar un escrit

que no són només obres, festes i fires, sinó

on posa "Republica Catalanà". Aquestes són

també el dia a dia de serveis i oci per a la seva

unes pintades que no respecten el nom del

gent.

municipi i, per tant, tampoc a tots els seus
veïns i veïnes. La població és plural, cadascú

Estem disposats a seguir treballant pel poble

té la seva ideologia. Si no ens agradava tenir

per tal de preservar la solidesa d’aquests pilars,

símbols feixistes, tampoc ara ens agrada el

per això aprofitem aquesta publicació per

supremacisme.

anunciar que el projecte es consolida i
continua, que es manté fort i que s’eixampla

Si volen i prediquen un poble plural, net i

per seguir assolint objectius en benefici de tots

sense pintades, no poden tolerar actes com

els tivenysans i tivenysanes durant la propera

aquest. Demanem a l'alcalde que faci les

legislatura.

gestions

oportunes

perquè

s'esborrin

aquestes pintades o es canviï el cartell, li hem
Implicats fem poble és un projecte de poble a

demanat al ple i no hem rebut resposta.

llarg termini obert a tothom. Amb Eladi al
capdavant,
noves

l’equip es complementa amb

incorporacions

carregades

d’idees

També volem afegir, que al nostre poble es
produeixen agressions homòfobes i cal que

fresques, joves i amb molta energia, per seguir

posen

els

mecanismes

construint el Tivenys del present i el Tivenys

d'aquest, un poble inclusiu.

adients

per

fer

del futur.
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LO PARER DEL POBLE
BOTIGUES, COMERÇOS, TENDES I NEGOCIS DEL POBLE.
Tinc entre les mans un programa de festes de Tivenys
de l’any 1955 amb trenta-quatre anuncis de diferents
negocis de la població, dels quals només un, és d’un
negoci de Tortosa, la imprenta Querol, al carrer,3 de
Tortosa. Dic imprenta i no impremta perquè tot el
programa com a curiositat està tot en castellà. La
llengua catalana va passar a ús familiar i dins casa.
L’ensenyament,
mitjans
de
comunicació
i
l’administració només utilitzava l’idioma espanyol.
Tornant al tema dels comerços volia comparar la
quantitat d’iniciatives empresarials que hi havia en
aquelles dates amb aquests exemples:
-Juana Adell Piñol, ABACERIA, “Gran surtido de toda
clase de géneros” Calvo Sotelo, 1
-Peluquería LA NAVAJA MÀGICA a cargo del Maestro
Barbero Don Francisco Barbera.
“Masajes Chinos y Especialidad en el recorte de
Bigotes DANDI, Avda. Generalisimo,1
Bé, altres temps i conjuntures, tant amb el seu
màrqueting com en la competència professional.
La decadència comercial al poble ha arribat fins als
bars i restaurants, un negoci que ningú fa anys
pensava en la seva extinció. Poder la pandèmia i la crisi
energètica ha accelerat el procés.
Sisco Besalduch

PER PARTICIPAR EN AQUESTA SECCIÓ:
Envia

un

correu

amb

la

teva

lopregonerdetivenys@gmail.com

opinió

a

(màxim 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 10 de febrer del 2023.

TRESORS

DESPRÉS DE LA TEMPESTA...

Tivenys té molts tresors, un d’ells és el parc (lo
parque), un parc envoltat d’aigua gairebé, per anar-hi
has de creuar el canal per un pont que més o menys
bonic, és un punt important del nostre municipi,
t’endinses entre els seus jardins fins anar a tocar la
vora del riu, que aporta frescor a l’estiu i llibertat a
l’hivern.

Diuen que el temps tot ho cura, no sempre és així això,
però sembla que aquelles desavinences que van
produir-se l’any 2019 degut a les eleccions municipals,
comencen a suavitzar-se.

També tenim un tresor quan parlem de les persones
que hi vivim, perquè som en gran part molt
participatives a l’hora de treballar en associacions o a
l’hora de sortir a fer grosses les festes, també ho som
quan cal arromangar-se per ajudar al veí del costat.
I des de fa ara ja uns quants, tenim un altre tresor, la
metgessa del nostre poble. Els metges com en totes
les professions n’hi ha de més carismàtics o menys, de
més riallers o més seriós, de més ràpids o més
romancers, però al cap i a la fi, a l’hora de curar, volem
un metge amb bon ull clínic, algú que ens aporte la
millor solució a allò que estem patint, un bon metge, i
som afortunats de tenir una bona metgessa al poble.
Anònim

Les persones al créixer diu que madurem, però quan
es tracta de política, al poble, ens tornem xiquets i
xiquetes de pati d’escola. L’any 2019 es van trencar
colles que tota la vida havien estat unides, és van
deixar de saludar persones que sempre havien tingut
bona relació, hi va haver discussions sense cap sentit,
critiques a l’esquena entre persones que no es
dediquen a la política, però han fet costat a algun
partit. Durant mesos esta “tibantor” es notava pels
carrers, es veien cares series, i fins i tot mirades que
s’amagaven per no saludar, i quina pena feia.
Ara, i des de fa uns mesos, moltes d’aquestes
persones ja no giren la cara, i fins i tot ja els veus un
petit somriure, a mode de salutació al creuar-se pel
carrer. Lo temps sembla que ha curat aquella ràbia que
va aparèixer. Al final qualsevol govern vol el millor per
al poble, i si tots volem el mateix, no cal que ens
barallessem més, que l’any que ve ja tornem a ser-hi.
Anònim
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Passos de barca i antics lligams entre
Tivenys i Xerta
Extret de: “Lo riu és vida”: Percepcions antropològiques de l’Ebre català. Montserrat Boquera Margalef. Tesi doctoral d’Antropologia Urbana
de la Universitat Rovira i Virgili

Si ens centrem en el tram de l’Ebre català, molts
dels llocs habitats avui en dia a la vora del riu ja
existien en l’antiguitat. Només cal pensar en els
assentaments ibèrics que s’han trobat, com és el
cas de Tivenys.
Aquesta ocupació de l’espai a la vora del riu i la
necessitat de passar persones i mercaderies de
banda a banda del riu han generat històricament
uns passos de barca que acostumaven a ser tants
com vies havien de creuar o comunicar
poblacions amb l’altra riba.
Fins als anys cinquanta del segle passat quasi tots
els nuclis habitats a la vora del riu disposaven de
pas de barca, donat que entre Saragossa i la mar,
fins al darrer terç del segle XIX, només hi havia
hagut un pont que unia les dues ribes, el Pont de
Barques de Tortosa, que com el seu nom indica
recolzava la seua estructura en barques, i tot ell
era de fusta.

Pont de Barques de Tortosa

La resta de vies que creuaven el riu ho feien
mitjançant els passos de barca, que a l’inici eren
simplement unes barques que anaven de banda
a banda, però que amb el transcurs del temps
van
transformar-se
en
unes
plataformes
sostingudes per dues o més embarcacions,
lligades a les vores mitjançant un cable, que
aprofitaven els corrents fluvials per moure’s.

En alguns llocs només ens queda la toponímia,
com és el cas de Tivenys, on es coneix amb el
nom de “La Barca” la zona on es trobava el pas de
barca.

En algunes ocasions, allí on el volum de trànsit era
menor (Xerta-Tivenys, Aldover-Bítem...), hi havia
una sola embarcació a rems que anava fent
viatges. En aquests casos no es podia travessar el
riu en carro, només amb algun animal de càrrega:
La barca era menuda. Ne tenien una que només
passaven a la gent i encabat ne tenien una de
grossa que hi entraven dos o tres matxos. (Maria
Borràs, Tivenys, 24/3/1998)
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Actualment queden al tram baix del riu Ebre tres
passos actius, el de Flix i el de Garcia, moguts
amb motors, i el de Miravet, rehabilitat després
d’estar uns anys aturat, que és l’únic que queda
que es mou exclusivament per l’acció del corrent
del riu.

Entre Xerta i Tivenys, existien dos passos. Al de
Tivenys, situat uns quilòmetres més amunt, era
possible carregar animals de tir dins la barca. El
de Xerta, en canvi, només permetia el pas de
persones...
I tocinos grossos i alguna ovella, saps? Quatre o
cinc ovelles. Aquí davant als horts vivien molta
gent, aquí davant de Tivenys.
Dona, pues cinc o sis [persones], no podies passar
molta cosa més. Sentadets i tranquils: dos cada
banc, a l’altre banquet i un de detràs i, a
vegades, si anava molt així, pues passaves un
davant a la sama que diuen, saps? (Carme
Pegueroles, Xerta, 30/6/1998)
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Entre aquestes dues poblacions existien relacions
molt estretes, motivades, precisament, per
l’existència dels dos passos de barca:

rotllos es transportaven en barca, i, si una de les
pel·lícules durava més que l’altra, la gent
s’impacientava perquè s’havien d’esperar.

A l’estiu, los que anàvem..., que teníem hort, feies
un taulat gran de tomaqueres, un taulat gran
d’aubergínies i pimentons... Pos anàvem a
vendre a Xerta, perquè a Xerta hi havien molts
carros i gent que anaven per amunt [a vendre-ho
a la Terra Alta i el Baix Aragó] (Maria Borràs,
Tivenys, 24/3/1998)

En el terreny esportiu, els contactes també eren
constants. L’equip de futbol de Xerta l’integraven
tres o quatres jugadors de Tivenys, que anaven a
“reforçar” l’equip. En canvi, pel que fa al bàsquet
femení, les relacions ja no eren tan cordials:

Perquè allavons allà [a Xerta] ja hi havien dos o
tres modistes bones i... (...) Quan anàvem a cosir a
Xerta, anàvem de matí en lo dinar... Preníem lo
dinar fet de casa i anàvem allà i cosíem tot lo dia.
(...) Ja, ja, vaig estar tota la vida sense menjar un
ou sencer hasta que vaig anar a cosir a Xerta,
t’ho dic de veritat! (Mariana Piñol, Tivenys,
17/3/1998)
Passava la tia Zurda, una dona que tenia un...,
com si fos ara a ca la Nuri, un minibar, en petit,
que feia minjars; era una dona doble i aquella
dona comprava baldanes i salsitxes o ho
encomanava a una altra que li dien la tia
Blaveta, una carnissera d’allà que li dien la tia
Blaveta... I la tia Zurda pos lo que li encomanava
per aquí. I, mira, sempre guanyava quatre duros
una i l’altra també. (Carme Pegueroles, Xerta,
30/6/1998)

FA: I nosaltres, quan jugàvem a bàsquet, també
la barquera [ajudant-les a fugir] sempre mos
salvava. No sé què passava, abans mos pegaven
i tot. Mos tiraven pedres, ja començaven...:
“Uhhhhhh!”
CP: Hi havia molta... Saps lo què passava? Que
los de Tivenys no mos podien veure a natros no
sé per què. I hi havia molta relació. (Francesca
Aliern i Carme Pegueroles, Xerta, 30/6/1998)
En general, entre poblacions situades a ribes
oposades es produïen els típics enfrontaments
dels pobles propers, proximitat possibilitada aquí
pels passos de barca.
A Xerta també hi acudien els pescadors de
Tivenys a vendre la saboga; allí hi havia
distribuïdors que transportaven aquest peix cap a
la Terra Alta i el Baix Aragó, però ells no feien
servir el pas de barca, sinó que utilitzaven la
mateixa muleta de pesca per a fer els viatges.

A Tivenys, fins i tot ens van parlar de Pepeta la
Recadera, que es guanyava uns diners anant a
Xerta a fer encàrrecs per la gent; pel que sembla,
la seva mare ja es dedicava a això i a la família li
ha quedat el sobrenom. Al pas situat una mica
més avall, la mateixa barquera disposava d’un
carro i un ruquet; si proporcionava el servei de
portar persona i càrrega fins a Xerta, llavors el
preu augmentava.
A Xerta, a més del que s’ha exposat, s’hi anava a la
perruqueria, a la farmàcia i a comprar planters per
l’hort. Per la festa major de Sant Martí també s’hi
acudia, sobretot a veure els bous. L’itinerari
contrari no era tan freqüent, però sembla que
alguns xertolins anaven a l’ermita de la Mare de
Déu del Carme el dia de la celebració de la
patrona.
La Guàrdia Civil, amb seu a Xerta, tenia jurisdicció
a Tivenys, i els guàrdies travessaven el riu en el
pas de barca. Igualment, la llevadora passava a la
riba oposada si es necessitaven els seus serveis,
fos l’hora que fos, gràcies a la barca. Com a
anècdota divertida, relaten els informants que el
cinema el feien simultàniament a les dues
poblacions: la sessió constava de dues pel·lícules,
una la passaven primer a Xerta i l’altra a Tivenys, i
després les intercanviaven. Evidentment, els
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Pescadors de Tivenys a meitat del segle XX

Tenint en compte aquestes relacions, no ens ha
d’estranyar que es generessin entre els dos pobles
vincles d’amistat, nuviatge i matrimoni. Un fet
molt representatiu és que la gent d’edat
avançada recorden amics de joventut de la
població oposada, als quals fa trenta o quaranta
anys que no han vist. Fins i tot es va produir més
d’un enllaç matrimonial:
Venien..., venia a les festes. Jo tenia una amiga
d’aquí de Tivenys que estava a Xerta, que
treballaven allà en una fàbrica (...) I eren
amigues: veïnes i amigues. I, pues, i a vegades
venia aquella cap aquí i anava la meua dona
allà. I la vaig conèixer allí i, bueno, dic: “Pues
aquesta potser sirà la meua dona”. I així va ser.
(Albert Miró, Xerta-Tivenys, 14/4/1998)
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En un principi, el jove matrimoni es va instal·lar a
Xerta, però després van decidir tornar al poble de
la dona, on van entrar a treballar a la fàbrica de
ciment.
A més de les relacions que facilitava el pas de
barca, entre Xerta i Tivenys, els estius no era
infreqüent poder travessar el riu per damunt de
l’Assut, ja que la poca aigua que hi havia es filtrava
per sota:
I moltes vegades al ple de l’estiu travessàvem la
Trencada. I en les xiquetes per la mà..., en les
xiquetes per la mà i anàvem a berenar a l’altre
costat de Xerta. (Maria Borràs, Tivenys, 24/3/1998)
Jo estic fart d'anar a Xerta. Ma mare em feia:
“Ves a Xerta a comprar, ves a tal botiga, ves a tal
atra!” I no, només m'arromangava els pantalons.
D'estiu, eh? I per allà dalt a l'Assut (…) Allí, jo estic
fart de passejar-me en bicicleta, que no hi
baixava aigua. L'aigua tota baixava pels canals i
encara no baixaven plens, encara baixaven
mitjos canals. Ara això no es veu, no es veu
perquè, com hi ha tants pantanos, la regulen i, al
regular-la, hi ha aigua per a d'estiu (…) La
miqueta que hi arribava (…) filtrava per davall i
feia cap baix (…) I els canals se quedaven mitjos,
per la Ribera a patir set los arrossals. (Josep Piñol,
Tivenys, 28/2/1996)
Altres vincles entre xertolins i tivenysans es
donaven gràcies a les dues fàbriques cimenteres
que es trobaven al terme de Benifallet. En totes
dues hi treballaven gent tant de Tivenys com de
Xerta. La majoria de treballadors de la fàbrica de
dalt eren de Xerta, donada la major accessibilitat
des d’aquesta població: només s’havia de creuar
el riu pel pas de barca de què disposava la fàbrica,
que servia tant per als obrers com per al
producte; no obstant això, en èpoques de riuada i
mal temps s’havia de fer el recorregut per terra i
anar a donar el tomb per Tortosa. També hi
treballaven algunes persones de Tivenys i molt
poques de Benifallet; malgrat que les fàbriques es
trobaven dins el terme municipal d’aquesta
última població, la distància considerable entre
elles i el poble en limitava l’afluència. En canvi, la
gairebé totalitat de treballadors de la fàbrica de
baix eren de Tivenys; si havien comès alguna falta,
com a càstig, els de Xerta eren enviats a la fàbrica
de baix i els de Tivenys a la de dalt. Per als
tivenysans, anar a la fàbrica més propera a l’Assut,
fos en bicicleta, en moto o, fins i tot, caminant, era
un passeig; per a arribar fins a la de més amunt, la
cosa ja es complicava, perquè el darrer tram de
camí transcorria per uns penya-segats i estava
format per taulons, de manera que només es
podia fer a peu i encara amb dificultats.

Fàbrica de ciment de baix. Fotografia de Montserrat Boquera.

No només per treballar a les fàbriques els
xertolins creuaven a Tivenys. Un dels informants
més grans encara recordava haver vist les
darreres madraves de Xerta durant un any o dos
pescar de forma més aviat esporàdica. El lloc de
pesca d’aquestes madraves es trobava un
quilòmetre al sud de Tivenys, a la zona coneguda
com els Masos; és a dir, que els de Xerta creuaven
el riu perquè a la seva riba la manca de platja feia
impossible aquest tipus d’activitat.
En resum, doncs, podem concloure que entre
Xerta i Tivenys existien formes d’intercanvi
econòmic (comercialització de la saboga, dels
productes de l’horta i compres diverses), social
(festes majors, partits de futbol i bàsquet,
relacions de parentiu i matrimoni), laboral i
institucional (Guàrdia Civil). Actualment, totes
aquestes relacions són inexistents: si bé gairebé
arreu el pas de barca ha estat substituït per un
pont, aquí no ha estat així (ara no hi ha ni una
cosa ni l’altra). Avui dia, els de Tivenys en deu
minuts arriben en cotxe a Tortosa, on acudeixen a
fer les compres que abans feien a Xerta. Són dos
pobles que distaven un parell o tres de
quilòmetres en línia recta i que actualment es
troben separats per gairebé trenta quilòmetres
(anant a travessar el riu per un dels ponts de
Tortosa), ja que el pas de barca va deixar de
funcionar cap allà a mitjans dels seixanta.
Tot i així, el dia 8 de setembre de 2019, veïns de
Xerta i de Tivenys vam tornar a creuar el riu per
unir-nos en una causa solidària. Una cadena
humana per sobre de la trencada de l’Assut, va
agermanar de nou els dos pobles en solidaritat
amb els afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre.

Font: Diari Més Digital
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"Rutes i itineraris"
Durant el mes d'agost, vam poder gaudir, a la
sala d'actes de l'Ajuntament, de l'exposició
“Camins ramaders del Camp de Tarragona i les
Terres de l'Ebre".
A través d'esta mostra, de la Diputació de
Tarragona, es proposen cinc itineraris d’un
tipus específic de camins: els camins ramaders,
que reben diversos noms al Camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre.
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Són anomenats passos de bestiar, camí real,
pas real, carrerades o lligallos, i alguns dels
quals corren el risc de desaparèixer.
Es tracta d'uns itineraris per fer a peu o en
bicicleta per camins ramaders del Baix Ebre, el
Montsià, el Baix Camp, la Conca de Barberà i el
Baix Penedès.

19

CULTURA

Celebració de la Diada Nacional
de Catalunya
Un any més, des de l'Ajuntament de Tivenys, es
proposaren diferents actes per conmemorar l'11
de setembre, Diada Nacional de Catalunya.
A les 10 del matí tenia lloc la caminada popular
fins al dipòsit de l'aigua, acompanyats pel grup
de dolçaines i tabals de Lo Golafre. Un cop
arribats, es va realitzar la hissada de l'estelada
en aquest punt tant vistós.
L'acte institucional va tenir lloc a les 12 del
migdia a la Plaça Major, on es van portar a
terme els parlaments per part de l'alcalde, Eladi
Galbe, i la tinent d'alcalde, Jana Vicente.
Tot seguit, vam gaudir de l'actuació musical
d'Arnau Roca i de la interpretació dels Segadors
per part dels dolçainers i tabaleters de Lo
Golafre.
Els actes van concloure amb un vermut
popular a la mateixa Plaça Major, amenitzat
amb la música d'Arnau Roca, cantant versions
de conegudes cançons catalanes.
Tot plegat, amb nombrosa assistència de veïns
i veïnes que no es van voler perdre la
celebració, juntament amb la representació de
tot el consistori.

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

20

CULTURA

Festes Majors 2022
Enguany sí, des de l'Ajuntament de Tivenys, es va
poder projectar un programa de festes sense
restriccions. Des del 23 de setembre fins al 2
d'octubre, vam poder gaudir de les festes majors
de Tivenys amb tota la seva plenitud, després de
dos anys condicionats per la pandèmia del COVID19.
En esta ocasió, les festes s'encetaven el divendres
23 amb un sopar de colles, que per amenaça de
pluja, va tenir lloc en major part al recinte firal, on
s'hi van soplujar una bona quantitat de colles.
D'altres, van fer els seus sopars d'inici de festes en
magatzems, entrades o altres espais de que
disposaven.
La primera nit va continuar amb la carpa jove fins
ben entrada la matinada.
El dissabte va començar amb les campanes al vol,

assenyalant el repartiment del programa de festes
i del panoli per part de les pubilles i hereus,
acompanyasts per la Banda de Música de Tivenys.
Al migdia va tenir lloc el concurs d'engalanament
de carrers, que en aquesta ocasió va comptar amb
Laura Benaiges, J. Antonio Prieto i Cecília Barberà,
del grup de decoració de la comissió de fires, com
a jurat. El carrer guanyador va ser la Valleta, als
veïns del qual es va fer entrega, per part de
l'Ajuntament de Tivenys, de Tivenyxecs per gastar
als comerços del poble adherits.
J. Lluís Piñana, el farmacèutic del poble durant 36
anys, va ser l'escollit per les associacions del poble
per ser enguany el pregoner de festes, qui ens va
fer gaudir d'un sentit i emotiu pregó, que va tenir
lloc per la tarda al recinte firal, juntament amb els
parlaments i desitjos de bones festes de l'alcalde i
i la regidora de festes Jana Vicente.

Cuina tradicional de qualitat,
amb productes de proximitat
i amb tocs innovadors
en un entorn únic.
977 49 62 80
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Acte seguit, l'orquestra l'Anònima ens va delectar
amb el seu concert que va arrencar forts
apludiments per part del públic.
A les onze i mitja de la nit van tenir lloc l'esperada
presentació de pubilles i hereus 2022 i el
tradicional ball d'honor, que venien seguits d'una
nit de ball amb l'orquestra l'Anònima primer i la
Carpa Jove després.
Diumenge 25 tornava a desfilar la Motorada
organitzada per Moto-Motor amb un gran èxit de
participació, per donar pas després a la ja
tradicional diada de les paelles al Parc Municipal,
on també es va premiar la millor paella, la de la
colla de Benita Costea, amb Tivenyxecs.
Després de dinar, va tenir lloc el concurs de
guinyot i de parxís organitzats per la U.E. Tivenys, i
tot seguit, vam passar una entretinguda tarda de
diumenge amb les proves de penyes que van
organitzar l'Associació de Joves de Tivenys, on les
colles van disputar estirant la corda i amb la
carrera de llits.
El dilluns, dimarts i dimecres, van estar dedicats
als tivenysans i tivenysanes més jovenets,
començant dilluns amb l'espectacle infantil
"World Tour" de la companyia ART-TIC-SHOWS,
que va fer les delicies per als més petits. El dimarts,
la Penya Barcelonista de Tivenys ens tenia
preparat un bon montatge al pati de l'escola per
tal de promocionar l'esport, amb "Fem esport, fem
Barça!", on van competir varios equips jugant a
futbol i a bàsquet. El dimecres arribava la divertida
festa de l'escuma, on xiquets i xiquetes van gaudir
d'allò més. A continuació, l'AMPA La Pineda, els
convidava a berenar per rematar la tarda.
El dijous 29, dia de Sant Miquel, la Banda de
Música de Tivenys iniciava la festa amb una
cercavila. A continuació tenia lloc l'homenatge a
les persones més grans del poble, Teresa Mauri
Curto i Teresa Audí Sans, les dos amb 104 anys, per
part de l'equip de govern, pubilles i hereus.
Després de la missa i processó en honor a Sant
Miquel, al recinte firal s'homenatjava a la gent gran
del poble amb el típic vermut.
Per la tarda, tenia lloc la tradicional ofrena de flors i
fruits a Sant Miquel, organitzada pel Consell
Parroquial, seguida de l'esperada ballada de jotes
per part de pubilles i hereus, i també del grup La
Gandaia i altres persones que s'hi van voler sumar.
Com tots els anys, la nit de Sant Miquel podiem
gaudir del sopar de germanor al recinte firal, on les
cuineres i cuiners del poble ens van delectar, com
sempre, amb l'estofat de bou que van preparar.
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Instal·lacions 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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Després de sopar, pubilles i hereus encetaven el
ball amb el seu segon ball d'honor amb la música
de l'orquestra Pensylvania, que amenitzaria la nit.
A continuació, la música seguia fins a la matinada
a la Carpa Jove.
El divendres al matí l'Associació de la Gent Gran
va organitzar un torneig de petanca que va tenir
molt bona acollida i tot seguit, es van celebrar la
missa i processó en honor a Sant benet.
Per la tarda tornàvem a xalar amb la prova de
penyes del pal ensabonat a la piscina, seguida del
"Buscabars", amenitzat per la xaranga Estrella
Band i amb la col·laboració de l'Associació de
Joves de Tivenys i el Restaurant Lo Parque. Es va
crear un gran ambient que va culminar amb una
ballada de jota a la Plaça Major.
La nit de divendres, hi havia previst fer el sopar
als carrers, que va haver de ser substituït per un
sopar de colles al recinte firal per la situació de
pluja. Després de sopar, una gran quantitat de
balladors i balladores van fer una llarga filera de
parelles al davant del recinte firal per fer la
segona ballada popular de jota. La nit seguia
amb les actuacions del grup local de versions
Acoplats primer, i el grup de versions en català
Allioli després, per acabar la festa amb la música
remember del DJ Gallo.
Cansats, però amb ganes de seguir la festa,
començàvem el dissabte dia 1 amb el vermut
electrònic de la mà del DJ Juansa, on l'Associació
de Joves es va fer càrrec de la barra on podiem
degustar també un plat de fideuà.
Les esperades carrosses i comparses tenien lloc
per la tarda, amb una desfilada ben variada i
nombrosa, que, com tots els anys, ens va fer
passar una tarda ben divertida a grans i petits.
Per la nit, les pel·lícules eren el tema escollit per al
sopar temàtic, on valia la pena donar una volta
pel recinte firal per apreciar les taules tan
elaborades que hi havien, i on també es van
premiar les millors.
Un recinte ben ple va ballar fins la matinada amb
la festa Imagina Ràdio, que va amenitzar la nit.
Al matí següent, encara hi van haver valents per
poder participar de la baldanada popular i
concurs d'allioli que va organitzar l'associació de
la Gent Gran abans de la missa de diumenge.
Un nombrós públic va acudir el diumenge per la
tarda al camp de la Valleta per poder gaudir de la
presentació de l'equip de la Unió Esportiva
Tivenys, amb la sacada d'honor de les pubilles i el
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primer partit de la temporada, contra el filial
del C.F. Camarles que van empatar.
Com ja va sent costum, l'Associació de Dones
de Tivenys va organitzar un bingo popular,
amb un recinte firal ple de gent, que ens va
mantenir entretinguts tota la tarda, amb gran
quantitat de premis.
A continuació, l'Associació de Joves de Tivenys
va fer entrega dels premis per les proves de
colles i seguidament, la Peixateria Conxita ens
va oferir una musclada popular que ens van
preparar els cuiners i cuineres del poble.
A les nou de la nit de diumenge dia 2,
acomiadàvem les esperades festes de Sant
Miquel amb els focs d'artifici.
Des de l'equip de govern es feia un balanç
molt positiu de les festes per la gran
participació de tivenysans i tivenysanes a tots
els actes, per la gran implicació i col·laboració
de les associacions i entitats del poble, i també
per la celebració d'unes festes sense incidents
i amb respecte per part de tots els veïns i
veïnes de Tivenys.
Ara, només cal esperar un anyet per tornar a
viure les nostres festes majors!!!

Tel.977 496 112
Capdevila, 64
43511 Tivenys
Imma Melich
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PASSEM LO RATO

Tivenys en
la premsa
històrica
El Motín.
Periódico satírico
semanal.
30/01/1890

Paremiologia tivenysana
(La paremiologia és la ciència que estudia els refranys, els proverbis i altres enunciats la intenció dels quals és transmetre
algun coneixement tradicional basat en l'experiència, anomenats parèmies.)

Castell a Xerta, castell a Tivenys
Es diu d'aquells que presumeixen de molta posició econòmica.

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «Catalunya. Baix
Ebre. Tivenys». Manuscrit.

Mirar amb un ull a Xerta i
l'altre a Tivenys

Ésser guerxo.
Xerta i Tivenys són dos pobles de la comarca del Baix Ebre. Xerta està situat a la dreta de l'Ebre, i Tivenys al
marge esquerre del riu.
Morvay, Karoly (2012): Fraseologia i territori en l'obra literària de Jesús Moncada, dins Géolinguistique
13/2012, p. 3. Universitat de Girona.

Parlar a mils, com los de Tivenys
Parlar molt de pressa i atropelladament.

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «Catalunya. Baix Ebre.
Tivenys». Manuscrit.
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L'"Agenda d'Estiu" omple l'estiu
d'actes de tot tipus

Poques setmanes abans de l'estiu del 2021, des de
l'Ajuntament de Tivenys s'anunciava i presentava
un eslògan, una marca anomenada És estiu, és
Tivenys. Una declaració d'intencions del que
poques setmanes més tard vam poder començar
a gaudir en forma d'una agenda d'activitats per a
tot l'estiu.
Enguany, després de la bona acollida que va tenir
aquella primera agenda, el dia 29 de juny, amb
l'estiu encetat, l'Ajuntament de Tivenys anunciava
l'Agenda d'Estiu 2022 a les seves xarxes socials.
Una agenda que, com l'estiu anterior, s'aniria
desgranant setmanalment amb la programació
de tots els actes.
Durant 8 setmanes, vam poder gaudir d'una gran
varietat d'actes organitzats amb l'ajuda
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d'associacions, entitats i particulars, alguns d'ells
repetint de l'estiu passat, i d'altres estrenant-se
enguany.
Així, cada dilluns vam poder fer una bona
caminada en companyia amb les Petjades
organitzades, que ens van portar a diferents
indrets com el poblat ibèric, el mirador de les
Planes, la Voltorera, la Planella o el barranc de la
Boinaca, a les quals hi van assistir participants
d'edats ben diferents.
Els dimarts estaven reservats per fer esport a la
piscina amb el pilates i aquagym de Mª José
Cañadó, que es va encarregar de mantenir en
forma una gran quantitat d'assistents.
Alguns dimecres vam gaudir de propostes com el
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taller de ball tradicional, a càrrec de
Gemma
Curto,
o
les
activitats
esportives, a la sala Lo Reservat, amb
Sílvia Cañadó.
Els dijous podiem gaudir de diferents
"Tardeja" com l'activitat de zumba de
Marc Martí, la petanca de la Gent Gran,
el ioga a l'assut amb Jordi Vidal, la
visita guiada a l'esglèsia de Tivenys o la
sortida
organitzada
per
Territori
Inhòspit per conèixer el patrimoni
arquitectònic rural de Tivenys.
Els divendres d'estiu vam poder
participar de vàries activitats: el taller
de fotografia nocturna del Foto Club
de Tivenys, la sessió de cinema solidari
a la fresca dintre dels actes de la II
Setmana Solidària, la presentació del
llibre "La petjada del Rubio" d'Òscar
Meseguer amb propina musical del
grup local Acoplats, una cata de vins, i
també una sessió de ioga a l'assut amb
Jordi Vidal.
L'agenda d'estiu venia carregada, i no
només entre setmana, ja que, a més de
les activitats esmentades de dilluns a
divendres, els caps de setmana del
mes de juliol vam poder gaudir de
l'Ultraebre Swim Maraton i la verbena
de la Parròquia el primer cap de
setmana; la verbena de les Dones i el
Mulla't el segon cap de setmana; la
piraguada amb dinar i festa amb DJ de
l'Associació de Joves el tercer; i de la
funció de teatre més sopar popular de
l'Associació de Gent Gran el darrer.
Els caps de setmana del més d'agost
venien més tranquils, amb la festa
eivissenca de l'Associació de Joves el
dissabte 20 d'agost i lliure disposició
per a la resta.
Tot plegat, una Agenda d'Estiu amb
molta participació i amb activitats de
diferents àmbits, com l'esport, la
cultura, l'entreteniment o la solidaritat.
Amb l'agenda finalitzada, l'equip de
govern ens traslladava la voluntat de
seguir fent possible aquest projecte de
poble, gràcies al gran treball de les
associacions, i la voluntat de seguir
treballant en noves activitats i nous
actes per seguir dinamitzant-la i
consolidar el que entenen com un
valor positiu per al poble.
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Audicions de final de curs de l'Aula de
Música de Tivenys

El dia 5 de juliol tenien lloc, al pati de l'escola, les
audicions de final de curs de l'Aula de Música de
Tivenys.
Els alumnes dels diferents nivells ens van oferir
una petita mostra dels seus aprenentatges, tant
en sensibilització a la música, llenguatge musical,
com en instrument.
Acollits per un públic nombrós de pares, mares,
germans i germanes, amics i amigues i altres
parentius, els xiquets i xiquetes van afrontar les

pors i la vergonya i ens van fer gaudir a tots amb
les seves actuacions.
Dirigits pel seu mestre, Jordi Fontanet, ens van
delectar amb els seus instruments (saxo, clarinet,
flauta travessera i teclat) i amb els seus cants i
coreografies els més petits.
El públic els va oferir forts apludiments desitjant
que aprenguin molt en el nou curs i que ens ho
vulguin i puguin mostrar de nou en les properes
audicions.

Foto-Club Tivenys
El passat 5 d'Agost vam fer la II Sortida Nocturna
del Foto Club Tivenys on vam poder gaudir del cel
nocturn del poble des de la zona de la Plana del
Roig.
Després d'explicar els conceptes bàsics per poder
tenir les càmeres i mòbils llestos per captar les
bondats de la foscor del cel a Tivenys, vam ficar fil
a l'agulla i vam passar una estona divertida fent
diferents fotos on vam poder veure com al nostre
poble i gràcies a la poca contaminació lumínica
podem fer excel.lents fotografies nocturnes com
les que aquí veieu.
Si us agrada aquest tipus de fotografia i/o teniu
ganes de provar, al 2023 esperem tornar a fer
aquesta sortida nocturna i si en tot cas voleu saber
més del Foto Club Tivenys o hi voleu formar part
podeu seguir-nos al nostre perfil d'Instagram
@fotoclubtivenys i des d'allà contactar amb
nosaltres per missatge privat.
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Curs intensiu de català per a nouvinguts

Un dels requisits que demana la Generalitat de
Catalunya per a l’elaboració dels informes
d’estrangeria i d’arrelament és acreditar una
competència lingüística bàsica en català.
Amb aquesta finalitat, des del Consorci per la
Normalització Lingüística, es van iniciar els cursos
intensius de català bàsic per a nouvinguts.
A Tivenys, es va realitzar el primer curs intensiu de
català inicial entre els dies 1 i 28 de juliol, amb una
durada de 45 hores lectives.

Al curs hi van assistir 16 persones nouvingudes
residents a Tivenys.
Els dies 17, 19, 24 i 26 d'octubre s'han realitzat uns
mòduls successius, d'àmbit laboral i de
coneixement de l'entorn, per part de tècniques
del Consell Comarcal.
Aquests cursos, conjuntament amb el projecte de
Converses i el Voluntariat per la Llengua, formen
part d'un conjunt d'accions per part de la
regidoria de societat i benestar per seguir fent de
Tivenys un poble acollidor, obert i inclusiu.

Mulla't per l'esclerosi múltiple
Un any més, les persones voluntàries per
l'esclerosi múltiple del nostre poble van
organitzar el Mulla't a Tivenys.
El dia 17 de juliol, a l'entrada de les piscines
municipals
hi
podiem
comprar
els
productes de marxandatge d'aquesta
temporada, la tómbola amb productes de
temporades anteriors, i a més, podiem fer
un petit refrigeri solidari al recinte de les
piscines.
Pasades les 12 del migdia, les persones
assistents a la piscina feien el salt simbòlic.
Com sempre, els nostres veïns i veïnes van
col·laborar de manera nombrosa i es van
recaptar 900€ per la Fundació Esclerosi
Múltiple, qui els destina a aturar l’impacte
de la malaltia en la vida de les persones amb
esclerosi múltiple i el seu entorn.
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Moments per
recordar
La Penya Barcelonista de Tivenys, compleix
aquest any 35 anys. 35 anys fent Barça i fent
poble, apropant als nostres socis al Camp Nou i
participant en les activitats del nostre poble.
Volem aprofitar l’oportunitat que ens dona Lo
Pregoner per recordar moments de la nostra
història.
En esta ocasió recordem el cinquè aniversari de la
Penya, l’any 1992.
Vam aprofitar per inaugurar el que va ser durant
30 anys el nostre local social i ens va acompanyar
per l’ocasió la recentment guanyada Copa
d’Europa.
Per part del FC Barcelona van assistir, Nicolau
Casaus (vicepresident del FC Barcelona), Cèsar
Rodriguez i Marià Gonzalvo (membres del mític
equip de les 5 Copes).

Fitxes IPEC
Dins de l’ajut econòmic sol·licitat a l’Institut
Ramon Muntaner, el Centre d’Estudis Territori
Inhòspit tenia pautades una sèrie d’accions a
realitzar i justificar econòmicament, entre les
que destaquen, per la seva urgència: la
recopilació de
memòria oral per part de
l’antropòleg Francesc Ventura en un format
audiovisual; recerca als arxius històrics per
trobar evidències de les construccions, portat a
cap per Enric Querol, filòleg i historiador; i com
a últim punt, emplenar les fitxes de l’Inventari
del Patrimoni Etnològic de Catalunya del
Departament de Cultura.
Aquestes
fitxes
contenen
informacions
detallades de béns mobles, immobles i
d’elements immaterials, com ara la localització,
la descripció, la història, la cronologia, l’estat de
conservació, mesures o pervivència actual, etc.
Acció duta a terme pels membres i
simpatitzants
que
col·laboren
desinteressadament com Gerardo MartÍ.
Per aquesta última acció no fa falta res més que
una cinta mètrica, un flexòmetre, una brúixola,
les fitxes a emplenar, coneixement de dibuix en
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II Setmana soldària: contra el càncer
Del dia 8 al dia 12 d'agost va tenir lloc la
programació de la segona Setmana Solidària
projectada per l'Ajuntament de Tivenys.
Aquest any, la setmana solidària va estar
dedicada al càncer i és per això que va ser
confeccionada amb la col·laboració de la Lliga
Contra el Càncer de les Terres de l'Ebre i de
Tivenys.
El dilluns dia 8, s'iniciaven un conjunt d'activitats
presencials i també recomanacions telemàtiques

dedicades a entendre millor els diferents tipus de
càncer que patim a la nostra societat.
Dimecres dia 10 va tenir lloc una xerrada per
conèixer millor les funcions i actuacions de la
Lliga Contra el Càncer a càrrec de Montse
Aixendri Mañez, responsable GAM (Grups d'Ajuda
Mútua), i Francesc Vallespí Cerveto, delegat a
Tortosa i responsable de TTEE.
Divendres per la nit va tenir lloc una sessió de
cinema solidari a la fresca amb la projecció de la
pel·lícula Un monstre em ve a veure.

Tornem a l'escola amb normalitat
Estem súper contents perquè hem
començat el curs com abans de la
pandèmia: podem jugar al pati i fer
activitats tots junts, i també podem fer
trobades i excursions en los xiquets i
xiquetes de Bítem.
Què
bé,
ja
confinaments!

s’han

acabat

els

Alumnat de 1r i 2n
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Inici del curs 22-23 a la
Llar d’Infants de Tivenys
Aquest nou curs, la Llar d’Infants de Tivenys té un total de 15
alumnes: 5 de I1 i 10 de I2. Tots junts som la classe dels
Caragols!
Com a novetat, aquest curs hem engegat un projecte amb
bolquers de tela, per tal de contribuir en la reducció de
residus, cuidar el medi ambient i cuidar les pells dels
nostres infants. Aquest programa consisteix en l’obtenció
de bolquers de tela per part de l’Ajuntament, a través d’una
subvenció de la Diputació de Tarragona. D’aquesta manera,
les famílies dels infants que assisteixen a la Llar d’Infants i
porten bolquer se’n poden beneficiar.

Associació de Dones de Tivenys
El passat 6 de juliol, l’associació de dones vam poder
celebrar la revetlla de l’estiu amb sopar i ball. Va ser una
retrobada molt esperada i amb un gran ambient festiu.
I per Sant Miquel, hem participat en l’ofrena de flors i
fruits, i també en el tradicional bingo popular amenitzant
així una tarda de les festes. Un dels bingos s’ha recaudat
per la marató d’enguany, dedicat a les malalties
cardiovasculars. L’import recaudat ha estat de 795€.
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Associació de la Gent Gran de Tivenys
Ja ha passat el temps i sense adonar-nos-en ja
torna ha estar aquí de nou El Pregoner. Com
sempre ho agrairem i aprofitarem per comentar
el que hem estat fent durant aquests mesos.
No podem deixar de comentar que la pandèmia
ens ha respectat durant aquest període estiuenc i
ens ha permès celebrar amb total normalitat
(llevat es clar d’alguns casos inevitables) unes
festes majors plenes i sense les pors d’aquest
darrers anys, tot i això recordar que no hem de
baixar la guàrdia i hem de seguir els consells i les
ordenances dels nostres equips sanitaris.
-Vam celebrar St. Joan i vam tenir superàvit de
220 euros.
-Vam organitzar un campionat de petanca el dia
14 de juliol amb servei de barra i entrepans amb
un superàvit de 53 euros.
-Vam organitzar l’obra de teatre i el sopar amb
l’assistència de 152 socis.
-Es va activar de nou les tardes de diumenge amb
entrepans.
-El dia 30 de setembre es va tornar a organitzar
un concurs de petanca amb servei de barra i un
superàvit de 73 euros.

-Per festes, el dia 2 d’octubre, es va organitzar la
típica baldanada i concurs d’alliolis.
-Per finalitzar comentar que es va organitzar
l’assistència al dinar de germanor del Baix Ebre
per al dia 8 d’octubre que incloïa l’autobús,
activitats i dinar amb un preu de 20 euros.
Espere no haver-nos deixat res d’interès i ja sabeu
que si teniu algun dubte, la Junta resta a la vostra
disposició per fer-vos els aclariments que
necessiteu.
Una abraçada a tots els socis i sòcies.

Torna la Motorada de Moto-Motor
Després dos anys amb molt poca activitat,
aquestes festes Majors de Sant Miquel hem pogut
fer la gran i esperada Motorada, acompanyada
això si, d'un bon àpat amb productes locals i amb
moltes risses, retrobaments i llargues xarrades
amb els companys i amics del que més ens
agrada, el motor i totes les seves especialitats,
siguin de carretera o de muntanya.
Va ser un dia perfecte, ja que el temps ens va
acompanyar durant tot el mati, poden així
realitzar la volta de protocol per tot el recorregut
que vam configurar pel poble. Vaig poder
observar molta gent, del poble i de forasters,
grans i petits, i com no una vegada més, molta
participació. Els dos premis que vam donar es van
quedar a Tivenys, això també és un orgull per a
tota la Junta.
Finalment, tots els integrants del Moto Motor
volen felicitar a un bon amic i membre de la
Junta per la seva paternitat i agrair al poble de
Tivenys tot el suport i col·laboració amb aquesta
Motoroda.
Salut i Gas
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La piraguada, la
festa eivissenca i
les festes majors
Aquests són els tres actes que L’associació de
Joves de Tivenys vam fer durant l’estiu:
Vam participar en el projecte Arrelant organitzant
una piraguada de Benifallet a Tivenys el
diumenge 24 de juliol. Va ser un dia rodó: vam
tenir la participació de més de 100 piragües, vam
gaudir d’una fideuà al restaurant Lo parque de
Tivenys, i vam acabar el dia amb un tardeo al
passeig del parc a càrrec de DJ Juansa.

Ballem i disfrutem
de la jota
La Gandaia continua ballant i gaudint de la jota
tant al nostre poble com als pobles veïns.
El dia 10 de setembre de 2022 vam participar en la
9a Trobada de grups de jota de les Terres de l’Ebre
organitzada per la “Colla Sardanista i de Jotes de
Deltebre” que es va celebrar al Parc Fluvial de
Deltebre.
Els dies previs a les Festes Majors, vam oferir a tot
el veïnatla possibilitat de poder aprendre a ballar
la jota de Tivenys i així poder-la ballar durant els
diferents actes de les festes.
El dia 29 de setembre, dia del patró de les Festes
Majors de Sant Miquel, la Gandaia va participar a
l’acte de l’ofrena de flors i fruits i després, com ja és
tradició, vam acompanyar les pubilles i hereus de
les festes majors 2022 i vam ballar junts la jota de
Tivenys. El grup de jota va comptar amb la
participació de nous membres, menuts i grans,
que es van animar a ballar-la. Per acabar l’acte, es
va convidar a tothom que volgués ballar la jota
per fer una última ballada popular. La pista del
recinte firal es va omplir de gent i vam poder
gaudir ballant la jota de Tivenys tots junts.
També vam ballar durant diferents moments de
les festes en què la “Banda de Música de Tivenys” i
“Los Almíbar i Xaranga” ens va delectar en la jota
de Tivenys a la plaça major i davant del recinte
firal: la gent es va animar a ballar i tothom es va
divertir i va xalar puntejant-la.

També a l’estiu, el dia 20 d’agost, vam recuperar la
festa eivissenca, una nit que tots esperàvem amb
moltes ganes, i la prova d’això és que ja feia
temps que teníem preparada la roba blanca!
Però l’estiu encara no s’havia acabat… De fet,
natros diem que no s’acaba fins que no s’acaben
les festes.
Estem molt contents d’haver fet realitat totes les
idees que teníem, i això ha sigut gràcies a la
vostra participació! Els actes que hem organitzat
(proves de colles, nits de música, el busca bars i el
vermut amb dinar) han tingut una gran rebuda
per part de tothom.
Per això us volem agrair a tots la participació, i
esperem que hagueu gaudit de tots els actes que
hem organitzat tant com natros!
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AMPA
La Pineda
L’associació de mares i pares de l’Escola La Pineda
té per objectiu vetllar pel bon funcionament del
centre educatiu i pels interessos dels seus
alumnes, les nostres filles i fills. Com ja sabreu, la
junta s’ha renovat i agafem el relleu amb intenció
de donar continuïtat a la bona feina feta i amb
ganes de continuar aportant tot allò que pugui
ser positiu per al centre i pel benestar dels infants.
Com ja sabeu, l’AMPA inverteix la totalitat de les
aportacions dels seus socis en la millora i
manteniment del centre, així com en aspectes
que enriqueixen la qualitat de l’ensenyament i
l’educació i amb aquest objectiu continuarem
treballant.
Però no tot ha de ser feina! Aquestes festes de
Sant Miquel hem col·laborat amb l’ajuntament
amb la festa de l’escuma. La diversió i el joc

també
són
experiències
d’aprenentatge
importants i no voliem perdre l’oportunitat
d’aportar el nostre granet de sorra amb la
proposta i de pas, oferir un bon berenar als qui
van assistir.
L’AMPA agraeix la col·laboració de totes les mares
i pares que s’han fet socies d’aquesta associació i
també agraeix la participació de tot el veïnat en
els actes que s’organitzen. Aprofitem l’ocasió per
demanar la col·laboració de mares i pares en les
activitats de l’AMPA pel benefici de les nostres
criatures, com més serem, més riurem!
Seguim!

Preparant el 250 aniversari del
temple parroquial
L'any 2024 serà un any molt especial per al nostre
poble, i és que la diada de Sant Miquel d'aquell
any serà una diada especial, ja que el nostre
temple parroquial complirà 250 d'història. No cal
dir que l'església és un dels edificis més
emblemàtics de Tivenys, però darrere d'ell hi ha
històries de vida i de fe.

Per aquest motiu i des de la parròquia es vol
celebrar tal com cal aquest gran esdeveniment.
A principis de l'any vinent es constituirà una
comissió organitzadora que tindrà com a
objectius fer un esbós del qual serà el programa
d'aquest any tan especial, un programa que es
presentarà i on es demanarà la col·laboració de
les diferents institucions civils i associatives del
poble i de tots aquells que hi vulguin participar,
tota idea serà ben acollida.
La diada de Sant Miquel de l'any vinent es
presentarà el cartell que ens acompanyarà al llarg
de tot l'aniversari i també el programa oficial.
És molta la il·lusió que tenim dipositada en
aquesta celebració que no deixa de ser un
agraïment a tantes i tantes generacions que al
llarg de més de dos segles han construït,
conservant la nostra església, així com la història
que aquesta amaga.
Des d'aquí també volem fer un crida a qualsevol
mena d'aportació que vulgueu.
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Donem la benvinguda...
A la nova tivenysana

Èlia Mauri Piñol
filla de Maria i Pau,
que va nàixer el 17/09/2022

Al nou tivenysà

Biel Calabuig Bellido
fill de Shakira,
que va nàixer el 06/07/2022

Ens acomiadem de...
Anna Maria March Domènech
ens va deixar el dia 29/08/22
a l'edat de 55 anys

Juan José Fons Domènech
ens va deixar el dia 18/09/22
a l'edat de 89 anys

Nicasia Abad Pérez
ens va deixar el dia 31/08/22
a l'edat de 96 anys

Que la terra els sigui lleu.
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Futbol

Per David Montardit

La U. E. Tivenys inicia la
temporada 2022-2023
El segon diumenge de festes de Sant Miquel vam
iniciar la temporada 2022-2023 contra el filial del
C.F. Camarles amb la presentació de l'equip i la
sacada d'honor de les pubilles i hereus 2022. Un
primer partit que vam dominar la primera part
avançant-nos al marcador i no aprofitar les moltes
ocasions que vam disposar, cosa que sí que faria
el rival al segon temps per empatar el partit.
El segon partit ens vam desplaçar a Ginestar i, tot
i no entrar en la confrontació en cap moment,
vam poder treure un punt en un difícil camp.
El tercer partit vam rebre a La Fatarella i per
tercera vegada vam tornar a empatar disposant
de moltes ocasions i no aprofitant-les, cosa que el
rival al temps de descompte si ho faria per posar
les taules al marcador.
El quart partit el vam disputar a La Galera, on
aconseguiem la primera victòria de la temporada.

El marcador:
02/10/2022

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

2-2

09/10/2022

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

2-2

15/10/2022

U.E. TIVENYS - C.E. LA FATARELLA:

1-1

23/10/2022

LA GALERA - U.E. TIVENYS:

1-3

L'equip:
Entrenador:

Migcampistes

Ignasi Mauri

José Amador "Xiqui"
Jordi Sanz
Joan Adell
Sergi Doblado
Alessandro Saavedra

Porters:
Eric Barberà
Bernat Salvadó
Defenses:

Davanters:

Francesc Montolio
Xavier de la Torre
Àlex Fernàndez
Xavi Platero
Miquel Piñol
Josep García
Josep Altadill
Abdul Bouja
Jordi Vicente

Pau Mauri
Joan Miquel Piñol
Francesc Piñol
Mustapha Ben Hammadi
Adama El Hadji
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Com contactar amb el Consultori
Mèdic de Tivenys
Beatriz Satué i Xaro Bautista
L’equip sanitari de Tivenys pensem que és bò
tindre clar com us podeu posar en contacte amb
nosaltres per si necessiteu alguna cosa.
El primer que volem es demanar la col·laboració i
la compressió de tots perquè puguem fer la feina
el millor possible, sempre amb l’objectiu de
millorar la vostra salut.
En aquest espai de comunicació que ens proposa
l’Ajuntament us expliquem què podem fer i quan.
El nostre horari de trucades és:
Dilluns de 15:00 a 20:00 hores.
De dimarts a divendres de 08:00 a 14:00
hores.
Els dijous no hi ha consulta mèdica, però Xaro pot
valorar què us passa i comentar-ho al metge de
referència, que indicarà què es pot fer.

Us ensenyarà un enllaç per entrar i activar-ho,
és molt fàcil, només cal tenir mòbil i correu
electrònic.
https://catsalut.gencat.cat/ca/serveissanitaris/la-meva-salut/
Un cop activat podreu, a més d’altres coses,
enviar una e-consulta tant a la infermera com
a la doctora. Aquest sistema és similar a un
correu electrònic, genera una visita no
presencial a l’agenda de treball i es pot
utilitzar per coses similars al Whatsap.
En aquesta consulta es poden adjuntar arxius
com fotos, informes, resultats d’analítiques
que vulgueu comentar o adjuntar a la vostra
història clínica.
No volem posar excuses però les nostres
absències no son sempre cobertes per altres
companys i això complica algunes vegades el
contacte amb vosaltres.

Comunicació via WhatsApp al 608 61 52 36:
Aquest telèfon serveix només per enviar
missatges NO URGENTS, per valorar un
resultat, per demanar una cita no urgent,
sol·licitar renovació de la recepta, consultar
algun dubte... Però MAI per demanar una
visita que necessiti atenció el mateix dia,
perquè nosaltres, de vegades, no estem a la
consulta i no us podrà respondre ningú.
Si envieu algun missatge i en 24 hores no heu
rebut resposta, ho podeu tornar a enviar o bé
trucar al consultori.

Recordeu que treballar amb ordre és bò per a
tots i des de l’equip sanitari volem ajudar sempre.

Trucades al consultori al telèfon 977 49 61 63:
Podeu trucar per demanar visita que
considereu no pot esperar i nosaltres us farem
unes preguntes i valorarem com i quan donar
la cita.
Podeu trucar per fer alguna consulta o
resoldre dubtes que necessitin una explicació
que no es por donar per WhatsApp.
Si teniu pendent algun resultat espereu a que
la Dra. es posi en contacte amb vosaltres, si
han passat més de 20 dies envieu un missatge
o truqueu. De vegades, hi ha coses que es
“perden”.
Activeu La Meva Salut:
Això és una recomanació especialment
dirigida a la gent jove i a la no tant jove que
està al mon digital i de xarxes.
Busqueu a Google “la meva salut”.
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Límits amb amor
Que els càstigs i els premis no funcionen a mig i
llarg termini està més que comprovat. Ara bé,
quines alternatives tenim? Com “controlo” a mun
fill si no és amb càstigs i premis? Com passo
d’ensinistrar a muns fills a educar-los en positiu?
La resposta és senzilla però reconec que
l’aplicació no ho és tant: amb amor, límits i
respecte.
Definim alguns conceptes importants:
Càstig: “Pena imposada a algú per corregir-lo o
per al manteniment de la disciplina.” Així,
entenem el càstig com una espècie de permís de
venjança dels adults. Aquest serà arbitrari, poc
previsible, basat en la por o en fer mal a l’infant,
en ferir-lo d’alguna manera per tal que
“aprengui”.
Premi: “Do que es confereix públicament en
reconeixement d'un mèrit o per a encoratjar
algú.” Parlarem de premi com a recompensa a
determinades
conductes
que
considerem
desitjables.
Límit: “Línies vermelles que protegeixen la nostra
integritat física, psíquica i emocional, la dels altres
i que també protegeixen allò que compartim i
ens permet viure en societat.”

Pili Coll García
Psicòloga
Respecte: “Sentiment de consideració, d'estima,
envers algú per raó dels seus mèrits, de l'edat, del
rang, etc.”
El càstig i el premi funcionen només a curt
termini. Aconseguim parar o fomentar les
conductes que volem mentre són petits. Però
creixen aprenent a amagar-se, mentir, evitar… o
no fent allò que toca si no hi ha premi. Ens
convertim en esclaus del nostre propi sistema. I
quan deixa de funcionar, ens trobem perduts i
creiem que no hi ha solucions. Però sí que n’hi
ha!! Podem posar límits amb amor (amor cap als
infants i cap a nosaltres també!).
Posem que hem decidit que volem intentar
educar en positiu, amb límits, amor i respecte.
Agafeu-vos que venen curves! Venen els dubtes:
això com es fa? Quins poso, quins no? Els límits i
les normes són el mateix? Dialogar i negociar en
comptes de castigar funciona amb totes les
criatures i de totes les edats? Puc raonar amb un
infant de 3 anys? I amb un de 8? Com adaptar els
límits a la seva edat? Com sé si estic sent
coherent i consistent?
Si la situació millora, és que aneu bé. Si no us en
sortiu, consulteu una professional!

Projecte
d'envelliment
saludable
Des de la regidoria de Societat i Benestar que
lidera la regidora Paula Piñol, conjuntament amb
la Creu Roja, i amb el suport de la Diputació de
Tarragona, s'ha iniciat un projecte per fomentar
l'envelliment saludable al nostre poble.
Aquest consisteix en tres tallers, un dels quals es
va realitzar el passat dia 11 d'octubre (aplaçat des
del dia 6), que estan encarats a treballar diferents
dimensions del benestar de les persones grans,
com són la salut física, la gestió de les emocions i
les autocures.
Per tal de realitzar aquests tallers, cal fer la
inscripció a l'ajuntament de forma totalment
gratuïta.
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HORARIS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
DE L'AJUNTAMENT DE TIVENYS
L'horari d'atenció presencial al públic
és de dilluns a divendres de 9 a 14
hores, amb cita prèvia.

Si vols demanar cita o fer alguna
consulta, l'horari d'atenció telèfonica és
de 10 a 14 hores, de dilluns a
divendres. Truca al 699 951 021.

A l'Ajuntament de Tivenys pots trobar
l'assistència de diversos serveis:
Treballadora Social - Dijous
Tècnic Municipal - Dimarts
Tècnica de Joventut - Dijous
Orientador Laboral - Divendres
*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).

