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EDITORIAL

Mònica Colàs

Què és un estiu sense ser estiu?

Comencem una de les èpoques més boniques 

de l’any, l’apreciat estiu. La calor, les festes, el 

descans, l’ambient pel poble,...totes aquelles 

petites coses que ens fan sentir vius i plens de 

vida.

Però aquest any és un estiu sense ser estiu. 

De moment tenim un descans que ben bé no 

sabem com agafar-lo. Sorprenentment, no venim 

de llargs dies de treball o de classe, d’agendes 

inacabables d’activitats... alguns venim d’estar a 

casa, els altres del teletreball, altres laboralment 

estan com sempre. És l’any de les situacions 

diverses i especials per a cadascú. Cada família 

pot explicar una situació que no tindrà res a veure 

amb la del veí.

Venim d’estar uns mesos a casa, que sembla 

que a casa tot està controlat. Doncs no, no 

tenim rutines, hem canviat els hàbits de son i 

alimentaris, hem mirat maratons de televisió i hem 

fet neteja per racons inexplorats de les cases... 

De fet, tot allò que fèiem als estius a casa, ja ho 

hem realitzat. 

I ara què volem fer? Tenim un gran ventall de 

possibilitats: platja, sortides en bici, anar a sopars, 

trobades amb els amics, familiars... És un estiu 

diferent i especial, però no per això deixarem de 

gaudir-lo.

Un estiu sense festes, allò que entenem per festes. 

Tardes de bous, berenars a la plaça, trobades 

amb gent que feia mesos o fins i tot anys que no 

vèiem, les nits de ball... 

Però tenim una alta capacitat d’adaptar-nos a 

les situacions. Trobem les maneres de divertir-

nos, encara que sigui en petit format. I per 

sort, continuem trobant vies per poder gaudir 

d’algunes petites pinzellades de les nostres 

estimades festes.

Mirem vídeos, fotos, esdeveniments dels altres 

anys i sembla estrany veure a la gent tots junts, 

sense mascaretes on s’abracen i es toquen. 

Ara vivim una realitat diferent, i no podem estar 

ancorats en el passat. És el temps que ens toca 

viure i hem de fer-ho de la millor manera possible. 

Ja vindran altres anys, i ens encantarà abraçar 

i tocar les nostres persones estimades. I quan 

arribi el moment, ho gaudirem molt més.

Ara saboregem allò que sí podem fer. Tenim 

alguns actes, benvinguts siguin. Podem fer 

coses, aprofitem-les!!!

Ben bé és un estiu diferent. Amb precaució, però 

no per això deixarem de viure’l.
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DES DE L’ALCALDIA

ALCALDIA

Certament no podem dir que aquest any 2020 sigui 

un bon any, almenys pel que fa a aquesta primera 

meitat que ja coneixem. Començàvem l’any amb 

el pas del temporal Glòria, un temporal de llevant 

devastador que va malmetre la costa del Delta 

i va causar danys importants a camps d’arròs, 

infraestructures de reg, pesqueres i aqüícoles. 

Poc ens pensàvem aquell 20 de gener que en poc 

més de cinquanta dies, es suspendrien tots els 

serveis educatius a Catalunya, tots els catalans 

i catalanes tindríem l’obligació d’estar confinats 

als nostres domicilis i a tota Espanya es declararia 

l’Estat d’Alarma. El coronavirus havia provocat 

arreu del món molts malalts de COVID-19.

A partir d’aquí començaven uns mesos durs per 

a tothom, els menys afectats teníem l’obligació 

de no sortir de casa si no era imprescindible, 

els comerços i serveis declarats no essencials 

aturaven la seva activitat. Es recomanava el 

teletreball sempre que fos possible, els nostres 

grans no podien anar a l’hort, totes les activitats 

culturals, socials i esportives eren suspeses. Al 

mateix temps s’anava contagiant molta gent, 

els hospitals s’omplien de malalts. Arribaven les 

primeres víctimes mortals, sobretot, els malalts de 

més edat. En poc dies les dades passaven a ser 

esfereïdores, feia por veure la situació que estava 

vivint Espanya per la televisió. Es va arribar a més 

de 8.500 contagis en un dia i gairebé un miler de 

morts en 24 hores. Un autèntic desastre a nivell 

mundial, una situació totalment desconeguda, 

difícil de gestionar. Feia molts anys que no havia 

passat alguna cosa semblant.

Aquells dies van ser molt durs per a tothom, la 

incertesa i una mica de por sempre estaven 

presents. Vèiem que les ciutats amb més 

població eren les més afectades. Al poble, al ser 

pocs habitants i estar molt dispersos, teníem 

l’esperança que l’afectació seria menor. Tot i això 

es van prendre moltes mesures de control de 

mobilitat, d’ajuda als més necessitats, d’evitar la 

sortida de casa als més grans, d’entreteniment 

als més menuts, d’informació, d’encoratjament i 

ànims a tothom, d’agraïments...

Ens preocupava molt la gent gran, eren els que 

pitjor ho passaven, molts no ho superaven, 

morien en plena soledat. No ho podíem permetre, 

ens havíem d’esforçar molt tot el poble per 

intentar evitar-ho. Justament els més grans, els 

nostres pares i mares, iaios i iaies que ja van patir 

de menuts, que van haver de viure una situació 

econòmica de postguerra molt llarga, que van 

aguantar quaranta anys de dictadura, que tant van 

lluitar pels nostres drets i per les nostres llibertats, 

que van crear la societat del benestar que avui 

gaudim, que tant han fet recentment per ajudar a 

superar la crisi econòmica als seus fills i als seus 

nets... No és just, ells una altra vegada no.

Avui fent aquest escrit i repassant els més de 

cinquanta bandos d’aquells dies no puc evitar 

emocionar-me. La situació era complicada, 

alguns dies volia donar coratge quan els meus 

ànims estaven per terra... Però a la vegada, tot 

el poble estava aportant el seu granet d’arena, 

tothom tenia ganes de fer les coses bé, tots 

estàvem preocupats i tots teníem el mateix 

objectiu. El grau d’implicació de tot lo poble va 

ser molt alt, les mostres de solidaritat, de bondat 

de tothom, de ganes d’ajudar als altres i de fer 

front a la pandèmia eren diàries. I això dona 

molta força, molts ànims per continuar i encara 

m’emociona ara. 

Per això vull aprofitar la nostra Revista per donar les 

gràcies a tot lo poble en general pel seu caràcter, la 

seva col·laboració i la seva actitud durant aquells 

complicats dies de confinament i de manera més 

particular i especial als voluntaris ocasionals i de 

protecció civil pel seu treball, a la policia local per 

la seva professionalitat i dedicació, a la brigada 

municipal per la seva incansable tasca a qualsevol 

hora, a tots els treballadors i treballadores de 

l’ajuntament per estar a l’alçada i fer-ho tot més 

fàcil, a moltes empreses del poble i de fora per 

oferir gratuïtament els seus serveis, maquinària, 

vehicles i personal, als voluntaris de Càritas per 

la seva tasca d’ajuda als més necessitats, a molta 

gent del poble que des de l’anonimat han ajudat 

a molta gent, a totes les empreses, entitats i 

particulars que han fet aportacions econòmiques 

a l’Ajuntament per fer front a la situació (també als 

que ho han fet a través de Càritas o Creu Roja), a 

Paco, Fernando i Jenni per la seva tasca d’animar 
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als més menuts; a Pau Úbeda i a Oriol Llambrich 

per entretenir-nos a través d’Enveja Radio; a les 

cosidores voluntàries i transportistes que van fer 

possible que tot el poble tingués mascaretes; a 

tots aquells i aquelles que vàreu fer possible que 

els altres ho passéssim millor contant contes, fent 

poesies, fent música, cantant, posant música, 

explicant refranys o animant, des de les vostres 

cases o per les xarxes; a tots i totes els que heu 

trucat quan us preocupava algú o volíeu ajudar, 

donar ànims o interessar-vos per la nostra salut; 

a tots aquells i aquelles que sense dir res us heu 

ocupat dels que teníeu més prop o us feien patir; 

a Àngels i a Tere per estar sempre pendents de 

la música dels bandos, els vídeos i la informació 

per les xarxes socials, després del treball diari; a 

tots los professionals del poble (i de fora) que han 

treballat a primera línia; i gràcies a tot lo poble per 

la vostra col·laboració, per la vostra solidaritat i el 

vostre esforç, fent possible que ens mantinguem 

en una bona situació sanitària. 

Ara passats gairebé dos mesos i mig des de 

l’inici de la desescalada estan incrementant molt 

el nombre de casos positius de COVID-19 a les 

Terres de l’Ebre, la mobilitat és elevada, molta 

gent comença vacances, no tindrem Festes 

Majors, portem molt temps sense fer activitats 

d’oci normals, és complicat parar una vegada 

més l’economia, la vida continua...Això sí, fem les 

coses bé, posem-li molt de sentit comú, evitem les 

aglomeracions de gent, relacionem-nos en grups 

reduïts, mantenim les distàncies de seguretat, 

portem sempre la mascareta, mantenim una bona 

higiene de mans. 

ÀNIMS! FEM-HO BÉ! ENS EN SORTIREM TOTS 

JUNTS! UNA ABRAÇADA.

Joan Castor Gonell Agramunt

REGIDORIA HISENDA, PERSONAL i RÈGIM INTERIOR
La pandèmia de la COVID-19 ha afectat a tot el 

món. L’emergència sanitària que estem vivint no 

té precedents en la història recent del nostre país.

Som molt conscients que els efectes i estralls 

de la pandèmia que vivim tenen i tindran efectes 

en l’àmbit social i econòmic, i portaran a molts 

ciutadans i ciutadanes a noves formes de 

vulnerabilitat en l’àmbit social. 

La crisi econòmica que s’albira serà greu i 

requereix la determinació de polítiques valentes 

i coordinades entre els diferents governs. 

L’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja adquireix 

el compromís per ajudar a empreses, autònoms, 

treballadors/treballadores i entitats del municipi, 

per fer front tant a la pandèmia com a la reactivació 

socioeconòmica del municipi, sempre tenint una 

especial cura de les persones més vulnerables.

A conseqüència de la crisi sanitària, des de 

l’Ajuntament s’han fet controls a les entrades 

de la població, desinfeccions als llocs públics, 

carrers... S’ha intentat protegir als treballadors i 

treballadores, així com als voluntaris i voluntàries 

que han estat a primera línia, amb iniciatives 

solidàries i imaginatives sempre vetllant per les 

persones més vulnerables, intentant que tothom 

tingués les necessitats bàsiques cobertes. Per fer 

front a tot això, des de l’Ajuntament hem hagut 

de fer un esforç important de recursos humans i 

econòmics. 

Des de la regidoria d’Hisenda s’han pres una sèrie 

de mesures econòmiques per a tota la ciutadania 

com són l’allargament dels cobraments per part 

de BASE de taxes i impostos. Als comerços 

i activitats afectades per l’estat d’alarma, la 

bonificació de taxes com són l’ocupació de la 

via pública, també l’ampliació de l’ocupació de la 

via pública sense cost addicional; la bonificació 

d’escombraries i clavegueram, bonificació de 

les taxes a les parades del mercat, així com 

descomptes en les quotes de lloguer de diversos 

edificis o serveis de titularitat municipal afectats 

per l’estat d’alarma.

A part de l’esmentat anteriorment, hem creat 

una sèrie de subvencions d’un total de 50.000 

 a les PIME, qualsevol que sigui la seva forma 

jurídica (autònoms, comunitats de béns, societats 
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mercantils, cooperatives...) que s’hagin vist 

afectades com a conseqüència de la declaració 

de l’estat d’alarma, ja sigui per no poder obrir 

els seus negocis o per patir una greu davallada 

d’ingressos, sempre que s’hagin complert una 

sèrie de bases reguladores.

També hem creat una línia de microcrèdits 

per import de 200.000 € per pal·liar els 

efectes econòmics que estan dirigits a tots els 

anteriorment mencionats i que, a més, inclouen 

treballadors/es afectats per un ERTO o que hagin 

patit l’extinció del seu contracte de treball com 

a conseqüència de l’emergència sanitària. També 

va dirigida a entitats socials, culturals i esportives 

del municipi que tinguin problemes per continuar 

desenvolupant les seves activitats.

Per poder fer front a totes les despeses 

imprevistes, que inclouen els ajuts relacionats 

des de l’Ajuntament, s’han hagut de fer una sèrie 

de modificacions als pressupostos aprovats per 

a l’any 2020, on s’han retallat vàries partides 

pressupostàries per l’import de 65.300 € i 

s’han creat dues noves partides anomenades 

Necessitats COVID-19 per import de 20.000 € i 

ajuts a petites empreses i autònoms per import 

de 50.000 €.

D’altra banda, hem obtingut donacions en 

concepte de la COVID-19 per part d’empreses, 

d’entitats i particulars, a qui aprofito per donar les 

gràcies, per un import de 4.700 €.

D’aquesta manera les modificacions dels 

pressupostos 2020 són les següents:

També s’incrementaran dues partides; una en l’apartat de despeses, i l’altra, en la d’ingressos, referent 

als microcrèdits, que són crèdits a reemborsar pel mateix import.

Des de l’Ajuntament no descartem noves modificacions pressupostàries, sempre en funció de l’evolució 

de la pandèmia, futures normatives aplicables pel benestar social i econòmic i noves necessitats dels 

ciutadans i ciutadanes del nostre poble.

INGRESSOS: DESPESES: 

Rebaixa de vàries partides del pressupost:  65.300 €  Ajuts a petites empreses i autònoms:       50.000 €
Donatius:                                                         4.700 € Necessitats COVID-19:                             20.000 €
Total:                                                              70.000 € Total:                                                          70.000 € 

Regidoria de Sostenibilitat, pesca, caça, 
acció rural i activitats tradicionals

El passat dia 4 de juny de 2020, durant el ple 

extraordinari de l’Ajuntament de Sant Jaume 

d’Enveja celebrat telemàticament, vam passar a 

votació una moció presentada per la Societat de 

Caçadors Illa de Buda de Sant Jaume d’Enveja.

Des de l’Ajuntament estem al costat de la nostra 

Societat de Caçadors i també de la feina que 

estan fent de divulgació de la caça com a un 

model cinegètic respectuós amb el medi ambient 

i de conservació dels espais naturals.

Actualment la nostra Societat de Caçadors consta 

de més de 300 socis i desenvolupa una activitat 

arrelada al nostre municipi com és la caça, una 

activitat totalment necessària per la conservació 

dels habitats naturals.

CAÇA

Xavier Llorach Masià

Regidor de Sostenibilitat, Pesca, Caça, 

Acció Rural i Activitats Tradicionals
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La moció presentada per la Societat de Caçadors 

va ser aprovada per unanimitat de tots els regidors 

i regidores del consistori.

Es van votar els següents acords:

1r. La caça és una activitat amb un fort arrelament 

social, cultural i econòmic a Catalunya que mereix 

i ha de ser recolzada, protegida i fomentada 

pels poders públics catalans a causa de la seva 

contribució a la conservació de la biodiversitat i al 

desenvolupament socioeconòmic del món rural 

català. 

2n. Aquesta corporació municipal es compromet 

a recolzar la caça i l’activitat ocellaire, així 

com a instar als governs autonòmic i estatal 

a recolzar ambdós activitats com a motors de 

desenvolupament socioeconòmic del món rural i 

eines de conservació ambiental. 

AGOST PLATGES
Com tots sabem el passat mes de febrer ens va 

afectar el temporal Glòria, una tempesta sense 

precedents al nostre Delta.

Degut al temporal, l’illa de Buda i la platja del 

Migjorn es van veure greument afectats pel pas 

de la llevantada. La platja de Migjorn va ser de les 

més afectades. La forta llevantada va malmetre 

greument la zona del Xiringuito fent desaparèixer 

totalment la llosa de formigó on descansava la 

pèrgola i tota l’estructura. 

Des de l’Ajuntament i conjuntament amb el 

Servei de Costes de Tarragona ens vam ocupar 

ràpidament en valorar els danys que havia sofert 

la zona de platja i, seguidament, vam iniciar el 

reordenament de l’espai afectat.

Des del Servei de Costes s’han centrat en les 

obres d’emergència de la platja del Migjorn i, 

sobretot al litoral de la zona de l’illa de Buda, on el 

temporal va fer un fort trep als Calaixos de Buda i 

es va comunicar el mar amb la bassa.

Les obres d’emergència fetes pel Servei de 

Costes de Tarragona van consistir en tapar el 

forat que es va fer als Calaixos aportant una 

quantitat important de sorra per poder tapar i 

reforçar considerablement la barra litoral. I així ha 

estat, per sort a dia d’avui, i gràcies a l’actuació 

de Costes, podem dir que la zona més afectada 

de Buda s’està regenerant i hi ha un forta i ampla 

platja d’arena per aguantar, fins que es facin 

noves actuacions per a protegir l’espai de cara a 

propers temporals.

Pel que fa a la platja del Migjorn, el Servei de 

Costes va haver d’adequar la zona del Xiringuito 

per a deixar l’espai amb les millors condicions 

possibles per al començament de la campanya 

d’estiu. 

En relació a les actuacions que hem dut a terme 

des de l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja, 

bàsicament han estat destinades a millorar i 

reubicar tot l’espai de la platja de Migjorn, per 

a deixar el lloc en òptimes condicions per al 

turisme. La nova zona de la platja compta amb 

un espai extens de pàrquing delimitat amb pals 

i cordes, que impedeix accedir amb els vehicles 

a la sorra. També compta amb els antics rafals 

amb ombra i amb la nova zona del Xiringuito, 

totalment renovada, amb vàters, dutxes i una gran 

terrassa per a passar les millors estones a la vora 

de la platja. També hem instal·lat la corresponent 

senyalització amb les mesures sanitàries que 

s’han de complir arran de la situació de la 

covid-19.

A la platja del Serrallo s’han dut a terme vàries 

actuacions. Amb el tractor de la brigada s’ha 

netejat tota la zona de bany, els accessos i també 

la renovació de la senyalització trencada a causa 

del temporal i també la senyalització amb les 

mesures sanitàries que s’han de complir arran de 

la situació de la covid-19.

Aquest mateix estiu des de l’Ajuntament hem 

posat en marxa la neteja de tota la vora de 

la platja. Setmanalment passa el tractor i un 

ormeig especial per deixar la zona de bany i dels 

banyistes en òptimes condicions.

Des de l’Ajuntament de Sant Jaume tenim molt 

clar que les nostres platges naturals són úniques 

i que no tenen res a envejar a cap altra platja. Per 

això l’hem de cuidar entre tots i totes, hem de 

ser respectuosos amb el medi ambient. Ens hem 

d’emportar les deixalles a casa i llançar-les als 

corresponents contenidors. Només així podrem 

continuar gaudint d’aquest entorn privilegiat i 

d’aquest Delta que tant estimem.
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BOUS
El passat dilluns dia 29 de juny de 2020, al ple 
ordinari de l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja 
s’aprovava per unanimitat de tots els regidors del 
consistori, la moció presentada pel PSC de Sant 
Jaume.

Una moció redactada per l’agrupació de penyes 
i comissions taurines de les Terres de l’Ebre on 
demanem que des dels governs es tingui en 
consideració la greu situació que pateixen les 
ramaderies de bous braus de les Terres de l’Ebre, 
a causa de la pandèmia de la covid-19 ja que 
durant aquest any serà molt difícil poder realitzar 
actes taurins.

Des de l’Ajuntament de Sant Jaume sempre 
estarem al costat de la nostra cultura i de la nostra 
tradició. Els bous són un element tradicional 
i festiu molt arrelat al nostre poble i així ho ha 
de seguir sent en un futur. Les ramaderies de 
bous braus de les Terres de l’Ebre no poden 
desaparèixer.

Per això demanem a les administracions 
competents que donin ajudes per a què aquests 
animals no hagin de ser sacrificats i evitar que 
les activitats ramaderes hagin de desaparèixer 
per la situació insostenible de la pandèmia de la 
covid-19 i posterior suspensió de tots els actes 
amb bous.

Per tot això, a continuació faig constar tots els 
acords presos en el moment de votar la moció.

Per tot l’exposat, el Grup Municipal de PSC Sant 
Jaume d’Enveja, proposa al Ple de l’Ajuntament 
de Sant Jaume d’Enveja l’adopció dels següents 
acords:

“ACORDS:
1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya 

a crear una línia d’ajuts per a

l’alimentació del ramat de bous braus i la seva 

atenció sanitària, per un import de noranta euros 

per animal (90€), tant si està o no destinat als 

festejos taurins.

Aquest ajut, té per objecte sufragar una part 

dels costos que els ramaders han d’assumir 

per al manteniment d’aquests animals, vinculats 

fonamentalment a la seva alimentació, la 

manca de rendibilitat en la seva aptitud càrnica 

degut a l’elevat nombre de races especialment 

carnisseres, els elevats costos de manteniment 

per l’especial maneig que requereixen i el seu 

específic seguiment oficial per raons sanitàries.

2.- Instar al Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat 

de Catalunya, amb competències en temes de 

sanejament i taxes, a estudiar ajudes per un 

sector com el de criadors de bous braus per a 

evitar que a causa d’aquest any d’inactivitat 

s’hagi de decidir enviar animals a l’escorxador.

3.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat 

de la Generalitat de Catalunya, amb competències 

sobre el benestar animal, a estudiar també ajudes 

encaminades al sector ramader en conceptes 

d’atenció veterinària, productes farmacològics 

com a finalitat vetllar per la bona cura dels 

animals.

4.- Instar al Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya, a estudiar línies d’ajuts 

cap al sector taurí,  que ha vist paralitzada 

totalment la seva activitat a causa del COVID-19. 

Per tant s’acumularan pèrdues ja que les festa 

dels bous és una de les expressions festives i 

culturals que més afectació han tingut, alhora que 

també, aquesta greu crisis podria repercutir amb 

la desaparició d’algunes ramaderies que tenen 

com a única font d’ingressos els espectacles 

taurins.

• En un altre seguit de coses:

1.- Instar a la Diputació Provincial de Tarragona, 

l’estudi i posterior convocatòria de subvencions 

a les explotacions ramaderes que tinguin com 

a finalitat la cria de bous braus i que tinguin les 

instal·lacions dintre de la província de Tarragona, 

tal i com també ja han fet altres diputacions com 

la Diputació Provincial de València o de Terol.

• Per altra banda que s’insti al Govern Central a:

1.- Suprimir el pagament de les quotes 

d’Autònoms o la seva devolució, des del moment 

que es va decretar l’estat d’alarma fins que les 

limitacions a les celebracions taurines finalitzin.

2.- Que el sector del bou, com fins ara, sigui inclòs 

en totes les mesures genèriques que el Ministeri 

de Cultura adopti en suport a aquest sector.”

Traslladem els acords adoptats a l’Agrupació de 

Penyes i Comissions Taurines de les Terres de 

l’Ebre, a la Diputació de Tarragona, al Congrés 

dels Diputats a Madrid i als Grups Polítics en 

representació al Parlament de Catalunya.”
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REGIDORIA D’URBANISME, OBRES I SERVEIS 
En els darrers mesos, des de la regidoria, 

hem dedicat molts esforços a lluitar contra la 

COVID-19.

Han estat mesos molt durs, s’ha invertit molt 

temps en fer front a aquesta pandèmia que ens 

va agafar a tots per sorpresa.

Les primeres tasques van ser les de preparar 

material, de donar suport a la policia local i als 

voluntaris ocasionals i de protecció civil per 

controlar el poble. Estàvem tots confinats, 

només es podien portar a terme les activitats 

anomenades essencials, si volíem que les coses 

sortissin bé, i era necessari un control acurat de 

la mobilitat. Es van haver de tancar les entrades 

i sortides del poble per deixar un únic punt 

d’accés i un de sortida per poder exercir un bon 

control de la mobilitat amb els efectius dels que 

disposàvem.

Es van haver d’organitzar torns de treball a la 

brigada municipal per poder garantir el seu 

treball diari, donat que eren molt necessaris, i 

prevenir l’equip d’una possible infecció. El seu 

treball era essencial i feien més falta que mai, 

s’havia d’incrementar el servei de neteja per tal 

que tots els espais públics estessin en les millors 

condicions possibles; el suport de l’equip a la 

policia local era imprescindible, a més de garantir 

la seguretat i la higiene del nostre poble.

Vam crear grups de desinfecció que amb els 

nostres propis mitjans, encara estan operatius. 

Per poder exercir aquesta desinfecció general 

del poble, el personal de cada equip ha d’anar 

ben protegit. Es treballa als llocs on hi ha més 

afluència de persones, on pot haver més falta de 

neteja; en definitiva, on hi ha més perill de contagi.

 Ha estat important aplicar totes les mesures de 

seguretat des del primer dia, disposar de tots 

els equips de protecció individual necessaris, 

al principi no va ser fàcil. Diàriament s’havia de 

portar a terme la desinfecció d’estris, de locals, de 

vehicles...s’havia de fer tot molt bé i, sincerament, 

no ha estat gens fàcil. 

Per això, des d’aquí, vull donar les gràcies a tot 

el personal de la brigada pel seu treball, pels seu 

esforç, i per no faltar cap dia a la feina, a més 

d’aguantar totes aquestes incomoditats de la 

situació, amb la incertesa i preocupació que tots 

teníem pel que podia passar. 

Aquest anomenat EPI (Equip de Protecció 

Individual), s’ha anat posant constantment a 

disposició de tot el personal de l’Ajuntament; 

s’han anat adquirint pantalles de protecció, 

desinfectants, s’ha intentat que cada treballador/a 

tingués tot el material de protecció i seguretat 

necessaris per poder desenvolupar el seu treball 

en condicions de seguretat. No s’ha escatimat 

gens amb el material de protecció, doncs era 

necessari.

Vull agrair la col·laboració desinteressada i ajuda 

que hem tingut en les tasques de desinfecció per 

part d’empreses del poble, i també l’aportació 

gratuïta de material de protecció.

Si bé és cert que hem dedicat molt temps a 

controlar la situació sanitària respecte a la 

COVID-19 al nostre poble, també és cert que 

la bona organització i la professionalitat de 

l’equip, ens ha permès també portar a terme 

tasques de millora i manteniment a equipaments 

i espais públics del poble; així com col·laborar 

en l’execució d’obres que ha portat a terme 

l’Ajuntament amb empreses externes i obres 

d’altres administracions que l’Ajuntament havia 

sol·licitat com són: 

- Millores al Casal i al Centre d’Atenció Primària.

- Neteja i condicionament de les àrees de lleure: 

parcs infantils i passeig fluvial.
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Regidoria d’Esports

- Reparació façana local Plaça Marcel·lí 

Domingo. 

- Reparació de voreres i tapes d’arquetes.

- Reparació general dels danys causats 

pel temporal Glòria (tanques, arbres, 

senyalització,...)

- Manteniment de la zona escolar.

- Manteniment de l’església.

- Reparació zona exterior cementiri.

- Adequació dels serveis i neteja de la platja de 

Migjorn. 

Totes les nostres propostes que teníem per a 

l’esport del nostre poble es van quedar a un costat 

amb l’arribada de la Covid-19. Això no ha impedit 

que estem constantment amb contacte amb les 

nostres entitats esportives, pendents de les seves 

necessitats i garantint la seva continuïtat.

Tant aviat com des del Govern d’Espanya ens van 

permetre poder realitzar activitats esportives, vam 

proposar a totes les entitats del poble vinculades 

a l’esport, començar la seva activitat amb totes 

les mesures de seguretat indicades, oferint-los 

tots els productes i materials que els fessin falta, 

com la desinfecció periòdica dels locals.

Això va donar fruits i vam començar amb el Club 

Rem Delta, que de manera individual i amb torns 

molt controlats començava a funcionar.

Seguidament van millorar les condicions de les 

mesures i va començar la nostra Gimnàstica 

Rítmica Sant Jaume que amb format de grups 

reduïts ha tornat a l’activitat.

També ha tornat la UE Sant Jaume, encara que 

- Reparació de tots els camins públics de terra.

- Reparació parcial de l’asfalt d’algunes vies 

públiques.

- Entubat de tram de desguàs de la carretera 

TV3404, zona de cementiri.

- Asfaltat de l’entrada al poble pel cementiri.

- Condicionament i millora de tanca de la 

deixalleria municipal.

es van donar per finalitzades totes les lligues de 

futbol, han volgut realitzar un Campus de futbol 

base de dues setmanes d’activitat.

Hem pogut obrir la piscina municipal amb la 

realització dels tant esperats cursets de natació 

amb l’empresa Aquaevents i complint totes les 

mesures de seguretat.

La resta d’entitats esportives que no han reiniciat 

les seves activitats esperen poder començar amb 

naturalitat durant el mes de setembre.

Des de la Regidoria d’Esports agraïm a totes les 

entitats esportives el seu esforç i les animem a 

què segueixin treballant per tal que no s’aturi la 

pràctica de l’esport al nostre poble.

Sant Jaume d’Enveja on els valors són la 

nostra victòria!!
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REGIDORIA DE JOVENTUT
Els membres del Consell de Joves van voler 

donar ànims a tots i totes per l’esforç i sacrifici 

durant aquests mesos tan complicats i que ens 

van tenir tancats durant molts dies, engegant el 

hashtag #SANTJAUMEESQUEDAACASA.

També es va organitzar un concurs durant el 

confinament on proposàvem fer un vídeo fent 

play back amb la cançó que volien que es sonés 

per la megafonia local els caps de setmana.

GALA DE QUINTOS
El passat 19 de juny vam realitzar la presentació 

dels Quintos i Quintes del 2002. Una nit 

emocionant que va ser enregistrada i el dissabte 

dia 20 de juny a les 22:00h, gràcies a les xarxes 

socials, tothom va poder conèixer els i les joves 

que representaran la nostra joventut durant 

aquest any 2020. 

Al mateix temps també ens vam poder assabentar 

de qui havia estat elegit/da pubilla i hereu major. 

L’Hereu 2020 és JOAN CIARDELLA GIMENO, fill 

de Nico i Amàlia, i la Pubilla Major 2020 LAURA 

FIBLA ARQUES, filla de Xavi i Montse.

Com bé vam comentar, són conscients que 

aquest any no podran gaudir ni de les Festes 

Majors ni de tots els actes que teníem previstos, 

però des de l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja 

intentarem fer tot el possible per commemorar 

aquests dies tan especials.
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REGIDORIA D’IGUALTAT
El dia 24 de febrer al ple ordinari de l’Ajuntament 

de Sant Jaume d’Enveja es va aprovar el manifest 

del 8 de Març, Dia Internacional de les dones.

És costum a Sant Jaume d’Enveja que el ple aprovi 

el manifest oficial consensuat entre les entitats 

municipalistes i la Generalitat de Catalunya. 

En aquesta ocasió, en no disposar de l’esmentat 

manifest, la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament 

de Sant Jaume d’Enveja, va consensuar amb tots 

els grups polítics municipals un manifest a nivell 

local.

Entre altres temes, el document manifesta el 

compromís amb l’Ajuntament de Sant Jaume 

d’Enveja de treballar per una societat igualitària, 

justa, rica, equilibrada, integradora i lliure de 

violències masclistes, que defensa els drets 

socials, polítics i econòmics de les dones, 

reivindica la igualtat efectiva entre homes i 

dones i impulsa els punts lila als diferents actes 

organitzats per l’Ajuntament, mostrant tot el 

suport de l’Ajuntament a les dones que puguin 

patir alguna situació de violència masclista. 

També intenta potenciar la participació activa 

del Consell Consultiu de les Dones al municipi 

i renova el Pla Local d’Igualtat per tal que sigui 

més realista, inclusiu i personalitzat a nivell local. 

També fa menció a les mesures a adoptar després 

de fer una diagnosi de situació, per assolir la 

igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i 

homes i per eliminar la discriminació per raó de 

sexe.

A causa de la pandèmia de la Covid-19, es van 

haver de suspendre els tradicionals actes en 

commemoració d’aquest dia. Tot i això, quan la 

nova normalitat ens ho permeti i impulsat des del 

Consell Consultiu de Dones, des de la Regidoria 

d’Igualtat es reprendran diferents actes i activitats 

i continuarem defensant i potenciant la figura de 

la dona al nostre municipi.

DIA INTERNACIONAL LGBTI
Per part de l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja 

volem manifestar el compromís permanent i actiu 

contra les discriminacions per raó d’orientació 

sexual i identitat de gènere en general. Volem 

continuar assumint el compromís de visibilitzar 

el 28 de juny, mantenint la resta de l’any el 

compromís amb el dret a ser, vestir-se, expressar-

se i estimar com cadascú vulgui, amb tots els 

drets i tot l’orgull. Volem un municipi respectuós i 

divers on la normalitat social faci que les persones 

LGTBI es mostrin tal com són, sense por i amb 

plena acceptació. I a aquests efectes, aprovem 

aquesta declaració en data 29 de juny de 2020.

L’ajuntament es va adherir a la campanya que 

es va proposar des del Consell Comarcal del 

Montsià, una campanya anomenada ‘Fem un 

pas cap a la diversitat’. Per Commemorar el Dia 

de l’Orgull LGBTI per aconseguir el respecte i la 

tolerància cap a totes les formes de diversitat 

afectiva i sexual.
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REGIDORIA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

REGIDORIA De Cultura

Des de la Regidoria d’Atenció a les Persones es va 

aprovar l’addenda econòmica 2019 del conveni 

marc amb el Consell Comarcal del Montsià en 

matèria de serveis socials i altres programes 

relatius al benestar social.

Els principals serveis que contempla l’addenda 

són: prestacions de la xarxa de serveis socials 

d’atenció pública, servei bàsic d’atenció social, 

servei d’atenció domiciliària, servei bàsic d’atenció 

social, servei d’acolliment residencial d’urgència, 

servei d’assessorament tècnic d’atenció 

social, serveis d’intervenció socioeducativa no 

residencial per a infants i adolescents, servei 

de transport adaptat, prestacions econòmiques 

d’urgència social i accés al projecte ‘’Banc 

d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre’’.

L’addenda de serveis del 2019 suposa una 

aportació de l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja 

al Consell Comarcal del Montsià de 55.638,41 

euros, i un pagament del Consell Comarcal a 

l’Ajuntament de 1.039,34 euros, corresponents a 

les prestacions econòmiques d’urgència social.

També des de la regidoria d’Atenció a les 

Persones es presenta un projecte “ALIMENTS 

FRESCOS” amb col·laboració dels Serveis 

Socials Bàsics d’Atenció Primària de Sant Jaume 

d’Enveja. El projecte consta d’una aportació 

econòmica de l’Ajuntament de 5.000 euros per 

proveir d’aliments frescos, productes de neteja i 

d’higiene personal a les famílies més vulnerables 

del municipi. Moltes d’aquestes famílies ja són 

usuàries del banc d’aliments de Càritas. Les 

famílies formades per nens i persones d’avançada 

edat, necessiten uns productes alimentaris i 

neteja que, moltes vegades, no formen part 

dels aliments que Càritas pot oferir: carn, peix, 

verdura... Per part de serveis socials s’entregaran 

uns vals a les esmentades famílies per adquirir 

aquests productes als comerços locals. La 

mesura també afavoreix al comerç local donada 

la promoció que es fa de productes de proximitat 

i l’acord existent amb l’Ajuntament perquè no es 

subministrin altres productes ni es puguin canviar 

els vals per efectiu. L’Ajuntament es compromet 

a pagar l’import d’aquests vals als comerços de 

la localitat al comptat. El projecte serà presentat 

també a la convocatòria d’ajuts de l’Obra Social 

de La Caixa. Al Ple Municipal telemàtic realitzat al 

juny aquest projecte va ser aprovat per unanimitat.

La cultura en aquests últims mesos s’ha reinventat 

i ha trobat altres canals per poder arribar als 

ciutadans. Forma part de la nostra vida, de la 

nostra societat, on revivim la nostra història, el 

nostre país i els nostres valors.

Així doncs, no es pot quedar de banda davant 

la situació excepcional que estem vivint. S’han 

intentat fer petits actes, en format on-line, per 

continuar motivant-nos, il·lusionant i expressant 

els nostres sentiments. 

Actes de cultura hem pogut veure en el concurs de 

poesia a través de la pàgina web de la Biblioteca 

Francesc Balagué. En aquesta modalitat es van 

atorgar diferents tipus de premis, on es va poder 

gaudir de poemes recitats amb alegria, esperança, 

tristesa... i altres acompanyats de música. Es van 

fer dues categories: infantils i adults.

D’altra banda, va venir Sant Jordi, festa tradicional 

catalana. Es va animar a la població a decorar els 

balcons, fer roses, dibuixos de Sant Jordi, contar 

històries i fer recomanacions literàries. A més, vam 

fer jocs de lògica per motivar el nostre pensament. 
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Hi havia endevinalles, poemes inacabats, laberints, 

jocs de lògica, petits reptes per pensar una estona.

Una de les iniciatives que més va arribar a la gent 

va ser l’Hora del Conte. Cada dia, a les 18.00 hores 

a la pàgina de la Biblioteca, es penjava un conte. 

Aquest era especial, perquè estava contat per gent 

propera a nosaltres. Podies viure els contes a través 

de les paraules dels teus mestres del cole, de les 

tutores de la llar, dels teus veïns i fins i tot persones 

d’altres poblacions que també volien col·laborar. 

Es van arribar a contar fins a 50 contes.

La cultura no es pot aturar, és per això que aquest 

estiu, si la situació ens ho permet, continuarem 

potenciant activitats culturals. Intentarem 

gaudir de les actuacions de les nostres entitats 

vinculades al món de la cultura, presentacions de 

llibres, exposició de jota, ruta literària, activitats 

infantils a la Biblioteca. Esperem fer un ventall 

d’activitats prou ampli perquè la podem gaudir 

des de totes les edats.

Mònica Colàs 
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REGIDORIA D’EDUCACIÓ

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
COMERÇ I TURISME

El 13 de març es va decidir tancar les escoles, 

les llars, instituts, universitats. S’esperava que 

aquesta parada fos per uns dies, i de sobte vam 

veure com totes les rutines i els hàbits, la nostra 

forma de viure s’ alterava sense avisar.

A partir d’aquest moment, tot el sistema educatiu 

tradicional es posa de dalt a baix. I van arribar 

les grans preguntes i els dubtes. Els mestres 

aprenent noves formes d’arribar als seus 

alumnes, les famílies intentant ser mestres, els 

alumnes tenint temps per a fer moltes coses... 

Tots hem après d’aquests experiència, però ha 

fet palès les diferències que hi ha en les famílies, 

la desigualtat d’oportunitats. Així com hi havia 

famílies on els pares podien estar pels seus fills, 

compartir estones de diàlegs, implicar-se en els 

seus estudis i havia també l’altra banda. Hi havia 

altres situacions difícils, on potser no tenien els 

mitjans tecnològics o tot i tenir-los, no disposaven 

del temps suficient o dels coneixements per fer-

los anar. També trobàvem famílies en moments 

emocionals molt diferents, les que podien viure 

un kit kat en les seves vides i podien gaudir del 

retrobament, i famílies on l’angoixa i la por les 

feia aïllar, on els pensaments negatius els feien 

paralitzar.

L’esforç ha estat titànic per a la majoria de 

famílies, on es feien malabars per poder arribar 

a les feines, cuidar els fills i ajudar-los en les 

tasques escolars. Titànic per les direccions dels 

centres i els equips docents que han intentat 

arribar a tot l’alumnat, fent arribar recursos 

digitals, llibres, dossiers, responent dubtes i fent 

acompanyaments emocionals. I titànic també 

per alguns alumnes, sobretot els de les etapes 

més elevades. S’havien de preparar els exàmens, 

els treballs, resoldre els seus dubtes i sempre a 

través d’una pantalla.

Aquest ha estat un moment excepcional, on 

hem respost de forma excepcional. Hem après 

a tots els nivells. Ens hem endinsat en les noves 

tecnologies i les noves formes d’estudiar. 

Ànims i a continuar lluitant perquè els 

aprenentatges mai s’aturin.

Una vegada preses totes les mesures urgents 

d’organització a nivell local, per fer front a 

l’emergència provocada per l’afectació de la 

COVID-19 a tot el país i declarat l’Estat d’Alarma, 

sense perdre temps, havíem de pensar en la crisi 

econòmica que, sense cap dubte, generaria la 

crisi sanitària. No sabíem com reaccionarien 

les administracions superiors, en l’aplicació de 

mesures o ajuts per pal·liar els efectes de la difícil 

situació econòmica que arribaria, però des de 

l’Ajuntament teníem molt clar que ens havíem 

d’espavilar i fer tot el possible el més aviat millor.

D’alguna manera, havíem d’atendre als sectors 

comercial, de serveis i turístic, juntament amb la 

resta de PIMES i autònoms, que són la base de 

la nostra economia local, és a dir, la promoció 

econòmica local que ara és més necessària que 

mai. 
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És per això que el Ple de l’Ajuntament de Sant 

Jaume d’Enveja va aprovar un Pla de Reactivació 

Socioeconòmica del municipi. Era imprescindible 

marcar un full de ruta, dissenyar un pla, marcar 

uns objectius de reactivació econòmica i social 

i anar destinant tots els recursos que l’economia 

de l’Ajuntament permetés. 

Aquest Pla inclou mesures per plantejar a les 

administracions superiors, mesures econòmiques 

(paralització de cobraments de taxes i impostos, 

bonificació de taxes a les activitats comercials i 

turístiques afectades, ajuts econòmics a PIMES i 

autònoms, microcrèdits a empreses, treballadors/

es i entitats; mesures socials i educatives, 

mesures per ajudar al teixit associatiu i mesures 

de promoció comercial i turística.

En aquestes mesures de promoció comercial i 

turística em vull centrar en les següents: 

- Implementar mesures del Pla Integral de 

Comerç i Turisme que es va començar a definir 

l’any 2019 per la Cambra de Comerç de Tortosa 

mitjançant un procés de participació ciutadana 

per part de les activitats locals implicades. 

Mesures que van sorgir abans i després de la 

crisi sanitària (millora de la senyalització, dels 

accessos a la zona comercial, ampliació de la 

informació turística...).

- Conveni amb la Cambra de Comerç de 

suport tècnic i assessorament jurídic al teixit 

empresarial i comercial, mitjançant el programa 

Que cap empresa tanqui i amb un pla de 

comunicació i de promoció a les xarxes socials.

- Col·laboració, suport i consens amb 

l’Associació de Comerciants i Empresaris 

Turístics, per desenvolupar activitats de 

promoció comercial i turística local (segell de 

qualitat, organització d’activitats i jornades, 

foment de sinèrgies entre la ciutadania i el 

comerç per fomentar la compra i l’ús dels 

serveis).

- Campanyes institucionals de promoció i 

publicitat.

- Utilització en promoció econòmica dels 

recursos no utilitzats en actes festius. Foment 

de la vessant consumista dels dies de festa 

més assenyalats.

- Creació d’una plataforma de venda online 

de gestió individual dels comerços, serveis i 

activitats.

Moltes de les accions que contempla el Pla de 

Reactivació Socioeconòmica de Sant Jaume 

d’Enveja ja s’han iniciat o s’estan portant a terme 

actualment, altres s’estan treballant i preparant. 

Totes s’aniran executant tant aviat sigui possible. 

Des de la regidoria no escatimarem en treball 

i esforç per portar a terme totes aquestes i 

altres accions que ajudin a mantenir l’activitat 

econòmica del nostre poble. 

No dubtéssiu en fer arribar les vostres propostes 

i suggeriments, LA PROMOCIÓ ECONÒMICA 

LOCAL ÉS COSA DE TOTS.

REGIDORIA DE Festes
Després d’una primavera confinats i en estat 

d’alarma, la situació sanitària aconsellava no 

organitzar actes multitudinaris. A tots i a totes 

ens ha dolgut molt. Les nostres Festes Majors 

signifiquen molt per a natros. Són molt més que 

unes festes. 

És moment de fer front a la COVID-19. Entre totes 

i tots hem d’aturar els contagis, hem de garantir la 

salut de tota la ciutadania, sobretot dels nostres 

grans. No és moment de córrer riscos, hem de fer 

les coses bé. Ens hi juguem molt.

De manera semblant a l’aniversari de la 

Segregació hem aprofitat, del 23 de juliol fins al 2 

d’agost, per portar a terme algunes activitats, de 
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petit format i amb les corresponents mesures de 

seguretat, que ajudessin a reactivar l’economia 

local. Activitats que han contribuït a mantenir 

l’essencial, tant les trobades al voltant d’una taula 

en familiars i amistats com les relacions personals 

amb els que més estimem.

Quant a la situació és complicada, les solucions 

o els sacrificis han de ser importants. El principal 

objectiu és que l’any que ve puguem celebrar 

unes bones Festes Majors on estiguem totes i 

tots. Ara tocava gaudir de la família i dels amics. 

Entre totes i tots farem que les properes Festes 

Majors siguin inoblidables. 

Durant tots els actes realitzats aquesta setmana, 

des de l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja, 

s’han pres totes les mesures establertes al 

decàleg de seguretat.

Abans d’entrar al recinte, s’ha mesurat la 

temperatura a cadascú i s’ha realitzat el rentat de 

mans. També s’han col·locat les cadires amb una 

separació de 1,5m de distància entre elles i no 

s’ha permès cap moviment. L’ús de la mascareta 

ha estat imprescindible per accedir i s’ha hagut 

de portar posada durant tot l’acte. Al moment 

d’abandonar el recinte, s’ha fet de manera 

esglaonada i sempre per la porta més propera al 

seient. Entre acte i acte, s’ha desinfectat tot el 

recinte, vàters, cadires i tot en general.
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Pla d’Ordenació urbanística municipal



21

DELTA LA VEU DEL POBLEL’AJUNTAMENT INFORMA



22

DELTA LA VEU DEL POBLE

2222

L’AJUNTAMENT INFORMA



23

DELTA LA VEU DEL POBLEL’AJUNTAMENT INFORMA

Aïllament domiciliari per a casos positius 
de COVID-19

1. / Cal instal·lar-se en una habitació individual, que quedi sempre amb  
la porta tancada. 

2. / L’habitació ha de tenir ventilació directa de l’exterior i s’ha de ventilar un mínim 
de 10 minuts, 3 cops al dia.

3. / Cal designar un lavabo per a ús exclusiu de la persona aïllada. Si no és possible, cal 
desinfectar-lo amb lleixiu domèstic després de cada ús.

Característiques que ha de tenir l’habitació per a l’ús  
de la persona aïllada

Com s’ha de fer un aïllament?

/ Els professionals sanitaris decideixen si 
la persona és candidata a l’aïllament domiciliari,  
tot avaluant els criteris clínics i les circumstàncies 
de l’entorn sanitari i social.

/ És una mesura que consisteix a mantenir aïllades 
les persones que estan afectades pel virus 
i d’aquesta manera tallar la cadena de transmissió.

/ La UE i l’OMS el recomanen com una de les 
mesures més efectives per reduir la transmissió  
del virus.

/ Segons la valoració individual de cada cas, 
els professionals sanitaris determinen la durada i 
el seguiment que se’n fa. És important estar 
localitzable i seguir en tot moment les seves 
instruccions.

/ Es pot seguir convivint amb les persones de la 
llar, sempre que s’extremi el distanciament amb 
persones de més de 65 anys, persones amb malalties 
cròniques, gestants i infants menors de 5 anys.

Què és l’aïllament domiciliari?

Per què es fa?

Qui decideix l’aïllament de  
la persona?

Quant de temps dura l’aïllament?

Es pot conviure amb la família?
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Mesures que ha de prendre la persona aïllada
No pot sortir de les zones d’aïllament designades. En cas que sigui imprescindible anar a zones 
comunes, s’ha de rentar les mans i portar mascareta.

No pot rebre visites i cal evitar el contacte proper amb qualsevol persona i amb animals domèstics.

S’ha de rentar les mans molt sovint.

Cal tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús en tossir o esternudar o utilitzar la part 
interna del colze i, de seguida, rentar-se les mans. 

Cada vegada que algú necessiti entrar a l’habitació, cal ventilar l’espai prèviament un mínim de  
10 minuts i posar-se la mascareta, tant la persona aïllada com la persona cuidadora.

En el cas que la persona aïllada sigui una mare lactant, ha de posar-se la mascareta sempre que 
estigui a prop del seu nadó i rentar-se les mans molt acuradament abans del contacte.

És aconsellable disposar d’un telèfon mòbil per tal de comunicar-se amb la resta de persones.

En el cas que tots els membres de la llar estiguin aïllats, tots han de seguir les mesures d’aïllament. 
Els productes que necessitin els han de proporcionar altres persones de l’entorn social o familiar, o 

productes a la porta, i les persones aïllades els han de recollir amb mascareta, tot mantenint una 
distància mínima de 2 metres.

Les persones que conviuen a la llar, en cas de tenir símptomes com  
febre, tos o sensació de falta d’aire, cal que truquin al 
o contactint amb el seu centre de primària.

Es recomana entrar a l’habitació de la persona aïllada com menys vegades millor, i quan sigui 

persona aïllada com la persona cuidadora han de portar mascareta, i quan hi hagi contacte amb la 
guants de làtex. 

La mascareta i els guants han de ser d’un sol ús. 

10 minuts abans d’entrar a l’habitació de la persona aïllada, se l’ha d’avisar perquè ventili l’habitació.

Cal rentar-se les mans amb sabó o solució hidroalcohòlica sovint.

S’ha de mantenir una bona ventilació de les àrees compartides de la llar, i ventilar un mínim de 10 
minuts, 3 cops al dia.

Mesures que han de prendre les persones que conviuen 
amb la persona aïllada

S’ha de designar una única persona com a cuidadora principal i totes les persones que estan  
en contacte amb la persona afectada han d’extremar les mesures de precaució.

L’AJUNTAMENT INFORMA
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ENTREVISTA ANNA MULET
“L’únic que funciona, de moment, és la prevenció.”

En la situació actual que estem vivint per la 

COVID-19 hi ha un col·lectiu de treballadors i 

treballadores que han passat a estar a primera 

línia. Aquests dies metges/ses i infermers/eres 

han esdevingut els encarregats de defensar-nos 

i protegir-nos en aquesta lluita contra el virus i, 

amb la seua preuada tasca, treballen cada dia per 

atendre i salvar vides.

Per això, hem cregut convenient en aquest número 

de la Revista parlar amb una persona que està 

vivint de prop aquesta situació. D’aquesta manera 

també des d’aquí volem fer un reconeixement a 

tots els/les metges/ses i infermers/eres que cada 

dia lluiten contra aquesta malaltia.

Parlem, doncs, amb Anna Mulet, una santjaumera 

filla de Pepito Mulet i de Maria de Basseta. Anna 

és una dona molt discreta que li agrada passar 

desapercebuda però, tant per ser infermera 

com per ser santjaumera, es veu amb el deure 

d’acceptar la nostra invitació per fer-li l’entrevista, 

fet que li agraïm moltíssim. Ella és infermera a 

l’UCI i membre del Comitè d’Ètica Assistencial de 

l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

Una feina difícil la vostra...

Des de quan et dediques a aquesta 
professió?

Bé, ja comença a fer uns anyets, des de l’any 85.

Quant temps fa que estàs a l’UCI de 
l’hospital?

Vaig començar a l’UCI de l’Hospital Joan XXIII 

just en acabar la carrera i des de l’any 87 a l’UCI 

del Verge de la Cinta.

Com ha canviat l’Hospital per adaptar-se a 
la nova situació per la COVID-19? I l’UCI?

L’Hospital es va adaptar transformant-se de 

forma molt ràpida i àgil per poder atendre aquests 

malalts, al mateix temps que a les persones que 

necessitaven atenció per altres problemes; així 

com tenir cura dels professionals per tal que 

poguessin estar preparats per donar resposta a 

la crisi.

Es va sectorialitzar l’atenció, es van establir 

circuits segurs, es van reduir els procediments als 

estrictament necessaris potenciant-se l’atenció 

telemàtica, restricció de visites...tot amb la 

finalitat de protegir les persones i el sistema, com 

menys circulés el virus menys contagis i menys 

malalts.

A l’UCI vam triplicar la nostra capacitat, vam 

muntar, a correcuita i de forma provisional, dos 

espais més amb l’equipament bàsic per poder 

atendre, en cas de necessitat, aquests malalts. 

L’UCI de sempre, ben equipada, i amb capacitat 

per a 9 malalts va quedar col·lapsada durant molt 

de temps. Un dels espais el vam reservar per 

als malalts no-Covid. I clar, al mateix temps que 

ateníem a tots els malalts, havíem de formar als 

companys professionals d’altres serveis i de nova 

incorporació en les tècniques i procediments 

propis de l’UCI.

Entrevista
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Metges/ses, infermers/eres i tot el 
personal sanitari, també heu canviat la 
manera de treballar? Com afecta aquest 
fet al vostre dia a dia?

D’entrada a l’UCI estem acostumats a tenir 

cura de malalts molt greus, moltes vegades 

amb respiradors amb molta medicació sensible 

i havent de suplir totes les cures bàsiques que, 

quan estem bé, ens proporcionem autònomament 

(alimentació, mobilitat, higiene...) però no tots els 

malalts que atenem necessiten totes aquestes 

cures, normalment conviuen algun malalt amb 

molta complexitat de cures amb altres que només 

necessiten monitorització i vigilància. 

El que va canviar amb el pic de la pandèmia és 

que tots els malalts alhora estaven molt greus i 

necessitaven tots els recursos materials i humans 

i, a més, ho necessitaven durant molt de temps. 

Ens va portar a estar molt focalitzats amb aquests 

malalts.

I evidentment, el que ha canviat és la necessitat 

d’utilitzar els equips de protecció, és una malaltia 

altament contagiosa i per damunt de tot hem de 

procurar no ser nosaltres, els professionals, uns 

transmissors a altres pacients ni, a nivell personal, 

a les nostres famílies. 

Aquests necessaris equips de protecció suposen 

una dificultat afegida per realitzar les cures tant 

les tècniques com les més humanístiques com la 

comunicació, el contacte físic, la relació.

Un dels fets més comentats ha estat la 
falta d’acompanyament dels malalts, com 
ho heu viscut?

Sí, ha estat un dels temes que més ens ha 

preocupat. Tenim el que es diu una UCI de 

portes obertes, que consisteix a facilitar 

l’acompanyament dels familiars el màxim temps 

possible, ja que s’ha vist que això ajuda a la 

recuperació i disminueix l’angoixa de pacients i 

familiars. I ara, de cop i volta, d’un dia per l’altre, 

no tenim cap familiar. La veritat és que ha estat 

impactant. 

Degut a l’alta capacitat de contagi de la malaltia 

vam haver de ser radicals en aquest tema. Vam 

establir un protocol de trucades diàries als 

familiars. Molts familiars estaven en aïllament 

domiciliari per haver estat en contacte amb una 

persona contagiada. Passat l’impacte inicial hem 

convidat un familiar perquè de forma puntual i 

equipat amb equip de protecció pogués veure 

el pacient a través del vidre i, tant aviat ha 

estat despert, sense sedació, l’hem ajudat a fer 

videotrucades. I quan els hem pogut desaïllar 

hem promogut la visita dintre de l’habitació. Per 

a totes aquestes iniciatives hem concertat horaris 

individualitzats.

Imagino que durant aquests mesos n’heu 

vist de tots colors, moments tristos, però 

també de feliços, és així?

Sí i tant. Estos dies els sentiments han estat a flor 

de pell i, tant el negatiu com el positiu s’ha viscut 

amb molta emoció .

Els moments més difícils han estat relacionats 

evidentment amb la gravetat de la malaltia i el 

fet de pensar amb el patiment dels familiars que 

havien de viure la dura situació allunyats. També 

amb la incomoditat de treballar amb els equips 

de protecció

I, per altra part, he sentit molta alegria i satisfacció 

quan els malalts s’han anat recuperant, al donar 

la primera alta. Orgull, satisfacció i agraïment per 

formar part d’un grup de treball fantàstic que tot i 

el caos ha continuat treballant com habitualment 

ho fa amb qualitat tècnica i calidesa humana.

Esteu més preparats , és a dir, heu millorat 

les tècniques per afrontar el virus?

Més que dir que estem més preparats el que 

estem és més acostumats, ja sabem al que ens 

enfrontem, com evolucionarà i com actuar però 

continua sense haver-hi cura i l’únic efectiu, fins 

que no hi hagi una vacuna, és la prevenció evitant 

els contagis.

Entrevista
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Com intentes cuidar la teua part emocional 
i desconnectar de la feina?

Intento cuidar molt les relacions amb la família i 

els amics, ells han estat un suport bàsic en els 

moments més complicats, les seues mostres 

d’interès i estima constants m’han ajudat molt.

Desconnectar, en el nostre entorn, afortunadament, 

és molt fàcil, en tinc prou (o molt) amb mirar per 

la finestra i veure el preciós verd dels arrossars 

mentre escolto els moixonets , fer un banyet al 

Serrallo o poder fer una caminada tranquil·la per 

les muntanyes més properes. Un veritable luxe.

Quina és la teua valoració de la situació 
que estem vivint?

Complexa. La pandèmia ens ha enfrontat als 

nostres límits i fragilitat com a persones i com a 

societat. L’empobriment degut a la necessària 

aturada de l’activitat econòmica, l’aïllament i 

inactivitat del confinament fa que augmenten les 

malalties tant a nivell físic, com psicològic i social 

i el patiment que comporten. I com sempre els 

més vulnerables acaben sent els més afectats. Fer 

equilibris i conjugar tots els factors és complicat.

Per altra part, la situació ha fet que li donem 

importància a certs valors que normalment 

queden en un segon pla com són la cura de les 

persones a tos els nivells i de l’entorn, l’ajuda 

mútua, la solidaritat, l’adaptabilitat.

Quines serien les teves propostes com 
a infermera a la regió sanitària a la qual 
pertanyem?

Aquesta és una situació de la que ens en sortirem 

plegats o no ens en sortirem i per això, cadascú 

al seu nivell i amb les seues possibilitats té coses 

a fer, des dels gestors fins als ciutadans de carrer.

L’únic que funciona, de moment, és la prevenció. 

Així què els esforços haurien d’estar encaminats 

a detectar els contagis i tallar les cadenes de 

transmissió fent PCR de forma precoç i massiva 

per evitar haver d’arribar a confinaments més o 

menys extensos i traumàtics a tots els nivells.

Des de l’Atenció Primària estar atents als possibles 

afectats i fer el seguiment i suport curós als que 

ja estan diagnosticats i han de complir l’obligat 

confinament domiciliari.

A nivell hospitalari, s’ha de continuar garantint 

l’atenció segura i de qualitat a totes les persones 

malaltes que necessiten atenció especialitzada, 

i entre elles, als afectats de Covid-19 que 

empitjoren. L’ingrés a l’UCI és l’últim esgraó. 

I a nivell individual, no s’ha de caure en el desànim 

ni en actituds de desconfiança o d’excessiva 

temor, però sí s’ha d’apel·lar al civisme, la 

responsabilitat, la prudència, la comprensió i 

solidaritat i evidentment seguir les recomanacions 

que ens donen els experts: distància física, rentat 

de mans i mascareta.

Moltes gràcies, Anna.

Paula Llambrich Segura

Entrevista
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ESCOLA BRESSOL PÚBLICA FERRER I GUÀRDIA
La Llar ha tornat a obrir les seves portes el 

mes de juny. La veritat és que hem canviat el 

funcionament per tal d’adaptar-nos a les noves 

mesures, però a nivell educatiu i amb els infants 

estem molt bé. 

Per començar, què ha canviat?

La porta principal es destina només a personal 

i entrada de mercaderies. El personal docent 

es canvia de roba i calçat quan arriba al centre, 

procurant només portar roba i calçat exclusiu. 

La mascareta, els adults la porten al llarg de la 

jornada.

Les famílies no entren al centre, però a través dels 

finestrals del passadís habilitats com a portes, 

parlen directament amb les famílies a l’entrada 

i sortida. Els petits i petites tenen calçat només 

per la llar. Quan arriben es renten les mans amb 

sabó. Al llarg del dia ho aniran fent sovint. Ja els 

agrada això, les mans a l’aixeta i jugant amb el 

raig d’aigua.

A les aules, es posen joguines netes tots els 

dies. A la tarda totes passaran per la desinfecció. 

Aquesta es fa de manera diferent depenent dels 

materials, pot ser amb aigua a 80 graus, a la 

rentadora a 60 graus o amb esprai desinfectant. 

I com ho fem per a jugar? Els patis i les aules estan 

separats per a cada grup. Es permet mantenir el 

grups estables tant fora com dins de l’edifici. Tot 

i això, hem canviat una mica l’organització. El 

dilluns hem fet racons de joc simbòlic, dimarts 

contes, dimecres psicomotricitat, dijous música 

i divendres continuem amb la part plàstica. 

S’intenta, en la mesura de les possibilitats, que 

cadascú jugui amb els seus materials. 

Hem pogut jugar amb confeti, gel, aigua, 

pinzells… Hem fet pícnics, hem jugat a fer fang, 

amb povalets i aigua… Realment ho estem 

passant molt bé!! 

El mes d’agost farem vacances, però al setembre 

tornarem amb moltes ganes de retrobar-nos.

L’Equip Docent
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ESCOLA SANT JAUME. Curs 2020-2021
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L’Escola Setze de Febrer pertany a la ZER Medi-

terrània. 

Una ZER és una Zona Escolar Rural i coordina les 

escoles amb uns criteris organitzatius i educatius 

encarats a optimitzar i rendibilitzar al màxim els 

recursos humans i materials de què disposem. 

Les zones escolars rurals són institucions esco-

lars de caràcter públic formades per l’agrupació 

d’escoles d’educació infantil i primària.

La ZER Mediterrània està integrada per aquests  

tres centres:

• Escola Marjal de Les Cases d’Alcanar.

• Escola Setze de Febrer dels Muntells.

• Escola del Poble Nou del Delta del Poble Nou 

del Delta. 

La seu de la ZER Mediterrània és l’escola més 

gran, amb més nombre d’alumnat: l’Escola Marjal.

Els tres centres que formem la ZER Mediterrània 

compartim 4 mestres itinerants de l’especialitat 

d’Educació Física, Educació Especial, Llengua 

Estrangera (anglès) i Música.

L’Equip Directiu de la ZER Mediterrània està for-

mat per les directores dels tres centres que la 

conformen. La directora de l’Escola Marjal i de la 

ZER Mediterrània, Sònia Reverter i Vila, quan va 

presentar el seu primer projecte de direcció el va 

concloure amb unes paraules que exemplifiquen 

molt bé el que significa formar part d’una ZER:

“La ZER ens permet compartir experiències pe-

dagògiques i educatives.

Ens afavoreix el treball cooperatiu.

La ZER ens ajuda a optimitzar recursos.

La ZER, la nostra ZER, La Mediterrània, 

respecta la identitat dels tres centres.

Avancem pel camí del respecte i  la ben entesa.

Sempre mirant cap a un únic objectiu: 

l’educació integral de l’alumnat.

Les tres escoles, 

ESCOLA ZER

L’Escola del Poble Nou del Delta,

l’Escola Setze de Febrer

i l’Escola Marjal

som diferents per ubicació, per distància, per 

geografia, 

per grandària, per població... 

però la diversitat és rica quan es mira des d’un 

punt de vista positiu.

Ser mestre o mestra d’una ZER és un sentiment, 

és una manera de fer i de ser.

La nostra ZER, la ZER Mediterrània és dinàmica, 

complexa, heterogènia, 

de moltes tonalitats ...ningú ens va dir que treba-

llar en una ZER fos fàcil. 

Tampoc ho és fer de mestre.

 Però quan  sents la professió, quan ets feliç fent 

de mestre, 

quan sents que estàs a casa teva, 

quan et traces un camí i el segueixes sempre mi-

rant endavant, 

i és més, quan sents que el vols continuar malgrat 

les adversitats

vol dir que aquests esforços no són envà.

Vol dir que estàs construint i fent escola.”

Anna Llambrich Segura

Directora de l’Escola Setze de Febrer
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TEMPO TEATRE
A la vida hi ha poques coses clares. Tot és una 
gran gamma de colors. És per això que el futur és 
tan incert. El passat però, no és un secret!

Tempo Teatre va realitzar el darrer desembre l’obra 
de Les Pastoretes i Dimoniets del Delta, la Nit de 
Nadal. Com sempre, grans, menuts i menudes 
xalen amb aquesta innocència i peculiar obra que, 
any rere any, obté matisos molt diversos. Però no 
era una representació qualsevol: era la mateixa 
de fa 8 anys. La raó per la qual vam fer aquesta 
obra i no qualsevol altra és ben senzilla, era per 
fer-li un homenatge a M. Carmen de Francisco. 
Ella la va dirigir i escriure. 

I és que no tan sols es va realitzar l’obra, sinó que 
van venir els actors i actrius d’anys enrere per 
fer, conjuntament amb els i les actuals, el quadre 
plàstic final i es va fer un petit vídeo amb música. 
M. Carmen ens va marcar molt, sempre la durem 
al cor i en cada representació teatral. 

Aquí no s’acaba tot el que hem de dir sobre Els 
Pastorets! Ja fa molts anys que Tempo Teatre 
participa a La Marató de TV3. Tots els diners que 
aconseguim, gràcies a la respectiva representació 
de cada Nadal, la donem a La Marató. Aquest 
any vam aconseguir recaptar la quantitat de 
560€ amb l’obra. Cal recalcar però, que enguany 
era especial ja que teníem un integrant del grup 
infantil amb el Síndrome de Usher, una malaltia 
minoritària que afecta al camp de la visió i oïda. 
Vam organitzar un petit espectacle al seu voltant 
on tothom s’ho va passar d’allò més bé! 

Per als més despistats, volem recordar fa tres 
anys que ens ajuntem amb altres associacions 
del poble per tal de promoure l’associacionisme. 
És una molt bona manera que els nens i nenes, 
no tant nens i nenes, vegin totes les activitats 
que podem fer al nostre estimat poble. Aquesta 
vegada hem col·laborat amb el benjamí de la Unió 
Esportiva Sant Jaume i com tots els anys que ho 
hem fet, estem molt contents. 

Actualment tenim uns quants projectes oberts 
com ara l’obra de teatre DEP si pots o Sant 
Jordi. L’obra de Sant Jordi és obvi que la volíem 
representar als voltants del 23 d’abril, però no va 
poder ser. Esperem que l’any que ve es pugui fer 
sense cap tipus de problema i hom pugui gaudir 
d’aquesta festivitat tan bonica. 

L’altra obra, DEP si pots, va sobre un funeral una 
mica curiós.... i divertit. No us deixeu enganyar per 

les aparences, aquesta família té molts secrets 

que contar. Què hi haurà darrere l’Armand i el seu 

cercle? Esperem que ho pugueu descobrir ben 

aviat!

Tempo Teatre tenia un seguit d’ actes i projectes 

previstos per realitzar durant tot l’any, com cada 

any, però a causa d’aquesta situació excepcional 

que estem vivint, malauradament no podrà ser. Tot 

i això, esperem que ben aviat i segons l’evolució, 

puguem reprendre les activitats, la cultura ha de 

continuar. No cal dir, que la prudència ens ha 

de fer respectuosos amb l’entorn, conscients 

de complir les mesures de prevenció per evitar 

contagis.

Esperem que entre totes i tots , podem tenir la 

força per sortir endavant......

Tempo teatre amb les víctimes i familiars del 

Covid-19.

Cuideu-vos, Cuidem-nos!

Ara és demà

Ara és demà. No escalfa el foc d’ahir

ni el foc d’avui i haurem de fer foc nou.

Del gran silenci ençà, tot el que es mou

es mou amb voluntat d’esdevenir.

I esdevindrà. Les pedres i el camí

seran el pa i la mar, i el fosc renou

d’ara mateix, el càntic que commou,

l’àmfora nova plena de bon vi.

Ara és demà. Que ploguin noves veus

pel vespre tèrbol, que revinguin deus

desficioses d’amarar l’eixut.

Tot serà poc, i l’heura i la paret

proclamaran conjuntament el dret

de vulnerar la nova plenitud.

Miquel Martí i Pol

Dept. de Comunicació Tempo Teatre

DELTA LA VEU DEL POBLE
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CORAL VEUS DE L’EBRE 

GRUP SARABASTALL

La Coral Veus de l’Ebre de Sant Jaume d’Enveja 

informa a tota la ciutadania que se suspenen les 

activitats previstes per la situació de Coronavirus.

Les Veus de L’Ebre durant aquest primers mesos, 

degut al confinament, no ha pogut reunir-se per 

assajar. Això ens ha obligat a no poder actuar als 

actes previstos: la cantada Concert de Primavera, 

actes de la Primera Comunió a l’església, i als 

actes de les Festes Majors, cantada a l’església i 

cantada d’Havaneres a la vora del riu.

No participar en tots aquests actes, no vol dir 

que la Coral Veus de l’Ebre conclogui les seves 

activitats, sinó que esperem i desitgem que 

aquesta pandèmia finalitzi com més prompte 

millor. D’aquesta manera natros continuarem 

participant en tots els actes que l’Ajuntament i les 

Entitats ens inviten.

Demanem disculpes a totes aquelles persones, 

famílies i entitats que van demanar la nostra 

col·laboració i no ha estat possible.

Aviat tornarem a cantar i farem feliç la ciutadania.

Coral Veus de l’Ebre 

El grup Sarabastall vol fer un reconeixement a 

Verònica Vila Masmitjà, pels seus 10 anys com 

a presidenta de l’entitat i per la seva dedicació i 

treball. Ella ens ha ensenyat i ha fet possible que 

estiguem presents en les diverses trobades que 

es fan arreu del territori en el que es balla la jota.

Encara que ha deixat el càrrec com a presidenta 

per motius personals, sabem que continuarà 

formant part d’aquesta petita gran família i 

esperem que estigui molt de temps més.

Esperem i desitgem que et vagi molt bé aquesta 

nova etapa de la teva vida. Una abraçada molt 

gran de part de tot el grup.

El Grup Sarabastall

GRÀCIES VERÒNICA
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GRUP SARABASTALL
Escrit comiat Verònica Vila

Com a fundadora del grup Sarabastall i en 

el moment de la meva renúncia al càrrec de 

presidenta, vull fer unes reflexions personals en 

atenció al públic en general.

S’ha de mencionar que el grup Sarabastall, abans 

de constituir-se es va iniciar amb i dins l’associació 

de les mestresses de casa, l’any 2009.

A l’inici del grup, a la primera trobada, vam 

arrancar amb l’orientació de Sergi i Sofia Morales, 

incloent una cantada, any 2010. Després vindria 

l’assessoria de Pepita Roca.

Durant estos anys hem tingut el gust d’actuar a la 

majoria de pobles i ciutats del Baix Ebre, Montsià, 

Baix Maestrat, etc. Tots aquests grups també han 

estat a Sant Jaume per la nostra trobada. Això fa 

que el nom del grup, així com el de Sant Jaume, 

hagi estat molt ben representat.

Quant a la gestió del grup, aquests anys, he de dir 

que estic molt agraïda a tots i totes, components, 

col·laboradors, etc. He de fer una menció 

especial per a les que van marxar: Elena, Noèlia, 

Mari Carmen, agraïment total per a Pepita Roca 

que ens va ensenyar la jota típica de Sant Jaume 

d’Enveja.

Una menció especial també la mereix Èric. Ell va 

començar de xiquet a les primeres classes que 

fèiem a les escoles, ha crescut ballant i arribat a 

un molt bon nivell. Èric ha estat el millor exemple 

per a la futura continuïtat del grup. Personalment 

li desitjo el millor, i que pugui anar millorant el seu 

nivell de ballador.

Durant aquests anys, reflexionant amb els nostres 

ideals inicials reflectits en el nom i l’ideari de la 

nostra associació, em sembla oportú comentar la 

definició “folklore”. Segons algunes definicions 

prou vàlides, podem dir que inclou: balls, música, 

llegendes, contes, artesanies, supersticions de 

la cultura local; són tradicions compartides per 

la població, que solen transmetre’s amb el pas del 

temps, de generació en generació i està compost 

per folk: poble i lore: saviesa.

Després d’aquets 10 anys en què he donat tot 

el que sé, crec que altres components del grup 

poden ocupar els càrrecs que convinguin i així 

puguin aconseguir augmentar el gran nivell que el 

grup té ara. Jo seguiré amb el grup ballant que és 

el que m’agrada.

 Gràcies a tothom               

Verònica Vila

DELTA LA VEU DEL POBLEentitats
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DELTA DANCE
Durant l’any 2019/2020, Anell i Roger integrants 

del club de Ball Delta Dance, van participar en 

el campionat d’Espanya i van aconseguir la 3a 

posició dels 10. Igualment, Guillem i Laia, van 

participar en la seva categoria en el campionat 

dels 10 balls i van obtenir la 6a posició.

A Delta Dance s’ha unit una nova parella de ball 

formada per Àlex i Julià. Malgrat les circumstàncies 

d’aquest 2020, els esportistes han realitzat un gran 

treball amb les seves respectives escoles de ball. 

En aquestes escoles s’han preparat virtualment 

durant tot el confinament. Igualment la Federació 

de Ball Esportiu Espanyol ha organitzat training 

de ball virtual, i també competicions individuals, 

on la nostra esportista, Letícia Seruksnyte, ha 

participat en competició mundial i ha obtingut 

molts bons resultats.

La federació va donar l’oportunitat durant aquest 

temps de confinament, de promocionar per 

posició al rànquing nacional espanyol a Hugo 

i Yary, per ocupar la1a posició de Catalunya i 

tercers d’Espanya en la seva categoria i en balls 

llatins. També la federació va donar l’oportunitat 

de proposar joves promeses de ball en categories 

juvenil i junior i ha estat escollit per la seva 

escola, el ballador Ivan Monllaó, que també ha 

promocionat a finals de l’any 2019, juntament 

amb la seva parella Azahara, a 1a territorial en la 

seva categoria.

Tots aquests mesos de confinament les escoles 

han donat suport a les respectives parelles. Són 

les següents:

ESCOLA DE BALL D’AMPOSTA QUICK DANCE

ESCOLA DE BALL FEEL DANCE DELTEBRE

ESCOLA DE BALL DE JESÚS

Esperem que tot torni a la normalitat molt aviat 

i organitzem amb moltes ganes un festival de 

Nadal.

El nostre lema: TOT ESFORÇ TÉ LA SEVA 

RECOMPENSA.

entitats
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OFICIS D’ABANS, PERSONES D’UN TEMPS
L’ofici de barber. La història de Paco Segura

Continuem amb els vells oficis al nostre poble, 

aquest article anirà dedicat a l’ofici de barber. 

És sens dubte un dels més antics i que presenta 

interessants aportacions en el decurs de la 

història de la humanitat. Al nostre poble, en 

acabar la Guerra Civil Espanyola (1939), teníem 

unes quantes barberies. Mercedes Segura 

Casanova és la filla d’un d’aquells barbers de 

la dècada dels anys 40 a Sant Jaume d’Enveja. 

El seu pare Paco Segura Arques es va dedicar 

a aquest ofici. Va néixer a Sant Jaume el dia 22 

de desembre de 1920, a la caserna de la Guàrdia 

Civil, donat que el seu pare era militar. Es va casar 

amb Trini Casanova Monllaó, coneguda com Trini 

de Canyes o Trini de Segura. El matrimoni va tenir 

una filla, Mercedes, que amb molta il·lusió i bon 

gust ens ha explicat coses interessants sobre 

l’ofici de barber del seu pare. 

El context històric en què Paco Segura va 

començar a exercir aquest professió el situem cap 

a la dècada dels anys 40. Són els difícils moments 

de la postguerra i inicis de la dictadura franquista 

(1939-1959), on sobreviure a Sant Jaume, com a 

gran part del territori espanyol, era especialment 

complex. La misèria era palpable, gent descalça, 

carrers per pavimentar, la vida a les barraques i 

masos, malalties pròpies de la infraalimentació, 

el paludisme, la fam, etc.

Per adquirir els aliments de primera necessitat 

calia tenir una cartilla de racionament. Els aliments 

es van racionar fins al 1952 i els que tenien més 

diners compraven els productes al mercat negre, 

fenomen que molts recordaran com l’estraperlo. 

En fi, molta gent sobrevivia com podia i se les 

enginyava per tal de subsistir.

Paco Segura s’hi dedicà tota una vida a aquesta 

professió que aprengué de ben jove a una barberia 

de La Cava, segons ha explicat Mercedes, la 

qual constata que al seu pare li encantava fer de 

barber. Era un home afable, senzill i cordial en el 

tracte amb la gent, gaudia molt dels nets, a més 

de ser una persona molt elegant. Li agradava 

sempre vestir amb corbata tant a la feina com en 

festes i trobades populars. 

Val a dir que aquest és un ofici universal que 

incita a la reflexió antropològica, doncs des de 

l’aparició de l’ésser humà, sempre ha existit la 

necessitat de tenir cura per l’estètica del cabell. 

Si ens remuntem a trenta mil anys enrere, a la 

Prehistòria, a les petites comunitats d’homo 

sapiens, s’empraven estris per rasurar barbes i 

solament els més savis de la tribu eren els qui 

tallaven el cabell i afaitaven. Les metxes del pèl 

s’empraven com amulets i el cabell era considerat 

un objecte màgic de molta consideració.

HISTÒRIA. una mirada al passat
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Si fem un breu recorregut en el temps, a l’antic 

Egipte (3.000 aC) ja tenim constància dels orígens 

d’aquest ofici. L’anomenat Barber Meryma’at, 

era qui s’encarregava d’afaitar a tots els sacerdots 

del temple d’Amon, a més de ser un personatge 

influent. A les excavacions realitzades s’han 

trobat navalles d’afaitar. El mot barber, tal vegada 

no existia, però sí la preocupació per la estètica 

capil·lar. 

A l’antiga Grècia, a l’època clàssica (segle V aC) 

els homes tenien una especial cura de presumir 

les seves barbes i aprofitaven per lluir-les, raonant 

i conversant a les places públiques de les polis 

gregues. Aquí sorgiren els primers cosmètics, 

perfums, pomades fixadores, etc.

També com a curiositat, a l’antiga Roma, el 

senador Ticinius Mena, l’any 269 aC li encantà 

tan aquest ofici que traslladà a Roma aquesta 

professió. Als barbers els anomenaven tonsores 

i les barberies tonstrinae, i els romans es reunien 

allí per tallar-se el cabell i conversar. En aquestes 

cultures antigues es tenia la creença de que el 

cabell era summament important, fins a tal punt 

que per eliminar tot allò nociu, una opció era tallar-

se’l. La cultura romana donava molta importància 

als pentinats i cura a l’estilisme, mantenint certs 

rituals1 “Sí se mantenían ciertos rituales, como la 

costumbre de los jóvenes de ofrendar su primera 

barba a una divinidad o la de no afeitarse ni 

cortarse el pelo entre los que guardaban luto o 

los que iban a ser procesados”

També a l’Espanya musulmana existia la moda 

pels pentinats. Als banys públics treballaven 

barbers, d’altres feien la feina a domicili o al 

carrer i s’anaven seguint tendències2 “El nuevo 

estilo consistia en llevar el cabello, tanto hombres 

como mujeres, corto y redondeado, dejando a la 

vista las cejas, las orejas y la nuca”.

Mica en mica, amb el temps, els barbers es va 

anar obrint mercat i arribem al segle XIII, a l’Edat 

Mitjana, on ens trobem amb el barber-cirurgià, 

capaç de fer tasques diverses com pentinar els 

cabells, rasurar barbes, fer sagnies terapèutiques 

o flebotomies3, neteja i extracció de queixals i 

peces dentals. Arribaren a tenir un estatus social 

important, donat que es convertiren en autèntics 

sanitaris de cobertura social per a les classes 

més populars i sense recursos. 

De fet, la Barber Pole o pal de barber, que 

encara avui trobem a les barberies, representa

les antigues sagnies. Durant l’Edat Mitjana, existia 

la creença que moltes malalties es generaven 

per un excés de sang, motiu pel qual el barber- 

cirurgià no dubtava en aplicar al pacient una 

sagnia al braç, que el posava a remullar en aigua 

ben calenta per tal de fer visibles les venes i, 

agafat ben fort a un pal, es procedia a l’extracció 

de sang.

Hom creu que és possible que per indicar la 

barberia que feia sagnies es penjava un pal 

blanc a la porta d’accés amb un drap de sang 

contornejant. Durant molt temps va ser visible 

aquest pal blanc amb una banda roja fins que per 

últim, s’afegí una banda blava, influència possible 

dels barbers americans.4: “Se piensa que para 

señalar la barbería que hacía sangrías se utilizaba 

un poste blanco en la puerta y un trapo con sangre 

alrededor, o bien el dibujo de una mano con sangre. 

Siglos después evolucionó al fondo blanco y una 

banda roja, y más tarde otra azul. Se cree que ésto 

viene de un eufemismo de la bandera americana, 

que los barberos americanos introdujeron con 

el tiempo y se aceptó gráficamente en todo el 

mundo. Aunque ésto no se sabe con seguridad.” 

Aquí rau l’origen d’aquesta hèlix de barber que 

s’observa a la imatge 1, i vet aquí que encara avui 

es pot veure a moltes barberies. 

 De fet a la barberia de Segura penjava aquest 

rètol tant característic. A l’inici d’obrir-la pagava 

lloguer a Arturo Colomé, més tard el seu fill li 

ho va vendre, i allí va treballar tota la seva vida. 

Estava ubicada al carrer Major, enfront del forn 

de Cherta, on actualment hi són els Boxes; ho 

podem veure indicat en la fletxa vermella de la 

imatge 2, una fotografia que data de l’any 1960. 

Abans d’obrir la porta d’entrada, a peu mateix, 

hi havia una petita pedra de molí simulant un 

esgraó.

Quant al preu que cobrava als seus clients ja 

podem imaginar que no era per fer-se ric. Segons 

ens ha explicat Mercedes, si el seu pare hagués 
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guanyat molts diners, a la seva mare Trini no li 

hagués calgut treballar al camp, birbant, plantant 

i segant pels arrossars tota la vida.

Quan Segura es va iniciar en l’ofici, al poble 

hi havia unes quantes barberies: la de Pepito 

Llambrich ( germà de Mauricio), Nicanor Gilabert, 

Alejandro de Viñes, Minguet i Molins ( aquest 

últim en aquell temps s’iniciava com aprenent a 

la barberia del tio Pepito). Segura va ser mestre 

de barber de Manolo Rullo ( germà de Pepito i 

Paco el negre ), Amadeo de Rosita i de Paco el 

perruquer. Tant Manolo com Paco el perruquer 

s’hi van dedicar tota la vida a aquest ofici i li van 

estar profundament agraïts per transmetre’ls 

els seus coneixements. Els homes eren qui 

assíduament anaven a la barberia, bé a afaitar-

se o tallar-se el cabell. Puntualment anava alguna 

dona o xiqueta. Encara recordo de ben petita, un 

dia que la meva mare em va portar per aplicar- 

me una loció capil·lar. 

Treballava tots els dies laborables sense horari 

predeterminat, dissabtes tot el dia i diumenges i 

festius, fins les tres del migdia.

Cal tenir present que en aquells temps el camp no 

estava mecanitzat i al nostre poble acudien molts 

jornalers valencians, de l’Aragó i altres contrades 

a treballar durament a la plantada i la sega de 

l’arròs. En acabar la llarga jornada era habitual 

veure molts homes asseguts a les voreres dels 

carrers fent cues per anar a la barberia i sortir ben 

polits. Aquest seria un dels motius principals pels 

quals a Sant Jaume teníem tantes barberies.

Tots els barbers del poble en aquella època tenien 

una amistat entranyable, on no arribava un, ho 

feia l’altre. Compartien inquietuds, feien dinars i 

trobades populars. Hi havia molta companyonia 

i germanor, s’estimaven i apreciaven moltíssim. 

Ho podem veure a la fotografia de la imatge 3 

celebració d’un dinar per les festes de Sant 

Jaume al juliol de 1958. El lloc on van celebrar 

aquesta festa és just al bloc de pisos de Julián de 

Folch, on antigament estava ubicat l’antic col·legi 

de Don Àngel. A sota i d’esquerra a dreta estan: 

Segura assegut a la cadira amb la seva corbata, 

Alejandro de Viñes al costat, seguit de Pepito amb 

l’ampolla del cava i Minguet a la dreta. Darrere 

de Segura està Nicanor fent broma i tapant-se la 

cara amb una olla. 

Quan Segura va caure malalt, al final de la seva 

vida, tots els barbers del poble estaven pendents 

de què la barberia no quedés tancada. Mercedes 

ens va explicar que tots eren molt bons barbers i 

els agradava la seva feina malgrat les adversitats 

i penúries econòmiques del moment. Certament 

van ser un exemple a seguir en valors d’humanitat 

i estima profunda a la seva professió i a tot 

un poble. Cal recordar aquestes actituds tant 

positives i vetllar per tal que siguem conscients 

de la importància que tots ens necessitem. 

M’agradaria retre un merescut homenatge als 

nostres avantpassats i aprendre tot allò que 

realment és important, valorant el seu llegat. 

La barberia de Segura era petita però no hi faltava 

de res. Com podem observar a la fotografia de 

la imatge 4, tenia un petit prestatge on guardava 

tasses per al sabó d’afaitar, massatges ( Floid, 

un dels més coneguts) Ronquina que era un 

tònic capil·lar per tonificar i fer créixer el cabell, 

brotxes, pintes, tisores, navalles, dos espills i 

tota mena d’ungüents i colònies. Hi havia dues 

butaques de barber, una on treballava ell, i 

l’altra per a l’aprenent. Rasurava barbes, tallava 

el cabell, afaitava i feia massatges facials amb 

molta professionalitat. A la mateixa fotografia 

podem visualitzar a dos aprenents que l’ajudaven: 

Amadeo i Manolo. Era també molt freqüent 

enraonar i xerrar a la barberia, podríem dir que 

era l’espai social destinat a l’home per comentar 

les seves inquietuds i compartir amistats, xerrar i 

posar-se al dia de les novetats i corredories que 

passaven al poble. A Segura li agradava molt 

escoltar, tenia el bon costum de no discutir per 

nimietats i va defensar com gairebé tot el poble, la 

segregació de Sant Jaume, recaptant diners dels 

1 ESPINÓS, J. Así vivían los romanos. Madrid 1990, Anaya. pàg 47-48.
2 GREUS, J. Así vivían en Al-Andalus. Madrid 1988. Anaya. Pàg. 33.
3 Obertura d’una vena, especialment per practicar una sagnia per motius diversos.
4 https://barberiaonline.com/historia-barberia/
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Imatge 1. Pal de barber

Font: http://blogdelbarbero.blogspot.com

Imatge 3. Trobada del gremi de barbers  
      celebrant un dinar

Font: Fotografia cedida per Mercedes   
  Segura Casanova

Imatge 4. Interior de la barberia de Paco  
      Segura

Font: Fotografia cedida per Mercedes   
  Segura Casanova

Imatge 2. Ubicació Barberia Segura

Font: Fotografia cedida per Mercedes   

  Segura Casanova

seus clients destinats a la causa, per transferir-

los a la Junta de Segregació local. 

En fi, tota una vida dedicada a la seva gran passió: 

fer de barber. Malauradament, va morir jove a 

l’edat de 58 anys, un 18 d’abril de 1978, i el dia 23 

de juny del mateix any s’atorgava la segregació 

al municipi. Per pocs dies no va veure complit un 

dels seus somnis. Morí jove, però el seu treball 

deixà una petjada important. Mercedes parla 

molt compungida recordant aquest trist moment 

en què el seu pare ens donà l’últim adéu. 

M. Pràxedes Villalobos Jarque

HISTÒRIA. una mirada al passat
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HISTÒRIES DE SANT JAUME D’ENVEJA I EL DELTA
PER JÚLIO FRANCH BERTOMEU

Presentem dos retalls de premsa fruit de la cerca 

realitzada per Júlio Franch. La primera està 

publicada al Diario de Tarragona el dia 20 d’octubre 

de 1918 i fa referència a la situació sanitària en 

la que es troben les partides de La Cava i La 

Enveija, on l’epidèmia de 1918, anomenada la 

grip espanyola, està causant estralls importants. 

La situació és força crítica per la manca de 

medicaments i asistència sanitària envers els 

malalts. Particularment a Sant Jaume d’Enveja es 

calcula en un 70% les persones afectades i s’han 

comptabilitzat, el dia 14 d’octubre de 1918, set 

defuncions.

La següent notícia també fa referència a la grip 

espanyola que està afectant a Tortosa. El retall 

de premsa data del dia 13 d’octubre de 1918 

i especialment virulent és el brot que s’està 

produint al barri de Remolins, on s’hi troben 

moltes famílies afectades i sense cap mena 

d’assistència mèdica. 

Igual de complicada és la situació a les partides 

de Bítem, La Cava, l’Adea i Jesús i Maria, on 

s’han registrat importants defuncions. 

Tampoc es lliuren de l’epidèmia les poblacions 

de Roquetes, Alcanar, Tivenys, Xerta i més 

poblacions de la comarca. Crida l’atenció la 

situació d’Ulldecona on l’alcalde ha estat previsor 

i ha pogut contactar amb un diputat a les Corts 

que li ha transferit dues tendes de campanya 

i cent llits. D’altra banda, els veïns d’aquest 

poble procedents de França han estat obligats a 

romandre en quarentena a l’ermita de La Pietat 

d’Ulldecona.

HISTÒRIA. una mirada al passat
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BIBLIOTECA A L’ESTIU
Després d’un hivern on vam poder veure 

exposicions, fer activitats infantils, fer 

presentacions de llibres, realitzar les sessions 

del Club de lectura, fer la sortida al teatre… la 

Biblioteca comença de nou. 

Durant aquests mesos de confinament hem pogut 

veure activa la seva pàgina de Facebook, però 

ara ja podem gaudir d’ella de forma presencial.

Aquest mes de juliol hem pogut gaudir de tres 

activitats:

- Exposició de la jota 10 Anys de Sarabastall. En 

aquesta mostra hem pogut veure els records 

de les actuacions de les Trobades de jotes 

d’arreu del territori. Els vestits de jotero i jotera 

des dels seus inicis fins a l’actualitat i el seu 

estendard. Aquesta exposició es complementa 

amb plafons explicatius cedits per la Casa de 

la Jota.

 - Presentació del llibre Imatges i records de Josep 

Lluís Colomé Tomàs. Aquest acte es va realitzar 

el dia 28 de juliol al migdia amb un aforament 

limitat. Van assistir a l’acte persones que han 

format part del llibre, bé amb l’aportació de 

fotografies al recull, o bé informació a l’autor. 

 Ramon Espasa, metge i fill de Sant Jaume, va 

fer la presentació on va fer una recorregut per 

la seva infantesa plena de records i imatges 

entranyables dels nostre poble. Imatges com 

les que aplega el llibre de Josep Lluís, un 

llibre que sens dubte forma part de la història 

del nostre poble i que recull tot un seguit de 

records, costums i tradicions de Sant Jaume. 

Un treball de recerca i organització del material 

resultat de la dedicació del seu autor on podem 

recordar els nostres avantpassats.

- Per últim, hem de comentar les activitats 

infantils que es van fer el mes de juliol i que 

es faran durant l’agost. Són activitats de 

creativitat, lectores, raonament, plàstiques, per 

tal que els més menuts puguin gaudir també 

aquest estiu a la Biblioteca. Per realitzar-se 

és necessari apuntar-se prèviament perquè 

es pugui preparar el material necessari i tenir 

en compte les mesures sanitàries vigents en 

l’actualitat.
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No oblidem el camí fet
La vida és un continu aprenentatge, i per això 

crec que hauríem de retenir a la nostra memòria 

totes aquelles experiències que ens fan créixer 

i evolucionar. Les persones tenim una gran 

capacitat d’adaptació i aconseguim realitzar 

canvis en l’àmbit emocional que sovint ens 

sorprenen.

Vaig escriure un humil conte per aportar i sumar 

durant aquest primer confinament viscut a la 

meva vida. Tenia la necessitat d’ocupar-me en 

lloc de preocupar-me. Així que vaig deixar anar la 

imaginació i va fluir. Un cop van passar els mesos 

em vaig preguntar, i ara què? Recordarem tot 

aquest aprenentatge que ens ha fet més fortes 

i forts?

Les persones sovint oblidem fàcilment. Deu ser un 

mecanisme de defensa. Però clar, en aquest cas 

no podem oblidar cada sensació, cada emoció 

viscuda. El món ha continuat donant voltes sobre 

ell mateix i sobre un quart del sol mentrestant les 

persones érem aturades. Bé, aturades és un parlar 

perquè tothom ha esclatat brollant solidaritat i 

tothom s’ha ofert per compartir. Aquestes coses 

no les podem oblidar. Igual que no podem oblidar 

que la natura i els animals han fet un gran respir, 

ja que necessitaven descansar de les persones.

Per aquest motiu he decidit publicar el conte amb 

text inèdit, amb il·lustracions creatives i amb molta 

il·lusió. Aquest cop l’objectiu principal és obtenir 

un recull de l’experiència viscuda de manera 

individual i personal per no oblidar el camí fet. 

És un recull de sentiments i sensacions perquè 

no oblidem tot allò que ha canviat en el nostre 

interior i, per tant, afavorim el nostre entorn. És un 

regal per als més menuts i menudes; una mena 

d’homenatge a les criatures que tantes lliçons 

ens donen. Els xiquets i xiquetes ho han fet molt 

i molt bé.

Es tracta d’un conte familiar, un conte que 

va més enllà del confinament. És un conte 

especial. És més que un conte. Una afirmació 

de l’autoconeixement en l’àmbit individual, 

perquè totes les persones hem viscut la mateixa 

experiència però cadascú a la seva manera.

Molt aviat sortirà a la llum: Jo em quedo a casa. 

El meu petit gran recull en format paper. Tota una 

aventura i també un somni poder compartir una 

petita creació feta amb allò que considero el més 

important a la vida, l’amor.

Jéssica Prats Parra

BIBLIOTECA
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Recent imprès, tenim del juny de 2020 Imatges i 

records. 

Aquest llibre naix de les reflexions i inquietuds 

sobre les persones senzilles, de les quals no parla 

mai ningú, però són part de la creació i vida dels 

pobles. 

És un llibre de recull fotogràfic de moments 

quotidians, estructurat en grups temàtics, de 

com es vivia a principis de S.XX al nostre estimat 

poble.

Així, Josep Lluís Colomé i Tomàs tanca la trilogia  

juntament amb Un mas, una família, una història 

IMATGES I RECORDS DE JOSEP LLUÍS COLOMÉ TOMÀS

Club de lectura d’adults Un club confinat

Així ha estat el nostre Club de Lectura d’Adults. 

La situació actual ha fet que s’interrompés 

l’activitat presencial del Club. Tot i això, les ganes 

de llegir no s’han aturat i en aquests moments, 

encara més, hem aprofitat per llegir i intercanviar 

opinions sobre les nostres lectures per les xarxes 

socials. 

L’activitat als Clubs de Lectura no ha parat i 

s’han portat a terme iniciatives culturals i literàries 

telemàtiques, que al nostre Club hem anat seguint. 

Durant el mes d’abril diferents membres del Club 

van enviar les seves recomanacions literàries per 

tal de celebrar la festivitat de Sant Jordi. Algunes 

d’aquestes recomanacions van ser: Adellà del 

riu de Jordi Gilabert, La memòria de l’aigua de 

Montse Barderi, Vés on et porti el cor de Susanna 

Tamaro, Los niños de Irena de Tilar J. Mazzeo, 

Trilogia del Baztan de Dolores Redondo, Els 

contes infantils de Mercè Rodoreda, Aprendre a 

parlar amb les plantes de Marta Orriols, Un sol 

de veritat d’Agustí Clua... recomanacions que ens 

van fer venir ganes de llegir-los.

D’altra banda, en el marc de la Fira Literarum de 

Móra d’Ebre vam poder gaudir telemàticament 

de diverses xerrades literàries i assistir a través 

de la web del Literarumun a un espectacle literari 

destinat exclusivament als Clubs de Lectura. 

L’espectacle L’Espai infinit amb l’actriu Marina 

Mulet va tenir lloc dissabte 30 de maig. Després, 

en acabar vam poder parlar-ne gràcies a les 

xarxes socials. 

En el marc del projecte “Llegim teatre” i arran de 

la mort de Josep M. Benet i Jornet es va fer una 

formació telemàtica als conductors del Clubs per 

parlar d’aquest autor i de la importància de les 

seves obres. Durant el dijous 18 i 25 de maig es 

van realitzar lectures dramatitzades dels seus 

textos que es van poder seguir telemàticament 

per tots els membres dels clubs. 

Esperem ben aviat poder reprendre la nostra 

activitat presencial en les millors condicions.

Bon estiu i bones lectures!

Paula Llambrich Segura

1885-2012. (crònica al llarg dels anys  que gira 

al voltant d’una mas i d’una família) i  Nascuts 

l’any 1946 ( relats biogràfics que relatarà tota una 

època, amb una col·lecció 

de dades com ara els 

naixements, orígens familiars, 

educació, treball,… d’unes 

determinades persones)  

deixant constància de les 

formes de viure del municipi, 

de les costums, les tradicions, 

la nostra cultura, l’esport i 

l’evolució fins als nostres 

dies.
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NO US DEIXAREM SOLS

Sentim el nostre cor esberlat, esquinçat de dolor

per la vostra partença, ni tan sols llàgrimes

hem pogut vessar, us heu anat sense gemecs ni plor.

Xiulen encara els mil vents de les vostres ànimes.

De profundis, tant sols us hem deixat!!!

Ara complanyem amb l’esguard fix al cel:

Requiem aeternam dona eis, desig deixondat.

La vostra mort ha obert el darrer vel.

La porta de llum esclatant i divinal.

Una nova estada sense neguits,

mansió gloriosa d’amor eternal.

Aücats per sempre tots els punits.

De profundis, tan sols us hem deixat!!!

No, no, no!!! us retrem al comiat honor,

us lliurarem, fidels, el prec acaronat,

que brolla del vostre nou albor.

Sí, sí, sí plens de llum, faç radiant,

lux perpetua luceat eis. Condol

ofert, als vostres parents abraçant.

Lluny la dissort, foragitat tot dol.

No és un adeu per sempre, el vostre temps

no té fi. El fibló de mort ja no és punyent.

No, no us deixarem sols, us ofrenem encens

nítid i sagrat, que s’enlaira pur fins al firmament.

Us recordem, us remembrem des del més pregon,

on alberguem el ferm segell de vostra presència.

No, no esteu sols, flueix nostre afecte de la font

de nostra estima. Ja mai hi haurà vostra absència.

En record de...

Dedicat amb afecte als nostres veïns i veïnes 

difunts/es durant el confinament, i als seus 

familiars.

Rebeu una forta i sentida abraçada de tot el 

poble. No esteu sols.

Julián Villalobos Jarque

Segons les dades registrades per l’Ajuntament 

de Sant Jaume d’Enveja, aquestes són les 

persones que malauradament ens han deixat 

des de l’1 de març a l’1 de juliol durant l’estat 

d’alarma pel confinament per Coronavirus.

Exposem l’edat que tenien quan moriren i la 

data de defunció.

- CARMEN PINOS DESENER: 

 93 anys, 2/03/20.

- CINTA ARQUES CASANOVA: 

 95 anys, 9/03/20.

- JOSEFA BO GISBERT: 

 10/03/20. No consta l’edat.

- ROSA AUDÍ MONTSERRAT: 

 91 anys, 17/03/20.

- MARIA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ SANZ: 

20/03/2020. No consta l’edat.

- LUCÍA FUMADÓ FRANCH:

 79 anys, 23/03/2020.

- TERESA RULLO PANISELLO:

 91 anys, 29/03/2020.

- JOSEP MARIA TOMÀS PRATS:

 28/04/2020. No consta l’edat.

- CONSTANTINO PORRES RULLO:

 80 anys, 7/05/2020.

- ENRIQUE SALGUERO GÁLVEZ:

 6/06/2020. No consta l’edat.

- FEDERICO GISBERT RULLO:

 12/06/2020. No consta l’edat.

- MARIA CINTA LLAMBRICH SANZ: 

 100 anys, 19/06/2020.

DELTA LA VEU DEL POBLE
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CONFINAMENT DELS QUICOS
Des de La Ràpita vos dono les gràcies per aquests 

55 moments que ens heu fet gaudir de la música 

tradicional malgrat el coronavirus. Per part meva 

no tinc cap problema, sempre que pugui, en 

seguir-vos on anéssiu. Sempre he dit que sou 

ELS MILLORS DE LES TERRES DE L’EBRE!! I 

no voldria que ningú s’enfadés ja que és la meva 

opinió i cadascú tenim un gust musical o altres.

Desitjo de tot cor que els regidors i regidores de 

cultura dels nostre país optin per contractar la 

música tradicional nostra i es valori lo de casa!!

Igual que a vatros, també felicito a Salva Balagué 

Cervera i a Andreu, el seu cosí, per haver alegrat 

tots aquests dies de malestar i incertesa!! Gràcies 

als Quicos, a Salva i Andreu i a altres que també 

han accedit a donar esperances a tot el que 

estem convivint!! 

Moltes gràcies CRACKS per demostrar que heu 

estat a l’altura i que porteu ben arrelada la D.O. 

Terres de l’Ebre!!

Molts records i ànims!!

Auxi Albacar.

MAIG 2020

Salva Balagué Cervera:

“Moltes gràcies a tu Auxi Albacar. Pels ànims, per 

la il·lusió, per la força que transmets amb els teus 

comentaris. Encertadíssima proposta la que fas a 

les Regidories de Cultura del país. Seguim!”

Quique Pedret:

“Qué xulo Auxi! Moltes gràcies a tu per l’afecte!”

Josep Lanau:

“Bon escrit! Gràcies!”

Quique Pellicer:

“Moltes gràcies per les teues paraules, gent com 

tu fa que la cultura popular tingue més valor si 

cap. Una abraçada!!”

M. Auxiliadora Albacar Prats.
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Ningún grupo o comunidad de la antigüedad ora 

religiosa, ora filosófica o de cualquier otra índole 

contaba entre sus miembros a mujeres. Ni la 

academia platónica, ni el liceo aristotélico, ni la 

comunidad pitagórica admitían a la mujer entre 

sus alumnos o discípulos. Siddhartha Gautama 

(Buda) inició su movimiento religioso con diez 

hombres venerables y sus conventos cenobíticos 

lo integran aún hoy sólo hombres. Ya mucho más 

tardíamente, unos mil años después, Mahoma, 

fundador del Islam, emprendió su nueva religión, 

secundado únicamente por varones1 que tras la 

muerte del profeta continuaron propalando su 

mensaje. Tampoco en el siglo I, en el ambiente 

judío había excepción a esta costumbre. Los 

rabinos excluían a la mujer de entre su grupo 

de seguidores. Jesús de Nazareth es la única 

salvedad a esta discriminación femenina de la 

antigüedad.

Los evangelios son el unánime testimonio de 

cómo un nutrido grupo de mujeres acompañaban 

a Jesús en su misión evangelizadora por los 

caminos, pueblos y ciudades de Palestina. 

Otras, no tan itinerantes eran sus discípulas en 

sus hogares, que Jesús visitaba, y donde se 

hospedaba asiduamente.2 

Una primera atestación nos la presenta el 

evangelio de Lucas (Lc 8,1-3): «Después de 

ésto iba él caminando de ciudad en ciudad y de 

pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la 

Buena Noticia del reino de Dios, acompañado por 

los Doce, y por algunas mujeres, que habían sido 

curadas de espíritus malos y de enfermedades: 

María la Magdalena, de la que habían salido 

siete demonios; Juana, mujer de Cusa, un 

administrador de Herodes; Susana y otras 

LAS DISCÍPULAS DE JESÚS
muchas que les servían con sus bienes.». De tres 

de estas mujeres, el evangelio nos da su nombre: 

María Magdalena (de la ciudad de Magdala), 3 

Juana, mujer de un funcionario de la corte de 

Herodes Antipas, y una tal Susana, de la que no 

ofrece ninguna reseña biográfica. Nos advierte el 

texto, también, que algunas de sus seguidoras 

habían sido curadas y liberadas de diversos males 

(verbigracia, María Magdalena); y Lucas concluye 

su relato aludiendo a otras muchas mujeres.

En la pasión, cuando Jesús con la cruz a cuestas, 

después de ser condenado, se dirige al patíbulo, 

Lucas nos vuelve a indicar (Lc 23,27): «Lo seguía 

un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se 

golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él.». 

Los apóstoles han abandonado al maestro en el 

momento decisivo, incluso Pedro, el cabeza del 

grupo, ha negado a Jesús cuando, identificado, 

le acusaban de pertenecer al círculo de sus 

amigos (cfr. Lc 22, 57-63; Mt26, 69-75; Mc. 14, 

66-72; Jn 18,15-18.25-27), sólo las mujeres, que 

le acompañaron en su ministerio, se mantienen 

firmes en su seguimiento; y aun poniendo sus 

vidas en peligro, buscan como consolar al Jesús 

sufriente. Los hombres están desaparecidos. 

Sólo Juan, bajo el amparo de las mujeres, será 

fiel a su Señor hasta la cruz (Jn 19, 25-26): 

«Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la 

hermana de su madre, María, la de Cleofás, y 

María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y 

junto a ella al discípulo —Juan— al que amaba». 

Marcos y Mateo, en sus evangelios nos narran 

que además habían muchas mujeres cerca de 

Jesús crucificado, aquellas que le seguían y 

acompañaban habitualmente: «Había también 

unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas, 

1 El Corán, libro sagrado del Islam, a la única mujer que nombra es a Mariam (María), madre de Jesús y la considera la más  

 grande de todas las mujeres. Le dedica toda la sura (capítulo) XIX, además de otras alusiones.

2 Marta y María hermanas de Lázaro, vivían en Betania, pueblo cercano a Jerusalén, y por lo que nos relatan los evangelios,  

 Jesús se hospedaba en su casa cuando viajaba a la ciudad de David (Jerusalén) (cfr. Lc 10, 38-42; cfr. Jn 11).

3 Magdalena es el gentilicio femenino de la ciudad de Magdala, situada en la orilla occidental del lago de Genesaret, en la  

 región de Galilea (cfr. Mt 15, 39).

4 Flavio Josefo, Antigüedades Judías, IV 8,15.
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María Magdalena, María la madre de Santiago el 

menor y de José, y Salomé, que le seguían y le 

servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas 

que habían subido con él a Jerusalén» (Mc 15,40-

41; cfr. Mt 27, 55-56). 

A juzgar por lo narrado en los evangelios, cabe 

notar que, si durante el ministerio público de 

Jesús son escasas las alusiones a sus discípulas, 

aumenta considerablemente su presencia en 

los relatos decisivos de la vida del maestro: su 

pasión, muerte y resurrección. 

Y así es, las mujeres serán de nuevo protagonistas 

del acontecimiento más trascendental en la vida 

del Nazareno y del cristianismo, su resurrección. 

Los textos evangélicos son abundantes y en sus 

diversas versiones coinciden en mostrarnos la 

importancia de las mujeres como testigos del 

suceso que cambió la historia de la humanidad 

(cf. Mc 16,9-11; Mt 28,8-10; Lc 24,1-12; Jn 20,11-18).

La pregunta obvia es ¿por qué Jesús escogió 

a las mujeres como testimonio del hecho más 

trascendental de su vida y a su vez más increíble, 

en el sentido literal del término, cuando en ese 

tiempo la testificación de una mujer como prueba 

en un juicio no era válida? Flavio Josefo, historiador 

judío, contemporáneo de Jesús, comentando la 

ley mosaica, afirma: «No se admitirá el testimonio 

de las mujeres, por su veleidad y la audacia de 

su sexo.»4 Los mismos apóstoles no dan crédito 

a sus compañeras cuando éstas les cuentan 

que han encontrado el sepulcro vacío y que 

el mismo Jesús se les ha aparecido: «Las que 

llevaron la noticia a los apóstoles fueron María 

Magdalena, Juana, María madre de Santiago, 

y las otras mujeres. Pero a los apóstoles les 

parecía una locura lo que ellas contaban, y no 

las creían.» (Lc 24, 9-11; cfr. Mc 16,11).

Jesús elige a las mujeres como testimonio de su 

resurrección, convirtiéndolas así en las primeras 

evangelizadoras del cristianismo, ya que ellas han 

sido ejemplo de fidelidad a su persona y en ningún 

momento lo han abandonado, principalmente 

cuando más necesitaba del consuelo y compañía 

de los suyos. Los discípulos sin embargo huyen 

despavoridos. Cuando Jesús es arrestado por 

los soldados y los guardias del templo, éstas 

son las reacciones de los discípulos según 

los evangelios: «En aquel momento, todos los 

discípulos abandonaron a Jesús y huyeron.» 

(Mt 26,56; cfr. Mc 14,50). Y este miedo continúa 

después de la muerte en cruz del Nazareno: 

«Al llegar la noche de aquel mismo día, primero 

de la semana, los discípulos estaban reunidos 

y tenían las puertas cerradas por miedo a 

los judíos» (Jn 20, 19). El contraste con el 

comportamiento y actitud de las discípulas es tan 

elocuente que sobran los comentarios.

Julián Villalobos Jarque

La teva veu
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Esclat de primavera

On ets cofoia primavera?
límpides aigües solcades, 
neguits dels qui han bastit
la terra fangosa d’argent.

Un jorn fa un temps,
llaços de colors guarnint

flors per tot arreu, 
lluint barraques, masos,

masies i carrers.

Avui és ara,
i ara esdevé un camí

de tempesta empeltada, 
sacsejant l’ànima viva

 dels moradors indulgents.

Ombra bruna i verdor clarent,
remor d’ocells, orenetes revolant,

tiges verdes d’una llavor
donant camí a les eres, 

i a conrear verges terres,
resplendents amb llum divina, 

el paradís joliu d’una terra
i, bona gent.

Lo riu irriga d’aigua
amb la remor del corrent,

atorgant a cada cosa
el seu nom vertader.

Avui, esclat de primavera
camines pel carrer,

calmada la terra humida,
alenant l’essència viva,

les fragàncies de les flors, 
margarides i clavells.

On ets primavera
que no et veig?

des del balcó de casa meva
no hi ha xiquets pel carrer,

una passejada sola,
un soroll, un moment.

Esclat de primavera, 
On ets?

M. Pràxedes Villalobos Jarque
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