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EDITORIAL
Benvolguts i benvolgudes lectors i lectores,

Glòria arribava el mes del gener al nostre 

municipi. Vent, aigua, algun tro dibuixava 

un paisatge d’hivern. Expectants al principi, 

estàvem pendents del mitjans informatius, dels 

whatsaps, del facebook i observant el que estava 

fent.  És hivern i dies de temporal són normals 

en aquesta època. Però la força i la insistència 

del temporal augmentava amb el pas de les 

hores i començàvem a patir. A poc a poc, atònits 

vèiem el que estava passant, el perill en què 

estava el nostre territori. Les nostres terres amb 

els canalets vessant, l’Illa de Buda amb la mar 

ben endins, les nostres cases amb gotelleres, 

els nostres carrers inundats, fins a tenir por del 

que estava provocant. La llevantada era més 

important del que estem acostumats.

El clima ens va fer canviar el nostre dia a dia. 

Es van suspendre les classes, les activitats 

extraescolars, fer accions dins les nostres cases 

perquè ens entrava l’aigua, tallar carreteres.. i 

com no, vèiem, en tristor, imatges de les nostres 

platges, del nostre Delta que estava sent envaït 

per la mar. Els records ens venien al cap. Aquest 

estiu per anar del xiringuito a la mar, havies 

de cremar-te els peus; quan érem petits, per 

travessar de la mar dels colls a Luet, caminaves 

un munt,...

A partir d’aquell moment, prenem consciència 

real del canvi climàtic. Que allò que ens parlem i 

ens diuen que un dia arribarà, no és un futur tan 

llunyà. Ho tenim aquí mateix.

Es va fer una taula de consens perquè les 

administracions i els governs ens ajudin 

econòmicament a dur a terme mesures per 

protegir el Delta. Perquè ens ajudin a conservar 

el que tenim, perquè puguem conservar el nostre 

hàbitat. 

Però i nosaltres, què podem fer? Són gestos 

petits els que aportem, però tots junts sumem i sí, 

marquem la diferència. Hi ha moviments socials 

que ens pressionen perquè fem alguna cosa, 

perquè tots hem d’unir els nostres esforços, per 

treballar plegats per un planeta que deixarem 

als nostres fills, als nostres nets. Hem de ser 

més curosos alhora de reciclar, d’utilitzar el que 

realment necessitem, de l’ús adequat que fem 

dels productes, dels vehicles, del plàstic,... El 

canvi climàtic és cosa de tots i totes, i no podem 

seguir girant el cap per mirar a un altre costat. 

El temps s’esgota i no ens podem quedar de 

braços creuats. 

Com deia el Dalai Lama “Avui més que mai, 

la vida s’ha de caracteritzar per un sentit de 

responsabilitat universal, no sols entre nacions 

i entre humans, sinó entre humans i qualsevol 

altra forma de vida”

Mònica Colàs
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DES DE L’ALCALDIA
Els passats dies 20 i 21 de gener ens visitava 

Glòria, un dels temporals de llevant més violents 

dels que es recorden en els darrers 25 anys. El 

temporal va posar en evidència el que fa temps 

que reivindiquem des del Delta: mesures de 

protecció per evitar la seva desaparició. Ara ja 

fem tard, és urgent, no podem permetre que el 

Delta vagi desapareixent sota la mirada de les 

inactives administracions competents.

Si mirem fotos del passat, veurem com un terç de 

l’illa de Buda ha estat engolida pel mar. Si mirem 

imatges virtuals del futur del Delta, seguint la seva 

evolució natural (sense que es faci res), en pocs 

anys el mar arribarà pràcticament als nuclis urbans 

de Sant Jaume d’Enveja i Deltebre. Per tant, no 

podem perdre més temps, s’ha d’actuar ja!

És preocupant que les administracions superiors 

no hagin actuat fins ara. Molts dels seus tècnics 

i funcionaris defensaven (esperem que ja no) que 

el Delta de l’Ebre era dinàmic, que evolucionava 

naturalment, que l’arena es movia d’un lloc a 

l’altre, i que no s’havia de fer res. Però encara és 

més preocupant que aquesta postura la defensen 

públicament tècnics del territori. Tots són 

responsables de la inacció de les administracions 

i del que li està passant al nostre Delta.

El Delta era dinàmic quan l’Ebre també era dinàmic 

i a partir de la construcció dels envasaments, 

el Delta comença a desaparèixer, ja no arriben 

sediments. A més a més, puja el nivell del mar, 

s’enfonsa la plana deltaica i, també degut al canvi 

climàtic, sembla que possiblement cada vegada 

els temporals seran més freqüents i més forts. 

Per tant, això de “no cal fer res” s’ha acabat, s’ha 

d’actuar ja, i tots els que vivim aquí hem de fer 

sentir la nostra veu on sigui i de la manera que 

convingui. Ja n’hi ha prou! Volem viure i treballar 

aquí, els nostres pares i els nostres iaios van 

treballar molt per aconseguir el Delta que tenim, 

l’hem de conservar i deixar-lo als nostres fills i als 

nostres nets, almenys com està, no més malmès.

Afortunadament al juliol del 2018 es va crear la 

Taula de Consens pel Delta, un grup de treball 

format pels set Ajuntaments del Delta, per 

les dues Comunitats de Regants i pel tècnic, 

el Sr. Rafael Sánchez Navarro (Doctor en 

Ecologia i Conservació d’Ecosistemes Aquàtics 

i Coordinador a Espanya del Grup Científic-

tècnic del Conveni Ramsar), qui redacta el que 

anomenem Pla Delta, un document consensuat 

amb les principals entitats socioeconòmiques 

del territori i amb altres entitats de caràcter més 

conservacionista.

Tres premisses generals són les que constitueixen la 

base per a la posterior concreció de mesures que 

recull el Pla Delta presentat a l’auditori de Sant Jaume 

d’Enveja el passat 28 de gener amb l’assistència 

de  representants del Govern de la Generalitat i del 

Govern de l’Estat, entre altres organismes:

- Morfologia: Caldria mantenir la morfologia 

actual del Delta, tant com sigui possible. No és 

acceptable el retrocés com a actuació aïllada que 

no vagi més enllà.

- Restabliment de sediments: és una solució 

estructural, és a dir, aquella que si no es duu a 

terme, difícilment donarà valor en el temps a les 

altres possibles mesures. També es constata que 

els seus efectes es preveuen a mitjà i llarg termini. 

I el Delta no pot esperar, necessita mesures 

urgents de protecció.

- Altres mesures: s’entenen com a mesures 

urgents a efectuar a curt termini. Es constata 

l’acceptació de la seva diversificació, és a dir, 

aplicar diferents actuacions segons la tipologia de 

zona a protegir i segons la gravetat de la situació.

Com que el Delta té diferents problemes al llarg 

de la seva costa, les solucions que es proposen 

també són diverses i periodificades en el temps 

segons la urgència de cada sector que necessita 

ser protegit: camins de guarda, dics submergits, 

aportació de sorres creant sistemes dunars 

vegetats, naturalització d’espais... Actualment 

l’arena que desapareix d’algunes zones, es situa en 

altres on genera problemes i pèrdues econòmiques 

i ambientals, caldrà revisar també  l’antiga 

desembocadura del riu, la Gola Nord (Rosset).

El Pla Delta s’ha presentat al Govern de l’Estat i 

al Govern de la Generalitat, donat que ambdós 

tenen competències en la protecció del Delta. La 

ALCALDIA
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Taula de Consens ha demanat la creació d’una 

comissió mixta de treball on estiguin: el Govern 

de l’Estat, el Govern de la Generalitat i la Taula 

de Consens, amb intenció de que es comencin 

a aplicar les mesures urgents quan abans millor.

L’amenaça de les conseqüències del canvi 

climàtic, els efectes del temporal Glòria, les 

propostes treballades i consensuades del Pla 

Delta, i la resposta de les diferents administracions 

responsables, fan pensar que ara sí, que ens 

escoltaran i actuaran per salvar el Delta. Posarem 

tota la il·lusió i esforç perquè així sigui.

Però també és cert que haurem d’estar al damunt, 

que massa vegades no ens han fet cas, que no 

ens en podem fiar del tot, que serà important que 

anem tots a una, que ens mobilitzem i que no 

defallim. ARA O MAI !! 

Joan Castor Gonell Agramunt

REGIDORIA DE CULTURA
Nadal ja ha passat i és hora de fer un repàs a les 

activitats nadalenques. Aquestes es van intentar 

enfocar per a tot tipus d’edat, per als grans i per 

als petits, per als esportistes, per als amants 

de la música,  contes,  teatre, perquè tothom 

pogués participar i gaudir amb els espectacles i 

les activitats proposades.

Els actes van començar el 30 de novembre amb 

l’encesa de llums. Es va encetar amb coreografies 

i música. Després un espectacle de circ que 

deixava  bocabadats grans i petits. A l’endemà 

començarien les primeres compres nadalenques 

al mercat de Nadal.

Per als qui els agraden els contes, a la Biblioteca 

Francesc Balagué, es van fer dues sessions 

de contes, dirigides a diferents franges d’edat. 

Aquest any també es va incorporar el Concurs 

de Contes Curts, adreçat a alumnes de primària i 

secundària, incitant així a l’escriptura.

A nivell esportiu vam gaudir del Festival del Club 

de Gimnàstica Rítmica i també aquest any es va 

iniciar la Cursa Sant Silvestre, que va tenir molt 

bona acollida. 

Gaudint de les tradicions culturals, es van fer 

dues representacions de l’obra de Els Pastorets a 

càrrec de Tempo Teatre. El concurs d’aubades i la 

cantada de poemes, el concert de la Coral Veus 

de l’Ebre, i com no podia faltar, el concert de Sant 

Esteve per La Unió Musical  L’Artística.

A nivell més emocional, es va poder participar 

al taller de creixement personal:  El teu Propòsit 

de Vida i es podia somiar i demanar un desig a 

L’Arbre dels Desitjos.

Pel que fa a la festa, tant el 24 com el 31 de desembre 

es va poder passar una bona estona amb música a 

la carpa situada a la plaça Marcel·lí Domingo.

I per al més petits i petites de la casa es va fer el Parc 

Nadalenc. Allí van poder jugar a propostes variades 

com racons i activitats diàries per divertir-se.

D’altra banda, un grup de voluntaris i voluntàries 

va bolcar tots els seus esforços per aconseguir 

dues nits màgiques. Una seria l’arribada de 

Pare Noel, acompanyat per una carrossa dels 

seus estimats gnoms. Es podia viure la tendresa 

i la il·lusió en les mirades dels nostres xiquets i 

xiquetes. 
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L’altra va ser la nit de la Cavalcada, la nit dels 

regals i de les sorpreses arribava de la mà dels 

Reis Mags d’Orient acompanyats dels seus 

Patges Reials. Les autoritats locals van rebre a 

Ses Majestats al nostre Ajuntament i es va fer 

l’entrega de La Clau Màgica. A partir d’aquell 

moment, una rua de carrosses els acompanyaria 

fins a l’església per adorar el nen Jesús. 

A la rua van participar les carrosses del patge 

que recull les cartes, les fades que s’emporten 

els xumets, l’escrivent reial que anota aquells que 

es porten bé, el tren carregat de regals procedent 

de l’Orient, i com no, els carboners preparats per 

repartir carbó. 

Amb una carrossa reial per a cadascú els Reis 

Mags anaven acompanyats per la seva comitiva 

reial. Un cop sortien de l’església, aquest any es 

van repartir els regals en diferents parades situades 

a diferents punts del poble. Els nens i nenes van 

poder recollir els seus regals davant de l’església, 

al Carrer Unió i davant de la Casa Bello.

Per finalitzar, volem agrair sincerament a totes 

les persones que van fer possible les activitats i 

espectacles del calendari nadalenc i als membres 

de la Màgia del Nadal per tot l’esforç, el treball i la 

il·lusió que van regalar al nostre municipi.

Mònica Colàs

REGIDORIES
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REGIDORIA HISENDA, PERSONAL i RÈGIM INTERIOR
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2020

Al Ple Ordinari del passat mes de gener es van 

aprovar els pressupostos corresponents a l’any 

2020. Uns pressupostos ajustats en ingrés i 

despesa de 3.307.822,71 euros que, seguint 

la tònica dels darrers anys, no contemplen cap 

increment d’impostos i, per tant, mantenen els 

ingressos ordinaris. 

Uns pressupostos encaminats a mantenir el 

compromís de donar resposta a les urgències 

socials; a potenciar la cohesió social i l’activitat 

cultural i esportiva donant suport a les entitats 

locals; a la millora de l’equipament i el funcionament 

del Centre de Dia a través del nou concurs per 

a la seva gestió; a millorar tots els equipaments 

municipals que donen servei a la ciutadania i a 

les entitats; a potenciar l’auditori municipal amb 

un calendari fix d’activitats; a millorar la revista 

local; a incrementar les activitats destinades a la 

joventut a través del Consell de Joves; a facilitar 

la integració dels joves estrangers que migren 

sols; a potenciar l’activitat comercial a través 

de microajuts; a generar activitats econòmiques 

de col·laboració publico-privada; a fomentar 

l’ocupació a través de bonificacions; a millorar els 

actius turístics locals, participar en fires i millorar 

el punt d’informació turística; a promocionar 

mitjançant bonificacions les instal·lacions 

d’energia fotovoltaica per autoconsum...

Uns pressupostos que situaran la ràtio 

d’endeutament de l’Ajuntament al tancament de 

l’exercici 2020, al voltant del 30%. 

Amb l’aprovació dels pressupostos per al 2020 es 

dona compliment a un dels objectius del Govern 

Municipal de la passada legislatura: fer front a 

totes les despeses ordinàries de l’Ajuntament 

amb els ingressos ordinaris. Tot i que la Diputació 

de Tarragona ofereix la possibilitat de destinar el 

50% de la subvenció corresponent al Pla d’Acció 

Municipal a pagar despesa corrent, aquesta 

legislatura es podrà destinar el 100% a inversions. 

Aquesta situació, sumada a una ràtio 

d’endeutament que dona molta capacitat per 

fer crèdits, permetrà que a curt termini es 

puguin abordar inversions tan importants com la 

urbanització del Polígon Industrial.  
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La regla de la despesa en previsió segons el PEF és de 2.604.318€. 

El marge de compliment que resulta pel present any és de 100.708,13€, el qual ens dona una capacitat de 

finançament de 544.762,41€.

L’import del deute viu previst és de 958.945€ donant una ràtio de deute viu del 30,46%.

REGIDORIA DE JOVENTUT
FESTES a la CARPA NITS DEL  24 i 31 DE 

DESEMBRE

La regidoria de joventut i el Consell de Joves van 

organitzar la festa per a la Nit de Nadal a la carpa 

instal·lada a la  Plaça Marcel·lí Domingo amb els 

Dj’s locals Ferran G. i Dj Gis.

També a la mateixa carpa i per acabar l’any, després 

de les campanades, va haver-hi un espectacle 

amb un grup Remember, recordant cançons dels 

60, 70, 80 i 90. 

Durant l’espectacle, es va realitzar una sessió de 

karaoke a càrrec d’artistes locals desconeguts i, 

a continuació, música fins a la matinada. Es va 

aconseguir reunir al voltant de 300 persones que 

van gaudir durant tota la nit.

REUNIÓ QUINTOS 2002

Per iniciar l’any 2020, la regidoria de joventut va reunir 

als quintos del 2002 per començar a organitzar els 

diversos actes. La reunió va servir per manifestar 

els seus punts de vista i encoratjar-los a tots i a 

totes a començar aquest any amb il·lusió i ganes 

de treballar per complir les seves expectatives. El 

Consell de Joves va manifestar la seva intenció de 

col·laborar amb la Quinta del 2002.
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REGIDORIA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
SANT SILVESTRE

L’últim divendres de l’any 2019 es va celebrar la 1a 

Cursa Sant Silvestre de Sant Jaume, organitzada 

per la regidoria d’Atenció a les persones i el 

Consell de Joves per a la recaptació solidària de 

la Marató de TV3.

Començava l’acte amb la penjada de targetes a 

l’Arbre dels Desitjos on els que volien demanaven 

un desig per a l’any que estava a punt de començar.

Després es va donar la sortida a la cursa de 5 km, 

que recorria 5 voltes a un circuit urbà.

A continuació es va realitzar la marxa amb dues 

voltes al mateix circuit de la cursa.

Tot i el fred, va haver-hi una participació de 

166 inscrits.

IAIA CENTENÀRIA

L’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja homenatjava 

a la santjaumera més gran del municipi, CINTA 

LLAMBRICH SANZ, pels seus 100 anys de vida.

Cinta Llambrich Sanz, més coneguda al poble 

com Cinteta de Vildo, rebia emocionada i 

estranyada la medalla centenària per part de la 

Generalitat de Catalunya.

Des de l’Ajuntament, se li va fer entrega de la 

figura de l’àvia centenària, en honor a la dona 

santjaumera centenària que simbolitza els 

orígens, la valentia, l’esforç i el coratge que 

representa arribar als cent anys i fer-ho aquí, al 

nostre municipi i al Delta de l’Ebre.

Van participar en l’acte entitats municipals com 

l’Associació de Jubilats i Pensionistes, que li 

van regalar un ram de flors i un diploma com a 

membre d’honor de l’associació i la Coral Veus 

de l’Ebre que li van dedicar unes cançons.

Moltes felicitats Cinteta i per molts anys més!
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PRIMER SATJAUMERO DE L’ANY 2020

El dia 14 de febrer i coincidint amb el dia dels enamorats, les autoritats locals  van visitar al primer 

santjaumeret de l’any, YANNICK CALZADO VALMAÑA, fill de José i Maria, va néixer el dia 25 de gener 

a les 23:33h i va pesar 2.900g.

Molta salut i felicitats família.

REGIDORIES

REGIDORIA DE FESTES
UN ANY MÉS,  AL MES DE FEBRER... ARRIBA 

CARNAVAL

A mig matí, alguns  bars del poble rebien els joves 

que disfressats i acompanyats del so de la música, 

iniciaven el Carnaval 2020 a Sant Jaume.

Tocades les 16h de la tarda, arrancava la Rua, 

encapçalada pel Consell de Joves i Quintes i 

Quintos del 2002. Individuals, parelles, grups, 

comparses i carrosses, un total de més de 700 

persones participaven a la rua, desfilant des de 

l’av. Mallorca fins la plaça de l’Ajuntament, on feien 

l’actuació final davant del Jurat. Un cop acabada 

la desfilada i esperant el veredicte del jurat, dos 

representants dels Quintos van llegir el manifest 

del Rei Carnestoltes, tot acomiadant-se fins l’any 

vinent, abans de ser cremat, com marca la tradició.

I ja per finalitzar el dia “carnavalero”, el Consell 

de joves va organitzar un carnaBall amb dj’s  al 

pavelló. Molts assistents i molt bon ambient fins 

la matinada.

Moltes gràcies a totes i tots els que heu participat.
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CARNABARS 

QUINTA 2002CONSELL DE JOVES

1r. PREMI COMPARSA AMB CARROSSA

2n. PREMI COMPARSA AMB CARROSSA
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3r. PREMI COMPARSA AMB CARROSSA

4t. PREMI COMPARSA AMB CARROSSA

1r. PREMI COMPARSA SENSE CARROSSA
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FESTA CONSELL DE JOVES “CARNABALL”

2n. PREMI COMPARSA SENSE CARROSSA

3r. PREMI COMPARSA SENSE CARROSSA

4t. PREMI COMPARSA SENSE CARROSSA CREMADA DEL REI CARNESTOLTES                                                        

REGIDORIES
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REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS 

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

L’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja ha renovat el vestuari dels nou treballadors municipals que integren 

la brigada municipal.

Segons ha explicat el Regidor d’Obres i Serveis de la localitat, Roger Masià, la renovació del vestuari dels 

treballadors era necessària des de feia temps. “Si volem un poble net i ordenat és bàsic començar des 

de l’Ajuntament. Amb aquests uniformes, es pretén que els operaris de la brigada municipal mostrin la 

imatge del Sant Jaume que volem.”

El nou equipament consisteix de groc fluorescent la part de dalt i gris els pantalons. A més, la indumentària 

inclou l’escut corporatiu de Sant Jaume i bandes reflectants als pantalons i samarretes, que permetran 

una millor identificació dels treballadors en qualsevol circumstància, sobretot quan realitzin treballs en 

carreteres o quan suposin algun risc.

L’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja compleix 

l’objectiu del projecte L’Angula, la Pesca 

Tradicional a la Cuina.

Avui, dimarts 11 de febrer, l’Ajuntament de Sant 

Jaume d’Enveja, amb la col·laboració de la 

Societat de Pescadors Professionals d’Angula 

Sant Jaume, ha portat a terme la Jornada L’Angula, 

l’Excel·lència de Sant Jaume d’Enveja, al Mercat.

Una jornada on s’ha presentat la Cooperativa 

Pescadors Professionals d’Angula Sant Jaume, 

SCCL que ha creat la Societat de Pescadors 

per poder comercialitzar l’angula pescada pels 

pescadors professionals de Sant Jaume d’Enveja, 

alhora que es presentava el logotip i la marca 

Angula Sant Jaume d’Enveja, Pesca Artesanal 

Delta de l’Ebre i es visitaven les instal·lacions 

que s’utilitzaran com a punt de segona venda de 

l’angula de Sant Jaume d’Enveja.

La presentació de la cooperativa en el marc 

d’aquesta cinquena jornada organitzada per 

REGIDORIES

L’ANGULA, L’EXCÈL·LENCIA DE SANT JAUME D’ENVEJA, AL MERCAT
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l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja, assoleix 

l’objectiu del projecte engegat al 2015 per 

l’Ajuntament, amb la col·laboració del Consell 

Comarcal del Montsià i el SOC, mitjançant els Fons 

Socials Europeus i on ha participat la Societat de 

Pescadors d’Angula de Sant Jaume d’Enveja.

El projecte pretén reactivar l’economia del 

municipi a partir d’un producte d’excel·lència, al 

mateix temps que desenvolupar una promoció 

local important. Un projecte de pesca artesanal 

i tradicional, totalment sostenible, a partir d’un 

producte local, l’angula, i amb una comercialització 

directa dels pescadors que reactivarà la seva 

economia i ajudarà a regular el mercat.

A partir d’ara, centrarem els nostres esforços en 

desenvolupar una campanya de màrqueting i de 

comercialització adequats.

Han participat a la Jornada el Dr. General de Pesca 

i Afers Marítims, el sr. Sergi Tudela i la Directora 

dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 

la Generalitat de Catalunya, la sra. Rosana Fatsini.
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Regidoria de Sostenibilitat, pesca, caça, 
acció rural i activitats tradicionals

El passat 21 i 22 de gener ens va afectar el 

temporal Glòria. Un temporal primer amb vents 

agregalats i després amb una llevantada quasi 

sense precedents, tant pel fort vent i fort onatge 

com per la quantitat de pluja que durant quasi bé 

tres dies ens va afectar de ple a tot el litoral català 

però en especial al Delta de l’Ebre. 

Al nostre municipi, van ser vàries les afectacions 

que va produir el fort temporal.

Dins al municipi van haver diferents afectacions de 

caiguda d’arbres, algun pal i algunes inundacions 

però afortunadament sense danys personals.

Les afectacions més greus les patíem a la platja 

de Migjorn i a l’Illa de Buda, sense deixar de 

banda els diferents arrossars de la finca Migjorn 

que es van veure inundats d’aigua salada. Unes 

afectacions que, en el cas de la platja Migjorn, 

la mar s’engolia vora 30 metres de costa i 

destrossava el xiringuito, i a la zona de l’Illa de 

Buda es va fer un forat als calaixos de Buda que 

comunicava el mar amb la bassa.

Necessitem accions urgents per frenar aquesta 

regressió que patim des de fa molts anys per la 

inacció d’algunes administracions que mai han 

tingut en compte al territori.

El nostre Delta no pot esperar més. Necessitem 

els recursos econòmics que facin falta per 

començar les accions a curt, mig i llarg termini 

que proposa la Taula de Consens formada pels 

set alcaldes del Delta i els presidents de les dues 

Comunitats de Regants mitjançant el Pla Delta.

TEMPORAL GlÒRIA

Xavier Llorach Masià

Regidor de Sostenibilitat, Pesca, Caça, 

Acció Rural i Activitats Tradicionals

REGIDORIES
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Dissabte 8 de febrer, tal com estava programat, 
va tenir lloc a Sant Jaume d’Enveja la neteja de 
les platges de Buda i Migjorn. Van participar més 
de 150 voluntaris i voluntàries, gent molt jove i 
no tan jove, menors estrangers dels centres del 
municipi, representants d’entitats de Sant Jaume 
d’Enveja i d’altres pobles del Delta i regidores i 
regidors de tots els grups polítics municipals de 
l’Ajuntament. La Càmara Arrossera del Montsià 
estava present i obsequiava al voluntariat amb un 
paquet d’arròs.

Després de que Joan Castor Gonell, alcalde 
del municipi, donés la benvinguda, començava 
la jornada amb una breu conferència sobre la 
conservació d’espècies amenaçades al litoral 
del Delta de l’Ebre, especialment de flora i 
concretament, sobre el Limònium, a càrrec de 
Rafel Sánchez Navarro, Doctor en Ecologia 
i Conservació d’Ecosistemes Aquàtics, i 
Coordinador d’ Espanya del Grupo de Examen 
Científico-Técnico del Convenio de RAMSAR. 

Sánchez va remarcar la necessitat de protegir 
la morfologia actual del litoral deltaic si es vol 
donar compliment a les directives europees de 

conservació d’hàbitats naturals i de fauna i flora 
silvestres.

Després de la interessant explicació, el regidor 
de sostenibilitat de l’Ajuntament de  Sant Jaume 
d’Enveja, Xavier Llorach, va agrair l’assistència 
de tothom i va explicar com es desenvoluparien 
les tasques de recollida de brossa a les platges 
de Migjorn i Buda.

Al mateix temps que els grans es dedicaven 
a recollir les vuit tones de brossa que 
aproximadament es van recollir, els més petits 
dibuixaven, a la sorra de la platja de Buda, la 
silueta del  Delta que coneixen i volem conservar 
i protegir, i escrivien el missatge extret de la 
interessant conferència de Sánchez: SOS 
EUROPA.

El Parc Natural del Delta de l’Ebre i l’Ajuntament 
de Sant Jaume d’Enveja agraeixen la participació 
i el treball de tots/es els voluntaris i voluntàries 
en la neteja de les platges del Delta després dels 
efectes del temporal Glòria. Ens tornarem a veure!

NETEJA DE LES PLATGES

REGIDORIES

#fempoble #reciclem

Des de la regidoria de sostenibilitat hem engegat 

la campanya #fempoble #reciclem per a reduir els 

envasos d’un sol ús a les nostres festes i actes.

El passat cap d’any, des de l’Ajuntament, es va 

organitzar una festa per a tot el poble. Des de la 

regidoria es van comprar gots reutilitzables amb 

la idea que, a partir d’aquest moment, a totes les 

festes que s’organitzaran des de l’Ajuntament 

només s’utilitzaran gots reutilitzables per tal de 

reduir significativament els residus de plàstic. 

El sistema que utilitzem és el de la venda del 

got per 1 euro i, si al final de la festa tornen el 

got, se’ls torna l’euro. D’aquesta manera, hi ha 

una probabilitat alta que aquest got tornarà a 

ser reutilitzat ja que mitjançant una empresa 

homologada els enviem per a netejar i desinfectar, 

i ja tornen a estar llestos per a tornar a utilitzar-se.

Ens hem de conscienciar que entre totes i tots 

hem de fer un món més sostenible, i un petit gest 

a nivell local pot canviar el món global!

CAMPANYA PER A LA REDUCCIÓ DELS GOTS D’UN SOL ÚS.
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REGIDORIA DE TURISME
L’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja s’adhereix per primer cop al CONVENI CORNER.

Hem comentat moltes vegades que hem de ser 

els primers en valorar els actius turístics que 

tenim al municipi, i així ho fem. En els darrers 

anys, a part de l’entorn natural que ens envolta, 

s’han anat adequant i millorant els diferents 

espais i activitats que podem oferir als que ens 

visiten: Port fluvial, Centre d’Interpretació de les 

Barraques, l’arrossar interactiu, entrades a l’Illa 

de Buda, rutes, carrils bici, activitats o festes 

populars i tradicionals (Romeria de Sant Pere), 

Jornades del cultiu tradicional de l’arròs, activitats 

esportives i culturals, festes...

En aquest ventall de llocs i activitats d’interès, 

sumat a l’entorn natural que ens envolta: riu Ebre, 

parc natural, platges, paisatges, postes de sol... 

és el moment de donar-nos a conèixer, d’atraure 

visitants i que les empreses de serveis turístics 

del municipi tinguin més clients.

Els pressupostos de l’Ajuntament aprovats per al 

període 2020 contemplen una partida per portar 

a terme accions de comunicació i màrqueting 

turístic. Per això, el passat dijous 13 de febrer, 

juntament amb els representants dels 16 ens 

turístics públics i privats de les Terres de l’Ebre, 

vam signar el conveni Corner, liderat pel Patronat 

de Turisme de la Diputació de Tarragona, que 

preveu la participació en fires especialitzades. A 

més, també inclou altres accions de màrqueting 

per donar a conèixer els atractius turístics dels 

municipis participants en els mercats més 

importants. El Museu de Tortosa ha acollit l’acte 

de signatura, que ha comptat amb la presència 

de la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó 

i la presidenta del Patronat de Turisme de la 

Diputació de Tarragona, Meritxell Roigé, i els 

representants de la resta d’entitats que s’han 

sumat a la iniciativa.

El pressupost global i conjunt serà de 165.150 

euros dels quals la Diputació de Tarragona 

assumirà el 80% del total. Aquesta inversió 

portarà les Terres de l’Ebre a les següents fires 

especialitzades: Adventure Travel Show (Londres), 

Randonée (París), Fiets & Wandelbeurs (Utrecht) 

i Falsterbo Bird Show (Suècia). A més, fruit de 

l’acord, els atractius turístics dels municipis s’han 

mostrat a Fitur (Madrid) i s’exposaran a Navartur 

(Pamplona), Sevatur (San Sebastià) i B-Travel 

(Barcelona). Les Terres de l’Ebre també tindran 

presència a una fira de caràcter internacional, 

concretament a la World Travel Market que se 

celebra a Londres. En l’àmbit de la publicitat, 

es duran a terme diferents accions, entre les 

quals destaca la prevista amb un portal líder 

del mercat estatal (Logitravel) per potenciar la 

comercialització de l’oferta d’allotjament de la 

demarcació i que inclou una acció presencial a la 

seva botiga física a Madrid.

Aquesta és la 14a edició d’aquest conveni, una 

eina al servei de la cooperació, la col·laboració 

en la promoció de les Terres de l’Ebre que permet 

oferir un ampli ventall de propostes en matèria 

de comunicació i màrqueting a qualsevol entitat 

de promoció turística de les Terres de l’Ebre, 

independentment de la seva dimensió. Els 

signants de l’acord per aquest 2020, juntament 

amb el Patronat de Turisme de la Diputació de 

Tarragona són: els ajuntaments d’Alcanar, l’Aldea, 

l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Amposta, Ascó, 

Benifallet, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Sant 

Carles de la Ràpita, Tortosa i Jesús Activitats i 

Serveis S.L; els consells comarcals de la Terra 

Alta i la Ribera d’Ebre; associacions empresarials 

i entitats de l’àmbit privat com l’Associació de 

Càmpings de la Costa Daurada i les Terres de 

l’Ebre, la Cambra de Comerç de Reus i Terres 

Landscape and Travel Communication.

REGIDORIES
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Regidoria d’Urbanisme i Serveis
El passat 27 de gener, l’Ajuntament de Sant Jaume 

d’Enveja, va celebrar el primer Ple del 2020.

Un Ple on es van aprovar punts importants que 

comencen a transformar en realitat els compromisos 

de l’actual equip de govern, dins d’aquests punts 

estan els de la regidoria d’Urbanisme i Serveis. 

Modificació de l’ordenança reguladora de l’impost 
sobre construccions i instal·lacions.

La modificació d’aquesta ordenança que va ser 

aprovada també per unanimitat, va destinada a 

bonificar l’impost de construccions i instal·lacions 

que ajudin a:

• Consolidar activitats comercials.

• Generar llocs de treball.

• Adequar habitatges per a persones amb mo-

bilitat reduïda.

• Millorar els habitatges dels majors de 65 anys 

(obres menors).

• Desenvolupar activitats d’interès especial a ni-

vell social, cultural...

• Instal·lar sistemes d’energia fotovoltaica d’au-

toconsum.

• Construir habitatges per a joves.

Aprovació del conveni de col·laboració amb el 
consell comarcal del montsià per a la realització 
d’actuacions de foment de l’ocupació mitjançant 
el programa treball i formació 2019.

Mitjançant aquest conveni, el Consell Comarcal 

del Montsià en el marc de programa “Treball i 

Formació”, contracta i forma un peó per a la brigada 

municipal de Sant Jaume d’Enveja, durant un any, 

dedicat al manteniment i millora dels equipaments 

municipals i espais públics. També es contracta i es 

forma a una dona que, durant sis mesos, actuarà 

com a agent cívic i donarà suport amb tasques de 

consergeria a l’escola. 
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ESCOLA BRESSOL PÚBLICA FERRER I GUÀRDIA
El mes de desembre va ser un mes per a gaudir amb les 

famílies i amb els petits i petites de les nostres tradicions 

i festes. Així que vam començar per fer una excursió a 

buscar el tió.

Un dissabte pel matí, famílies amb mares, pares, germans 

i germanes, i com no els nostres protagonistes, vam fer 

una sortida amb les bicis per la vora del riu. Allà al passeig, 

amagadet entre els arbres del bosquet, hi havia el nostre 

tió. El vam dur a la llar i el vam cuidar molt bé, esperant que 

aviat ens pogués cagar una mica de llaminadures per a tots.

El dissabte 21 de desembre vam anar a la biblioteca 

Francesc Balagué per contar contes de 0-6 anys. Va ser 

un matí diferent, on els menuts i menudes van gaudir de 

titelles i contes amb suport visual.

Com no podia ser menys, a la llar ens va visitar el Pare 

Noel, el patge i ens va cagar el tió.

És molt important el contacte amb les famílies. En aquest 

moments, el nen/a pot veure que hi ha un diàleg, una 

comunicació, una bona entesa amb les persones que 

passen part dels dies amb ells. Com  a professionals, 

ens permet conèixer la dinàmica de les famílies i, com a 

famílies, poder tenir més informació de l’escola infantil.
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ESCOLA SANT JAUME
En aquest número de la revista l’Escola Sant Jaume us presenta dues novetats d’aquest curs. Per una 

banda tenim l’article en anglès impulsat pel Projecte GEP escrit pels alumnes de tercer. D’altra banda, tenim 

la nova metodologia introduïda e l’educació infantile Nous Espais d’Aprenentatge.

Learning values of peace and participation are 

essential for a democratic coexistence. It is 

necessary to start the training in an early age 

at home, school and other socialization areas. 

Consolidating these values is vital to form persons 

who are committed on the creation of a common 

will with the democratic values (solidarity, equality, 

coexistence in diversity, justices and freedom) in a 

world with several problems.

In these terms, l’Escola Sant Jaume celebrated the 

school day of non-violence and peace the last 30th 

of January. Children wrote some peace messages 

on a toilet paper cardboard. These messages were 

joined with a red ribbon, as a symbol of connection, 

that it was hung on the tree branches, as a symbol 

of life and energy, at the entrance of the school.

Here are some of the messages students wrote in 

English (Class 3):

- Peace is love.

- Peace is happiness.

- Peace is respect.

- Peace is life.

- Peace is dialogue.

- Peace is future.

- Peace is a big smile.

We also sang a song called “Si tingués la màgia 

d’un mag”. The youngest students of the school sat 

on the playground floor shaping the word PAU.

Here are some photos.

SCHOOL DAY OF NON-IOLENCE AND PEACE
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Els més petits de l’escola aquest curs han 

començat una nova aventura: els espais 

d’aprenentatge. Els dijous al matí, els nens i les 

nenes trien l’espai on volen anar a la tarda.

Són grups internivell reduïts, on es barregen 

alumnes de P3, P4 i P5.

Els espais dissenyats són: 

- Joc simbòlic    

- Joc de motricitat fina

- Exterior/ musical   

- Disfresses

- L’atelier   

- Jocs lògic-matemàtics

- Ioga

Dins de cadascun d’aquests ambients hi ha 

diferents propostes i/o provocacions i són els 

xiquets i xiquetes qui lliurement  trien quines 

volen fer, segons els seus interessos i inquietuds. 

És una metodologia que es centra en donar 

protagonisme a l’infant i basada en el joc com a 

principal motor d’aprenentatge. A la vegada es 

respecten els diferents ritmes d’aprenentatge i 

motivacions, alhora que fomenten la creativitat, la 

iniciativa, les relacions amb els altres i l’autonomia.

Nous espais d’aprenentatge

EDUCACIÓ

EDUCACIÓ

Nous espais d’aprenentatge
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L’escola Setze de Febrer és una escola rural, una escola de les tres “P”: 

Petita, de Poble i Pública. 

És una escola arrelada al territori, que dona vida als Muntells i a nivell 

social dinamitza bona part de la població i és motiu de trobada de 

totes les celebracions (la Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi,...) 

Es caracteritza també per l’estreta relació que es dona entre el mestre, 

l’alumne i els seus familiars. 

L’Escola Setze de Febrer compta amb dues aules multigrau. Entenem 

aula multigrau com una estructura organitzativa on es reuneixen dins 

d’un mateix espai alumnes de diferents cursos. 

Aquest fet fa que organitzem i transformem els espais de manera que ens 

permetin adaptar el centre i les aules a les necessitats dels alumnes, oferint 

situacions tan variades com necessitats es presenten, i on grans, mitjans i 

petits conviuen i treballen en equip, s’ajuden, s’acompanyen i aprenen junts. 

Per aconseguir-ho, a la nostra escola, es promou la utilització de metodologies 

inclusives. Part de l’horari lectiu realitzem projectes de treball interrelacionant 

i globalitzant les diverses àrees, fem racons i deixem fluir els nous espais. 

També ajudem a desenvolupar a l’alumnat les competències lingüístiques 

a partir de l’eix vertebrador de la tipologia textual i les matemàtiques a 

partir de la resolució de problemes i el càlcul mental, sempre des d’un caire 

competencial. L’alumnat ha de trobar sentit a allò que està aprenent perquè 

li servirà per a la vida. 

Les agrupacions de més d’un nivell educatiu en una aula i el baix nombre d’alumnes possibiliten dur a 

terme programes tals com el teatre, els padrins de lectura, l’hort escolar, els experiments i la robòtica 

des del primer curs d’Educació Infantil (Pàrvuls 3 anys) fins a l’últim de l’Educació Primària (6è). 

El nostre centre, únic als Muntells, li dona vida i alegria. És l’ànima del poble!

L’alumnat de l’Escola Sant Jaume, de P3 fins a 6è, aprofitant la setmana de Carnaval, ha realitzat un cartell 

de Carnaval. Posteriorment, els cartells  s’han exposat a la Biblioteca Francesc Balagué. Des de l’Escola 

volem agrair a l’AMPA la seva col·laboració ja que, com cada any, ens ha facilitat els folis per realitzar els 

dibuixos. També a la Biblioteca per deixar-nos exposar tots els cartells. 

Felicitem a l’alumnat pels seus seus bonics treballs!

Cartells Carnaval

UNA ESCOLA RURAL
Escola setze de febrer. Els Muntells



24

DELTA LA VEU DEL POBLE

Recollida de taps solidaris

A l’Institut de Deltebre s’ha fet una campanya de recollida de 

taps solidaris per tal de recaptar diners i entregar-los de manera 

altruista a l’Associació Catalana de Fibrosi Quística.

L’alumnat de l’Aula Oberta de 3r d’ESO ha estat l’encarregat de 

dur a terme l’elaboració dels contenidors i la recollida dels taps 

als diversos punts de Deltebre on han estat repartits: Ajuntament, 

CAP, Biblioteca Delta de l’Ebre i Institut de Deltebre.

La Fibrosi Quística és una malaltia genètica d’herència autosòmica 

recessiva que afecta principalment els pulmons, provocant 

l’acumulació de moc espès i enganxós en aquesta zona.

L’Institut de Deltebre recull taps per ajudar a la Fibrosi Quística

INSTITUT DELTEBRE

ENTREVISTA A MARTA BERTOMEU
“S’ha de promocionar l’arribada de turistes al Delta però 
cal fer-ho d’una manera sostenible.” 

Aquesta és una de les afirmacions d’aquesta 

jove, autora del multipremiat treball de recerca 

Més que un riure. El treball de recerca és un 

conjunt d’activitats estructurades i orientades a la 

investigació que realitza tot l’alumnat de batxillerat 

amb l’orientació i seguiment del professorat, per 

tal de consolidar la competència en recerca. Es 

pot emmarcar dins un àmbit disciplinari, o pot ser 

interdisciplinari o transversal. La dedicació horària 

de l’alumnat és de 70 hores aproximadament i, de 

forma habitual, es realitza entre finals del primer 

curs i inicis del segon curs del batxillerat.

Marta Bertomeu és dels Muntells, és filla de 

Pasqual Bertomeu i Olga Sancho. Estudia Ciències 

Empresarials i Management a la Universitat Pompeu 

Fabra de Barcelona. Ara viu entre Barcelona i 

els Muntells ja que quan té uns dies o un cap de 

setmana lliure aprofita per baixar al poble “ara valoro 

més que és estar a casa”. Amb Més que un riure , 

pla de màrqueting turístic del Delta de l’Ebre, que 

és el títol del seu treball de recerca de Batxillerat  

ha rebut sis premis i ha arribat a ser finalista en un 

altre. Per això, hem cregut convenient que ens ho 

expliqués per saber-ne una mica més.

Com sorgeix la idea del tema d’aquest treball?

Em van venir moltes idees al cap, però després 

vaig pensar que havia de tractar algun tema que 

fos del territori, perquè el Delta de l’Ebre és un 

territori on es poden fer moltes coses. A banda, 

volia tractar algun tema que tingués alguna 

aplicació útil i pràctica, que no fos teòric.

Decidit el tema, quin objectiu et vas marcar?

Conèixer més el Delta de l’Ebre, des del punt de 

vista turístic, la seva situació actual i un cop realitzat 

aquest pas, promocionar i afavorir l’arribada de 
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nous turistes i realitzar un pla de coordinació 

turística dels pobles del Delta. Unir-se per anar 

tots a una seria un aspecte important a treballar.

Com el vas portar a terme, quina metodologia 

vas emprar?

El treball es divideix en 3 fases. Una primera part 

és l’anàlisi de la situació turística actual. Aquest 

estudi es va fer a partir d’enquestes i entrevistes a 

turistes. L’estiu de 1r de Batxillerat el vaig passar 

fent les enquestes, per platges, per restaurants...

vaig fer enquestes online a joves que viatgen per 

veure les seves preferències, a alcaldes a oficines 

i tècnics de turisme.

La segona fase és el Pla Promocional on es tracta 

la marca i la imatge turística del Delta. 

La tercera és la fase d’actuació que, a la vegada, 

es divideix en dos parts. A la primera es proposen 

dues activitats turístiques a promocionar que 

són, per una banda, el turisme esportiu ja que 

aporta un segment de mercat de qualitat i encaixa 

amb els valors de la sostenibilitat ;i per l’altra, la 

creació de paquets turístics de cap de setmana, 

per així afavorir l’arribada de turistes joves. A la 

segona part es proposen un total de 25 plans 

d’actuació per tal de millorar alguns aspectes del 

turisme, com per exemple la creació d’un vídeo 

promocional, tríptics, millora de la senyalització...

però entre elles destaca la proposta de la creació 

del Fòrum del Turisme del Delta, que aplegaria a 

tots els pobles del Delta i que podria ser l’òrgan 

gestor de tota l’activitat turística.  

A quines conclusions vas arribar?

El turisme és un motor clau de creixement 

socioeconòmic que va a  l’alça, però també me’n 

vaig adonar que el que es vol no és un turisme 

massificat, de juliol i agost, sinó que  es pugui 

allargar tot l’any i que sigui més sostenible. Quan 

vaig fer les enquestes les persones entrevistades 

em van fer evident que els turistes valoren la 

tranquil·litat del nostre Delta, no és un turisme de 

massificació i es valora aquest aspecte. S’ha de 

promocionar l’arribada de turistes al Delta però 

cal fer-ho d’una manera sostenible.

Quina ha estat la temporització del treball i/o 

dedicació al treball?

Al maig de 1r de Batxillerat van començar a 

parlar del treball de recerca a l’institut. A l’estiu 

vaig començar a fer les enquestes i entrevistes 

perquè vaig pensar que havia d’aprofitar l’època 

de turisme. Al setembre ja em vaig posar de 

ple. Els Nadals van ser horribles perquè em vaig 

proposar acabar-lo per presentar-lo a finals de 

gener, principis de febrer.

Has tingut  recolzament per part d’algú que 

t’ha facilitat aquesta tasca?

Sí, totes les oficines de turisme, els de casa, 

sobretot el pare, l’alcalde de Sant Jaume, la 

tutora del treball de recerca, Susana Subirats i la 

tutora de 2n de Batxillerat Mercè Costa que va 

ser qui em va assessorar per tal de presentar el 

treball als diferents premis.

Inconvenients o contratemps a l’hora de 

realitzar el treball , n’hi ha hagut?

L’inconvenient més gran està relacionat amb la infor-

mació turística del Delta de l’Ebre perquè no hi ha-

via res. Hi ha molta informació sobre ocells i d’altres 

temes, però dades turístiques no hi ha res. Per això 

vaig fer les enquestes, per tal d’obtenir informació.

Per què Més que un riure?

El títol he volgut que reflectís 2 aspectes; RIU, el 

nostre riu, l’eix més important del nostre Delta, i de 

l’altra RIURE que fa referència al caràcter de la gent 

del Delta, gent oberta, amable, simpàtica i acollidora. 

Més que un riure sintetitza un element important al 

Delta , el riu, i el caràcter de la seva gent.

On has presentat els treballs i quins premis 

has obtingut? Algú t’ha fet més il·lusió que els 

altres?

En primer lloc, a l’Institut Deltebre als Premis 

Ramon Calvo on vaig quedar finalista.

Tot seguit he estat guanyadora a la Universitat 

Ramon Llull, a la Universitat de Vic, al 

Consell Comarcal del Baix Ebre, Institut del 

Desenvolupament IDECE de Tortosa, a l’Institut 

Manuel Sales i Ferré d’Ulldecona i a la Facultat de 

turisme de la UB.

El que em va fer més il·lusió va ser quedar finalista 

als Premis Ramon Calvo del meu institut, perquè 

era un premi conegut per mi, que exposava 

davant de tots els meus companys...em va fer 

molta il·lusió encara que no quedés guanyadora.

Alguna institució, ajuntament, s’ha interessat 

en portar a terme el projecte?

El cost del projecte és molt alt. No hi ha ningú 

interessat en portar-lo a terme, a més, no implica 

EDUCACIÓ



26

DELTA LA VEU DEL POBLE EDUCACIÓ - ESPORTS

només a un ajuntament o una institució. L’alcalde 

de Sant Jaume s’ha interessat en l’estudi i m’ha 

dit que donarien un cop d’ull.

Als Futurs estudiants de batxillerat del nostre 

poble que s’han d’afrontar al treball de recerca, 

quins consells els donaries?

En primer lloc crec que és important triar un tema 

que els agradi. És un treball on inverteixes moltes 

hores elaborant-lo, si t’agrada és molt més fàcil

En segon lloc, que comencin en temps, a l’estiu 

perquè sinó s’acumula tota la feina al final i pots 

passar-ho malament.

Si es fa poc a poc, no és tant..

En acabar l’entrevista fullegem el treball de 

Marta. Un treball excel·lent, amb molta feina 

darrere però fet amb molta il·lusió i moltes ganes. 

L’enhorabona, Marta. Molta sort i molts encerts!

Paula Llambrich Segura

Marta amb la llavors directora de l’institut Deltebre, Maria 

Antònia Sabaté, a la Universitat Ramon Llull el dia que va 

recollir el premi.

CLUB DE REM DELTA

Tres remers del nostre club, Àngel Àvila, Sergi 

Olid i Marc Marqués i també la nostra entrenadora 

Meritxell Alonso, com a tècnica de la Selecció 

Catalana de Rem, han participat aquest cap 

de setmana en els Campionats d’Espanya de 

llarga distància i de Seleccions Autonòmiques 

celebrats els dies 8 i 9 de febrer a Castrelo do 

Miño (Ourense – Galícia).

El dia 8 al matí es va celebrar el Campionat de 

llarga distància (6 km.) per clubs. El Club de Rem 

Delta va obtenir una meritòria cinquena posició 

(d’un total de vint clubs) en la modalitat 2xCM, en 

la que participaven els remers Àngel Àvila i Sergi 

Olid; i una desena posició en la modalitat 1xCM 

en la que va participar el remer Marc Marqués.

El mateix dia 8 i el dia 9 es va celebrar el Campionat 

d’Espanya de Seleccions Autonòmiques on la 

Selecció Catalana  va quedar en el primer lloc 

del medaller. Els nostres remers Sergi Olid i Àngel 

Àvila van col·laborar, i molt, per tal que la nostra 

Selecció quedés en primer lloc. Van aconseguir 

un total de quatre ors repartits en les modalitats 

8+CM,on participaven tots dos; 4xCM ,Sergi Olid, 

i 4-CM, Àngel Àvila.

Des del nostre club els donem l’enhorabona a tots 

quatre pel seu treball, esforç i la seva constància. 

Només així es pot arribar al més alt.

Gràcies per tot!!!
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UNIÓ MUSICAL L’ARTÍSTICA
Un cop finalitzat el concert d’estiu que marca 

l’inici de les Festes Majors, els i les músics de 

la Unió Musical l’Artística s’han guanyat un 

merescut descans. Tenen tot l’estiu per davant 

abans no començaran a preparar el següent 

concert. Però  encara els quedaran les sortides 

durant les festes i algun altre concert en alguna 

població del voltant. 

Un cop arriba el setembre toca posar-s’hi de 

ple. Mentre Roger i Mari Carmen preparen les 

peces, els músics van arribant a l’assaig, quasi 

sempre en divendres al vespre. I un divendres 

hi ha deu músics i un altre n’hi ha vint, però van 

assajant i escollint aquelles peces que creuen que 

agradaran més. Seran quatre mesos de dedicació 

a un hobby en comú: la música. Quatre mesos 

en què alguns dies d’assaig els músics sortiran 

motivats i amb moltes ganes i d’altres sortiran 

més decebuts per no veure bons resultats, però 

segueixen avançant i intentant-ho sota la batuta 

del seu director. 

I per fi arriba el tant esperat dia. Potser el dia més 

esperat de l’any per a la Unió Musical l’Artística i 

per a l’escola de Música de Sant Jaume d’Enveja, 

el dia 26 de desembre. La gent comença a arribar. 

Falten menys de 30 minuts. Músics i alumnes de 

l’escola ja han fet la prova de so i es mantenen 

darrere l’escenari amb un nerviosisme típic del dia 

del concert. La gent s’asseu, buscant el millor lloc 

per poder fotografiar el seu fill o filla o net o neta o 

gendre o nora o amic o amiga. I en menys de deu 

minuts ja tenim l’auditori ple. Continua arribant gent, 

amb l’esperança de trobar algun lloc per seure, i de 

sobte, es preparen els llums que indiquen que en 

breu començarà el concert. Els músics, comencen 

a sortir amb ordre, un rere l’altre. Tothom té les 

partitures a punt i apareix la presentadora, Jessi, que 

ens explicarà cada peça, el seu autor, l’arranjament 

i potser alguna anècdota. 

Comença el concert sota la batuta del mestre 

i director Roger Rodríguez i Múria. El públic 

mira meravellat cap a l’escenari, amb un orgull 

indescriptible. La primera peça, un pasdoble. A 

aquells que estan drets se’ls pot observar com el 

ritme envaeix el seu cos fent-los bellugar sense 

voler-ho. Acaba la cançó i els aplaudiments 

s’empoderen de l’auditori. Bon inici de concert. 

Quan arribem a la mitja part, és el torn dels 

alumnes de l’escola, aquest cop sota la direcció 

d’Eva Canalda, encarregada de formar els i les 

futurs/es músics al llarg del curs. I aquest any, un 

cop més, en sortiran exitosos de l’actuació. Un 

popurri de cançons nadalenques conegudes per 

tothom que deixen el públic bocabadat. 

Continuem amb la segona part i arribem a la fi 

del concert, no sense abans escoltar les paraules 

del nostre director que aprofita per acomiadar el 

concert. Naturalment, el públic no hi està d’acord... 

falta Radesky March! I allà va Pere, amb l’entrada 

de la marxa cada cop més forta que dona inici a la 

peça. Els músics amb la sensació d’haver fet bé 

la feina toquen ara alliberats, el director dirigeix 

la banda però també el públic (aquesta peça és 

de tots!) i el públic entregat com si fossin músics 

s’acomiaden ja, fins l’any que ve. 
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CORAL VEUS DE L’EBRE
L’any 2012 es va crear la nova  Coral  Veus de 

l’Ebre, formada per antics cantaires de l’anterior 

Coral. Durant tots aquests anys la Coral ha parti-

cipat i col·laborat amb totes les activitats progra-

mades per l’Ajuntament, entitats i associacions 

locals i en trobades a diferents poblacions, amb 

la finalitat  que natros i el nostre poble continués-

sim gaudint. Amb les actuacions de la Coral a 

diferents poblacions hem aconseguit que Sant 

Jaume hagi estat més conegut.

Ara comencem una nova temporada amb un nou 

director, Ignasi Reverté Gras i una nova junta 

directiva amb l’esperança que la Coral augmenti 

el nombre de cantaires inscrits; d’aquesta manera 

milloraríem les nostres actuacions.

Durant aquest any 2019 les activitats desenvo-

lupades per la Coral Veus de l’Ebre han estat les 

següents:

Festival de Primavera

Centre de dia del poble

L’Onada de Deltebre

Havaneres a la vora del riu

Auditori amb el grup “Sarabastall”

Nadales a l’església

Trobada de Corals a Lleida

Cantades a d’altres poblacions

Per finalitzar, voldríem fer un agraïment a 

l’exdirector Èric Fuster. Un record molt sentit per 

al nostre president difunt, Pedro. 

Immaculada, la nostra presidenta, sempre ens 

tindràs al teu costat.

Els cantaires de Veus de l’Ebre
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LA MARATÓ DE TV3 2019 A SANT JAUME D’ENVEJA
La Marató de TV3 aquest any ha estat dedicada 

a les Malalties Minoritàries igual que ho va estar 

l’any 2009. La majoria de les MM tenen un origen 

genètic i per aquesta raó són presents a tota la 

vida de la persona; per aquest motiu els objectius 

més urgents de la recerca d’aquestes malalties 

són les proves per detectar-les en el moment de 

néixer i els tractaments eficients i segurs com la 

teràpia genètica.

El primer dia de les MM es celebrà a Europa i 

Canadà el febrer de 2008 per sensibilitzar l’opinió 

pública sobre aquest tema. Es commemora 

anualment el darrer dia de febrer.

A Sant Jaume d’Enveja per col·laborar en la 

Marató es van fer diversos actes durant el mes 

de desembre:

• A càrrec del grup Tempo Teatre i de la mà 

de Lluïsa Adell i Abel Callau es va posar en 

escena l’obra dels pastorets (es van fer dues 

representacions). Com és habitual cada any el 

que es recapta és per a la Marató.

• L’AMPA, juntament amb l’escola, van organitzar 

un berenar solidari i una “bústia solidària” a 

disposició de les famílies on podien dipositar els 

seus donatius.

•  Per part de la Regidoria de Joventut i la Regidoria 

d’Esports es va celebrar la marxa-cursa de Sant 

Silvestre, acte que va tenir molt èxit, tot i el fred 

del moment. El que es va recaptar també va ser 

per La Marató.

Una vegada més queda patent la solidaritat del 

nostre poble !!!

 Tere Bertomeu Bo

Oficis d’abans, persones d’un temps
L’ofici de matalasser. La història de la tia Pepa de Camal

Fent una mirada al nostre passat, és interessant 

fer un esment especial a les nostres tradicions i 

arrels culturals que ens identifiquen. 

Al nostre poble, com per tot arreu del territori, 

abans de l’aparició dels matalassos que tots 

coneixem, era habitual a totes les llars la presència 

de matalassos de llana per dormir. Hi havia un 

ofici artesanal, el de matalasser, on es realitzava 

una feina molt personalitzada i adaptada a les 

peculiaritats de la família. El matalasser podia 

ser un home o dona que cosia i confeccionava 

matalassos, de vegades també els arreglava i en 

feia un manteniment. 

Aquest ofici té la seva història. Els seus orígens 

es remunten a la Baixa Edat Mitjana, al segle XIV, 

vinculat al sorgiment dels gremis. A Barcelona, el 

gremi de matalassers es crea l’any 1452, abans 

del descobriment del Nou Món. 

A Sant Jaume eren les dones les que realitzaven 

aquest ofici fa uns anys.

Fina de Camal ens ha explicat de bon grat en 

què consistia aquesta activitat tan artesana i 

tradicional perquè la seva mare, la tia Pepa de 

Camal, va ser matalassera. El seu nom era Josefa 

Beltri Llambrich. Nasqué el dia 16 de febrer de 

1907 a Sant Jaume d’Enveja. Es va casar amb 

Vicent de Camal i va tenir tres fills: Vicent, Pepito 

i Fina.
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El context històric del nostre país en néixer 

la tia Pepa estigué marcat per la corrupció i la 

inestabilitat política i governamental. Foren 

convocades eleccions sota sufragi masculí l’abril 

de 1907 i qui va obtenir més vots fou el Partit 

Conservador dirigit per Antonio Maura. La corona 

estava regentada pel rei Alfons XIII. Es visqueren 

episodis violents i crítics com els fets de la 

Setmana Tràgica de Barcelona al juliol de 1909, 

la virulència dels moviments obrers, la fundació 

de la CNT el 1911 (Confederació Nacional del 

Treball), vagues revolucionàries, guerres colonials 

al Marroc i l’impuls de la reivindicació autonòmica 

i el nacionalisme a Catalunya. Moments 

complexos, on sobreviure a Sant Jaume, com a 

molts pobles i ciutats, era especialment difícil.

I, com va ser la vida de la tia Pepa? Com la de 

moltes dones d’un poble, que obviades per les 

institucions polítiques del país, es van veure 

obligades a convertir-se en una mà d’obra barata 

i gens qualificada. Com a mare va haver de tirar 

endavant als seus fills sola, en unes circumstàncies 

personals molt adverses. Cosia, feia ganxet, 

treballava al camp, emblanquinava, realitzava 

feines domèstiques a cases benestants, però 

sobretot va fer de matalassera des dels vint- i- 

cinc anys fins arribar a la vellesa. Per aquesta feina 

cobrava dues pessetes a l’inici, i solia cosir dos 

o tres matalassos diaris. Era una feina ambulant, 

és a dir, de casa en casa, per tot el poble. Fina 

ens ha explicat que la seva mare també anava 

als Muntells perquè tenia encomandes i ho feia 

caminant. Fins i tot ella mateixa  recorda de ben 

petita acompanyar la seva mare per ajudar-la en 

aquest ofici.

Però com es dissenyaven i cosien els matalassos? 

Fina que ha sigut modista tota la vida, i encara 

cus, amb molt detall ens ho ha explicat. Hi havia 

matalassos de borra i miraguà, però els que 

s’elaboraven al nostre poble eren els de llana. El 

procediment que es duia a terme era el següent: 

primerament la seva mare anava a la casa el dia 

acordat. Portava un cabàs on hi havia el fil de 

llinet, tisores, un didal, agulles de cosir, agulles 

de cap i un punxó, utensilis necessaris per 

poder confeccionar el matalàs. Primer que res 

es cardava i netejava la llana. Seguidament es 

picava amb un bastó de fusta i s’esparpillava, així 

s’estarrufava i quedava més flonja. Es tallaven 

les teles endomassades de colors generalment 

rogencs i blaus, a mida del somier, i se senyalaven 

uns punts on anirien les vetes. Seguidament es 

repartia la llana per la tela, primerament per les 

vores i després pel mig per tal de quedar més 

uniforme. Aleshores es cobria amb l’altra meitat 

de la tela. Després es feien els ullets, primer amb 

la tècnica del trau, que consistia en uns forats 

aparellats per poder lligar les vetes i evitar que 
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la llana es desplacés, i després amb uns forats 

metàl·lics. Seguidament s’hi passava la veta 

amb un punxó en l’ajuda de les mans, coincidint 

amb els forats marcats per tal de lligar les vetes 

que travessaven el matalàs per sota i per sobre, 

d’aquesta manera ja es podien fer els llacets. 

Finalment es cosien les teles, rivetejant-les 

amb unes llargues agulles de cosir i,  per tancar 

el matalàs, es feia un “punt amagat”, i feina 

enllestida.

On es realitzava aquest treball? Fina ens ha 

comentat que als terrats de les cases, cotxeres, 

patis, a les golfes, habitacions, etc. Per fer aquesta 

feina la tia Pepa s’asseia al terra per treballar 

còmodament per tal de no estar sempre ajupida.

La llana obtinguda es podia adquirir al de Cinteta la 

Muniata  i al de Pepe la Ferrera que tenien ramats 

d’ovelles. La tela es comprava a les botigues de 

roba de Vildo Villalobos,  Juanito Lleixà i al de 

Julián Villalobos. 

Els matalassos de llana tenien l’avantatge 

d’absorbir i expulsar la humitat, regulant la calor 

corporal. Realment aportaven un gran benestar al 

dormir, afavorint el descans.

Quan algun xiquet o xiqueta es feia pis al llit o 

moria algun familiar, s’havia de refer el matalàs. 

Llavors es descosia, s’airejava la llana, de 

vegades se n’afegia més i es tornava a muntar, 

cosint-lo i a poder ser, aprofitant la tela. Les dones 

que sempre eren les que feien el llit en aquella 

època, solien emprar un picamatalàs per airejar 

la pols i eliminar possibles àcars. En general, els 

matalassos de llana duraven de generació en 

generació, només calia fer-ne el manteniment. 

La tia Pepa va poder sobreviure gràcies al seu 

treball amb molta dignitat, una vida impregnada 

de molt de sacrifici, en uns moments molt 

atzarosos. Per una banda invisible i anònima, i 

per una altra participativa i compromesa, defugint 

dels paradigmes socials establerts. Ens donà el 

seu últim comiat el dia 29 de novembre de 1995, 

essent un exemple a seguir de coratge i estima 

profunda als fills i nets i, molt estimada per tot el 

veïnat i família.

Bé, com una imatge val més que mil paraules, 

a sota tenim unes il·lustracions que reflecteixen 

aquest procés tan artesanal i interessant que és 

l’ofici de matalasser i matalassera. Segur que 

serà més entenedor.

FONT: https://artanapedia.files.wordpress.com/2014/04/

colpejant-la-llana.jpg

FONT: https://artanapedia.files.wordpress.com/2014/04/

colc2b7locant-la-llana-damunt-la-tela.jpg

1. Colpejant la llana amb el bastó. 2. Col·locant la llana damunt la tela i 
cobrint l’altra meitat.
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MANOLA ARQUES PANISELLO 

UNA MATALASSERA DE SANT 

JAUME D’ENVEJA

M. Pràxedes Villalobos Jarque

FONT: https://www.segre.com/noticies/

lectura/reportatge/2017/12/03/tornen_els_

matalassers_34295_1677.html

FONT: https://artanapedia.files.wordpress.com/2014/04/

cosint-les-cantonades-finals.jpg

FONT: fotografia cedida per la neboda de la tia Manola, Neus Rodríguez Arques

FONT: http://creacionsambfibresnaturals.blogspot.

com/2017/06/ofici-matalasser.html

FONT: https://www.todocoleccion.net/antiguedades/

antiguo-colchon-lana-natural-tela-damasco-principios-

siglo-anos-20-textil-retro-vintage~x31855813#sobre_el_lote

3. Posant les vetes al matalàs. A la tela 
hi havia els traus tant a la part de dalt 
com a la de baix que coincidien. I amb  
un punxó s’hi passava la veta.

5. Cosint i rivetejant el matalàs amb 
agulla llarga, fent una vora a l’anglesa.

4. Fer els llacets.

6. Matalàs natural confeccionat.
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HISTÒRIES DE SANT JAUME D’ENVEJA I EL DELTA 

Presentem tres retalls de premsa cercats pel nostre bon amic i veí de Deltebre, Júlio Franch, extrets del 

Diario Español, Diario de Tarragona i el  Correo de Tortosa.

La primera notícia fa referència a l’establiment a la partida de Sant Jaume d’Enveja de l’enllumenat elèctric 

mitjançant fanals i també del servei telefònic el dia 25 de juliol de 1954, festivitat del nostre patró. Fou 

aprovat en sessió del Ple Municipal i presidit per l’alcalde.

PER JÚLIO FRANCH BERTOMEU

Història de l’escut del nostre poble
Fins aleshores el nostre poble no tenia escut. 

Per aquest motiu se’n van dissenyar diferents 

fins que es va aprovar l’escut oficial del nostre 

municipi. Aquest però, necessitava 

complir uns requisits per ser aprovat 

i acceptat com a tal. Sota aquestes 

línies tenim l’explicació del significat 

dels seus elements.

En ple ordinari celebrat el dia 31 de 

gener de l’any 1985, sent Alcalde el 

Sr. Antonio Forcadell, la Comissió 

de Cultura formada pel Sr. Sebastià 

Gonell Porres, Sebastià Manuel 

Porres Masia i Damià Queral Gisbert, 

proposen al Ple de la Corporació Municipal, per 

a la seva aprovació si és procedent, l’estudi 

dels motius que es basa per a la confecció de la 

forma de l’escut que representarà al nostre poble, 

segons la normativa heràldica vigent.

1°- Orla ovalada amb el nom del nostre poble 

i amb el núm. 1978 que significa l’any en què 

va ser reconeguda pel Consell de Ministres, la 

Independència o segregació del nostre poble, del 

Municipi de Tortosa.

2°- Corona mural del poble col·locada en primer 

terme, i a continuació i baix d’ella, dos triangles units 

per les bases per mediació d’unes línies ondulades, 

que representen al nostre riu en les 

diferents sortides al mar, i donant-li 

forma de rombe.

3°- El triangle superior dona forma 

a una muntanya de sal (antigament 

principal riquesa de les nostres 

terres). En el seu interior una espiga 

d’arròs, principal característica del 

nostre municipi actual)

4°- Triangle inferior que representa la 

forma del nostre municipi penetrant al mar.

5°-Torre en el seu interior que representa una 

de les primeres fortificacions construïdes per 

custodiar les riqueses salineres; va ser construïda 

l’any 1422, nomenada Torre dels Oliver, família de 

Tortosa propietària de les Salines. Junt amb el 

Port Fangós, denominat el Pantà, hi ha la bassa o 

Badia de la Platjola que avui és un arrosar.

Sebastià Gonell Porres
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La tercera notícia ens informa de la importància comercial que al 1923 tenien les poblacions de Jesús i 

Maria,  la Cava i  la partida de l’Enveija, motiu pel qual es creu oportú adreçar-se a la “Jefatura” d’Obres 

Públiques de la província, per implantar el més aviat possible un servei de barcasses al riu per  poder 

transportar carros i cavalleries, reivindicant un mitjà de transport més modern i adaptat a les imperioses 

necessitats del moment, per tal d’evitar tota mena d’incidents. Es reivindica en favor de la laboriosa i bona 

gent del Delta.

La segona, data de l’any 1880, on se’ns informa que a la partida de la Cava, Enveixa i d’altres municipis del 

voltant, s’està expandint la malaltia de l’escorbut a causa de les pestilents aigües estancades procedents 

dels arrossars.
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BIBLIOTECA FRANCESC BALAGUÉ

El passat mes de desembre iniciàvem les jorna-

des nadalenques amb una sessió de  Conta-con-

tes per estrenar la decoració especial preparada 

a la sala infantil de la Biblioteca. El primer conte 

va ser a càrrec de Carme Rando on els petits i 

petites van rebre al Tió de la Biblioteca.

També amb el marc de Nadal com a motiu principal, la Regidoria de Cultura i la Biblioteca Francesc 

Balagué van organitzar el I Concurs de Contes Curts amb la intenció de fomentar la creativitat, imaginació 

i vocabulari i permetre la llibertat de pensar, crear i jugar amb el temps i els seus personatges. Al final 

van participar set nens i nenes els quals  van ser premiats per diferents motius.

– Roc Navarro, per l’originalitat i la creació del suspens amb El tió desorientat.

– Neo Prats, per l’emotivitat transmesa amb El nostre Superman.

– Nur Foz, per la presentació i estil narratiu amb El desig de la Turna.

– Martina Llambrich, pel positivisme i la redacció amb Un nadal especial.

– Edgar Porres, per la contextualització nadalenca amb La nena que es va quedar sense regals.

– Gina Porres, per l’estil literari i la creativitat amb El colgante de Adela.

– Yary Zulay Fabra per la contextualització a la població amb La suerte del gatito.

Contacontes

Concurs de Contes Curts

El segon conte va anar a càrrec de l’Escola Bres-

sol Pública Ferrer i Guàrdia amb titelles i contes 

per a nens i nenes de 0 a 6 anys.
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Al Club de Lectura d’Adults de La Biblioteca 

Francesc Balagué hem començat l’any amb molta 

activitat, ha estat un mes de gener ben intens. 

La primera de les activitats ha estat la presentació 

i fòrum de les obres d’Albert Guiu llegides al Club 

de Lectura, la novel·la  La gatera del temps (2009) 

i De la mà de la meva filla, premi Martí i Pol de 

poesia (2007).

L’Albert , escriptor i professor de llengua i literatura 

castellana a l’Institut Terra Alta de Gandesa, 

ens presenta en aquestes dues obres un viatge 

al passat de l’autor. En el cas de La gatera del 

temps és un homenatge als iaios de l’autor, 

mitjançant un recorregut des de la infantesa fins 

a l’adolescència, on a més ens presenta una  

societat situada a Flix  i l’enfrontament entre el 

món del camp i el de la indústria, representat per 

la Fàbrica.

A més, vam poder comentar amb l’autor l’obra 

poètica De la mà de la meva filla,  un poemari 

exquisit, que et fa navegar amb sentiments 

profunds a través del dolor que sent una mare (en 

aquest cas l’àvia del poeta) al llarg de tota la seva 

vida, en recordar la tràgica mort de la seva filleta 

de 4 anys acabada la Guerra Civil. Ambdues 

obres evidencien la predisposició creativa de 

l’autor i l’agilitat lingüística a l’hora de elaborar 

els seus versos.

PRESENTACIÓ  Viaje al mundo de los sentidos  
de Miren Nekane
El dia 24 de gener va tenir lloc la presentació de la 

novel·la de Miren Nekane a la Sala Boca de Bou de la 

Biblioteca. L’acte va ser presentat per la Regidora de 

Cultura de l’Ajuntament, la sra. Mònica Colàs.

Viaje de los sentidos és la segona de les obres de Miren 

. El primer, Cuentos para ti, va ser presentat a la nostra 

biblioteca també. En aquesta ocasió Miren ens aporta 

la seva particular visió de la vida i ens convida a llegir 

la seva obra: interessant, curiosa, profunda i diferent.

Formació personal Biblioteca
A més, el personal de la nostra biblioteca va 

assistir a la formació per una futura activitat 

a càrrec de la Central de Biblioteques de les 

Terres de l’Ebre i del Laboratori de lectura El 

rebost del cau.

El Club de lectura d’Adults de la Biblioteca Francesc Balagué.

Venda de calendaris solidaris
D’altra banda , per iniciar aquest 2020 es va fer entrega 
de 100€ per la venda dels Calendaris Solidaris dels 
Mossos 2020. En total es van vendre al nostre punt de 
venda 20 exemplars. La donació dels fons recaptats 
amb el Calendaris Solidaris es donen a la Federació 
d’Associacions de Familiars de Malalts d’Alzheimer 
de Catalunya (FAFAC), amb l’objectiu de millorar 
l’assistència als malalts d’Alzheimer i donar suport als 
seus familiars i cuidadors.
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La segona de les activitats a partir de la lectura del text teatral 

fou La Rambla de les Floristes de Josep M. de Sagarra. 

Aquesta lectura es va complementar amb la sortida al Teatre 

Felip Pedrell de Tortosa on la companyia teatral estava de gira. 

Amb una sala plena vam poder gaudir d’una posada en escena 

excel·lent dels actors i les actrius. L’obra és un retrat de la 

societat catalana a partir d’un dels grans símbols barcelonins: 

la Rambla, una via que ha estat testimoni d’excepció de 

moltes agitacions polítiques durant la història. 

A la Rambla de les Flors, s’hi passegen amb tota promiscuïtat 

les múltiples facetes de la calidoscòpica realitat barcelonina. 

Testimoni d’excepció de les agitacions polítiques, la parada de 

l’Antònia ofereix perfums i colors a tothom que s’hi vol acostar, 

mentre resta fidel al passeig que l’ha vist créixer. Un clàssic 

del teatre català en què ressonen les commocions polítiques 

de dos moments estructurals de la història recent. Per una 

banda, l’estrena va ser el març del 1935, quan feia pocs mesos 

que Lluís Companys havia proclamat l’Estat Català. Per una 

altra, és ambientada poc abans de la revolució de la Gloriosa 

de 1868, que va estroncar tres dècades de regnat d’Isabel II.

En acabar, vam poder comentar els aspectes de l’obra que 

ens havien cridat l’atenció amb els actors i actrius de l’obra.

La tercera i última activitat del mes ha estat la 

presentació de la novel·la Jo soc aquell que va 

matar Franco, Premi Sant Jordi del 2017, de Joan 

Lluí-Lluís. El novel·lista, nascut a Perpinyà, és el 

responsable del servei de Llengua i Cultura a la 

Casa de la Generalitat de Pepinyà.  

Durant aquesta trobada vam poder parlar de 

diversos temes entorn a la llengua i cultura catalanes 

i també de la novel·la. Una novel·la que ja al títol 

condeix a un fil argumental del tot interessant. 

El personatge que afirma haver matat Franco, 

Agustí Vilamat, neix el 1916 en una casa modesta 

de Solsona. Tot i ser un nen prudent, contemplatiu, 

perd un ull en un accident absurd. Aviat, gràcies 

a les revistes infantils que guarda un notari amic 

de la família, descobreix el gust per la lectura i 

pels secrets de la llengua, que no l’abandonarà 

mai. I així, uns anys més tard, baixa a Barcelona a 

fer de corrector lingüístic, poc abans que esclati 

la guerra. Una guerra que no s’acaba el 1939, 

perquè Franco, cedint a les pressions de Hitler, 

declara la guerra als Aliats i travessa els Pirineus. 

I la primera acció bèl·lica de l’exèrcit franquista a 

França és de bombardejar el camp d’Argelers, on 

ha anat a parar l’Agustí. A partir d’aquest moment 

la vida de l’Agustí donarà un tomb i viurà diferents 

situacions on trobarem una combinació de fets 

reals i ficticis. D’aquí que l’autor s’inspirés en els 

versos de Pere Quart : “Malfia’t de la història. 

Somia-la i refés-la”.
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Exposicions locals

El cicle d’exposicions d’autors locals continuava el passat 

1 de febrer quan es va inaugurar l’exposició: Luthier, artesà 

de la guitarra a càrrec de Josep Maria Franch.

La regidora de cultura, la sra. Mònica Colàs va presentar 

l’exposició tot explicant una mica els orígens de l’afició de 

Josep Maria.

LUTHIER, ARTESÀ DE LA GUITARRA

Amb tot, Joan Lluís domina l’ús de la llengua i es 

percep l’amor que li té però a més demostra que 

sap elaborar una trama que ens agafa des del 

primer moment. 

Joan Lluís- Lluís, com hem dit,  és un escriptor de 

la Catalunya nord,  que a més, ens va aportar la 

seva visió de Catalunya des de fora i la situació 

actual de  llengua.  

Ens quedem amb una última reflexió de Joan 

Lluís-Lluís : “Al món hi ha aproximadament 5.000 

llengües. La llengua catalana ocupa el lloc 85 ... 

Un miracle sent conscients que ha estat una de 

les que més atacs i prohibicions ha rebut”.

Com a coordinadora del Club de Lectura 

voldria agrair a les persones que formen part 

d’aquest i a les que ens segueixen en totes 

les activitats culturals que organitzem la seva 

participació implicació. En continuarem parlant 

del Club,  aquest curs ens esperen més visites 

d’escriptors interessants, sortides al teatre i 

moltes sorpreses més.

Paula Llambrich Segura
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Tot seguit, l’artista va aprofundir en aquest 

tema i va explicar el procediment que segueix 

per fabricar les seves guitarres, els diferents 

materials que utilitza i com aquests determinen 

les característiques del so que produeix aquest 

instrument musical. Actualment utilitza fustes que 

arriben d’Amèrica, Àfrica i d’Europa del Nord.

L’elaboració de les guitarres és personalitzada ja 

que ens va explicar que intenta adaptar la guitarra 

a les característiques de cada músic tenint en 

compte les seves mans i els seus dits. 

Durant l’acte també ens va presentar una 

guitarra dissenyada i fabricada exclusivament 

amb el forat desplaçat a la part superior. Una 

peça curiosa i segons els músics entesos, amb 

molt bona sonoritat. Per acabar la presentació, 

es va poder provar les guitarres de Josep Maria 

i vam tenir una petita demostració improvisada a 

càrrec de Javier i Miquel.

Sens dubte una exposició interessant que va 

comptar amb un públic nombrós entre els quals 

els músics de l’escola de la Unió Musical l’Artística.

El passat 14 de febrer s’inaugurava la cinquena 

exposició amb l’autor Joan Salvador Gisbert 

Añó.

La presentació va anar a càrrec de la regidora 

de cultura, la sra. Mònica Colàs, que va fer un 

petit repàs a la biografia de Joan. L’Alcalde, el 

sr. Joan Castor Gonell Agramunt, li dedicava 

unes paraules d’agraïment i l’encoratjava a 

seguir amb aquesta afició. 

Joan explicava durant la presentació que va 

començar amb petits treballs de marqueteria 

i amb els diners aconseguits amb aquests 

treballs va poder anar comprant nous estris 

i materials. El seu aprenentatge és totalment 

autodidacta. Actualment, utilitza internet i les 

xarxes socials d’on extreu algunes imatges 

que després converteix en fusta.

Durant l’acte va projectar un vídeo on mostrava 

el procés d’elaboració de les seves obres.

Enhorabona Joan.

JOART ARTESANIA
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CaixaBank estableix un pla d’ajudes per 
als afectats pel temporal Glòria a les 
Terres de l’Ebre

Tarragona, 24 de gener de 2020

CaixaBank ha aprovat un pla d’ajudes, que inclou 

una línia de finançament especial per donar suport a 

tots els veïns, comerços i empreses que han resultats 

damnificats per les inundacions i fortes pluges del 

temporal Gloria.

Responsables de CaixaBank al territori han 

mantingut diverses trobades amb representants de 

les administracions públiques i institucions per donar 

resposta als afectats.  L’entitat financera ha obert 

una línia de finançament en condicions preferents 

destinada a pal•liar la situació dels agricultors que han 

patit danys a les seves collites, estris, maquinàries, 

vehicles, etc. 

Per una banda, els afectats podran accedir a préstecs 

en condicions preferents i, per una altra, comptaran 

també amb la possibilitat de rebre bestretes dels 

pagaments de sinistres d’Agroseguro i dels ajuts de 

la PAC, així com de línies especifiques destinades a 

la recuperació de les zones afectades.

Així mateix aquestes línies preferents disposaran de  

períodes de carència de fins a 4 anys en els casos 

que siguin necessari.

CaixaBank ha posat també a disposició dels seus 

clients que tenen contractada una assegurança un 

telèfon exclusiu per atendre els sinistres de la llar 

afectats per el temporal. Els clients poden trucar des 

d’avui mateix al telèfon: 932 931 286, per tramitar els 

sinistres, i al telèfon 932 754 582 en cas de tractar-se 

d’un comerç.

Fundació “la Caixa” destinarà ajudes a les persones 

damnificades per les inundacions del temporal 

Gloria. Aquestes ajudes es gestionaran d’acord amb 

les entitats socials del territori, i estaran destinades 

fonamentalment, a garantir la cobertura de les 

necessitats bàsiques dels afectats.

El suport a les persones i el desenvolupament i 

conservació del territori són eixos fonamentals per 

CaixaBank. A totes aquestes línies d’ajuda podran 

accedir els afectats des de qualsevol oficina de la 

xarxa de CaixaBank a les Terres de l’Ebre i Camp de 

Tarragona.

• CaixaBank ofereix una línia específica dirigida als agricultors i empreses del sector 

afectades pel temporal. L’entitat ha aprovat una línia de finançament especial per 

als veïns i comerços que hagin sofert danys en els seus habitatges o explotacions.

• El pla inclou bestretes del pagament de sinistres d’Agroseguro i dels ajuts de la PAC. 

• Per altra banda, Fundació “la Caixa” destinarà ajudes a les persones damnificades 

per les inundacions. Aquestes ajudes es gestionaran d’acord amb les entitats socials 

del territori i estaran destinades fonamentalment, a garantir la cobertura de les 

necessitats bàsiques dels afectats.
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UNA PERSONA HA DE SER D’ALLÍ ON VIU

RECORDANT EL MEU PARE 

A la passada publicació de la revista del nostre 

poble vaig tindre l’oportunitat d’escriure un article 

sobre com arriben els joves migrants menors 

d’edat. Hi ha una certa desconeixença sobre què 

passa amb el jovent quan arriben a aquesta terra 

nostra, terra de tots en realitat.

Doncs bé, hi ha un conjunt de persones dedicades 

i entregades a la labor de normalitzar el dia a dia 

d’aquests joves i així, fomentar la seva integració 

al nou país. És ben cert que una persona no ha de 

perdre les arrels i els seus orígens però també és 

una realitat que una persona ha de ser d’allí on viu.

Fundacions i cooperatives amb personal qualificat 

i amb el suport de les administracions treballen 

conjuntament incentivant projectes varis. N’és un 

exemple d’aquests el nou projecte de  la reparació 

de bicicletes.

L’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja posa 

en marxa al costat de la Xarxa Nodus un taller, 

mitjançant el qual els joves atesos en els recursos 

gestionats per Fundació Diagrama a la localitat, 

participen en la reparació de totes aquelles 

bicicletes del municipi que es trobin danyades i 

siguin de propietat de l’ajuntament.

Els joves del recurs del poble i sota la tutorització 

d’un educador responsable s’encarreguen de 

reparar aquestes bicicletes de manera que parlem 

d’un projecte amb dues vessants socials importants. 

Per una banda el jovent experimenta i agafa 

habilitats amb tasques mecàniques. Els beneficis 

són molt positius, ja que se senten realitzats, 

ocupen part del seu temps amb un aprenentatge 

significatiu  i adquireixen competències laborals 

per obrir-se al món laboral.

I per l’altra, famílies del poble amb pocs recursos 

podran beneficiar-se d’aquestes bicicletes, ja 

que s’oferiran  a diferents famílies usuàries dels 

serveis socials. L’ajuntament serà l’encarregat de 

gestionar aquesta part del projecte.

Aquest projecte crea un enllaç entre tots els 

habitants de Sant Jaume d’Enveja. Perquè fer 

poble amb les mans obertes a la migració ens 

beneficia a totes i tots.

Jéssica Prats Parra 

El 28 de febrer de l’any 1895, en una barraca molt 

pobra, va néixer este xiquet i allí ja l’esperaven 

cinc germanets. 

Ell, amb el pas del temps, seria molt intel·ligent. 

Es casaria amb la meva mare i seria el pare de 

dos xiquetes i tres xiquets. Quan el meu pare era 

molt menut, crec que no hi havia escoles, perquè 

de temps li sobrava per haver anat a estudiar, 

però com no hi havia mestres ell va aprendre tot 

sol, amb molta voluntat i paciència. 

El meu pare ara tindria 125 anys i en aquell 

temps penso que era molt difícil poder aprendre 

de lletra. Però ell, amb el pas dels anys i el seu 

interès per saber més, es va matricular a una 

Acadèmia de Madrid i, per correspondència, va 

estudiar. Va aprovar matemàtiques, sempre amb 

nota excel·lent, ja que era una assignatura que 

se li donava molt bé. També va estudiar literatura 

perquè era lo que més li agradava.

Ell va ser mesurador de terres i se li donava molt 

bé la pintura. Era un pintor de brotxa grossa i 

anava a pintar per algunes de les poques cases i 
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Dos versos del meu pare

Tengo clavada en el alma la espina de un gran recuerdo el nombre 

de nuestra jota orgullo de nuestro pueblo que se pierde día a día 

por esos bailes modernos.

El nacer es la mañana, a los cuarenta medio día, a los ochenta 

noche oscura según un sabio decía y a los cien está marcada la 

etapa de nuestra vida.

barraques que en aquell temps hi havia al nostre 

poble. I així, pintant cases i mesurant terres, era 

com es guanyava la vida.

El meu pare, quan cantava, sempre apretava un 

mocador amb la mà, deia que li donava força per 

demostrar el seu talent. Era el millor de tots els 

cantadors de JOTA i guanyava molts trofeus. 

La nit de Sant Joan de 1972, per una causa 

benèfica va anar a cantar a Camarles i va guanyar 

el premi al Millor Cantador de Jota Improvisada. 

Quan es va acabar la festa va anar a dormir a casa 

de la seva germana Júlia; així podria matinar i 

quan sortís lo sol podria tornar a casa. Però quan 

va pujar a la mobilette i va creuar la carretera, 

un cotxe el va atropellar. Damunt del capot el va 

pujar i després a terra el va llençar. Li va partir 

el crani i li va trencar una cama. Sis mesos va 

estar al llit, sense poder caminar i més o menys 

en prou dolor, però ell mai va perdre el bon sentit 

de l’humor.

Un 8 de desembre se’l va endur el nostre Senyor. 

Quan a l’Aliança estava ja en la recta final de la 

seva vida, un dia ens diu a la meva mare i a mi: 

“Recordeu això molt bé, perquè quan jo ja no 

estaré, de mi parlareu molt bé.” Així ha sigut i així 

va ser. 

El carrer on està la casa on ell vivia, porta el seu 

nom i a una plaça on abans estava la caserna 

una gran biblioteca han fet, i en una sala molt 

bonica, un bust d’ell està present, a l’entrada es 

veu el nom de Francesc Balagué, Boca De Bou.

Jo em sento orgullosa de ser la filla d’ell. Ara tinc 

77 anys, els mateixos anys que tenia ell quan va 

morir. Només voldria que, quan jo mori, em pugui 

retrobar amb ell i així poder contar-li el que el 

poble parla d’ell.

Gràcies per ser el meu pare.

Angelita Balagué Agramunt
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Habría que hacer un ejercicio de máxima imaginación 
para llegar a comprender hasta qué punto la mujer vivió 
las más disparatadas formas de discriminación social 
en el mundo antiguo. La plasmación cotidiana de esta 
injusta situación tenía su expresión en discursos de 
tenor tanto religioso, político como filosófico.

Por ejemplo las religiones orientales llegaban a negarle 
a la mujer la naturaleza humana, comparándola con 
la del animal. Confucio llegó a afirmar: «la mujer es 
lo más corrupto y lo más corruptible que hay en el 
mundo». Siddhartha Gautama, fundador del budismo, 
espetaba: «la mujer es mala, cada vez que se le 
presente la ocasión pecará», y también: «Las mujeres 
son pícaras, llenas de malicia y en ellas es difícil 
encontrar la verdad».2 

En la antigua cultura griega el relato, de los que hoy 
consideramos maestros del pensamiento clásico, 
tampoco disiente del pensamiento oriental en la 
denostación a la mujer. Platón, célebre filósofo griego, 
afirma en una de sus más importantes obras, cuando 
trata el tema de la metempsicosis o reencarnación: 
«Todos los varones cobardes y que llevaron una 
vida injusta, según el discurso probable, cambiaron 
a mujeres en la segunda encarnación».3 Aristóteles, 
discípulo adelantado de Platón, tampoco discrepa de 
su maestro en la valoración de la mujer en su icónica 
obra Ética a Nicómaco, atribuyendo siempre y sin 
duda al varón la posición de superioridad. Lo deja bien 
claro cuando habla sobre la amistad: «otras clases de 
amistad se fundamentan en la superioridad, como 
la del padre hacia el hijo y, en general, la del mayor 
hacia el más joven, la del hombre hacia la mujer y la 
de todo gobernante hacia el súbdito».4 En su obra 
culmen de doctrina política afirma como principio 
social lo siguiente: « El macho es por naturaleza 
superior y la hembra inferior; uno gobierna y la otra es 
gobernada; este principio de necesidad se extiende 
a toda la humanidad».5 Y cuando compara a la mujer 
con el hombre afirma sin ambages: « la mujer es más 
compasiva que el hombre, más llorona, y también 
más celosa y más quejumbrosa, más criticona y más 
hiriente. También es más apocada y desesperanzada 
que el hombre, más descarada y más mentirosa, más 
tramposa y más memoriosa, y también más vigilante y 
más tímida, y en general más indecisa que el macho y 
de menos comida».6 

Según Pitágoras, matemático y filósofo, la mujer «fue 
creada del principio negativo que generó también el 
caos y las tinieblas, mientras que el varón surge del 
principio bueno que generó la luz y el orden». «Si no 
fuera por las mujeres”, escribe Cicerón, eximio escritor 
romano, “los hombres conversarían con los dioses». 
Y Epicteto, el padre del estoicismo, a quien, a veces, 
ingenuamente se llega a comparar doctrinalmente 
con Jesús, coloca a la mujer como objeto de disfrute 
sensual comparable a las delicias del paladar. Y en la 
Roma de los césares el mejor elogio sobre la tumba 
de una matrona era poder escribir como epitafio: 
«Domi mansit, lanam fecit», permaneció en su casa, 
se dedicó a hilar lana.7 Huelga decir que esto sólo es 
una pequeña muestra de numerosos testimonios de la 

literatura clásica que dan constancia de un universal 

desprecio a la condición femenina.

«En Oriente no participa la mujer en la vida pública; 

lo cual es también válido respecto al judaísmo del 

tiempo de Jesús, en todo caso respecto a las familias 

fieles a la Ley».8 De esta forma tan breve y a la vez tan 

concisa describe Joachim Jeremías la vida de la mujer 

en la Palestina en tiempos de Jesús.

El judaísmo del siglo I, heredero de una milenaria 

tradición, consideraba a la mujer no con más valor que 

cualquiera de las posesiones del hombre. 

El propio David Flusser,9 eminente historiador del 

judaísmo bíblico, afirma que desconocemos la 

mayor parte de los nombres judíos femeninos porque 

escasean en los textos sagrados. En la propia lengua 

del Antiguo Testamento, el hebreo, nos encontramos 

con que ciertos adjetivos, que describen la bondad 

ética de las personas, (hasid piadoso; saddig justo; 

qados santo) no tienen femenino.10 

Todos los datos que tenemos de la época demuestran 

la extensión de este antifeminismo. Filón11 —

contemporáneo de Cristo— nos cuenta que « toda la 

vida pública, con sus discusiones y negocios, en paz 

y en guerra, son cosa de hombres. Conviene que la 

mujer quede en casa y viva en retiro».

Y veamos ahora cómo esta marginación de la mujer 

se refleja en las leyes, principalmente religiosas, en el 

judaísmo en el que Jesús fue educado.

A la mujer se le impedía participar en la mayoría de las 

celebraciones religiosas.12 La razón principal de esta 

exclusión residía en el hecho de considerar a la mujer 

impura casi de modo permanente: la mujer incurría 

en impureza durante la menstruación y en el parto.13 

La mujer vivía purificándose ritualmente de modo 

continuo en su etapa fértil.

No le estaba permitido estudiar la torá14 (de ahí su 

analfabetismo generalizado en un país donde no había 

otra cultura que la religiosa) ni participar en modo 

alguno en el servicio del santuario.

En juicios generales el testimonio de la mujer no 

tenía validez alguna. Los rabinos maestros religiosos 

y sociales del pueblo, con la mayor naturalidad del 

mundo sostienen, sin mitigamiento alguno, el desdén 

mayor que se le puede achacar a la mujer. Por ejemplo 

Simeón ben Jochai15 enseña: « Todos se alegran con 

el nacimiento de un varón. Todos se entristecen por 

el de una niña» también el rabino Jicaq, poco tiempo 

después, infravalora a la mujer cuando escribe: « 

Cuando viene al mundo un varón, viene la paz al 

mundo, trae el pan en la mano. Cuando viene una 

hembra, nada viene con ella».

JESÚS Y LOS MARGINADOS DE SU TIEMPO (LA MUJER)1



44

LA TEVA VEUDELTA LA VEU DEL POBLE

Y todo judío que se las daba de hombre piadoso rezaba 
tres veces al día este responso: «Bendito seas tú, 
Señor, porque no me has hecho gentil, mujer o esclavo» 
y la mujer con humillante resignación, aceptando su 
condición femenina, respondía: « Bendito sea el Señor 
que me ha creado según su voluntad»

La mujer casada era tratada como una propiedad o 
pertenencia más del hombre. El décimo mandamiento 
bíblico se expresa así: « No codicies la mujer de tu 
prójimo. No desees la casa de tu prójimo, ni su 
campo, ni su esclavo o su esclava, ni su buey, ni su 
asno, ni nada que le pertenezca.» Dt 5,21; cfr. Ex 
20,17. Seguir enumerando citas del pensamiento judío 
veterotestamentario en el que aparece el menosprecio 
a la mujer no es el cometido de este libro, y sería 
tedioso referirlas, pues redundan en lo mismo. Si 
alguien quiere profundizar en el tema hay obras 
clásicas muy interesantes para consultar.16

Y será precisamente un descendiente de Abraham, 
judío nacido en Belén de Judá y criado en Nazareth, 
fundador de una novedosa religión quien haga 
añicos esta tradición tan antifemenina. La vida de 
Jesús con sus obras y sus palabras la conocemos 
principalmente por los evangelios, escritos por sus 
mismos discípulos. La actitud del Nazareno en su 
relación con las mujeres y su enseñanza religiosa 
sorprenden por su singularidad, sin duda inaudita en 
su época. Con palabras de Joachim Jeremías: «Jesús 
no se contenta con colocar a la mujer en un rango 
más elevado que aquel en que había sido colocada 
por la costumbre; en cuanto Salvador enviado a todos 
(Lc 7,36-50), la coloca ante Dios en igualdad con el 
hombre (Mt 21,31-32)».17 

No sólo discordó de los rabinos o líderes religiosos 
contemporáneos sino también de cualquier otro 
fundador de religión o maestro del pensamiento 
de la antigüedad al albergar entre sus discípulos o 
seguidores a un nutrido número de mujeres (Lc 8,2-3; 
cfr. Mt 27, 55-56; Lc 23,27; Jn 19, 25).

La conversación privada con la samaritana en el pozo 
escandaliza incluso a sus discípulos (Jn 4,27). La 
curación por el tacto de la hemorroisa (Mc 5,24-33), el 
lavatorio y unción de sus pies por una pecadora pública 
causa la increpación y el rechazo de los presentes, 
pues cualquier tipo de relación con una mujer de este 
tipo suponía incurrir en impureza moral (Lc 7,37-47). 
Ante los representantes religiosos del pueblo no se 
arredra privilegiando a las prostitutas en su entrada al 
Reino de Dios establecido en su persona ( Mt 21,31). 
Su actitud ante la adúltera que iba a ser lapidada (Jn 
8,3) inaugura una nueva y revolucionaria moral de la 
misericordia. Escoge, como primera testigo de su 
resurrección, acontecimiento culmen del cristianismo, 
a una mujer con fama de vida disipada y alejada de 
Dios, a la que los apóstoles tachan de histérica.

No hay ningún gesto o palabra en Jesús que pudiera 
resultar lacerante o excluyente hacia la mujer. En sus 
parábolas se elogian las virtudes femeninas. Obvia 
de manera absoluta las afirmaciones despectivas 
hacia la mujer que se encuentran en el Antiguo 
Testamento. Jesús se muestra contestatario frente 
a los convencionalismos sociales de su tiempo. En 
ningún caso acepta los planteamientos vejatorios a la 

mujer. Para Jesús, la mujer tiene la misma dignidad y 
categoría que el hombre. Por eso, él rechaza toda ley 
y costumbre discriminatoria de la mujer, por ejemplo 
en la cuestión del divorcio y la poligamia—poliginia--: 
(Mt 19, 3-8; Mc 10, 11-12; Lc 16, 18). Constituye una 
comunidad mixta en la que tanto hombres como 
mujeres viven, viajan juntos, acompañándole en su 
itinerante misión; mantiene amistad con mujeres, 
defiende a la mujer cuando es injustamente censurada.

Conviene, pues, tratar con más detenimiento 
esos pasajes de los evangelios donde la mujer es 
protagonista en las palabras y hechos de Jesús, el 
Mesías.

A partir de ahora, después de esta compendiada 
introducción, comentaremos con más detenimiento 
cada uno de estos pasajes citados del evangelio, y 
algún otro más que no hemos reseñado, de la vida 
pública de Jesús, el Hijo de Dios, en el que la mujer es 
protagonista. 

Julián Villalobos Jarque
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La vela esquinçada

PRESENTIMIENTO

En aquest dia entranyable

com la festa del Nadal

és un dia de nostàlgia

pensant en els que no estan.

És dia de recordar

i també de perdonar;

recordar grans inquietuds

i en molts defectes pensar.

Però sempre hi ha una frase

per sovint, aplicar,

que “una mà renta a l’altra

i en les dues renten la cara”.

Pensant en el dia a dia

sempre surten entrebancs,

doncs quan menys te l’esperes

neix un núvol flamejant.

Es remou un temporal

que per molt bon port que hi hagué

a la barca més pintada

esquinça vela i mallal.

Però si allà, hi ha bons cors

i tots saben perdonar,

una i l’altra s’ajuden

per la vela reparar,

i perquè aquella barqueta

pugui tornar a navegar.

Solcarà de nou aigües a

l’horitzó s’orientarà,

lluitant perquè un altre dia

el mal temps no torni ja.

Formaran tots una pinya

ben agafats de les mans.

Desitjant salut i pau

aquestes festes de Nadal.

BOHEMI

Hoy domingo 8/12/2019, como si hubiese sido un relámpago, me llegó un presentimiento del cual, no 

sé cuándo llegará, ni en qué lugar será, pero el tiempo no será muy lejano, como también, el lugar será 

en nuestro Delta.

La naturaleza hará una inspiración de la cual se engullirá la cantidad más o menos de un jornal de tierra, 

será una cosa parecida a la que ocurrió en el lugar de Campredó, cuando hacíamos el minitrasvase, 

para llevar agua a Tarragona. Aquella vez lo viví, porque desapareció delante de mis pies, cuando se 

engulló la tierra como cinco coches, un árbol y la caseta donde guardábamos las herramientas.

Aquella vez sólo fue un círculo muy pequeño, pero esta vez presiento que será más o menos la 

circunferencia de un jornal de tierra, el tiempo no tardará. El lugar nuestro Delta y pido a Dios que no 

coja a ninguna persona humana.

Gracias

                                     Fumadó
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POEMA DE LES FESTES DE NADAL

Les festes de nadal per a mi són les més boniques                      

clar que hem d’estar tots bé.                                               

Lo més important, hem de  tindre salut                                      

i que no ens falten cap familiar que estimem.                          

El dia de Nadal dinem tota la família                                                

a casa del meu fill Fabián                                                                    

i el dia de Cap d’Any,                                                                             

a casa de la meua filla Rosanna.                                                         

Avui en dia els dinars són molt bons,                                                

començant pels entremesos

i acabant per la sopa rellena i el canalons.                                       

De postre, tota classe de torrons

i beure, de tot menys aigua                                                                 

Mano meu, quina diferència d’abans!                                             

Que l’entremés era una sardineta escabetxada                                

i un trosset de baldaneta de freixura...                                                

El dia de nadal pel matí matàvem un gall o una gallina               

I fèiem sopa i olla, mareta meua, quin dinar més bo!                  

De torró no n’hi havia per cap puesto                                           

Si que hi havia dos paracotes i un pastisset.                                            

De beure ja us ho podeu pensar,                                                   

aigua del pou que fa la vista clara!                                                    

I ara per acabar us diré dos aubades                                             

que eren les que cantàvem                                                               

la nit de Nadal per les cases.                                                             

                                                       

                                                                                                                

                                                                                                           

OLGA LLAMBRICH NICOLAU                                                      

LES AUBADES 

Esta noche si que es noche

   Y no es noche de dormir

Que la Virgen va de parto

Y a las 12 hay que parir    

Y ha de parir un chiquillo 

blanco, rubio y colorado

Que ha de servir de pastor

para guardar el ganado

para guardar el ganado.

LES AUBADES

Entre pajas nació Dios

que tanto amó la pobreza

Si el mismo Dios lo era

Tiene que ser pobre, se queja.

La virgen Maria va pisando nieve

pudiendo pisar rosas y claveles.

Y AHORA ENTRA EL MOCHILERO

Entra, entra, mochilero

con la mochila en la mano

Cargadito de vergüenza

ha de pedir l’aguilando

L’asguilando, venga, venga

l’asguilando de nadal

sinó no em dones l’asguilando

mal te caigue el fumeral!
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poemes de JULIÁN
DIVINA AURA

Digueu-me si l’heu vist aquesta nit freda.

Digueu-me si ha deixat fragància a son pas.

Digueu-m’ho sis plau, on anava, on era,

Vatros que dormiu amb estels al ras.

Sí, l’hem vist passar com llamp resplendent,

Fugisser, abrusat, escampant sa lluor,

Posant-li nom a cada cosa i ànima fulgent,

Sadollant de claredat viva la foscor.

No sé veure llurs petjades rutilants.

Sols el reflex foragitat de sa figura

Tan de pressa se’n va per viaranys

sa presència que a tot cor amor lliura.

Si el vols trobar, ton deler apaivaga,

Fes silenci, detura ja la paraula,

Fixa els ulls al cel amb ta mirada,

Lluny la dissort, ple de divina aura.

DÉU QUAN PARLA

Déu m’ha parlat al caliu de casa meua,

De lluny em cuidava, de mi tot ho sabia.

Déu m’ha dit paraules eternes, sí, ho sabia.

M’ha dit paraules d’amor a casa meua.

La meua casa té un bell riu,

Un  riu que regalima vida,

Una mar que parla atrevida.

La meua casa té un vell riu.

Déu tot ho sap, és creador.

Sap tot el que passa.

Sap tot de tu.

El seu alè tot ho abranda.

Déu que és a prop, és amor.

Déu m’ha dit de tu,

Que estimes la teua casa.

Julián Villalobos Jarque

LA TARDOR

Vent de dalt, migjorn, llevantada.

El riu fa cabrioles,

 la mar és onada.

Moixonets aixoplugats,

L’arbre xiula,

Pardalets amagats.

Els núvols a corre-cuita,

L’ombra camina,

El cel en lluita.

Bramulen els racons,

Les cases ben fermes,

Plenes de raons.

Els xiquets no juguen,

Soledat als carrers,

Llàgrimes s’eixuguen.

Pols per tot arreu,

Mon iaio s’ho mira,

Ai! Mare de Déu.




