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Robert Figueras Roca
Alcalde

Ara fa un any us presentàvem l’edició del butlletí més difícil de la nostra història recent, una 
publicació en què vam explicar com estava afectant la pandèmia al nostre municipi i quins eren 
els mecanismes municipals per a fer-ne front.

Un any després, seguim immersos en una crisi sanitària que ens ha obligat a adaptar-nos a 
viure amb una regressió de llibertats considerables i que ha aportat conseqüències negatives als 
alcoverencs i alcoverenques. Hem vist com negocis emblemàtics del nostre poble es veien obligats 
a tancar portes, i com d’altres espremien l’enginy per poder sobreviure a aquesta situació. Hem vist 
tancats tots els equipaments municipals, hem hagut de canviar les nostres rutines diàries, com per 
exemple l’entrada i la sortida de l’escola, i hem vist com les entitats culturals del nostre poble han 
abaixat l’activitat associativa a mínims. Tot plegat ha provocat una reducció de l’activitat econòmica 
i de la socialització dels nostres veïns i veïnes que, evidentment, ha afectat negativament en l’estat 
d’ànim de tots nosaltres.

Malgrat tot i aquestes dificultats, sembla que comencem a veure la llum al final del túnel. A Alcover 
ja s’han començat a subministrar les primeres vacunes a les persones més vulnerables, als sanitaris 
i docents. I esperem que, ben aviat, es pugui vacunar la totalitat de la població i aconseguir així 
agafar aire per encarar un any amb més optimisme.

Malgrat tot i les dificultats, el nostre Ajuntament no ha parat el seu motor per a seguir treballant 
pel poble. És per això que hem avançat en el projecte de construcció del nou vial de Mas Gassol, 
una infraestructura necessària per millorar la mobilitat i a la vegada, dotar Alcover amb un altre 
recorregut de passeig. Hem fet els treballs previs per iniciar la millora del raval del Carme i el segon 
tram del passeig de l’Estació. També hem apostat per crear un model en què la rehabilitació del 
Molí de Dalt del Mas de Forès serà una acció més que ens ha de permetre salvar el patrimoni, i a 
la vegada, millorar la qualitat turística de l’entorn. I finalment, tancar el cercle del Convent de les 
Arts, un projecte únic que ens ha de promocionar més enllà de les nostres fronteres i que situarà 
el nom d’Alcover dins el món cultural i artístic.

Però tots aquests projectes no tenen sentit si deixem de banda la salut econòmica del nostre 
municipi. És per això que hem de seguir treballant per millorar les ajudes als negocis que s’han vist 
més afectats per aquesta crisi sanitària. En aquest sentit, l’Ajuntament ha creat un seguit d’ajudes 
i campanyes, que s’aplicaran al llarg d’aquest any, per apaivagar els efectes de la Covid-19 en els 
sectors de la restauració, serveis i el comerç i evitar així, més pèrdues de treball derivades de la crisi. 
A més, també s’han facilitat ajudes directes a aquelles famílies on els serveis socials han detectat 
una mancança de primeres necessitats. 

És en aquests moments quan, tot i la difícil situació, no ens podem quedar de braços plegats i hem 
de seguir lluitant, tots junts, per sortir d’aquesta situació.

Sé segur que tornarem a omplir de vida la nostra vila.

PAS A PAS
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Quins canvis ha comportat la 
pandèmia al CAP d’Alcover?
Ens hem adaptat per donar resposta 
a una situació totalment nova i des-
coneguda i a la vegada, hem adaptat 
l’atenció dels usuaris a un model ne-
cessari per a un context de pandèmia 
global.
Els usuaris han de ser conscients que 
aquest nou sistema no contempla 
passar per davant del centre assisten-
cial i quedar-se perquè no hi ha gent. 
El CAP no és un lloc de trobada, no és 
un espai de socialització, i si la porta 
està tancada és tan sols per controlar 
l’accés al centre i als nostres serveis. 
És en aquest sentit que, en certs mo-
ments, hem tingut un sentiment de 
desil·lusió pels comentaris que la ciu-
tadania feia sobre la sensació que els 
serveis sanitaris estaven tancats, i no 
era així.
En l’àmbit tecnològic ha suposat un 
pas endavant. A partir d’ara, el primer 
contacte amb el món sanitari i social 
ja no és presencial, sinó a través de la 
e-consulta, la trucada telefònica o una 
videotrucada. Les tecnologies poden 
donar molt joc, sobretot amb el jo-
vent, perquè puguin tenir un contacte 
fluid amb el sistema sanitari i que ens 
permetin apostar per un model més 
sostenible. També hem de ser proac-
tius amb els grups de risc, continuar 
potenciant els domicilis i fent preven-
ció amb la població en general. 

Tot plegat porta a reflexionar sobre la 
caducitat del model que teníem fins 
ara, que segurament ja no tornarà. 

A què es refereix quan parla de la 
sostenibilitat del model sanitari?
És poc sostenible fer 400 visites 
diàries, com fèiem fins ara. Hi vas per-
què creus que tens un motiu de salut o 
social per consultar amb un professio-
nal. Si volem que el professional doni 
valor a la nostra demanda, intentem 
donar nosaltres valor també a la fei-
na que fan els professionals. Si això ha 
servit perquè la gent pugui entendre 
que el model canvia per millorar, hau-
rem pagat un peatge que serà gustós. 
Si després de tot, tornem a com es feia 
abans, no hi guanyem res.
La pandèmia ha posat de relleu un 
model, on probablement ni els polí-
tics, ni gestors ni els professionals ha-
vien trobat la fórmula per solucionar 
el dèficit del sistema públic de salut, 
universal i gratuït, i que no sé fins a 
quin punt és sostenible. S’ha d’intentar 
posar límits basats en criteris de qua-
litat, i els mateixos professionals ja feia 
anys que hi batallaven. 

En aquesta nova situació, per tant, 
quan algun usuari té un motiu de 
consulta, què ha de fer?
El primer pas és trucar al CAP, al 977.76 
09 09, o utilitzar l’e-consulta, que és 
un contacte directe amb el professio-
nal mitjançant el nostre programa in-
formàtic, que en un màxim de 48h et 
dona una resposta a un problema no 
urgent. En el cas de ser un problema 

urgent, que l’usuari creu que no pot 
esperar, hi ha equips de consulta. Cal 

remarcar que al CAP d’Alcover solem 
resoldre les consultes molt ràpida-
ment. 
El que és interessant és que apren-
guem, entre tots, a canviar el marc 
mental de la urgència o la immediate-
sa. És urgent? Se t’atendrà sense pro-
blema. Si no ho és, ho solucionarem 
com més aviat millor. El 40-45% de la 
tasca que fem actualment és presen-
cial, però no de demanda de l’usuari, 
sinó del cribratge del personal sanitari. 

Un any després, parlem de xifres. 
Quin balanç en fem a Alcover?
A dia d’avui, hem passat per tres ona-
des de covid-19, tot i que des de l’ABS 
Alt Camp Oest costa definir quina 
d’elles ha tingut més incidència en la 
població o ha estat la més complica-
da. La primera, probablement per ser 
la més desconeguda; la segona, per-
què va venir després de l’estiu quan 
les previsions marcaven que fos cap al 
novembre-desembre; i la tercera, que 
es va produir al desembre, perquè es 
van conjugar el cansament per part 
de la població i el fet de no seguir les 
recomanacions de les autoritats sa-
nitàries. Està clar que si hi ha alguna 
cosa que ha demostrat que provoca 
menys malalts i morts, és limitar la 
socialització, mantenir unes mesures 
d’higiene i de distanciament social. 
Pel que fa a xifres, a l’ABS Alt Camp 
Oest l’afectació de la Covid ens ha 
deixat, fins al mes de març, unes 240 
persones contagiades aproximada-
ment, que correspon a un 3,80% de 
tota la població.
En un context rural de dispersió geo-
gràfica, com és el de la nostra àrea 
(Alcover, la Riba, Vilaverd, Mont-ral 
i el Milà), el percentatge d’afectació 
s’equipara a la mitjana de Catalunya. 
Però hem de posar l’accent en els con-
tactes i remarquem que ha estat dur, 
esgotador i en ocasions, lamentable, 
sobretot en aquesta tercera onada. 

Quina és l’onada amb més incidència 
pel que fa a positius?
La tercera. Hem fet molts tests, molts 
d’ells han sortit positius, i dels contac-

Els usuaris
han de ser conscients 
que el primer 
contacte amb
el CAP d’Alcover
ha de ser
telefònic

UN ANY DE PANDÈMIA AL CAP D’ALCOVER
Un any després de la irrupció de la pandèmia de la covid-19, parlem amb el gerent de l’ABS 
Alt Camp Oest per fer balanç dels estralls que ha causat a la societat alcoverenca i de com ha 
accelerat un canvi en el model  assistencial. 

DAVID GARCIA
CAP ALCOVER
Gerent
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tes molts d’ells també han sortit posi-
tius. La possibilitat de tenir els testos 
a l’abast des de la segona onada, ens 
ha donat una tranquil·litat a l’hora 
d’actuar. Hem fet de deu a vint  testos 
diaris i d’aquests hi va haver un mo-
ment que el 25-30% donaven positius. 
D’aquests positius n’hi havia molts 
que eren asimptomàtics i per tant, el 
risc de contagiar era elevat. En aquest 
aspecte hem sabut captar i gestionar 
correctament els contactes, i gràcies 
sobretot a la tasca que ha fet la perso-
na de referència, a banda de tot l’equip 
evidentment, ens ha ajudat moltíssim 
a compaginar la pandèmia amb man-
tenir una activitat diària per fer front 
a la resta de patologies i casos sobre-
vinguts. No tot és covid. Les persones 
continuen sent diabètiques, hiperten-
ses, segueixen tenint problemes de 
traumatologia, de solitud, i a tot això 
també s’ha de donar resposta. I sem-
pre ho hem fet, ja des de la primera 
onada, sobretot amb les persones de 
risc.

Quina és la previsió de vacunació de 
la nostra ABS?
A finals de febrer es van vacunar per-
sones dependents, majors 80 anys, 
aquelles incloses en el Programa 
d’Atenció domiciliària i de primera lí-
nia (professionals sanitaris), residèn-
cies (personal sanitari i usuaris). En la 
segona fase, al març, s’han vacunat 
docents i grups essencials. A Alcover, 
per tant, a hores d’ara, unes 360 perso-

nes estan vacunades.

Hi ha algun aspecte sobre la 
vacunació que preocupi als 
professionals?
El problema amb les vacunes és un 
tema logístic, d’abastiment i de trans-
port. Arriben congelades i per tant, te-
nen una vigència de cinc dies i amb 
cada vial pots vacunar sis persones, 
sense perdre cap dosis. És un en-
granatge complicat ja que no es pot 
transportar la vacuna amb vehicle un 
cop oberta, s’ha d’agrupar els domici-
lis per zones i és un tema logístic que 
complica el subministrament. Per sort, 
des del CAP d’Alcover ja tenim una 
feina prèvia organitzativa i de previsió 
que ens ajuda molt a ser més efectius 
i actuar amb celeritat. La principal pre-
ocupació a hores d’ara és que arribin. 

La població ha agafat com una mica 
de por als efectes secundaris de la 
vacuna.
La família del coronavirus ja es conei-
xia des de fa 15-20 anys a la zona de la 

Xina i Àsia. Des del punt de vista cien-
tífic no anem a cegues, sí que hi anem 
per saber quina és la seva efectivitat, 
quant de temps estarem immunit-
zats o si ja formarà part d’una vacu-
na que estarà dins el calendari. Hem 
de ser pràctics, estem en una situació 
de pandèmia on hi ha hagut multitud 
de morts i d’infectats i on se’ns obre 
una oportunitat perquè mitjançant la 
vacuna la gent quedi immunitzada. Si 
ens fixem en l’afectació de la vacuna a 
les residencies, és espectacular, la cor-
ba cau en picat. 
Portar la vacuna no vol dir no agafar la 
covid. És evident, com qualsevol tipus 
de malaltia i vacuna. El que passa és 
que minimitzes els seus efectes. 

Les mesures per evitar la propagació 
de la covid-19 han permès reduir les 
malalties respiratòries?
És evident. Aquest any no hem sentit a 
parlar ni de grip, ni d’infeccions respi-
ratòries en la canalla. El fet de no por-
tar els nens a l’escola o a la llar quan 
tenim indicis d’un quadre respiratori, 
portar la mascareta, la higiene d’espais 
i de mans, no fer trobades i celebra-
cions a gran escala, etc... ha minimit-
zat moltíssim el risc de contagi i han 
permès tallar la cadena de transmis-
sió. Els virus sempre hi són, però hem 
vist que aquest any totes aquestes 
mesures han servit amb escreix per 
minimitzar els seus efectes.

La mascareta ha vingut per quedar-
se?
Rotundament, sí. No sé si per les 24h 
del dia, però en certs àmbits penso 
personalment que serà un peça de 
roba clau: quan entrem en un centre 
comercial, al transport públic, en un 
àmbit amb gent que no és propera... 
abans vèiem els xinesos i japonesos 
amb mascareta i ens escandalitzàvem, 
i no anaven pas mal encaminats.

Quin és el missatge que vols donar 
als alcoverencs i alcoverenques?
Un missatge d’esperança i de ser cons-
cients de la realitat que ens toca viure. 
Que aquesta realitat té molt de futur 
i que ens centrem en allò que real-
ment és important. La pandèmia ha 
posat en relleu com som de fràgils en 
l’àmbit de la salut. Hem de ser cons-
cients que avançarem com a societat 
sempre i quan com a individus donem 
el màxim de nosaltres. 

Montse Solé

Portar la vacuna
no significa
no agafar
la Covid,
però sí
minimitzar
els seus efectes
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AFECTACIÓ DE LA COVID-19 ALS PRINCIPALS SECTORS
La covid-19 ha afectat tots els sectors de la població: centres sanitaris i assistencials, entitats 
culturals, esportives, associacions, el sector de la restauració i el comerç... 
Els principals agents de la societat alcoverenca ens expliquen com ha afectat la pandèmia 
al sector que representen.

Com ha afectat la covid-19 
al Centre de Dia?
El Centre de Dia Alcover, 
com tots els serveis d’aten-
ció integral per a persones 
grans arran de l’estat d’alar-

ma, provocat per la pandè-
mia, va quedar tancat des 
del dia 15 de març 2020, 
fins al 22 de juny 2020; a la 
represa hem hagut d’adap-
tar-nos a la nova situació... 
“nova normalitat”... que per 
res és normal...
Hem adaptat la nostra dinà-
mica amb mesures de mà-
xima prevenció i protecció 
per evitar contagis en una 
població que és molt vul-
nerable, canviant el dia a dia 
del centre. En aquest mo-
ment atenem menys perso-
nes (ens cal mantenir molta 
més distància física) i hem 
hagut d’aprendre a conviure 
amb els EPIs (equips protec-
ció individual: doble masca-
reta, granotes, ulleres...) amb 
la dificultat que implica per 

ser proper i realitzar l’aten-
ció a gent gran sense perdre 
l’essència d’un centre de dia.
Amb quines alternatives 
heu treballat durant aquest 
temps d’aturada?
Del 15.03.2020 al 22.06.2020, 
les persones del Centre de 
Dia Alcover, van rebre l’aten-
ció dels professionals del 
centre, al seu domicili, per 
intentar donar cobertura a 
les necessitats més imme-
diates i que ningú es trobés 
desatès, dins de les nostres 
competències professionals 
i el que en aquells moments 
ens permetia la situació.
Com creieu que afectarà 
tot plegat al futur del cen-
tre sociosanitari?
Estem segurs que en l’aten-
ció a la gent gran hi ha un 

abans i un després de la 
pandèmia, en els models 
d’atenció... no tant potser al 
centre de dia, on les accions 
són conjuntament amb les 
famílies, sinó mes en l’àm-
bit residencial. Crec que hi 
ha mesures preventives que 
han vingut per quedar-se, 
per millorar i dignificar la 
cura dels nostres avis i àvies.
En un futur postvacuna el 
sector dels centres de dia 
esperem recuperar l’activitat 
amb la mateixa intensitat, 
amb el desig que es recu-
peri el rol, la importància i el 
valor de les persones grans 
en la societat, retornant així 
al lloc que mai havia d’haver 
perdut.

Com ha afectat la co-
vid-19 a la residència?
Tot i la duresa de la pan-
dèmia al sector de la gent 
gran, no hem tingut cap 
cas de covid-19, i per això 
el nostre centre té la cata-
logació de blanc.
El sacrifici i la comprensió 
dels nostres residents, el 
suport i paciència dels seus 

familiars, la tasca encomia-
ble dels treballadors, el tre-
ball en equip amb el CAP 
d’Alcover, el seguiment de 
les pautes marcades des de 
la Generalitat, i una mica de 
sort, ens han permès supe-
rar, fins a dia d’avui,la pan-
dèmia sense afectacions.
Amb quines alternati-
ves heu treballat durant 
aquest temps d’aturada?
Hem prioritzat la seguretat 
de residents i treballadors, 
però sense perdre de vista 
la importància de la comu-
nicació entre els nostres 
residents i els seus familiars 
i les conseqüències emoci-
onals que podrien reportar 
un aïllament en excés pro-
longat.
Algunes de les mesures 
han estat el tancament del 
Servei de Centre de Dia, da-
vant la impossibilitat de la 
sectorització tant d’usuaris 
del servei com dels profes-

sionals que els atenen. S’ha 
intensificat la desinfecció 
del centre, a més d’adoptar 
totes les mesures de segu-
retat pertinents, factors que 
han canviat l’activitat diària 
al nostre centre.
Per altra banda, hem com-
plert amb les restriccions de 
Salut:  es va tancar el centre 
limitant els contactes amb 
els familiars a videotruca-
des i trucades. Progressiva-
ment  es van recuperar les 
visites presencials, sempre 
a l’exterior, limitades en 
temps i dies i amb cita prè-
via. Cal dir que actualment 
aquestes continuen fent-se 
a l’exterior, sense cita prèvia 
i sense límit horari. 
També es va procedir a l’aï-
llament dels nous residents 
i persones amb possibles 
símptomes.
Com creieu que afectarà 
tot plegat al futur de la llar 
d’avis?

L’administració de la sego-
na dosi de la vacuna i supe-
rar els deu dies posteriors a 
la seva administració, ens 
dona certa “immunitat”, tot 
i que s’hauran de mantenir 
molt temps les mesures de 
seguretat per reduir al mà-
xim el risc de contagi, ja 
que la garantia al 100% no 
existeix.
El futur passa per superar, 
en poc temps si és pos-
sible, aquesta situació de 
risc amb 0 contagis; al ma-
teix temps que reactivar 
l’ampliació del centre, que 
s’ha vist paralitzada per la 
situació actual i per poder 
oferir més places de resi-
dència als veïns d’Alcover 
i comarca de l’Alt Camp. 
També es reprendrà el ser-
vei de centre de dia, quan 
la situació epidemiològica 
ens permeti oferir-lo amb 
les màximes garanties de 
seguretat.

LLAR AVIS LA 
MIMOSA
Francesc Cobo
Director tècnic

CENTRE DE DIA
Mercè Rodríguez
Directora
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Com ha afectat la covid-19 
a l’escola?
Sobretot pel que fa a l’orga-
nització i gestió  del centre 
i metodologies d’aprenen-
tatge. Es va elaborar un Pla 
d’Obertura de Centre amb 
modificació de l’horari i  am-
pliació dels espais d’entrades 
i sortides de l’alumnat, grups  
estables, distribució i am-
pliació de noves zones de 
menjador, gestió de les  ex-

traescolars... així com d’higi-
ene i ventilació.
En l’àmbit metodològic 
l’existència dels grups bom-
bolla no ha permès la realit-
zació d’activitats amb altres 
grups, sortides fora del cen-
tre o la celebració de dies 
festius. En la  majoria dels 
casos s’ha fet una reinter-
pretació del funcionament i 
organització de les activitats 
amb l’objectiu de  “normalit-
zar” el curs. La convivència 
de l’alumnat s’ha reduït, bà-
sicament, al  seu grup-clas-
se. Al contrari, ha augmentat 
la incidència en el treball a 
través de les  Tecnologies 
de l’Aprenentatge i el Conei-
xement. Des de la creació 
d’un entorn de formació i 
adreces de correu electrònic 
per a l’alumnat fins a la utilit-
zació d’aquestes eines en el 
dia a dia.
Amb quines alternatives 
heu treballat durant aquest 
temps d’aturada? 
El tancament de centres 

escolars va suposar un mo-
ment  d’incertesa. No sabí-
em fins quan estaria tancat 
el centre, no estàvem prepa-
rats  per fer ensenyament-
aprenentatge des de les 
nostres llars (mai es podrà 
substituir  una escola en els 
nostres nivells educatius), 
no disposàvem d’eines i re-
cursos per  poder fer-ho (no 
teníem preparat un entorn 
virtual de formació), érem 
conscients  que potser no 
podríem arribar a totes les 
famílies, i el més important 
és que ens preocupava que 
tota la nostra comunitat es-
tigués bé de  salut. 
Tot i la situació, l’escola no 
es podia aturar i això va 
suposar la creació d’espais  
virtuals per a cada nivell on 
l’alumnat rebia de forma set-
manal activitats per  conti-
nuar els seus aprenentatges, 
sessions de tutories virtuals 
on el principal  objectiu era 
l’acompanyament emoci-
onal, la gestió de  recursos 

(cessió d’ordinadors i wifi a 
través de l’Ajuntament d’Al-
cover) per aquells  alumnes 
que no en disposaven i que 
estaven en els cursos supe-
riors de l’educació  primària 
(6è i 5è) o la gestió d’adreces 
de correu de les famílies per 
poder estar en  contacte. 
Com creieu que afectarà 
tot plegat al futur de l’es-
cola?
Crec que algunes de les me-
sures, sobretot organitzati-
ves, es continuaran imple-
mentant al centre. En l’àmbit  
metodològic esperem que 
es pugui tornar a fer activi-
tats sense grups bombolla i 
desenvolupar allò que mar-
ca el nostre Projecte Edu-
catiu de Centre. Potser serà  
necessari fer un replante-
jament de les activitats on 
sempre ha participat tota la 
nostra  comunitat educativa. 
Veurem què ens presenta 
el futur immediat i desitjant 
que sigui com més norma-
litzat millor.

ESCOLA M. DE 
DÉU DEL REMEI
Quim Galea - Director

Com ha afectat la covid-19 
a l’institut?
El confinament a causa de 
la COVID-19 ens va afectar 
molt. A partir del 13 de març 
de 2020, les classes van dei-
xar de ser presencials i, per 
tant, s’iniciava un període 

de classes telemàtiques que 
calia preparar i organitzar.
Així i tot, aquesta nova situ-
ació ha representat un repte 
general, a conseqüència del 
qual l’institut, malgrat les di-
ficultats, n’ha sortit reforçat.
El confinament ens ha fet 
capaços de reinventar-nos, 
de desprogramar-nos per 
reprogramar-nos de nou, 
de trobar noves fórmules de 
proximitat amb els nostres 
alumnes.
Creiem que hem guanyat en 
cohesió davant un enemic 
comú i, alhora, hem conti-
nuat treballant per uns ob-
jectius comuns: la qualitat 
educativa, l’equitat i la rela-
ció emocional amb el nostre 
alumnat.
A partir del mes de setembre 
de 2020, les classes van tor-
nar a ser presencials i calia 

organitzar de nou els espais, 
els patis, les entrades i sor-
tides per tal d’adaptar-nos a 
la situació pandèmica que 
estem vivint. Cal dir que, a 
partir del mes de novembre, 
les classes de batxillerat van 
passar a ser semipresencials.

Amb quines alternatives 
heu treballat durant aquest 
temps d’aturada?
L’Institut Fonts del Glorie-
ta ha comptat amb alguns 
avantatges a l’hora de conti-
nuar les classes de forma te-
lemàtica durant els primers 
mesos de pandèmia per la 
covid-19. El centre segueix el 
projecte Educat 2.0 i, donat 
que ja es fan les classes uti-
litzant formats digitals, tots 
els alumnes i professors dis-
posen d’ordinadors portàtils 
personals.
En un primer moment el 

professorat va posar tasques 
als seus alumnes de forma 
individual. Quan les tasques 
van passar a ser avaluables, 
a partir del 14 d’abril, es va 
crear un curs Moodle per a 
cada un dels nivells d’ESO. 
Aquests cursos es van orga-
nitzar per setmanes i amb 
una temàtica comuna, de 
manera que cada professor 
proposava una tasca relaci-
onada amb aquesta temàti-
ca.

Com creieu que afectarà 
tot plegat al futur del’ins-
titut?
Alguns canvis organitzatius 
(entrades i sortides, patis... 
) han vingut per quedar-se. 
També haurem de fer més 
incidència a tot el que fa re-
ferència a l’educació emoci-
onal de l’alumnat.

INSTITUT FONTS 
DEL GLORIETA
Pere Aguadé - Director
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Com ha afectat la covid-19 
a l’associació?
En el nostre cas hi ha diver-
sitat d’afectacions tant eco-
nòmiques com emocionals. 

La nostra entitat engloba 
diferents sectors, val a dir 
que el nostre municipi man-
té una xarxa que dona tots 
els serveis. Per una banda, 
el sector de l’estètica i per-
ruqueria; també el sector 
de salut: gimnàstica, ioga, 
massatges; el sector d’esta-
bliments que es consideren 
no bàsics com : roba, saba-
tes, flors, electrodomèstics, 
mobles,.... Aquests ho han 
patit amb més greuge per-
què han hagut de tancar 
portes i això suposa molta 
pèrdua. Per altra banda, te-
nim els establiments que es 
consideren bàsics que ho 
han patit d’una altra mane-
ra, durant el confinament va 
ser molt estressant perquè 
la por d’agafar la covid-19 

va obligar a fer mes inversió 
de temps al negoci per tal de 
complir totes les normes sa-
nitàries. Aquestes serien les 
de curt termini, la pitjor és 
a llarg termini i sembla que 
ha vingut per quedar-se : les 
grans empreses on-line.
Per altra banda, el confina-
ment municipal ha ajudat  
que les botigues del poble 
hagin tingut un increment 
de vendes, això ho valorem 
com a positiu.

Amb quines alternatives 
heu treballat durant aquest 
temps d’aturada?
Tornem a la diversitat de 
sectors: si et vols tallar els 
cabells, has d’anar a la per-
ruqueria, no hi ha alterna-
tiva. Classes on-line també 

es fan , gaudim de professi-
onals que no ens han deixat 
sense les nostres aficions.  
La venda on-line es la porta 
oberta, però hi ha alternati-
ves, es poden fer comandes 
per telèfon, per whatsapp... 
molts establiments d’Alcover 
et porten la comanda a casa, 
i durant el confinament vam 
arribar a tots els domicilis 
que ens ho demanaren.

Com creieu que afectarà 
tot plegat al futur de l’as-
sociació?
Jo no el sé el futur, el que sí 
que sé, és que el nostre futur 
el faran les i els alcoverencs 
amb la seves decisions de 
consum.

Com ha afectat la co-
vid-19 a l’entitat?

En l’aspecte social hem ha-
gut de deixar de fer balls i 
actuacions a la terrassa i a la 
sala polivalent a la del cine-
ma/teatre tampoc hem po-
gut dur a terme cap acte, a 
més de tancar la discoteca. 
En l’aspecte econòmic són 
mesos molt durs per poder 
aguantar la delicada situació 
econòmica en la qual ens 
trobem actualment. Hem 
d’agrair moltíssim l’esforç 
que han fet i estan fent els 
socis, podem dir que gràcies 
a ells avui tenim les portes 
obertes. Tothom ha de va-
lorar molt que, a dia d’avui, 
l’entitat continuï activa i 

amb moltes ganes de poder 
fer moltes coses ben aviat.

Amb quines alternati-
ves heu treballat durant 
aquest temps d’aturada?
Difícilment hem trobat al-
ternatives a aquesta situa-
ció. Sí que és cert que hem 
intentat fer alguna activitat, 
això sí, sempre respectant 
les mesures de seguretat sa-
nitàries, com algun concert i 
actes a fora la terrassa.

Al pub, vam obrir la terras-
sa de la piscina per tal que 
el jovent del poble pogués 
reunir-se dintre de la nor-
mativa.

Com creieu que afectarà 
tot plegat al futur de l’en-
titat?
Aquesta situació ens ha fet 
pensar molt en el futur de 
l’entitat, i esperem que pas-
si ben aviat. És cert que no 
podem saber el que ens 
presenta el futur, el que sí 
podem dir és que estem tre-
ballant perquè quan tornem 
a una nova normalitat, pu-
guem fer actes i festes. Vo-
lem que els socis, la gent del 
poble i el jovent pugui tor-
nar a gaudir de l’espai que 
tenim.

Com ha afectat la covid-19 
al restaurant?

Ha afectat negativament, 
a causa de les restriccions 
aplicades al mes de març 
de 2020 vam haver de tan-
car, igual que tot el sector. 
Durant aquest temps fins al 
juny no es va poder treballar. 
Però un cop oberts, la nostra 
activitat destinada a grans 
esdeveniments (bodes, tro-
bades de gent gran, càtering 
popular) es va veure afecta-
da al 100%.
La nostra restauració no és 
viable en aquests moments, 
no es poden fer grans esde-
veniments i la gent té por de 
les grans reunions.
Amb quines alternatives 

heu treballat durant aquest 
temps d’aturada?
Realment d’alternatives no 
n’hem utilitzat cap. Vam 
intentar fer menjar per em-
portar,, però la demanda no 
era suficient per la magni-
tud de l’establiment. Es van 
buscar possibles empreses 
interessades en el servei 
del menú diari, però no és 
un servei necessari per a la 
zona.

Ha afectat la pandèmia al 
futur del restaurant?
En un primer confinament 
va afectar en un total del 
90% dels banquets cancel-

lats o ajornats. Avui el res-
taurant El Álamo ha hagut 
de tancar les seves portes.

El restaurant dedicat als 
grans esdeveniments, a 
causa de les mesures sanità-
ries no és viable, i no se sap 
quan ho tornarà a ser. Quan 
deixarem sortir els nostres 
avis a les excursions? Quan 
voldrem o podrem tornar a 
celebrar? Econòmicament 
degut a la pandèmia no es 
podia aguantar més, un cop 
es va veure que la campa-
nya de Nadal tampoc seria 
viable es va decidir tancar 
les portes definitivament.

AGRUPACIÓ 
BOTIGUERS
Rosa Català 
Presidenta

CERCLE D’AMICS
Valentí Casas
President

RESTAURANT 
EL ÁLAMO

Direcció
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Com ha afectat la covid-19 
al club que presideixes? 
La manca de competició 
oficial i partits amistosos ha 
tingut diversa afectació se-

gons l’edat de l’esportista: a 
menys edat menys afecta-
ció, sent notòria en les ca-
tegories juvenil i cadet. En 
l’àmbit socioesportiu ens ha 
afectat considerablement, ja 
que els darrers anys anàvem 
realitzant diversos actes par-
ticipatius que feien possible 
una molt bona harmonia 
entre jugadors/ pares i club, 
molt necessària dins de la 
pràctica amateur d’aquest 
esport i entitats sense ànim 
de lucre. En l’àmbit econò-
mic també ens està repercu-
tint directament, encara que 
a dia d’avui és de forma lleu, 
davant la inseguretat econò-
mica real que han d’afrontar 
les famílies en la seva vida 
privada, així com d’entitats 
col·laboradores en exercici 

de la seva activitat.

Amb quines alternatives 
heu treballat durant aquest 
temps d’aturada? 
En l’àmbit esportiu l’única 
alternativa possible ha estat 
la pràctica d’entrenaments, 
dins de l’aplicació de la nor-
mativa governamental, sani-
tària i municipal existent que 
a cada moment s’ha donat a 
conèixer per a la pràctica de 
l’esport.
En l’àmbit econòmic hem 
hagut d’adaptar-nos gradu-
alment buscant l’equilibri 
entre ingressos i despeses. 
I en el social, no ha estat 
possible cercar una fórmula 
participativa físicament par-
lant, donades les restriccions 
existents. 

Com creieu que afectarà 
tot plegat al futur del club?
L’afectació més important 
tindrà lloc en la recuperació 
i /o formació de la catego-
ria juvenil, per la resta cre-
iem que un cop s’iniciïn les 
competicions els jugadors 
/ pares es reincorporaran 
ràpidament donat que la 
pràctica del futbol al nostre 
municipi és extraordinària. 
Segurament es recuperaran 
les aportacions econòmi-
ques d’empreses privades i 
les famílies podran fer front 
novament a les despeses 
d’inscripció al club. No te-
nim cap dubte que en l’àm-
bit social podrem recuperar 
l’estat d’ànim, participació i 
col·laboració existent amb 
anterioritat. 

CE. ALCOVER
Guillem Fernàndez
President

Com ha afectat la covid-19 
al club que presideixes?
La covid-19 ens va aturar de 

cop la temporada passada 
a mitjans de març, quan el 
govern, seguint les mesu-
res del Procicat, va aturar 
totes les activitats esporti-
ves i competicions en totes 
les categories. Evidentment, 
els mesos que hem estat 
aturats no vam tenir ingres-
sos, ja que vam parar totes 
les quotes dels nostres ju-
gadors. Aquesta tempora-
da hem continuat amb els 
entrenaments quan ens ho 
han permès les institucions. 
Està sent una temporada 
difícil, ja que només es pot 
entrenar (seguint les mesu-
res i horaris) i fins ara sense 
competir en partits oficials.

Amb quines alternatives 
heu treballat durant aquest 
temps d’aturada?
Durant el confinament mal-
auradament es va aturar tota 
activitat esportiva. Però vam 
treballar per poder organit-
zar un Campus Esportiu de 
Bàsquet per categories de 5 
a 12 anys a principis de se-
tembre, que va ser un èxit, ja 
que els nens i nenes, després 
de molt temps aturats, van 
poder tornar a fer esport.

Com creieu que afectarà 
tot plegat al futur del club?
Crec que la covid-19 ens farà 
més forts com a club i com a 
Junta, ja que ens ha fet aga-
far experiència en moltes 

coses, com la presa de deci-
sions esportives i econòmi-
ques en poc temps, que fa-
ran que puguem continuar 
oferint la possibilitat de jugar 
a bàsquet al poble d’Alcover 
durant els pròxims anys. En 
l’actualitat, el club aquesta 
temporada ha crescut en 
nombre d’equips i jugadors i 
jugadores, ara mateix tenim 
uns 65 jugadors repartits en 
6 equips (preesport/ ben-
jamí/ alevins masculí / pre-
infantil femení/ sènior feme-
ní/ sènior masculí. Cosa que 
ens fa sentir molt contents 
i satisfets tot i les dificultats 
per la pandèmia.

CB. ALCOVER
Víctor Alejandre
President

Com ha afectat la covid-19 
a l’associació?

Força negativament. Molta 
gent gran, sobretot la més 
veterana i amb mobilitat re-
duïda, tenia un lloc on pas-
sar el matí o la tarda mentre 
feien un cafetó i explicaven 
batalletes. Aquest era un 
espai de trobada que signi-
ficava mitja vida. Malaura-
dament hi ha gent que ja no 
tornarà perquè ens ha dei-
xat. La gent gran ha estat un 
dels sectors més perjudicats 
per aquesta pandèmia. No 
hem pogut fer berenars ni 
dinars que ens servien com 
a espais de socialització.  
Amb quines alternatives 
heu treballat durant aquest 

temps d’aturada?
A l’agost vam iniciar l’acti-
vitat de ball en línia al pa-
velló amb totes les mesures 
de seguretat. Actualment 
la continuem oferint a la 
sala polivalent dels jubilats, 
amb dotze usuaris només. 
Hem anat adquirint material 
com una cadena de música 
o utensilis per menjar per 
quan puguem tornar, esti-
guem preparats. De cara a 
Sant Jordi volem fer un bon 
ram amb roses que ens por-
tin els socis i per altra banda 
també regalarem una rosa a 
les dones i un cafè als ho-
mes. 

Com creieu que afectarà 
tot plegat al futur de l’as-
sociació?
Ens ha afectat, ens afecta i 
ens afectarà ja sigui emoci-
onalment com en el del dia 
a dia de l’associació. El fet 
de no pagar un lloguer del 
local també ha ajudat a se-
guir endavant. Som una en-
titat amb més de 300 socis i 
el 2020 no vam cobrar cap 
quota. Esperem ben aviat 
poder tornar a fer activitats 
de germanor i una gran festa 
de retrobament. El tema de 
la vacunació és un respir per 
a la nostra entitat. 

ASSOCIACIÓ DE 
JUBILATS
M. Jesús Comino
Presidenta
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AFECTACIÓ DEL LA COVID-19 ALS SERVEIS MUNICIPALS
La crisi sanitària de la covid-19 també ha tocat de prop l’administració pública. En aquest 
sentit, l’Ajuntament d’Alcover s’ha vist obligat a aplicar una sèrie d’accions que han modificat 
el dia a dia dels serveis municipals, i aquestes modificacions en contrapartida han afectat 
la salut econòmica del consistori. Aquestes són les següents:

ESCOLA D’ADULTS

Va haver de finalitzar el curs 
19/20 al mes de març i l’aturada 
es va allargar fins al final del curs 
20/21. Tot i que al setembre els 
ensenyaments públics van retornar 
a l’activitat amb la nova normalitat 
i amb nous protocols, a l’escola 
d’adults d’Alcover va ser impossible 
iniciar l’activitat, ja que la majoria 
dels estudiants eren persones 
vulnerables i on l’activitat principal 
a part d’aprendre és la socialització, 
cosa que encara feia més difícil el 
retorn a les instal·lacions de ca 
Cosme.

PISCINA MUNICIPAL

Ha estat la instal·lació esportiva més afectada per les 
restriccions dels diferents decrets del Departament de Salut, 
amb la reducció d’aforament i també amb el tancament. 
Aquesta ha estat tancada aproximadament sis mesos, amb 
dues etapes diferents: març, abril, maig i juny del 2020 i del 
mes de gener a febrer del 2021. Tots els socis van tenir una 
bonificació del 100% mentre la piscina va estar tancada. Una 
vegada va obrir de nou, es va aprovar un pla de reobertura 
on es contemplaven totes les noves mesures a dur a terme 
a la instal·lació per tal que tots els usuaris no patissin cap 
risc de contagi. Entre les mesures cal destacar l’augment de 
la desinfecció de l’edifici i la limitació de l’aforament entre 
30% i 50%, en funció del grau de contagis que hi ha hagut 
al nostre país. A diferència dels altres anys, el mes d’agost 
l’equipament no va tancar.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Inicialment es va apostar per la formació a distància 
amb l’objectiu de reduir el contacte entre alumnes 
i professors. Per aquest motiu es van haver de 
modificar els preus públics de l’escola ajustant les 
quotes a l’ensenyament a distància, entenent que la 
manera d’ensenyar i aprendre no eren la mateixa i per 
tant les quotes també s’havien d’ajustar a la realitat. 
Posteriorment, es va crear el protocol de reobertura 
de l’EMMA on es van contemplar totes les mesures 
preventives, els canvis de funcionament, la gestió 
del centre en el cas d’haver-hi algun cas positiu o 
confinat. Per altra banda, s’ha cedit material musical 
per tal que l’aprenentatge es veiés alterat el menys 
possible.

LLAR D’INFANTS XIU-XIU

Va cessar la seva activitat al mes de març i 
es va reactivar el mes de juny de l’any 2020. 
Durant el tancament del servei no es va 
cobrar cap quota. Els mesos de juny, juliol i 
agost es va donar la possibilitat de retornar 
a les aules tots els infants que van necessitar 
aquest servei. La reobertura d’aquest centre 
educatiu es va realitzar amb l’aprovació d’un 
protocol redactat pel centre i validat pel 
Departament d’Educació de la Generalitat, 
amb la voluntat d’aplicar totes les mesures 
necessàries per reduir el risc de contagi en 
alumnes i educadores.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL

Va tancar al març de 2020. Dos mesos després, en 
el marc del desconfinament, aquest equipament 
cultural va continuar  amb el procés d’adequació 
de les seves instal·lacions a la normativa de Salut 
abans d’obrir-se al públic.

El 25 de maig es va obrir la biblioteca només per 
adquirir llibres en préstec o per fer devolucions, 
sempre amb cita prèvia, i amb les mesures 
pertinents. El servei de biblioteca es va traslladar a 
l’entrada de ca Cosme i els llibres també passaven 
una quarantena sense ser manipulats.  A partir del 
23 de novembre es va obrir l’espai de la biblioteca, 
amb aforament limitat, i amb l’estada permesa a la 
sala d’estudi, els ordinadors i la sala infantil.

Darrerament s’ha posat en marxa el servei de la 
biblioteca a casa.

CONVENT
DE LES ARTS

Va tancar les portes el març de 2020 ajornant 
la programació prevista pels mesos d’abril i 
maig i reubicant els espectacles a partir de la 
tardor i l’hivern 2020-2021. Des d’aleshores 
s’han seguit les mesures decretades per les 
institucions i s’ha estat en contacte amb les 
companyies per anar trobant una solució als 
compromisos adquirits que passen per la seva 
reprogramació.

En la seva reobertura el Convent va comptar 
amb el 50% de l’aforament, la qual cosa ha 
suposat una reducció dels ingressos previstos.

LLAR DE JUBILATS

Ha patit les mateixes restriccions que 
la restauració, però amb la diferència 
que en aquest cas el tancament s’ha 
allargat més tenint en compte la 
vulnerabilitat de la majoria dels seus 
usuaris. I també s’ha vist reduïda 
l’activitat social.

MUSEU MUNICIPAL

Va tancar al març i durant els següents mesos es va anar 
adaptant de cara a la reobertura. Va ser el 12 de juny que va 
obrir portes de nou realitzant visites guiades, individuals o 
amb grups de convivència, amb cita prèvia, i amb mesures 
de seguretat.



12 butlletí d’informació municipalMEDI AMBIENT12

REGULACIÓ DE LA VALL DEL RIU GLORIETA
L’increment de restriccions, una nova ordenança de l’ús públic de la Vall i la creació d’una 
comissió de seguiment per preservar aquest entorn.

Al llarg dels anys l’Ajuntament ha 
regulat l’accés dels visitants a la vall 
del riu Glorieta. Un indret de gran 
bellesa natural i que, arran de la 
pandèmia de la covid-19, va veure 
augmentada considerablement 
l’afluència de persones que volien 
gaudir d’aquest entorn privilegiat.  
Aquest increment ha anat lligat a 
actes d’incivisme i de massificació 
de persones en els gorgs més 
importants de la Vall que han 
generat un greu problema, tant 
per l’impacte sobre el medi natural 
com per a la mateixa seguretat de 
les persones, ja que és una zona 
amb alt risc d’incendi forestal. 

Tenint en compte aquests 
antecedents, des del maig de 2020 
es van incrementar les restriccions 
amb un seguit d’accions puntuals, 
realitzades per la vigilància 
municipal, per impedir l’accés de 

vehicles i el tancament de la zona 
d’estacionament de Mas de Forès. 

Arran d’aquesta situació anòmala, 
es va començar a treballar per 
la creació d’una ordenança que 
regulés l’ús públic de la vall del 
riu Glorieta; amb la necessitat 
de continuar apostant per la 
preservació d’aquest paratge 
natural, que està exposat a les 
conseqüències derivades de la 
massificació i l’incivisme d’aquells 
que no el respecten. 

Aprovada per unanimitat en 
el ple del 22 de gener de 2021 
aquesta ordenança esdevé una 
ordenació necessària de les 
activitats vinculades a l’ús social 
dins l’àmbit d’aquest espai natural, 
de 12 Km i prop de 400 hectàrees, 
amb l’objectiu d’assegurar la 
conservació del patrimoni i incidir 
en la convivència i el respecte.

L’ordenança detalla un seguit de 
drets i deures que els visitants han 
de complir atenent la senyalística, 
així com les advertències que 
puguin rebre per part dels agents 
del cos de vigilància municipal 
o d’altres cossos de seguretat 
autoritzats. 

Totes les mesures 
aplicades van ser 
consensuades en el 
marc de la comissió 
de seguiment de la 
Vall del riu Glorieta 
formada per tots 
els partits polítics 
amb representació a 
l’Ajuntament. 
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PRINCIPALS MESURES QUE CONTEMPLA L’ORDENANÇA:

Els vianants han de transitar 
pels camins senyalitzats o 

senders existents,
evitant d’obrir-ne

de nous.

Ser respectuosa amb 
l’entorn: no llençar 

deixalles, escombraries, 
o altres matèries 

enceses. 

Queda prohibit 
fer foc

No provocar danys 
a les activitats 

agrícoles, ramaderes
 i forestals.

En dies d’alt risc d’incendi
queda prohibit

l’accés amb vehicles 
motoritzats

Es prohibeix  la 
circulació d’autobusos 

i vehicles d’alt 
tonatge.

L’aparcament de 
vehicles es farà a les 

àrees habilitades
per a aquesta 

finalitat.

Es prohibeix 
l’estacionament 

en tot el camí i en 
els accessos a les 
finques privades.

També es podrà 
restringir el bany 
en determinats 

trams.

Queda prohibida la 
pràctica esportiva de 
descens de barrancs

 i engorjats. 

Els animals 
domèstics s’han 
de portar sempre 

lligats.
Queda prohibida 

l’acampada

No es permet dur 
taules, cadires, 

neveres portàtils o 
càmping gas.

L’incompliment d’algun dels punts d’aquesta 
ordenança comportarà sancions que poden oscil·lar 
dels 750 als 3000 euros.

Aquesta ordenança municipal es complementa amb 
aquelles altres que regulen les limitacions d’espais 
públics d’Alcover i es pot consultar íntegrament al 
portal de transparència de l’Ajuntament. 
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POSADA EN MARXA D’UNA NOVA ESTACIÓ DE
RECÀRREGA RÀPIDA PER A VEHICLES ELÈCTRICS 

Al punt de recàrrega de vehicles elèctrics, ubicat a la plaça del portal, se 
n’hi ha sumat un de nou, aquest cop, de recàrrega ràpida, que està ubicat 
a l’avinguda Miquel Martí i Pol, just davant la piscina municipal. Aquesta 
estació, amb una potència de 55kw, permet carregar el 80% d’un vehicle 
en un temps de 15-30 minuts, és a dir, fins a 120 quilòmetres d’autono-
mia. És compatible amb totes les marques de vehicles i per a poder-la 
utilitzar és necessari estar identificat.

El servei és de pagament a través de la targeta de crèdit i va entrar en 
funcionament el mes d’abril de 2020.  L’Ajuntament d’Alcover continua 
incentivant, amb accions com aquesta, la mobilitat elèctrica i sostenible 
entre la ciutadania.  

INSTAL·LAT
UN RECOL·LECTOR 
D’ORINA DE GOSSOS 
PER AJUDAR A
MANTENIR NETA LA 
VIA PÚBLICA

Les mascotes poden fer les seves 
necessitats fisiològiques en aquest 
aparell, ubicat al nucli antic, que 
incorpora restes de poda que ab-
sorbeixen l’orina i neutralitzen les 
olors. Aquestes restes serviran per 
generar compost i poder-lo reuti-
litzar com a adob als parcs i jar-
dins d’Alcover.

Aquesta actuació està emmar-
cada en la campanya de civisme 
Estima Alcover. Net, sostenible i 
tranquil, amb l’objectiu de mini-
mitzar l’impacte de les deposi-
cions d’excrements i d’orina dels 
gossos i conscienciar els propieta-
ris de la necessitat de respectar la 
via pública i la convivència entre 
persones i mascotes.

PROP DE 80Kg DE RESIDUS RECOLLITS
A LA JORNADA LET’S CLEAN UP 

Una vuitantena d’alcoverencs i alcoverenques i gent vinguda d’arreu de 
la demarcació van participar en aquesta jornada de recollida de residus 
a la vall del riu Glorieta, el 20 de setembre, emmarcada en la campanya 
Let’s Clean Up. Es va actuar en tres zones: el tram entre el mas de Forès i 
la Central; els voltants del mas de Forès i el el tram comprès entre el mas 
de les destrals i el pont del Moros.

En total es van recollir prop de 80kg de residus repartits en 10.4 kg de 
plàstic, 6kg d’envasos (excepte plàstic), 3.6kg de vidre i 59.5 kg de resta.
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SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL A LES URBANITZACIONS 

UN CATÀLEG D’ARBRES I ARBREDES D’INTERÈS
PER CONSERVAR LA SEVA PRESERVACIÓ

L’objectiu d’aquest catàleg és asse-
gurar la preservació del patrimoni 
arbrat de més interès al municipi, 
ja sigui pel seu alt valor intrínsec o 
pel valor que aporten a un deter-
minat element arquitectònic, cul-
tural o paisatgístic.

Aquest estudi d’interès, elaborat 
per la Diputació de Tarragona, ha 
comptat amb la senyalització en el 
mapa per al seu reconeixement i la 
seva posterior catalogació. Després 
de l’avaluació, han quedat inclo-
sos al Catàleg d’Arbres i Arbredes 
d’Alcover 10 arbres d’interès local 
i 2 arbredes (cementiri municipal i 
Bombers). 

Aquests són els quatre plataners 
ubicats a la plaça de l’Església, els 
rentadors antics, la plaça del Portal 
i el mas de Forès; el pi pinastre de 
la Urb. Masies Catalanes, el pi Pi-
nassa roig de mas de Forès, o el pi de la vinya de la carretera Alcover-El Rourell, com també l’alzina de mas de 
Forès i la de la Urb. Mas Gassol o el garrofer del Convent de les Arts. A més, cal afegir-hi les arbredes de plataner 
de davant del parc de bombers i l’arbreda de xiprers del cementiri. 

El Catàleg d’Arbres d’Interès Local conté els exemplars d’arbres i arbredes més valuosos que hi ha al terme muni-
cipal d’Alcover, ja sigui per la seva antiguitat, grandària, raresa, qualitats estètiques o valor històric. La inclusió en 
aquest catàleg n’assegura la conservació, ja que en cap cas els exemplars poden eliminar-se o veure’s afectats.

L’Ajuntament va instal·lar un servei 
gratuït de deixalleria mòbil a la ur-
banització Serradalt els dies 9, 10 i 
11 de desembre. L’objectiu és faci-
litar la recollida selectiva dels resi-
dus domèstics especials de la llar 
que no poden ser gestionats a la 
recollida convencional, per afavorir 
el seu reciclatge. A més, es pretén 

evitar els abocaments incontrolats 
de deixalles i voluminosos, un pro-
blema crònic que embruta el nostre 
entorn i que cal erradicar. 

Els propers 26 i 27 d’abril la 
deixalleria mòbil s’instal·larà 
a la urbanització Masies 
Catalanes.
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EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT D’ALCOVER 2021 
ASCENDEIX A 6.537.560 €
Destaca els recursos per a lluitar contra la COVID-19, la rehabilitació del Molí de Dalt, la 
reurbanització del raval del Carme i el segon tram del passeig de l’Estació i el nou camí 
d’accés a la urbanització Mas Gassol. Al mateix temps sense deixar de banda la millora dels 
serveis que presta el nostre consistori a la població.   

Aquests pressupostos estan marcats per l’excepcionalitat del context actual derivat de la pandèmia de la CO-
VID-19, on destaca la reserva de fons per fer front als desequilibris socials originats per l’actual situació de crisi 
sanitària i socioeconòmica. 

En aquests pressupostos també s’aposta clarament i nítidament per polítiques mediambientals sostenibles, en 
què el Pla de Gestió Conjunta Forestal d’Alcover, la reducció de les partides derivades de combustibles fòssils i 

Quina
és la
previsió
de
despeses?

 1.995.798€ Despeses de personal

 2.762.006€ Despeses corrents en serveis

 20.660€ Despeses financeres

 263.143€ Transferències corrents

 20.000€ Pressupostos participatius

 636.313€ Inversions

 6.000€ Ajudes de rehabilitació del nucli antic

 199.215€ Bestretes concedides per l’Ajuntament

 609.798€ Amortització dels préstecs

Quina
és la
previsió
d’ingressos?

 2.227.500€ Impostos directes 

 60.000€ Impostos indirectes 

 1.658.450€ Taxes i altres ingressos

 1.842.086€ Aportació d’altres administracions

 12.100€ Ingressos patrimonials

 225.300€ Ingressos de patrimoni públic

 252.500€ Subvencions d’altres administracions

 235.000€ Devolució bestretes concedides per l’Ajuntament

 0€ Devolució de fiances ingressades
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

IAE

IBI URBANA

IBI RÚSTICA

VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

ESCOMBRARIES

CONSERVACIÓ CEMENTIRI

GUALS

SUBMINISTRAMENT AIGUA

TAXA CLAVEGUERAM

TAXA DEPURADORA POLÍGON

Els rebuts que estan domiciliats per qualsevol banc, el cobrament es farà durant els últims 15 dies del període de pagament

CALENDARI DEL
CONTRIBUENT 2021

Anual Semestral

Tipus de pagament

del 29-10-21
al 31-12-21

del 30-07-21
al 30-09-21

del 30-04-21
al 30-06-21

del 30-06-21
al 31-08-21

del 31-03-21 
al 31-05-21

del 26-02-21
al 30-04-21

del 27-08-21
al 29-10-21

del 30-06-21
al 31-08-21

del 30-04-21
al 31-08-21

del 30-06-21
al 31-08-21

del 30-07-21
al 30-09-21

del 30-09-21
al 30-11-21

del 28-05-21
al 30-07-21

El pressupost per al 2021 ha estat aprovat amb els vots a favor d’ApC, CUP i Junts i el vot en contra d’ERC.

Quina és la previsió de les principals inversions del 2021?

Els % fan referència a l’aportació municipal en cada actuació.

del 31-01-21
al 31-03-21

l’estudi de les escombraries prenen la major rellevància. 

I la cultura també hi juga un paper important, i és per això que es contempla la posada en funcionament de la 
residència d’artistes, que permetrà que el Convent de les Arts es converteixi en un dels motors de creació cultural 
del nostre territori.

MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ 

260.000€

NOU CAMÍ DE MAS GASSOL 

214.000€

MILLORA DEL RAVAL DEL CARME 

366.000€

AIXOPLUC A L’ENTRADA DE L’ESCOLA 

20.000€ 100%

MILLORA DEL MOLÍ DE DALT DE MAS DE FORÈS

480.000€ 25%

79%

47,5%

5%

ACTUACIÓ PER ESTALVI ENERGÈTIC

15.000€ 100%
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COBERTES PER A AIXOPLUC ALS ACCESSOS DE L’ESCOLA I 
LLAR D’INFANTS
Els alcoverencs i alcoverenques van decidir que el projecte guanyador dels Pressupostos 
Participatius 2020 fos la instal·lació de cobertes funcionals per a aixopluc a l’accés de 
l’escola i llar d’infants.

Aquesta proposta implica resguar-
dar els alumnes i familiars en cas 
de pluja o calor a les zones d’espera 
d’entrada i sortida dels dos centres 
educatius fins que obren els acces-
sos. Aquesta proposta es va endur 
33 dels 131 vots totals.

L’Ajuntament d’Alcover ha continu-
at apostant pels pressupostos par-
ticipatius 2020, un  mecanisme de 
participació i gestió del municipi, 
mitjançant el qual els ciutadans i les 
ciutadanes poden decidir de forma 

directa sobre la destinació de part 
dels recursos municipals. Els veïns i 
veïnes d’Alcover han exposat i pro-
posat en què destinarien 20.000 € 
del pressupost municipal per exe-
cutar projectes de millora i man-
teniment de l’espai públic. Aquest 
2020 s’ha presentat un total de deu 
propostes, de les quals nou han es-
tat admeses segons els criteris de 
les bases.

Com a novetat, aquest any es va 
habilitar un nou punt de votació, la 

piscina municipal, que se suma a ca 
Cosme i també es va ampliar l’ho-
rari per poder votar també els caps 
de setmana i facilitar així la partici-
pació.

A causa de la pandèmia, el procés 
de recollida de propostes, l’avalua-
ció i la posterior votació es va haver 
d’ajornar del mes de maig fins al 
mes de setembre.

Actualment ja estan en marxa els 
Pressupostos Participatius 2021.
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REHABILITACIÓ D’UN ESPAI DEL CONVENT DE LES ARTS PER 
ACOLLIR RESIDÈNCIES D’ARTISTES
Continuen les obres d’adequació d’una ala de l’edifici del 
Convent de les Arts que permetrà a les companyies que 
realitzen residències artístiques en aquest equipament, 
puguin conviure i pernoctar, en règim d’estades 
temporals, sense trencar el procés creatiu; fins ara un 
servei inexistent i que segueix la línia del projecte inicial 
del Convent de les Arts per convertir l’antic convent de 
Santa Anna en un centre de residències artístiques.

Aquesta actuació, executada en el context de la tercera 
fase de restauració, contempla l’habilitació de dues 
estances per a un màxim de 12 persones, amb un bany 
per estança, i un espai comú per a tots els residents, 
cuina i un ascensor que permet reduir les barreres 
arquitectòniques de l’edifici i millorar l’accessibilitat 
i el servei. A més, el projecte també contempla la 
rehabilitació de tres terrasses. 

SEGONA FASE DE LA REURBANITZACIÓ DEL PASSEIG DE 
L’ESTACIÓ
Aquest projecte consisteix en la reurbanització de 
la segona fase del passeig de l’Estació. Els treballs 
contemplen la renovació total de la xarxa d’aigua 
potable i sanejament, l’adequació parcial de la xarxa 
d’enllumenat, com també l’adequació puntual d’altres 
xarxes soterrades existents i reposició de tot el paviment, 
senyalització, mobiliari urbà i enjardinament.

La necessitat d’aquestes obres ve donada per 
l’antiguitat de les xarxes existents, la majoria de més 

de 30 anys, essent la xarxa d’aigua tota realitzada amb 
tub de fibrociment, i la de clavegueram amb tubs de 
formigó. Totes aquestes xarxes presenten anomalies 
de funcionament amb fuites i pèrdues que afecten 
totalment els usuaris. El paviment de les voreres amb 
pedra d’Alcover no compleix amb la normativa vigent 
de lliscament i el paviment del vial central amb asfalt 
també pateix ja de bastants desperfectes que es van 
arranjant parcialment. 
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REURBANITZACIÓ DEL RAVAL DEL CARME
La reurbanització del raval del Carme consistirà en 
la retirada de tots els elements actuals, per realitzar 
una renovació de tots els serveis bàsics. La nova 
pavimentació estarà formada per lloses de formigó de 
diferents textures i colors a la zona de vianants, seguint 
el model del nucli antic i en la zona de circulació 
rodada l’acabat serà amb mescla bituminosa. Aquesta 
rehabilitació també s’aprofitarà per introduir elements 
naturals amb zones enjardinades i la creació de nous 

espais per al descans.

Aquest projecte també proposa ampliar un nou 
tram de la ruta urbana d’Alcover, que unirà el museu 
amb l’església nova i la torre ca Tatxó i obrirà un nou 
recorregut amb un discurs propi, que ens permetrà 
interpretar i explicar in situ el moment en què la vila, fa 
segles, es va plantejar la necessitat d’ampliar la muralla 
de la qual només es va arribar a construir el portal de 
1636 que avui encara es conserva.
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NOU VIAL D’ACCÉS A LA URBANITZACIÓ MAS GASSOL
El projecte contempla la construcció d’un nou camí 
que permetrà accedir des d’Alcover a la urbanització 
Mas Gassol, sense necessitat de passar per la carretera 
C-14.  Un vial de 5 metres d’amplada i aproximadament 
485 metres de longitud. També es projecta un carril bici 
de doble sentit.

El perfil longitudinal del nou camí s’ha ajustat al 
màxim al terreny existent. Per salvar els desnivells que 
existeixen entre algunes finques, tant el nou camí com 
el carril bici seran pavimentats amb una capa de mescla 

bituminosa. També s’executarà la reposició o protecció 
de serveis afectats, tals com la xarxa de telefonia, gas 
natural i les canalitzacions del regadiu existent.

Es portarà a terme la senyalització vertical i horitzontal 
tant del nou camí com del carril bici, i es reforçarà la 
senyalització vertical a la carretera C-14. Finalment es 
preveu la plantació d’arbres entre el carril bici i el vial, i la 
instal·lació de la corresponent xarxa de reg. Per acabar, 
es dotarà el carril bici d’unes àrees de descans amb 
bancs de fusta, aparcabicicletes i papereres.
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Supressió de barreres arquitectòniques 
al Raval Santa Anna 
Juny 2020

L’actuació ha consistit en la supressió d’un tram de 
vorera, que no era prou ample per al pas de cadires 
de rodes, cotxets de nadons i carrets de compres, 
per tal de deixar tot l’espai al mateix nivell que la 
calçada i delimitar, amb pilones flexibles, un pas 
amb amplitud suficient, segur i còmode per a les 
persones. També permet poder arribar, sense cap 
barrera arquitectònica, al pas de vianants que hi ha 
davant de la porta de l’església nova, que connecta 
amb seguretat amb el carrer del Rec. 

La piscina compta amb un nou servei per a 
realitzar petites reparacions a les bicicletes
Maig 2020

L’Ajuntament ha instal·lat un nou servei, d’ús públic, 
amb un inflador de rodes i eines per a realitzar petites 
reparacions i ajustaments a les bicicletes. Està situat 
a l’exterior de la piscina municipal, completant així el 
servei d’aparcament de bicicletes de què ja disposa 
l’equipament esportiu.

Per a utilitzar-lo, fa servir el mateix sistema que un 
carret de la compra: s’ha de posar una moneda per 
obrir-lo, i un cop s’hagi fet ús del servei, aquesta es 
retornarà. 

Supressió de barreres arquitectòniques 
al voltant de la plaça Lluís Companys
Maig 2020

S’han dut a terme treballs de millora de l’accés a 
les voreres de la cruïlla de l’Av.de Tarragona amb 
el C/Onze de Setembre. La construcció d’aquests 
rebaixos faciliten la circulació de les persones amb 
mobilitat reduïda i els vianants amb cotxets de 
nadons, que transiten des de la pl. Lluís Companys 
fins a l’av. Catalunya.

Aquesta actuació se suma a les que s’estan duent a 
terme, des de fa anys, amb l’objectiu de continuar 
suprimint les barreres arquitectòniques de la via 
pública.

Alcover retira pins de grans dimensions 
per millorar la seguretat a la via pública
Maig 2020

S’han retirat cinc pins de grans dimensions ubicats 
a l’accés de la zona escolar i al jardí del Centre de 
Dia. Aquesta mesura permetrà evitar la caiguda 
de branques, els dies de fort vent, que suposava 
un risc per a la població; com també evitar l’eruga 
processionària en aquests indrets.

Els treballs es van efectuar després de l’acord 
adoptat en el Consell Escolar Municipal del 21 de 
gener de 2020, i després de rebre la petició des de 
la direcció del centre sociosanitari i els usuaris de 
la zona recreativa.
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La Llar d’Infants Xiu Xiu inicia el curs 
amb millores a les aules i al pati 
Setembre 2020

Els treballs han permès renovar i modernitzar 
l’espai de les aules i les zones comunes, com 
també la zona del pati. 

Al pati s’incorpora un nou element lúdic: un 
“domo”, instal·lat gràcies a l’aportació recollida en 
les diferents activitats realitzades per les famílies de 
la llar.  És una construcció feta a base de triangles 
connectats entre si que formen una estructura 
semiesfèrica i compta amb finestres que il·luminen 
la sala produint una agradable sensació.Les aules i 
l’interior de l’equipament també s’han millorat. 

Nou enllumenat led i reducció 
de barreres arquitectòniques a la 
urbanització Mas Moresc            Juliol 2020

S’han redistribuït 68 punts de llum al llarg de Mas 
Moresc per gaudir d’una il·luminació més unifor-
me. Els carrers que compten amb un nou enllume-
nat són Mas Moresc, Comte de Prades, Samuntà, 
Molí d’en Ripoll, Micanyo, Camp de l’església, Puig 
de les Forques i el carrer Pere Voltor.

S’han instal·lat lluminàries tipus led, de baix con-
sum, a una alçada de 4,5 metres amb materials de 
llarga vida i contra impactes. També s’han seguit 
reduint barreres arquitectòniques amb el rebaix de 
deu voreres per millorar l’accessibilitat. 

S’instal·len els primers llums fotovoltaics 
a la zona del Convent de les Arts 
Juliol 2020

S’han instal·lat cinc nous punts de tecnologia led 
que s’alimenten amb energia solar. Són punts de 
llum 100% autònoms i no requereixen cap mena de 
cablejat ni instal·lació elèctrica, ideal per il·luminar 
aquelles zones on no arriba la xarxa elèctrica, com 
és l’accés d’entrada a l’equipament cultural per la 
TV-704. 

Nova imatge d’accés al pavelló 
municipal
Juliol 2020

L’accés a la zona escolar d’Alcover, davant el pa-
velló municipal, gaudeix d’una nova imatge S’ha 
adequat l’espai amb la plantació d’arbustos, arbres 
i plantes ornamentals i s’han col·locat unes lletres 
amb el nom “Alcover”. De nit, aquestes queden il-
luminades dotant l’espai d’una imatge més actual 
i moderna. 
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Treballs de reordenació i senyalització 
viària a diferents carrers i al polígon 
Febrer 2021

Els carrers Pintor A. Català, Josep Batlle i Poeta 
Anton Isern d’Alcover passen a ser d’un únic sentit 
de circulació i també s’han senyalitzat les noves 
zones d’estacionament, tal com estava reflectit en 
el darrer Pla Local de Seguretat Viària elaborat per 
l’Ajuntament d’Alcover i el Servei Català de Trànsit de 
la Generalitat. Al mateix temps, al polígon industrial 
Roques Roges s’ha adequat la senyalització viària 
existent i s’han repintat les zones d’estacionament, 
els passos de vianants i les línies de la xarxa viària, 
dels carrers Tramuntana i Llevant.

Millores d’il·luminació i seguretat a la 
zona del pavelló de les escoles
Gener 2021

S’han substituït els llums de la façana del pavelló 
per lluminàries led i  s’ha instal·lat una barana a 
la zona d’accés a l’equipament per dotar de més 
seguretat l’entrada i sortida al recinte; utilitzat per 
l’escola Mare de Déu del Remei, per a la realització 
d’activitats extraescolars i actes culturals i lúdics 
que s’organitzen al municipi. 

Nou enllumenat led a la zona del 
tanatori i del cementiri
Octubre 2020

En total s’han renovat una quinzena de punts 
de l’enllumenat públic de l’entrada del tanatori 
i del camí i de l’interior del cementiri per llums 
de tecnologia led. L’objectiu és reduir el consum 
energètic, la contaminació lumínica i al mateix 
temps augmentar l’eficiència en la il·luminació de 
l’entorn, un indret concorregut sobretot, en dies de 
defuncions, caps de setmana i durant la festivitat 
de Tots Sants.

Zona reservada per a usuaris de la 
farmàcia
Febrer 2021

Ha incorporat una zona reservada d’estaciona-
ment provisional, exclusivament per als usuaris de 
la farmàcia, al carrer Onze de Setembre. 

Aquesta nova senyalística contempla que els usu-
aris amb mobilitat reduïda i aquells que adquireixin 
material de gran volum poden fer ús d’aquest ser-
vei per un temps mínim i limitat. 

Es demana que s’utilitzi en casos de necessitat jus-
tificada. Si no és el cas, se sancionarà aquells usua-
ris que no facin un ús correcte del servei.
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Millora de les campanes de l’església 
Nova d’Alcover
Març 2021

L’Ajuntament ha realitzat millores en el 
funcionament de les tres campanes de l’església 
Nova: Úrsula, Francisca i Bàrbara. S’ha substituït el 
martell de la campana dels quarts, s’ha electrificat 
la tercera campana, que fins ara s’havia de tocar 
manualment, i s’ha digitalitzat el funcionament del 
sistema, que permet fer el toc simultani de les tres 
campanes per la missa i la Festa Major. A la vegada, 
s’ha substituït la centraleta per poder coordinar 
totes les campanes des del mateix dispositiu. 

Millores en l’enllumenat al camp 
d’esports municipal Kiko Casilla
Març 2021

S’ha dut  a terme la renovació parcial de l’enllume-
nat del camp i s’han renovat els focus principals 
de cada torre que s’han substituït per llums led per 
aconseguir reduir a la meitat el consum energètic. 
Al mateix temps s’ha aconseguit una redistribució 
de l’enllumenat sobre el terreny de joc per fer-lo 
més homogeni.

Aquesta acció va lligada amb el Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible amb l’objectiu que el municipi 
arribi a l’any 2030 amb un 40% menys d’emissions 
de CO2.

Nou accés a les dependències de 
l’Ajuntament 
Març 2021

L’Ajuntament compta amb una nova entrada a les 
dependències municipals que permet accedir-hi 
de manera controlada i sense necessitat de con-
tacte. Aquesta és una acció més per evitar la pro-
pagació de la covid-19 amb l’objectiu de controlar 
l’aforament a l’interior de l’Ajuntament.  Aquesta 
restarà oberta en horari d’atenció al públic i quan 
les dependències estiguin tancades, s’ha instal·lat 
un intèrfon per saber qui vol accedir a les instal-
lacions. 

Instal·lació de controladors sonors per 
espantar les aus a l’avinguda de Reus
Març 2021

Aquestes colònies d’ocells ocasionen un problema 
de neteja de les voreres i de salut per arbres. Després 
de valorar la millor opció als animals com a mesura 
dissuasiva, s’ha instal·lat un equip espantaocells 
que combina la tecnologia sònica i ultrasònica. 
Aquest sistema consta d’una unitat central i de 
quatre altaveus que emet simultàniament sons 
que són audibles i no audibles pels humans, que 
confonen, desorienten i intimiden els ocells i els 
mantenen allunyats de la zona.
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Malgrat la situació de pandèmia, Funciona Alcover ha continuat donant servei a la ciutadania i 
a les empreses per seguir atenent i mantenint la seva programació formativa i l’assessorament 
d’orientació laboral. En tot moment els serveis s’han ofert mantenint les mesures sanitàries 
establertes.

@alcoverfunciona

EL 2020 EN XIFRES

• Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

• Informàtica i xarxes socials

ADMINISTRATIU

• Activitats de gestió 
administratives

• Operacions 
auxiliars de serveis 
administratius i 
generals

Es destaca que durant l’any 2020 s’han atès més de 50 persones al servei d’orientació i assessorament laboral i 
s’han gestionat 10 ofertes de feina amb les quals s’han cobert 15 llocs de treball. També s’han impartit 5 cursos 
de formació professional i 11 cursos de formació contínua en en què han participat 235 alumnes i dels quals un 
40% han trobat feina. Xifres molt properes a altres anys, fet que certifica que Funciona Alcover s’ha adaptat a la 
nova realitat per poder seguir donant el millor servei als alcoverencs i alcoverenques.

AGRÍCOLA

• Activitats 
auxiliars en 

conservació i 
millora de forest

EDUCACIÓ

• Vetllador/a per 
la inclusió social

SERVEIS A LA 
COMUNITAT

• Treball 
domèstic

PREVENCIÓ
DE RISCOS

• Mesures 
preventives 
en treballs 

d’alçada

FORMACIÓ OCUPACIONAL

LOGÍSTICA

• Transpalet : elèctrica 
o apilador, manual i 
de conductor a bord

• Operació de 
carretons norma une 
58451

• Operador/a de pont 
grua

NOVETATS 2021

17 CURSOS I 235 ALUMNES

221

10

15

292

331

Inscrits 
borsa de 
treball 
2021

Ofertes 
de feina

Llocs de 
treball 
coberts

Aturats 
gener 
2020

Aturats 
gener 
2021
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OBJECTIU

BENEFICIARIS

QUANTITAT

SOL·LICITUDS

S’ha creat uns ajuts municipals per 
tal de reactivar l’economia d’Alcover. 
Aquets ajuts han de servir per donar 
un impuls als sectors de la restaura-
ció, comerç i serveis, que no ha 
pogut exercir la seva activitat de 
manera normal a causa de l’aplicació 
dels diferents estats d'alarma del 
Govern i decrets de la Generalitat. 

Les peticions es podran fer a l’oficina d’atenció al ciutadà de 
l’Ajuntament d’Alcover i a la seu electrònica de l’Ajuntament, 
des del dia següent de la publicació al BOP i durant dos 
mesos.
Les ajudes completes es podran consultar al portal de trans-
parència de l’Ajuntament d’Alcover.

Activitats que han estat obligades a tancar 
o modificar l’horari d’obertura. 

RESTAURACIÓ: Bars, discoteques, 
restaurants, cases de turisme rural.

COMERÇ NO ESSENCIAL: Botigues de 
roba, sabateries, llibreries, joieries, 
botigues de complements, ferreteries, 
basars, fotografies, floristeries, botigues de 
decoració, botigues d’electrodomèstics, 
botigues de llaminadures, administracions 
de loteries i altres.

SERVEIS: Estètiques, perruqueries, 
fisioterapeutes, podòlegs, dentistes, nutri-
cionistes, centres esportius, escoles d’art, 
acadèmies i autoescoles.

El ajuts es divideixen en dos grups en funció del 
grau d’afectació de les restriccions decretades:

- 800€ per a les activitats de restauració.

- 300€ per a les activitats de comerç no essencial
   i activitats de serveis.

AJUTS MUNICIPALS PER ALS SECTORS MÉS AFECTATS
PER LA COVID-19
La covid-19 ha generat una crisi sanitària, però a la vegada també ha generat una crisi 
econòmica que ha afectat directament molts negocis del nostre poble.
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En quin moment prens consciència 
que hauràs de viatjar tota la vida?
Vaig estudiar enginyeria química i la 
meva intenció era treballar al territo-
ri. Durant el servei militar vaig envi-
ar currículums a totes les empreses i 
no vaig rebre resposta. Acabo la mili 
el 1993, després dels jocs olímpics, i 
recordo que hi havia una gran crisi 
econòmica. Més tard, va ser casuali-
tat, em truquen de BASF Tarragona. 
Va ser aleshores quan em van dir que 
en aquest lloc et destinaven un dia 
aquí i un dia allà. I així va començar el 
meu periple pel món. La meva dona 
m’ho ha posat molt fàcil i sempre ha 
voltat amb mi. També va ser de gran 
ajuda haver fet un Erasmus a França, i 
després estar-hi tot un any estudiant. 
Vaig conèixer gent de tot el món, del 
Quebec, Veneçuela, Israel, de països 
petrolers... Tot plegat t’obre la curiosi-
tat! He canviat de casa dotze vegades, 
un cop cada dos anys i dos mesos. 

Quants anys vas ser a Tarragona?
La primera etapa hi vaig ser tres anys, 
després em van enviar a Alemanya. 
Vaig tornar a Tarragona per estar tres 
anys més a casa, després cap a Bèl-
gica tres anys i després al tornar va 
ser l’etapa més llarga a Tarragona, 
uns set anys com a director general. 

Després vaig estar tres anys a Sud-
africa i ara feia quatre anys i mig que 
era a Alemanya, a la seu central, com 
a responsable de productes a nivell 
europeu. Amb 36 anys em vaig po-
sar al capdavant de la BASF a Tarra-
gona. Em va sorprendre perquè no hi 
comptava, vaig estar al lloc oportú i 
en el moment oportú. 

Com han estat els successius 
processos d’adaptació?
El nen va néixer a Alemanya. Quan 
vam anar a Bèlgica tenia tres anys i 
la nena un. En 15 dies, com a molt 
un mes, ells parlaven francès perfec-
tament, millor del que el parlava jo 
després d’haver-lo estudiat. Al marxar 
cap a Sud-àfrica, amb tretze i onze 
anys, és la primera vegada que els 
vaig veure una mica amb el cor en-
congit. Però vam aterrar en una es-
cola fantàstica, de les millors que ha-
gués somiat mai, i al cap de dos dies 
ja estaven integrats. I això va ser clau. 

Com t’han afectat els canvis 
culturals?
No m’han afectat. És cert que cada 
lloc és diferent i la manera de treba-
llar a Tarragona no és la mateixa que 
a Sud-àfrica ni a Alemanya, però hi 
ha una certa cultura d’empresa i uns 
certs valors que més o menys trobes 

arreu. Un bon exemple, la puntualitat. 
La puntualitat sud-africana no és la 
mateixa que l’alemanya, però és cert 
que a Sud-àfrica la gent era bastant 
més puntual del que et pots esperar 
a la vida normal. El canvi cultural al 
principi xoca una mica, però t’ajuda 
a posicionar-te i al cap de molt poc 
temps t’adaptes. A Bèlgica, el xoc cul-
tural va ser menor que a Alemanya. 
La llengua és molt important. Però és 
un repte i es tracta de com l’afrontes. 
Hi ha gent que agafa por, es bloqueja, 
hi ha gent que directament et diu que 
no pel canvi de país. No és fàcil pren-
dre aquestes decisions, depèn del ca-
ràcter i del moment en què et trobes. 

Has tingut algun ensurt en algun 
d’aquests països, com per exemple 
a Sud-àfrica?
Mai. Vam anar-hi amb els nens quan 
tenien 13 i 11 anys. Si segueixes les 
regles, no tens cap problema. És cert, 
però que també vivíem en una bom-
bolla, però vam fer molta vida social i 
cultural. Els tres anys que vam estar a 
Sud-àfrica vam viatjar moltíssim, més 
del que havíem viatjat a la vida. Vam 
anar a Kènia a veure les famoses mi-
gracions dels nyus, al Marroc, Nigèria, 
Tanzània, Uganda, Zàmbia. Vam viat-
jar amb companyies locals i mai vam 

El Joan M. ens rep a casa seva, al mas de la Cuca, a mig matí d’un dia del mes de març i 
ens ofereix un cafè abans de gaudir d’una conversa que ens transporta a diferents llocs 
del món. Després de molts anys ha deixat les seves responsabilitats professionals i torna 
a les arrels que sempre ha portat al seu costat.

JOAN MARIA 
GARCIA GIRONA,
EXDIRECTOR 
DE LA BASF A 
TARRAGONA
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tenir cap problema. És evident que 
n’hi ha, d’inseguretat; es tracta d’evi-
tar certs llocs.   

La llengua ha estat un entrebanc?
La primera vegada que em van envi-
ar a Alemanya va ser just després del 
viatge de noces, el 96, a fer un curs 
intensiu a Berlín. I després vaig fer 
cursos a l’empresa. El 98 quan vaig 
arribar a Alemanya em defensava, 
però una cosa es defensar-te des d’un 
punt de vista teòric i l’altra és fer-ho 
quan arribes allí. El primer any va ser 
molt dur. 

No hi ha res com la immersió 
lingüística.
Sens dubte. A més, em va anar molt 
bé perquè vaig marxar sol cap allà, i la 
Núria, que és mestra, em va demanar 
d’acabar el curs, que tot just s’iniciava. 
Vaig estar un any pràcticament sol i 
va ser allà on realment vaig apren-
dre, immersió total . És evident que 
després de 25 anys a l’empresa ale-
manya, n’aprens. Ara ha canviat molt 
perquè l’anglès predomina.

Treballar a la indústria química t’ha 
fet sentir algun tipus de contradicció 
entre el teu jo professional i el teu jo 
personal?
No en el sentit del més delicat quan 
parlem d’indústria química, que és 
la contaminació. La meva empresa 
sempre ha apostat per fer les coses 
bé, no vol dir que alguna vegada no 

ens hàgim pogut equivocar, com tot-
hom; però els principis ètics que té 
són bastant coincidents amb els que 
jo tinc. 
En canvi, algunes vegades he tingut 
problemes quan alguna decisió de 
negoci afectava la feina dels treballa-
dors. A Bèlgica, per exemple, teníem 
una fàbrica de 300 persones i després 
d’un any i mig de treballar moltíssim 
i amb molts esforços, la vam salvar; 
no guanyàvem, però tampoc perdí-
em. Una setmana després es va de-
cidir tancar-la.  Això sí que em va fer 
replantejar moltes coses. Va ser molt 
complicat. Com els mires a la cara a la 
gent després d’haver-se esforçat tant? 

Quins són els principis de 
funcionament de la BASF?
Les normes que valen per a la planta 
més perillosa que hi ha a Alemanya, 
valen igual per a la planta petita que 

es troba a Ciutat del Cap. Les normes 
de seguretat mediambiental són les 
mateixes. Això que sona tan bé, es pot 
convertir també en un problema! Un 
exemple el tenim quan vam inaugu-
rar una planta a Kènia: van venir els 
enginyers alemanys i ens van deixar 
un gran llistat de coses que s’havien 
de fer abans de la seva posada en 
funcionament. El problema recau: en 
el fet què no sempre tens persones 
capacitades per a fer-ho. I ens va cos-
tar molt, no en diners, sinó en cercar 
personal especialitzat. Els mecanis-
mes són iguals per a tothom.  
Per tant, quan entres en una empresa 
nova de BASF no et sents estrany. Et 
trobes en un ambient que coneixes, 
familiar. Hi ha una estandardització 
a tots els àmbits: a nivell estructural, 
però també de procediments, d’in-
formació... Per posar un exemple: els 
lavabos estan al mateix lloc a tots els 
edificis. Al final es crea un ambient en 
què és impossible amagar res. I això 
dona molta seguretat. 

Les empreses químiques sempre 
estan en el punt de mira. 
Tot i que sempre hi ha hagut acci-
dents, al d’IQOXE va succeir un fet 
que no havia passat mai i que no ha-
via de passar: que hagués volat un 
tros del reactor tants quilòmetres i 
fins i tot hagués causat la mort a un 
veí de Torreforta. Que pugui explo-
tar un reactor és molt greu, però pot 

Conèixer països 
i gent de tot el 
món, t’obre la 
curiositat!
He canviat 
de casa dotze 
vegades, un cop 
cada dos anys i 
dos mesos 
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passar, per moltes mesures que es 
prenguin; el que no pot succeir mai 
és que hi hagi conseqüències fora de 
l’empresa. Alguna cosa va fallar i molt. 
No és la primera vegada a la histò-
ria que passa un incident d’aquesta 
magnitud, però sempre el dany s’ha-
via centrat a l’empresa. Tot plegat ens 
ha de fer replantejar moltes coses, 
aprendre’n i conèixer què podem fer 
de més perquè això no torni a passar. 
Es donava per suposat que això no 
podria passar mai. I ha passat. Recor-
do un incident important a Itàlia, al 
poble de Seveso, en què es va formar 
un gas tòxic. D’aquí va sorgir la direc-
tiva Seveso. No m’estranyaria gens 
que tard o d’hora surti la directiva La 
Canonja o la directiva Tarragona ar-
ran d’aquest incident. 

Tot i haver tingut càrrecs importants 
a l’empresa, no tens la sensació que 
un no acaba de manar mai?
Cada dia de la meva vida. Sempre hi 
ha algú que mana més que tu. I no té 
res a veure amb el teu càrrec o amb el 
rang. Com que les funcions estan tan 
repartides, com per exemple temes 
de recursos humans, sempre hi ha 
algú que et pot dir que no facis algu-
na cosa determinada. Quan te n’ado-
nes, vius molt més bé i treballes molt 
més bé! Ningú té el poder absolut. I 
això està bé! Tots estem sotmesos a 
un seguit d’interaccions que et fan 
anar cap a un cantó o un altre. 

Content d’haver tornat?
Sí. El pare va morir a l’agost de l’any 
passat, la mare, sola, i la pandèmia 
de la covid-19, ho ha fet malbé tot. 
Nosaltres ens podem jubilar als 60 
i a l’empresa em van dir que si volia 
això, m’havia de quedar a Alemanya 
vuit anys més. Ho vam estar pensant, 
vam fer números i vam prendre la de-
cisió. El meus fills segueixen estudiant 
a Holanda, la dona pot treballar aquí 
i jo ja veuré què faig!  La meva mare 
és forta, i el meu germà viu aquí, però 
tot i així tens la sensació que en mo-
ments difícils no hi has pogut ser del 
tot, és una sensació de culpabilitat.

Aquí es viu bé?
Ens queixem però, a trets generals, sí 
que vivim bé. En els preus diem que 
cobrem poc i hem de pagar molt, i 

no és així. En d’altres països es cobra 
més, però també es paga molt més. 
Ho puc comparar. Aquí ens queixem 
que l’energia elèctrica és molt cara i a 
Alemanya també ho és. 

I pel que fa a serveis?
Un servei que sempre oblida tothom: 
la sanitat. La sanitat publica d’aquí 
no té res a veure amb la d’altres pa-
ïsos! Allà és un altre sistema; ima-
ginem-nos una sanitat pública tota 
concertada, com una escola. Aquí la 
sanitat pública és una joia! A Alema-
nya per donar-te hora de visita triga-
ves dos o tres mesos. Si vas per privat 
és un altre tema, com aquí. 
L’educació és comparable. En el trans-
port públic Alemanya ens guanya 
amb escreix. Ho tenen molt més de-
senvolupat. I pel que fa  a les prestaci-
ons, també van per davant. L’Estat pot 
i dona més. Als restaurants que han 
estat tancats per tema covid l’Estat els 
donava el 100% de la recaptació mit-
jana dels últims tres anys.  Surt més a 
compte això que obrir. El que també 
és millor és el control de l’economia 
negra. N’hi ha, sí, però està una mica 
més controlat. Tenen un sistema molt 
interessant pel que fa a les persones 
que netegen les cases. La persona 
paga una petita part d’autònoms i el 

que contracta també paga una peti-
ta quota. Amb aquest gest tens dret 
a una pensió i estar assegurat. L’Estat 
també hi aporta molt, evidentment!

Tens la sensació que el país ha 
canviat molt en 20 anys des que vas 
marxar?
Quan veníem dues vegades a l’any 
des de Sud-àfrica, sí que vèiem Al-

cover canviat! Per sort, les noves 
tecnologies juguen un paper molt 
important en aquest sentit. No tinc 
la sensació d’haver-me deslligat mai 
ni haver perdut mai el contacte amb 
el país. Al matí anava a treballar, em 
posava Catalunya Ràdio en directe i 
em sentia més a prop. Som al segle 
de la informació i la comunicació, ara 
pots estar en contacte amb tothom i 
amb tot!

Des d’una perspectiva d’haver 
vist molt de tot, et sorprèn aquest 
nivell de corrupció política, de 
polarització, de no entesa, de falta 
de diàleg? És una cosa específica 
d’Espanya o ho trobem a més llocs 
del món?
Pel que fa a la corrupció no em sor-
prèn, perquè n’hi ha arreu!  N’he vist 
aquí, a  Bèlgica molta, a Sud-àfrica i a 
Alemanya. El diferent és com reaccio-
na la societat; i això sí que és una es-
pecificitat d’aquí que no acabo d’en-
tendre. Aquí al corrupte se l’aplaudeix, 
a Bèlgica se l’agafa i se’l tanca  a la 
presó, a Alemanya dimiteix i a Sud-
àfrica el fan president del govern. I 
aquí, no passa res! A tot arreu hi ha 
polaritzacions, sempre hi ha la meitat 
a favor d’una cosa i l’altra meitat a fa-
vor d’una altra, i és curiós! 

Què faràs a partir d’ara?
De moment no ho sé, suposo que 
faré una pausa. Tot i així, m’agradaria 
poder compartir la meva experiència 
amb alumnes, la de l’ensenyament és 
una branca que no he tocat mai. A 
mi m’agrada molt la química tot i que 
fa 20 anys que no la toco! Jo he fet 
d’enginyer químic durant cinc anys 
dels 25 que porto a l’empresa. Si ges-
tiones una part d’una empresa quími-
ca i tens coneixements de química, és 
molt més fàcil que no pas si ets teò-
leg. En aquest sentit, la BASF m’agrada 
perquè encara donen importància a 
això; si vols entrar a l’empresa quími-
ca, has de saber de química. 

Tornaries a fer el que has fet?
I tant. No em penedeixo de res.

Montse Solé 
i  Josep M. Girona

 

Que pugui explotar 
un reactor és molt
greu, però pot passar. 
El que no pot succeir 
mai és que hi hagi 
conseqüències fora 
de l’empresa. 

A IQOXE alguna cosa 
va fallar.
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REHABILITACIÓ DEL MOLÍ DE DALT DEL MAS DE FORÈS
Nou espai d’ordenació turística i revaloratizació de la vall del Glorieta

Un element representatiu i que 
tothom identifica amb la vall del 
Glorieta són les restes d’uns edificis 
en desús que ens recorden com ha 
estat d’important l’activitat industrial 
paperera per als alcoverencs i 
alcoverenques, entre el segle XVIII i 
XIX, fet que va coincidir també en el 
seu punt més àlgid a tot Catalunya.

L’any 1897 hi havia diferents 
fàbriques de paper impulsades per 
la força motriu de l’aigua del riu 
Glorieta. Una als molins Nous, tres 
al molí de Forès, dos a molins de 
Coll, una al molí de Piori, una al 
molí de Capellans, una al molí Nou 
i una al molí Vell, sumant un total 
de deu molins que es proveïen de 

l’aigua mitjançant rescloses que la 
transportaven per una sèquia fins al 

lloc de producció de paper. 

La memòria del passat: 
indústria paperera

Estat actual del molí

Estat actual del molí
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A la finca del Mas de Forès es 
conserven les restes de tres molins 
anomenats del Mas de Forès o 

de Tarrés. El molí de Baix, el molí 
del Mig i el molí de Dalt, els quals 
funcionaven amb l’aportació 
d’aigua d’una mateixa séquia en 
què hi havia tres salts d’aigua 
consecutius, connectats a un petit 
aqüeducte.

La fàbrica del molí de Dalt és la més 
impressionant de tots els molins del 

terme d’Alcover per les dimensions 
que té i perquè encara manté 
dempeus la seva fisonomia.

Així i tot, irremeiablement el 
desgast del temps ha provocat, en 
els darrers anys, un deteriorament 
alarmant en la coberta i part de 
l’estructura de l’edifici, declarat Bé 
d’Interès Cultural.

El molí de Dalt 
de Mas de Forès: 
patrimoni en perill

La urgència d’intervenir 
arquitectònicament l’antic molí 
es va convertir en una prioritat. Al 
valor de recuperar un patrimoni en 
perill se li sumava la necessitat de 
dotar la vall d’una estratègia eficaç 
en clau turística i de sostenibilitat.

L’enclavament del molí, situat al 
bell mig de la vall del riu Glorieta 
i envoltat d’un patrimoni material 
i immaterial de primer nivell, així 
com l’adequació a la finca d’una 
àrea de serveis i de lleure molt ben 
equipada, converteixen l’edifici 
històric en un espai idoni per 
transformar-lo en un equipament 
cultural i turístic.

D’acord amb aquesta idea i propòsit, 
s’ha pogut sumar la complicitat i el 

suport de diferents administracions 
engrescades en el projecte, amb 
l’objectiu d’ajudar a finançar el 
cost de la intervenció, plantejada 
com una primera fase d’un pla 

d’etapes que se centra en restaurar 
la coberta, consolidar l’estructura 
de l’edifici, netejar-lo i adequar-
ne el pis superior com a centre de 
visitants.

El suport de les 
administracions: 
cofinançament

Estat actual del molí

DEP. D’EMPRESA DE LA GENERALITAT

Plans de Foment
Territorial de Turisme 123.000 €

IMPORT

IMPORT

100.000 €

Consorci
Desenvolupament.

Leader

DEP. D’AGRICULTURA DE LA GENERALITAT

DEP. DE CULTURA DE LA GENERALITAT

Restauració
Béns mobles

IMPORT

138.000 €

Estat actual del molí
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Proposta d’actuació

Quan hom contempla l’antic molí 
de Dalt, reconeix uns trets que 
el fan únic. A la seva grandària, 
que impressiona, se li suma el 
fet de sentir la remor de l’aigua 
corrent per la séquia a sobre 
de l’aqüeducte, procedent de la 
bassa que en controla el cabal, així 
com observar el munt de petites 
ventanes o finestres que obren als 
quatre vents l’antic mirador del 
molí, on s’assecava el paper. És 
per això que la visita a MIMO es 
planteja com una mirada a la vall 
a través dels sentits. Es vol crear un 
indret per acollir el visitant a fer una 
mirada a l’entorn, des dels inicis de 
la seva humanització als Motllars, 
fins a l’actual fisonomia del paisatge 
modelat per l’home en aprofitar els 
seus recursos al llarg del temps. 
S’hi podrà descobrir l’empremta del 
progrés, representat amb l’antiga 
central hidroelèctrica o els molins 
paperers, entendre com ha estat i 
és d’important l’espiritualitat a la 
vall, palesa en les ermites en desús 
com la de les Virtuts, o plenes de 
vida com la del Remei. I tot des 
d’una mirada integradora de la 
identitat de la vila, la seva gent amb 
relació al seu entorn natural.

Proposta d’actuació

Treball de la Fundació Ginac

El mirador del 
molí d’Alcover: 
MIMO

I dins d’aquest 
relat integrador 
de mirar la vall 
d’acord amb 
una economia 
circular en la 

qual flueix la vida, s’hi inclou una narrativa paral·lela de 
la mà de la fundació Ginac. Es tracta d’anar més enllà de 
visualitzar la seva tasca en l’entorn i a la vila, i oferir una 
narrativa on la cura pel territori, la lluita contra l’exclusió 
a remolc del progrés, el significat del voluntariat 
inclusiu pel benestar de les persones, la lluita contra la 
dependència gràcies a incentivar l’autonomia personal i 
la capacitat productiva o ser part activa de la comunitat, 
pot ser, o millor dit, és una realitat.

Un projecte 
comunitari i social: 
Ginac i Alcover 
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LA CALDERA DE BIOMASSA, UN PROJECTE PIONER AL 
MUNICIPI I AL CAMP DE TARRAGONA
Alcover és el primer municipi del Camp de Tarragona que compta amb una caldera de 
biomassa i una xarxa d’aigua calenta que es distribueix per diferents equipaments 
municipals. 

La piscina, el pavelló, el pavelló de les escoles i els dos edificis de l’escola Mare de Déu del Remei s’escalfen amb 
biomassa forestal gràcies a la posada en funcionament d’aquest projecte liderat per l’Ajuntament d’Alcover i la 
Diputació de Tarragona. La caldera s’ha instal·lat al carrer del Molí i té una potència màxima de 350 KW. 
Aquesta es va posar en funcionament, de manera oficial, el 19 de desembre de 2020.

BENEFICIS
DE LA 

CALDERA DE 
BIOMASSA

L’ús de l’estella forestal 
permet revaloritzar els 

productes que resulten de la 
gestió forestal sostenible.

Permetrà una reducció 
d’emissions a l’atmosfera de 
106 Tn de CO2 l’any

S’afavoreix la dinamització 
del sector forestal i l’impuls 
de l’economia circular 

L’estalvi serà de 24.000 € 
anuals respecte a la 

despesa actual de 
combustibles

Es preveu un consum 
aproximat de 135 

Tn/any d’estella.

El projecte ha impulsat 
indirectament la redacció 
del Pla Tècnic Forestal 
Conjunt per gestionar  
sosteniblement les forests 

La biomassa com a 
font de calor esdevé 

una eina de prevenció 
d’incendis forestals

Millora la qualificació 
energètica dels cinc edificis 
públics.

Permet potenciar l’ús de 
l’energia renovable i  reduir 
el consum de combustibles 

d’origen fòssil.

Aquest projecte és un pas 
més en la lluita contra el 
canvi climàtic. 
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L’acte va ser presidit per la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, acompanyada per 
l’alcalde d’Alcover, Robert Figueras, del diputat de Medi Ambient, Salut Pública i Territori, Josep Forasté i els 
regidors de l’Ajuntament d’Alcover. 

INAUGURACIÓ OFICIAL DE LA CALDERA - 19 DE DESEMBRE DE 2020

Les obres  s’han dut a terme durant el 2020 i han suposat una inversió de prop de 400.000€ (amb el finançament del 50% 
de la Unió Europea, el 25% de la Diputació de Tarragona i el 25%, l’Ajuntament d’Alcover. 

L’acte va consistir en una jornada de divulgació oberta a tots els veïns i veïnes del municipi, 
que han pogut conèixer de primera mà el funcionament de la nova xarxa de calor a través 
de visites guiades.
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FORMACIÓ DE 
LES FAMÍLIES EN 
L’EDUCACIÓ A 
DISTÀNCIA

L’Ajuntament va oferir, durant el 
mes d’octubre, cursos de formació 
de les plataformes i eines utilitza-
des per l’escola Mare de Déu del 
Remei i l’institut Fonts del Glorie-
ta, amb l’objectiu que les famílies 
poguessin atendre adequadament 
els seus fills i filles en tots els as-
pectes educatius, davant la possi-
bilitat d’un confinament a  causa 
de la covid-19. 

L’EMMA INICIA EL CURS AMB NOVES AULES I NOVE-
TATS FORMATIVES DE PRODUCCIÓ MUSICAL I DJ I  
PERCUSSIÓ TRADICIONAL

L’EMMA compta a partir del curs 2020-2021 amb una nova oferta forma-
tiva en Producció Musical i DJ, única i pionera en escoles municipals de 
música a les comarques tarragonines. A més es compta amb una aula 
completament equipada, dedicada exclusivament a aquesta disciplina.

El mes de febrer de 2021 va finalitzar amb èxit el curs de producció de 
músiques urbanes, i entre març i abril es dona pas al nou curs intensiu 
de DJ, impartit per Pol Bertran, resident en actiu d’una gran discoteca. El 
nou curs està orientat tant a joves com a adults i es realitzaran les cinc 
sessions de què consta el curs en dissabtes. Bertran també va impartir 
sessions als alumnes d’ESO de l’institut per explicar com és la feina de DJ 
i què cal saber per a poder dedicar-s’hi. Més de 20 alcoverencs i alcove-
renques estan realitzant el curs intensiu de DJ

L’altra gran novetat és la Percussió Tradicional, amb instruments com 
el timbal de grallers, pandereta, pandero, castanyoles, timbal fondo de 
diables, etc. i classes especialitzades per a grups de música tradicional i 
popular. 

SERVEI DE DINAMITZACIÓ JUVENIL

El servei de dinamització juvenil es continua oferint, de manera gratuïta, 
als joves del nostre municipi. Aquest permet informar sobre aquells temes 
que poden ser d’interès com l’ocupació, l’ensenyament, l’esport, la salut, la 
participació, la mobilitat, etc.. A més, es realitzen sessions de dinamització a 
l’institut, d’orientació a les famílies i també s’ofereix atenció presencial al PIJ 
ubicat a ca Cosme els divendres de 10h a  14h i de 16h a 18h. 

ORIENTACIÓ 
EDUCATIVA DIRIGIDA A 
LES FAMÍLIES
Ca Cosme va acollir, el 6 i el 18 de 
març,  la xerrada d’orientació educa-
tiva dirigida a pares i mares d’Alco-
ver, organitzada per la regidoria de 
Joventut i l’institut Fonts del Glorie-
ta. Aquesta va anar a càrrec de Lluís 
Mulet de l’Oficina Jove de l’Alt Camp i 
Maria Sánchez del Punt d’Informació 
Juvenil. 
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MÒDUL DE SUPORT PER A L’ACTIVITAT COVID AL 
CAP
L’Ajuntament i el Servei Català de Salut van acordar instal·lar provisional-
ment mòduls prefabricats amb l’objectiu d’esponjar els serveis del CAP 
d’Alcover i garantir la seguretat dels professionals i dels veïns i veïnes 
durant la pandèmia de la covid-19. Aquest es va posar en funcionament 
a principis d’abril. 

La voluntat és traslladar a aquests espais annexos l’activitat relacionada 
amb el coronavirus: proves PCR, tests ràpids, identificació de contactes, 
exploracions, etc. per garantir un circuit separat entre l’atenció dels paci-
ents amb sospita de covid-19 i els que hi van per altres motius.

UN HELIPORT PERMET 
AGILITZAR EL TRASLLAT 
DE PERSONES EN CAS 
D’EMERGÈNCIA

En els últims anys s’ha anat ge-
neralitzant l’ús d’helicòpters per 
traslladar ferits que necessiten 
una atenció urgent en un centre 
hospitalari o per evacuar persones 
que pateixen algun accident a la 
muntanya. 

Des de l’Ajuntament d’Alcover, 
com a suggeriment del Parc de 
Bombers Voluntaris d’Alcover, s’ha 
treballat perquè el municipi dispo-
si d’aquest servei al pàrquing de 
Ca Tassà. Una zona on es pot fer 
una parada esporàdica/momen-
tània d’helicòpters d’emergències, 
en cas de necessitat, i així facili-
tar les tasques d’evacuació de les 
persones que ho necessitin. Per 
aquest motiu, es demana als veïns 
i veïnes d’Alcover que no estacio-
nin els vehicles en aquesta zona 
delimitada. 

AMPLIACIÓ DEL SERVEI D’AMBULÀNCIA LES 24H

A mitjan setembre del 2016 va entrar en funcionament la nova base del servei 
d’ambulàncies d’Alcover, ubicada entre el pavelló municipal i la pista coberta de 
les escoles, que permet donar cobertura a algunes poblacions de l’Alt Camp, la 
Conca de Barberà i el Baix Camp. Després de quatre anys i mig, el Departament 
de Salut amplia el servei de l’ambulància, que passa de 12h a 24h. Per tant, la 
base compta amb un VIR (Vehicle d’Intervenció Ràpida) dotat amb un metge, 
un tècnic sanitari i material divers que fa guàrdia 24 hores; i d’una ambulància 
de Suport Vital Bàsic (SVB) amb dos tècnics sanitaris i de guàrdia 24 hores al dia.

FARMÀCIA DE GUÀRDIA

L’Ajuntament i la farmàcia Farràs han 
establert informar de les guàrdies 
anuals que es realitzaran al municipi.
Seran dos dies al mes, dissabte i diu-
menge, de 9h a 20h, de manera tele-
fònica al 977.76.04.79
Les pròximes guàrdies del 2021 són 
les següents:

• 15 i 16 de maig

• 19 i 20 de juny

• 24 i 25 de juliol

• 28 i 29 d’agost

• 2 i 3 d’octubre

• 6 i 7 de novembre

• 11 i 12 de desembre
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25N: NI AGRESSOR, NI 
CÒMPLICE. ATUREM LES 
VIOLÈNCIES MASCLISTES

“Ni agressor, ni còmplice. Aturem les 
violències masclistes” és el lema de la 
campanya amb motiu de la commemo-
ració del 25 de novembre de 2020. 

Alcover se suma al Dia Internacional per 
a l’Eliminació de la Violència envers les 
Dones amb tot un seguit d’iniciatives: la 
lectura virtual del manifest unitari, a càr-
rec de sis dones representants de la so-
cietat alcoverenca, que es va retransme-
tre pels canals oficials de l’Ajuntament. 
Si vols recuperar-lo, ho podràs fer a les 
nostres xarxes socials.

A més, també es va fer un minut de si-
lenci a la plaça Nova en memòria de 
les víctimes de la violència masclista, la 
penjada d’una pancarta a la façana de 
l’Ajuntament i la projecció d’un audiovi-
sual de l’escola d’Arts Martí Guarch.  

2.667€ DESTINATS A 
12A EDICIÓ DEL GRAN 
RECAPTE D’ALIMENTS
Aquesta iniciativa anual solidària 
permet adquirir aliments de primera 
necessitat i frescos per destinar-los a 
famílies en situació de vulnerabilitat. 
Enguany, a causa de la covid-19, s’ha 
vist incrementat molt notablement 
el nombre de famílies que sol·liciten 
aquest tipus d’ajuts. 

Per tant, els 2667€ serviran, més 
que mai, per pal·liar la manca d’ali-
ments de primera necessitat deri-
vats de la crisi sanitària. 

MÉS DE 1.000€ A 
FAVOR DE LA MARATÓ 
CENTRADA EN LA 
COVID-19
Alcover aconsegueix recaptar 1.026€ 
a favor de la La Marató de TV3 dedi-
cada a la covid-19 amb el donatiu de 
la caminada solidària de 12km orga-
nitzada per la piscina municipal  i els 
realitzats a la guardiola dels comer-
ços adherits. 

LA DIVERSITAT ENS 
ENRIQUEIX

L’Ajuntament d’Alcover es va sumar 
el 28 de juny a la celebració del Dia 
de l’Orgull LGTBI. La bandera va lluir 
al balcó, es va pintar un banc amb els 
colors de l’arc de Sant Martí al C/ de 
les Rodes. A més, la biblioteca ha ad-
quirit dues publicacions (el manual 
“LGTBI. Claus bàsiques” i la novel·la  
“Menos Drama y más Banana”) que 
fomenten la igualtat, el respecte i la 
tolerància cap al món LGTBI.
A més, va participar en el vídeo que el 
Consell Comarcal de l’Alt Camp va edi-
tar i va fer difusió a través de les xarxes 
amb els municipis que es van adherir a 
aquesta acció reivindicativa.

DIPOSITA AQUÍ EL TEU 
MASCLISME!

Un any més, Alcover s’adhereix a 
aquesta campanya de sensibilitza-
ció impulsada per l’Institut Català de 
les Dones. Amb aquest gest simbò-
lic es pretén reconèixer i desmuntar 
el masclisme, aconseguir la igualtat 
efectiva i desemmascarar les desi-
gualtats que pateixen les dones en la 
societat.

Aquesta ha consistit en la col·locació 
d’un adhesiu a les papereres del po-
ble perquè la campanya sigui més 
visible i efectiva. Amb el lema “Dipo-
sita aquí el teu masclisme”, la nova 
iniciativa pretén llençar el masclisme 
directament a la paperera.



butlletí d’informació municipal ACCIÓ SOCIAL 41

8M: DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Alcover va commemorar el 8M, el Dia Internacional de la Dona, amb un 
seguit de propostes amb l’objectiu d’avançar de manera conjunta cap a la 
igualtat efectiva de dones i homes.

Divendres 5 de març, a la pista de skate, es va instal·lar un estand amb 
material de la campanya i es van dur a terme diferents dinàmiques amb 
els alumnes de l’escola Mare de Déu del Remei i l’institut Fonts del Glorieta.

El dia central, dilluns 8 de març, a les 18h a la plaça Nova, es va fer la lectura 
del manifest del 8M, tot i la pluja. 
I també l’Assemblea Feminista La 
Bretxa va posar un estand amb 
productes del 8M. 

 Aquest 2021 les reivindicacions 
s’han centrat en com la pandèmia 
ha posat de relleu les greus 
discriminacions que encara 
s’exerceixen sobre les dones 
amb el lema “Dones i homes, 
corresponsables!” .

DENTS FORTES I 
SANES, EL FOMENT 
DELS BONS HÀBITS

L’Ajuntament ha sol·licitat formar 
part del programa “Dents fortes i sa-
nes”, una iniciativa de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), 
dirigida als alumnes de 1r de primà-
ria de l’escola Mare de Déu del Re-
mei. La campanya fomenta el raspa-
llament de les dents com un hàbit 
de salut bucodental essencial per a 
la prevenció de la càries i altres ma-
lalties de la boca.

LA BIBLIOTECA ARRIBA 
A CASA!

La biblioteca i la fundació Ginac po-
sen en marxa un pla de préstec a do-
micili pensat per a les persones que 
no es poden desplaçar per agafar o 
deixar llibres

SEGUIMENT TELEFÒNIC A LES PERSONES MÉS 
VULNERABLES AMB LA INICIATIVA BON DIA!

L’Ajuntament d’Alcover i Càritas Parroquial engeguen una nova iniciativa 
anomenada Bon dia!, amb l’objectiu de donar suport i acompanyament a 
les persones que viuen soles i més vulnerables del poble per combatre els 
sentiments de solitud i fer un seguiment de les seves necessitats.  

Aquest servei gratuït consisteix a realitzar una trucada telefònica cada dia als 
veïns i veïnes per mantenir una estona de conversa i comprovar el seu estat 
emocional, que té les necessitats cobertes, reforçar la seva seguretat i ajudar 
a fer que no se sentin tan soles. En cas que no rebin resposta, s’activa un pro-
tocol per localitzar-los. 

L’ABS Alt Camp Oest i Serveis Socials del Consell Comarcal de l’Alt Camp 
seran els encarregats de dictaminar quines persones consideren que neces-
siten aquest servei; per la seva banda Càritas Parroquial, juntament amb la 
borsa de voluntaris, seran els responsables de dur-lo a terme. 

Els voluntaris que vulguin participar en aquesta iniciativa i realitzar les truca-
des, ho han de comunicar a Càritas Parroquial (Tel. 661.404.648).

Els interessats poden 
fer les comandes al 
977.76.05.95

El repartiment i recollida 
es realitzarà els dimecres 
de 12:00h a 13:00 h
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UN HOMENATGE
A LA VELLESA
EN FORMAT ÍNTIM

La 42a edició de la festivitat de Sant 
Roc en homenatge a la vellesa va 
tenir un format molt diferent ar-
ran de la situació de la COVID-19. 
L’acte no va ser multitudinari, com 
cada any, sinó íntim. L’acte públic 
d’entrega dels reconeixements, la 
missa i el dinar de germanor no es 
van dur a terme, però sí que els ho-
menatjats i els seus familiars més 
propers van poder gaudir d’un àpat 
per celebrar aquesta festivitat.

Els homenatjats del 2020 són els 
matrimonis Jose M. Sánchez Ara-
que - M. Antonia Delicado Gutiérrez i Joan Figueras Català - Rosa Andreu Isern; a nivell individual les dones que 
han rebut aquest reconeixement són Teresa Rosich Torrell, Marie-Theresa Guillem i Clementina Fons Agustench; 
i els homes, Joan Isern Antonio i Joan Fons Agustench.

Presentació del llibre de Joan Cavallé

23 JULIOL:  DIA 
DEL LLIBRE I LA 
ROSA
Es tracta d’una celebra-
ció que va substituir, de 
manera excepcional, la 
Diada de Sant Jordi que 
a causa de la pandèmia 
no es va poder dur a ter-
me. 

Alcover s’hi va sumar amb dues propostes: 

La plaça Nova va ser l’epicentre del dia amb les diferents parades de roses 
i llibres. 

I el dia següent, el 24,l’ escriptor alcoverenc Joan Cavallé va presentar la 
seva darrera publicació “Les Benaurances”. Parades a la plaça

Parlaments de l’acte Dinar de germanor
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SUSPESA LA FIRA DE BANDOLERS 2020

L’Ajuntament va decidir suspendre la Fira de Bandolers que, cada any, se celebra el segon cap de setmana d’oc-
tubre. El consistori va prendre aquesta decisió després que tots els grups polítics presents al consistori donessin 
el seu suport a la mesura en el si d’una reunió de la Junta de Portaveus, davant l’actual situació d’emergència 
sanitària per la covid-19. 

Veu la llum El robatori de l’ala d’or, 
el primer conte bandoler d’Alcover

Tot i que la Fira de Bandolers 2020 es va suspendre, no 
es va voler perdre la seva essència. Per aquest motiu  
es van idear les Pinzellades de Fira amb la presentació 
de “El robatori de l’ala d’or”, el primer conte bandoler 
d’Alcover. 

Aquest conte vol donar a conèixer el fenomen del 
bandolerisme que va tenir lloc a la vila d’Alcover 
i rodalies a finals del s. XVI i principis del s. XVII. 
Concretament, els bandolers Miquel Morell i Pere 
Voltor, capitostos de dues famoses colles de bandolers: 
Morells i Voltors.

Tot seguit, es va dur a terme la teatralització del con-
te a càrrec d’algunes cares conegudes, dels bandolers 
que cada any ens visiten per la Fira. Pere Voltor i Miquel 
Morell, des de ben joves ja van demostrar ser uns tra-
pelles murris i uns buscabregues una mica poca-sol-
tes. Sort que van conèixer i tenir per amiga la Remei, 
que els va fer passar per l’adreçador.

Les famílies que es van acostar fins al Convent de les 
Arts van treure més d’un somriure i es van impregnar 
de l’esperit bandoler d’aquesta història, que ens trans-
porta en una època de trifulgues, i que està protagonit-
zada pels capitostos quan eren petits. Presentació conte bandoler

Espectacle El robatori de l’ala d’orPere Voltor i Miquel Morell

A partir d’una història de ficció que 
protagonitzen els bandolers quan encara 
eren nens, els infants poden conèixer-los i 
gaudir d’una història divertida resolta amb la 
cooperació entre els personatges i el foment 
de l’honestedat. Malgrat que la història és 
fictícia, els escenaris on es desenvolupa sí 
que són reals.



44 butlletí d’informació municipalFESTES44

LA CASA DE LA FESTA I EL FALCÓ, EL 
NOU ELEMENT DEL SEGUICI
La Casa de la Festa va obrir les portes amb unes setma-
nes de retard. Ho havia de fer durant la Festa Major com 
el lloc de trobada i reconeixement a les tradicions, però 
la covid-19 va tornar a estroncar els plans i es va traslla-
dar fins a finals d’any. 

Del 6 al 8 de desembre, en horari de matí i tarda, els al-
coverencs i alcoverenques van poder visitar, a l’interior 
del Cercle d’Amics,  una representació dels elements del 
seguici popular alcoverenc que, cada any, ens acom-
panyen per Festa Major: gegants, capgrossos, cornetes 
i tambors, diables, diablons, cercolets, castells, grallers, 
sardanes i sacs de gemecs... L’exposició es va comple-
mentar amb una projecció audiovisual de la participa-
ció dels diferents elements del seguici a la vida de la 
societat alcoverenca, i durant la visita es podia escoltar 
el so ambient de Festa Major que et transportava en ple-
na festivitat. 

El dia 5, al Cercle d’Amics també es va presentar el proto-
tip del nou element del seguici popular: el falcó. Aquest 
es troba en procés de fabricació de la mà de Joan Carles 
Agràs Guri i serà apadrinat pel Ball de Diables Bruixots 
d’Alcover.  

UNA FESTA MAJOR AMB EL PREGÓ, ELS VERSOTS I DAMES I VELLS VIRTUALS

El 15 d’octubre l’Ajuntament d’Alcover va informar de la suspensió de tots 
els actes presencials de la Festa Major 2020, una decisió presa un cop 
rebuda la instrucció del Govern de la Generalitat publicada al PROCICAT 
que en el seu punt número 13 deia que “queda suspesa la celebració pre-
sencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors”.

L’Ajuntament va manifestar el seu reconeixement a totes les entitats al-
coverenques pel treball de preparació que van dur a terme en els últims 
mesos. És per això que, d’acord amb el Ball de Diables Bruixots d’Alcover 
i amb la companyia de teatre La Resclosa, divendres de festa major es va 
emetre on line el pregó de Festa Major, a càrrec del Ball de Diables Brui-
xots d’Alcover i la lectura de versots; i el dissabte, també en format digital, 
la representació de “Dames i Vells”, que celebraven el seu 10è aniversari. 

Aquests actes es van complementar amb una exposició a diversos indrets 
del poble, en què, tot passejant, podrem rememorar imatges de com els 
nostres avantpassats celebraven aquestes festes.

Exposició FESTA MAJOR *en perspectiva

Pregó de Festa Major Lectura de versots Representació Dames i Vells virtuals

La casa de la Festa

Prototip del falcó
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Alcover va viure les festes de Nadal amb una vintena 
de propostes amb les mesures de seguretat i higiene 
pròpies de la situació actual.  

En dos dies i dos torns, les famílies van participar en 
l’Anem a buscar el tió al Mas de Forès. També es va 
gaudir de La (petita) Moby Dick de la Cia, Eudald Ferré 
inclosa en el Festival GUANT, els Farrés Brothers i Cia 
amb l’espectacle Orbital i la pallassa Pepa Plana amb 
Veus que no veus. 

El dia de Nadal, la Cia. La Resclosa va oferir l’estrena te-
lemàtica dels Pastorets 2020, un recull d’escenes, amb 
l’actualitat com a protagonista, entre Lluquet i Satanàs 
que donaven pas a les millors escenes d’anys anteriors. 
I el dia 26, Sant Esteve, els nens i nenes, per torns, van 
participar en la cagada del tió més llarg del món. 

El Parc Infantil de Nadal es va transformar en un PIN en 
moviment amb espectacles familiars com Fili Busters 
de Mortelo & Manzani, El Museu Ocult per Nadal,  El 
regal de Nadal amb Marieta Voltereta, un circuit de bi-
cicletes i l’scaperoom Qui va matar el meu conill?

El Concert de Nadal amb la Jove Orquestra InterCo-
marcal & Kebyart Ensemble va esdevenir combina-
ció perfecta perquè el públic s’impregnés de l’esperit 
d’aquestes dates.  I el nou any va portar Un món de 
cartró de la Cia.Crea Moviment.

UN NADAL DE RESPIR AMB ACTES PER GAUDIR EN FAMÍLIA

Pastorets virtuals

Cagada del tió a la plaça Nova

Anem a buscar el tió a Mas de Forès Pepa Plana amb Veus que no veus

Circ i pallasso de la Cia. Mortelo & Manzani

Concert de Nadal
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LA PATGE MINA I ELS INFANTS FAN RECUPERAR LA IL·LUSIÓ ALS REIS

La patge Mina es va escapar del 
campament reial per arribar fins a 
Alcover i demanar ajuda als nens i 
nenes per fer que Ses Majestats els 
Reis d’Orient recuperessin la fórmu-
la màgica de la il·lusió, aquella que 
havien perdut a causa del maleït 
coronavirus.  Un centenar d’infants 
van respondre a la seva crida i ella 
va tornar al campament per de-
mostrar als Reis que els nens i ne-
nes d’Alcover desitjaven que aquest 
any també poguessin compartir 
amb ells la nit més màgica de l’any. 

Ses Majestats com fer una arriba-
da virtual  a la vila amb la posteri-

or cavalcada per arribar al balcó de 
l’Ajuntament, llegir el seu missatge 
i fer-los entrega de la clau màgica 
que obre totes les portes de les ca-
ses d’Alcover.

Els Reis van sorprendre els alcove-
rencs i alcoverenques amb un re-
corregut pels carrers de la vila amb 
cotxes descapotables i tot seguit es 
va iniciar el repartiment de regals. 
Aquest es va dur a terme a l’exterior 
de les cases i amb totes les mesures 
de seguretat. 

A més, durant totes les festes, a la 
plaça Nova va arribar una bústia re-
ial per dipositar els desitjos.
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CARNAVAL:  AQUEST ANY
TAMBÉ VIRTUAL
El Carnaval 2021 ha consistit en un concurs de 
disfresses virtual per garantir la seguretat dels 
participants i al mateix temps mantenir present 
l’esperit d’aquesta festa popular.

La comissió de Carnaval ha repartit un total de 
deu premis: la millor disfressa infantil, la millor 
feta a mà, la més original individual, la més origi-
nal col·lectiva, millor maquillatge, millor atrezzo, 
millor foto, la més ecològica, la més atrevida i 
la més familiar. Aquests premis consisteixen en 
vals bescanviables a diferents establiments lo-
cals associats a la campanya. A més, tots els par-
ticipants han rebut un obsequi.

DIVENDRES SANT: MISTERIS I RECORDS DE LA SETMANA SANTA
Alcover ha exposat, Divendres Sant, 
2 d’abril, els misteris en llocs de-
terminats del recorregut de la pro-
cessó del Sant Enterrament que, a 
causa de la situació de pandèmia, 
no s’ha pogut fer com també ha 
succeït amb la processó del matí al 
Calvari.

Els misteris s’han traslladat, durant 
tot el dia, a diferents indrets del nu-

cli antic del poble com són el pati 
de l’església Nova, el carrer Forn 
Xic, a ca Cosme, l’església Vella i 
a la plaça Vella. A més, els veïns i 
veïnes han pogut gaudir d’una re-
trospectiva de la Setmana Santa a 
través d’una exposició exterior de 
fotografies d’anys anteriors. Tam-
bé s’han dut  a terme  les diferents 
celebracions litúrgiques amb motiu 

d’aquesta festivitat, amb les me-
sures de seguretat establertes pel 
PROCICAT.

Per altra banda, la festa de les Cara-
melles 2021 s’ha celebrat diumen-
ge 4 d’abril en format virtual. S’ha 
pogut escoltar la peça guanyadora 
del II concurs de composició de 
Caramelles, ideada per Thais Arjo-
na, amb el títol Tot millorarà. 
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Seguim i seguirem treballant, malgrat 
tot
Ara fa just un any, un nou virus arribava a casa nostra, 
amb greus repercusions sobre la salut humana. No teníem 
res per a combatre’l més que la pacient assistència dels 
professionals de la sanitat. Crèiem que l’any 2020 tancaria 
entre els seus dies una crònica negra per a l’humanitat, però 
no ha estat així. Ara sembla que tenim oberta una finestra 
a l’esperança per la lluita activa amb vacunes. Desitjaríem 
que en el proper butlletí, al 2022, ja sigui un malson del 
passat.

El Consistori ha seguit funcionant, obrint nous camins 
tecnològics per tal que l’activitat no s’aturés. Ara fa un any, 
fèiem el primer Ple telemàtic de la història de l’Ajuntament 
d’Alcover. I no va ser el darrer. Les reunions han continuat, 
presencials, semipresencials i telemàtiques, adaptant-nos 
a una situació excepcional i seguint les recomanacions 
sanitàries.

Avui voldria referir-me a dos temes molt concrets: la 
comissió de la vall del Glorieta i les escombraries.

L’efecte reclam dels espais naturals per escapar a un llarg 
confinament provocà una massiva afluència de visitants 
a la vall del Glorieta, parcialment en el nostre terme, 
agreujant mals coneguts: incivisme i el risc que es produís 
una situació d’emergència. La proposta del 6 de setembre 
del 2019 tornava a estar damunt la taula: crear una comissió 
per fer el seguiment dels Plans d’Emergències i regular 
l’accés a la vall. En aquell ple es decidí no votar la proposta, 
tot i tenir els vots a favor de la CUP, ERC i Junts Per Alcover, 
i traslladar la responsabilitat de treballar un consens a una 
reunió entre els diferents grups. El 08 de maig de 2020, en 
plena pandèmia, es va tornar a rebutjar, però es decidí crear 
un grup de treball amb funcions de comissió. Ens vàrem 
reunir sis vegades entre març i setembre. A l’octubre es va 
redactar el primer esborrany de l’ordenança reguladora 
dels usos de la vall del Glorieta, que recull les mesures 
proposades pel grup.

Durant l’estudi dels pressupostos pel 2020, ja vàrem 
expressar reiteradament la nostra preocupació per la 
pujada sostinguda de la taxa de les escombraries, per 
l’augment continu dels costos, sense mesures correctives 
per compensar-lo. Ja s’ha posat en marxa un estudi per tal 
de concretar mesures de millora. Tot i que Alcover està per 
sobre la mitjana de Catalunya en recollida selectiva, encara 
podem millorar. Esperem que ben aviat es posin en marxa 
mesures correctives que ens portin a una millora tangible.

Hem après molt en dos anys, i més que encara hem 
d’aprendre, però seguirem treballant per la nostra vila i pels 
nostres veins i veïnes. Cuideu-vos. 

Gràcies per deixar-nos transformar el 
país
El passat 14 de febrer hi va haver eleccions al Parlament 
de Catalunya, tancant, així, el cicle iniciat al 2015 escollint 
el Govern que havia d’organitzar el referèndum de l’1 
d’octubre de 2017, i que va continuar durant la legislatura 
següent, marcada per la repressió i per la discussió sobre 
com ens hi hem d’encarar. Aquests darrers 3 anys hem 
après que, si Espanya fos un Estat democràtic, amb un 51% 
de vots independentistes n’hi hauria d’haver prou. Però 
com que Espanya és el paradís dels reis corruptes impunes 
i el país dels “a por ellos”, que empresona els qui gosen dir 
les veritats, hem anat arribant a la conclusió (uns abans, 
altres més tard) que per ser lliures haurem de ser més. La 
República no arribarà amb proclames buides. Es tracta que 
la gent visqui millor, i arribarà, més tard del que volíem, 
quan la gent, molta més gent, se n’adoni.

I és que viure millor, o directament sobreviure, és la 
preocupació actual de molts alcoverencs i alcoverenques. 
Però si parlem de sortir de la crisi, recordem que a la de 2008 
la recepta que es va aplicar van ser les retallades sanitàries 
i socials dels governs de la dreta; va ser molt pitjor el remei 
que la malaltia, i no ens en vam sortir fins que l’esquerra va 
començar a tenir pes sobre el govern.

Esquerra som partit de govern, i així ho hem anat mostrant 
en totes les institucions on la ciutadania ens hi ha volgut 
posar (i esperem que aviat ho feu també a l’Ajuntament 
d’Alcover).

Però no volem, només, gestionar. Gestionar és seguir 
portant les coses tal i com estan, o sigui, que segueixin 
pagant i perdent els mateixos. El que cal és transformar. 
Per exemple, amb les compreses. Els productes d’higiene 
femenina tenen associat un impost que hem de pagar les 
dones per tenir una vida digna, però moltes no poden; han 
de ser gratuïts, i això farà que algú perdi vendes, sí, però 
que moltíssimes dones hi guanyem. O per exemple, amb 
la policia, que ha de ser-hi per ajudar les persones i no per 
buidar ulls o fer desnonaments.

La transformació no s’aconsegueix reclamant-la 
còmodament des del Parlament, cal que algú es mulli i la 
faci possible, i per això justament hi som la gent d’Esquerra; 
Per això us agraïm que, aquestes eleccions, ens hagueu fet 
els més votats a Alcover, i ens hagueu donat al Parlament 
la força justa per liderar el Govern, obligats a entendre’ns, i 
això és bo, per aplicar la voluntat de la majoria d’esquerres 
i de la majoria que vol l’amnistia i el referèndum. Gràcies!



butlletí d’informació municipal OPINIÓ 49

Unitat per sortir de la crisi
Un any després de l’inici de la pandèmia ja es pot afirmar 
sense por a equivocar- nos que els efectes de la COVID-19 
han estat devastadors per a tothom. Sobretot pels qui han 
perdut la vida i els seus familiars, per suposat, però també 
per aquells que s’han vist privats de feina o que no han 
pogut salvar els seus negocis i per tots els qui hem hagut 
de patir els rigors del confinament.

De la mateixa manera els objectius d’ApC també s’han vist 
modificats, i l’acció de govern ha hagut de variar les seves 
prioritats per centrar- se en fer front a les conseqüències 
provocades per aquesta situació de crisi. I per actuar 
d’aquesta manera ApC ha cregut que les actuacions 
prioritàries reflectides en els pressupostos d’aquest any 
haurien de tenir el màxim consens possible. Per això volem 
posar en valor que les grans actuacions per a l’any 2021 
comptin amb el suport del nostre partit, de la CUP i de 
Junts per Alcover. 

Que 12 dels 13 regidors presents al Consistori hàgim 
coincidit a l’hora d’aprovar els pressupostos demostra que 
en una situació d’emergència com l’actual les diferències 
perden transcendència i les baralles ideològiques donen 
pas a la unitat d’acció. L’acció de govern posa, doncs, la 
seva força en intentar crear les bases perquè la sortida a 
la crisi que s’albira al final del llarg túnel es faci de la millor 
manera possible i des del més ampli acord polític. 

Les grans actuacions que es duran a terme aquest any, 
explicades profusament en la salutació que ha fet l’alcalde 
en aquest butlletí, han estat fruit del pacte i la transacció, 
convençuts com estem que això és el que necessita ara 
mateix la societat alcoverenca. 

Els ajuts directes i indirectes que s’han fet per als col·lectius 
més afectats, afegits a la baixada d’ingressos motivada pel 
tancament dels serveis públics gestionats per l’Ajuntament, 
tals com la piscina, la llar d’infants o l’escola de música, per 
posar només uns exemples, han capgirat les prioritats i la 
crisi sobrevinguda en el món de la cultura, el lleure i l’esport 
ha impossibilitat que els veïns i veïnes poguéssim fruir de 
l’esbarjo a què estem acostumats. 

Però la pandèmia no podrà acabar amb els compromisos 
què ApC es va comprometre a les eleccions. Ans al contrari; 
a mesura que anem caminant per entrar en la  nova 
normalitat, no deixarem de treballar per dur- los a terme 
ni desistirem amb el compromís de seguir oferint espais de 
diàleg a la resta de forces polítiques amb el convenciment 
que la millor manera de sortir de l’actual crisi passa per 
teixir les màximes complicitats de què siguem capaços i 
d’escoltar totes les veus.

Sumant esforços per superar la crisi
El passat desembre de 2020 la CUP vàrem donar per 
primer cop suport als pressupostos presentats per l´equip 
de govern d´Alcoverencs pel Canvi. A canvi del Sí de 
la CUP, aquest any els pressupostos comptaran amb 
diverses partides destinades a pal·liar els efectes de la crisi 
econòmica i social que vivim i plantejant un futur més verd 
i sostenible per a la nostra vila.

En primer lloc, es crea una partida amb 9.000€ (i amb 
possibilitat d´ampliar-la) destinats a donar ajudes 
econòmiques als sectors més afectats per la crisi del 
coronavirus. En segon lloc, farà un estudi sobre la recollida 
de les escombraries per intentar millorar els percentatges 
de reciclatge i que així els alcoverencs i alcoverenques 
paguin menys en el rebut de la brossa. I finalment en les 
noves ordenances municipals del 2022 algunes d´aquestes 
tindran en compte la progressivitat fiscal, com per exemple 
el servei de la llar d´infants, perquè amb el context de crisi 
econòmica que vivim, l´Ajuntament ha de vetllar per la 
justícia social.

També es continuarà treballant per la vall del Glorieta. En 
la línia iniciada en la comissió que vàrem impulsar, aquesta 
tindrà una partida de 23.000 € per dur a terme noves 
mesures destinades a la seva conservació i evitar grans 
aglomeracions com les que es produïen en el passat. I 
amb l´objectiu de ser una vila verda plantejarem clàusules 
mediambientals i socials per al nou concurs de l´enllumenat 
públic de les instal·lacions municipals.

I totes aquestes mesures es duran a terme des del consens 
de totes les forces polítiques perquè creiem que calen 
sumar esforços en aquests moments que vivim amb 
l´objectiu d´ajudar a millorar la vida dels veïns i veïnes del 
poble.

Finalment volem agrair a tots els alcoverencs i alcoverenques 
els esforços que esteu fent en aquesta època tan difícil que 
vivim.
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PPLE ORDINARI DE 3 DE JULIOL DE 2020

  ACORDS  VOTACIÓ

Presa de possessió del càrrec de regidora de la senyora Anna Nebot Rion, per part del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM).                                                                                                            

Acord d’aprovació de nomenament per ocupar el càrrec de jutge/essa de pau substitut/a d’Alcover                                                                                                       UNANIMITAT

Acord d’aprovació inicial del catàleg dels arbres i arbredes d’interès local a Alcover.                                                                                                                                   UNANIMITAT

Acord d’aprovació de les festes locals d’Alcover per a l’any 2021.                                                                                                                                                                   UNANIMITAT                                                                                         

Acord d’aprovació de les bases que regulen la concessió dels premis extraordinaris batxillerat 2020.                                                                                                     UNANIMITAT

Acord d’aprovació de les bases que regulen l’atorgament d’ajuts per a estudis postobligatoris no universitaris per al curs escolar 2020-2021.                                 UNANIMITAT

Acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número MC-05/2020.                                                                                                                          UNANIMITAT

Acord d’aprovació inicial del manual de marca de l’Ajuntament d’Alcover.                                                                                                                                                 UNANIMITAT

MOCIONS VOTACIÓ

Moció per impulsar la Declaració del Parc Natural de les Muntanyes de Prades. (A.p.C, CUP-AMUNT, JUNTS i ERC-AM)                                                                                 UNANIMITAT

PLE ORDINARI DE 4 DE SETEMBRE DE 2020

ACORDS VOTACIÓ

Acord de la participació de la regidora d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal en els diferents òrgans municipals en què aquest grup polític municipal estava 
representat pel regidor Sr. Josep M. Flores.                                                                                                                                                          UNANIMITAT

Acord de l’aprovació del Compte General de l’Exercici 2019, comprès pel Compte General del mateix Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms, Museu d’Alcover i Alcover 
Ràdio.                                APROVAT PER MAJORIA 7 VOTS A FAVOR D’A.P.C., 2 ABSTENCIONS (1 DE JUNTS I 1 D’ERC-AM) I 4 VOTS EN CONTRA DE LA CUP-AMUNT

Acord de l’aprovació inicial de la modificació parcial de l’ordenança fiscal número 14, de circulació.                                                                                UNANIMITAT

Acord de l’aprovació inicial de la modificació parcial de l’ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa del cementiri municipal i serveis funeraris.                                    UNANIMITAT

Acord de l’aprovació de la suspensió potestativa de llicències per a la implantació o ampliació d’instal·lacions de producció d’energia a partir de fonts renovables en sòls 
classificats com a no urbanitzables.                                                                                                                                                                   UNANIMITAT

MOCIONS VOTACIÓ

Moció sobre la desobediència a la transferència dels romanents municipals al govern de l’estat espanyol. (CUP-AMUNT).                                                                 UNANIMITAT

Moció sobre l’adaptació del pressupost municipal 2020 a les contingències de la COVID-19. (ERC-AM).
                                                                           REBUTJADA PER MAJORIA 7 VOTS EN CONTRA D’A.P.C., I 6 VOTS A FAVOR (4 DE LA CUP-AMUNT, 1 DE JUNTS I 1 D’ERC-AM)

En aquest apartat del butlletí municipal, el saló de plens, es publiquen les resolucions de les diferents sessions plenàries de 
l’Ajuntament d’Alcover, des del 3 de juliol de 2020 fins al 5 de març de 2020. En les següents pàgines podem consultar els 
acords de cada plenari celebrat, ordinari o extraordinari, les mocions i el resultat de les votacions de cada proposta.

En aquest sentit, cal dir que la majoria d’aquestes sessions plenàries s’ha dut a terme de manera telemàtica o semipresencial 
(amb l’alcalde i els portaveus a l’Ajuntament i la resta de regidors des de casa), per evitar la propagació de la covid-19.

Els veïns i veïnes, i tothom qui ho desitgi, poden seguir els plens a través de la web salodeplens.cat.

SALÓ DE PLENS: ELS ACORDS ASSOLITS EN LES SESSIONS 
PLENÀRIES DEL CONSISTORI
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PLE EXTRAORDINARI DE 8 D’OCTUBRE DE 2020

ACORDS VOTACIÓ

Acord d’aprovació inicial de la nova numeració de les ordenances municipals.                                                                                                                                          UNANIMITAT 

Acord d’aprovació inicial de la modificació parcial de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per a l’exercici econòmic 2021

                                                                                                                                                                                                                                                                             UNANIMITAT

Acord d’aprovació inicial de la modificació parcial de l’ordenança fiscal reguladora de la  taxa per a expedició de documents administratius, per a l’exercici econòmic 2021.                    

                                                                                                                                                                                                                                                                           UNANIMITAT

Acord d’aprovació inicial de la modificació parcial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’expedició de llicències urbanístiques, per a l’exercici econòmic 2021

.                                                                                                                                                                                                                                                                          UNANIMITAT

Acord d’aprovació inicial de la modificació parcial de l’ordenança fiscal reguladora de les taxes administratives per a la prestació de serveis d’intervenció administrativa de les 
activitats i instal·lacions, per a l’exercici econòmic 2021                                                                                                                                                                               UNANIMITAT

Acord d’aprovació inicial de la modificació parcial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres  residus sòlids 
urbans, per a l’exercici econòmic 2021.                                                                                                                                                                                                           UNANIMITAT

Acord d’aprovació inicial de la modificació parcial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització en benefici particular dels locals de titularitat municipal, per a 
l’exercici econòmic 2021.                                                                                                                                                                                                                                  UNANIMITAT

Acord d’aprovació inicial de la modificació parcial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’ocupació de terrenys d’us públic amb taules, cadires i altres elements amb 
finalitat lucrativa, per a l’exercici econòmic 2021.                                                                                                                                                                                         UNANIMITAT

Acord d’aprovació inicial de la modificació parcial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública, per a 
l’exercici econòmic 2021.                                                                                                                                                                                                                                     UNANIMITAT

Acord d’aprovació inicial de la modificació parcial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per activitats del Convent de les Arts, per a l’exercici econòmic 2021.
.                                                                UNANIMITAT

Acord d’aprovació inicial de la modificació parcial de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per al servei de l’escola municipal de música, per a l’exercici econòmic 2021.

                                                              UNANIMITAT

Acord d’aprovació inicial de la modificació parcial de l’ordenança municipal de circulació, per a l’exercici econòmic 2021.                                                                  UNANIMITAT

Acord d’aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per a l’ús de la residència d’artistes del Convent de les Arts, per a l’exercici econòmic 2021.

                                                                                                                                                                                                                                                                               UNANIMITAT

Acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació MC-08/2020 de crèdit extraordinari a càrrec de la partida de Fons de Contingència.                                    UNANIMITAT

PLE ORDINARI DE 6 DE NOVEMBRE DE 2020

ACORDS VOTACIÓ

Acord d’aprovació inicial de la modificació puntual número 11 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), consistent en la regulació de l’alçada mínima de les plantes 
baixes, dels serveis tècnics i dels usos recreatius.                                                                                                                                                                                                  UNANIMITAT

Acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació MC-10/2020 de suplement de crèdit per finançar despeses de personal de l’Ajuntament d’Alcover i el seu organisme 
autònom Museu d’Alcover.                                                                                                                                    UNANIMITAT

Acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació MC–11/2020 de transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa.                                                     UNANIMITAT

Acord d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament d’Alcover sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions 
a normes de circulació en vies urbanes.                                                                                                                                                                                                        UNANIMITAT

Acord d’aprovació de la delegació de competències per a la gestió del servei de menjador dels usuaris de la llar d’infants municipal “Xiu-Xiu”.                                                                                             
                                                                  APROVAT PER MAJORIA 9 VOTS A FAVOR (7 D’A.P.C, 1 DE JUNTS I 1 D’ERC-AM) I 3 ABSTENCIONS DE LA CUP-AMUNT
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MOCIONS VOTACIÓ

Moció per reclamar mesures per contenir els rebrots i donar suport a les persones que depenen del petit teixit comercial. (CUP-AMUNT)                                                                                                                                                  

                     APROVAT PER MAJORIA: 11 VOTS A FAVOR (7 D’A.P.C, 3 DE LA CUP-AMUNIT I 1 DE JUNTS) I 1 ABSTENCIÓ D’ERC-AM

Moció per reclamar a la Generalitat la no formalització d’un acord del Consell Executiu en el que s’ordena a l’ICS l’adquisició d’uns terrenys afectats pel projecte “BCN WORLD-
HARD ROCK CAFÈ” (CUP-AMUNT)   

REBUTJAT PER MAJORIA: 8 VOTS EN CONTRA (7 D’A.P.C., I 1 DE JUNTS), 1 ABSTENCIÓ D’ERC-AM I 3 VOTS A FAVOR DE LA CUP-AMUNT

PLE EXTRAORDINARI DE 4 DE DESEMBRE DE 2020

ACORDS VOTACIÓ

Acord d’aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació i dels seus organismes autònoms, el del Museu Municipal d’Alcover i el d’Alcover Ràdio, per a l’exercici 
econòmic 2021.                                                  APROVAT PER MAJORIA 10 VOTS A FAVOR (6 D’A.P.C, 3 DE LA CUP-AMUNT I 1 DE JUNTS) I 1 VOT EN CONTRA D’ERC-AM

Acord d’aprovació de la massa salarial del personal laboral d’aquesta administració per a l’exercici 2020.                                                                                                               UNANIMITAT

Acord d’aprovació del calendari del contribuent per a l’exercici econòmic 2021.                                                                                                                                UNANIMITAT

PLE ORDINARI DE 22 DE GENER DE 2021

ACORDS VOTACIÓ

Acord  d’aprovació definitiva del catàleg dels arbres i arbredes d’interès local del terme municipal d’Alcover.                                                                                        UNANIMITAT

Acord d’aprovació inicial de l’ordenança municipal número 16, reguladora de la conservació, ús i protecció dels arbres i arbredes d’interès local del terme municipal d’Alcover.                            
UNANIMITAT

Acord d’aprovació inicial de l’ordenança municipal número 14, reguladora de l’ús públic de la vall del riu Glorieta al terme municipal d’Alcover.                             UNANIMITAT

Acord d’aprovació inicial de l’ordenança municipal número 15, reguladora dels usos interns de l’equipament del Convent de les Arts.                                                    UNANIMITAT

Acord d’aprovació inicial de la modificació parcial del reglament del procés dels pressupostos participatius.
 APROVAT PER MAJORIA 9 VOTS A FAVOR (7 D’A.P.C, 1 DE JUNTS I 1 D’ERC-AM) I 4 ABSTENCIONS DE LA CUP-AMUNT.

Acord d’aprovació de l’encàrrec de la gestió anterior i del conveni de la gestió informatitzada del padró d’habitants i d’aprovació del nou encàrrec de la gestió informatitzada 
del padró d’habitants a la Diputació de Tarragona i del respectiu conveni regulador.                                                                                                   UNANIMITAT

Acord d’aprovació de l’expedient per a la contractació de la concessió del servei de la gestió indirecta dels serveis funeraris, del servei del tanatori i del cementiri municipal.                                       
                           UNANIMITAT

Acord d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament d’Alcover al Pla Comarcal de polítiques de les dones de l’Alt Camp 2020-2023.                                                        UNANIMITAT

Acord per autoritzar per a la senyora Montserrat Navarro Nogués la compatibilitat amb l’exercici de l’activitat pública en una altra administració.              UNANIMITAT

Acord de ratificació del sorteig realitzat el 19 de gener de 2021 per a l’elecció dels membres de les meses electorals de les properes eleccions al Parlament de Catalunya. 
                                                                                                                                                                                                                                                                           UNANIMITAT

MOCIONS VOTACIÓ

Moció sobre la xarxa Internet a les urbanitzacions del municipi. (CUP-AMUNT)                                                                                                                        UNANIMITAT



butlletí d’informació municipal SALÓ DE PLENS 53

PLE ORDINARI DE 5 DE MARÇ DE 2021

ACORDS VOTACIÓ

 Acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació MC-03/2021 de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria.                                                   UNANIMITAT

Acord d’aprovació de l’increment retributiu del personal de l’Ajuntament d’Alcover en l’exercici 2021                                                              UNANIMITAT

Acord de reconeixement al senyor Juan Hurtado Muñoz de la compatibilitat amb l’exercici d’una activitat privada.                                                                            UNANIMITAT

 Acord d’aprovació provisional de la modificació puntual número 11 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), consistent en la regulació de l’alçada mínima de les 

plantes baixes, dels serveis tècnics i dels usos recreatius.                                                                                                                                                                                                        UNANIMITAT

 Acord per declarar deserta la licitació de la concessió del servei de la gestió indirecta dels serveis funeraris, del servei del tanatori i del cementiri municipal.                  UNANIMITAT

MOCIONS VOTACIÓ

Moció en suport a Pablo Hasél. (ERC-AM)                                                                                                                                                                                                     UNANIMITAT

Moció per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones (ERC-AM)                                                                                                                                           UNANIMITAT

Moció per donar suport als encausats i encausades per les manifestacions a la Jonquera el novembre de 2019. (CUP-AMUNT)                                                           UNANIMITAT

www.salodeplens.alcover.cat

Pots seguir els plens municipals en directe a la web:
www.salodeplens.alcover.cat i al canal de youtube de l’agutzil telemàtic. 
I també els pots recuperar en el moment que vulguis
a la mateixa web del saló de plens.
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TUTORIAL PER 
SOL·LICITAR 
L’IDCAT

TUTORIAL 
PER FER UNA 
INSTÀNCIA 
ELECTRÒNICA

Per a realitzar tots els tràmits entre la població i l’Ajuntament és imprescindible disposar d’un certificat electrònic. Aquest 
es pot aconseguir a les oficines de BASE Alcover o a través del següent QR.

L’Ajuntament d’Alcover vol aconseguir que els alcoverencs 
i alcoverenques prioritzin la realització de tots els tràmits 
administratius amb el Consistori, de manera telemàtica, a 
través de la seu electrònica https://alcover.eadministracio.
cat. Aquesta mesura, a banda d’agilitzar la comunicació 
amb el Consistori, també és una eina que ha de minimit-
zar els efectes derivats de la covid-19, ja que ens ajuda a 

reduir el contacte amb els treballadors i a la vegada evita 
que s’hagin de fer desplaçaments innecessaris fins a la casa 
de la vila. 
Per conèixer com realitzar els passos de la tramitació elec-
trònica, us deixem un video-tutorial, a través d’aquest QR, 
que mostra com fer un tràmit a través de la seu electrònica 
de l’Ajuntament. 

SI VOLS ESTAR AL DIA, SEGUEIX ELS CANALS OFICIALS DE L’AJUNTAMENT:

CONSULTA EL QR: 

COMUNICACIÓ ENTRE LA CIUTADANIA I L’AJUNTAMENT
Utilitza la seu electrònica per realitzar tràmits administratius 
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BIBLIOTECA Matí: dilluns, dimarts, dimecres i 
divendres de 9:30h a 13:30h (Dijous matí TANCAT)

Tarda:. de dimarts a dijous de 16:30h a 20:00h
Divendres tarda TANCAT - Dissabte de 9:30h a 12:30h

CAP ALCOVER   (Cal trucada anticipada)      365 dies l’any 
 De 8:00h del matí a 20:00h del vespre

CASA DE CULTURA      Matins: de 10:00 a 13:00h
 Tardes: dilluns, dimarts i dijous de 16:00 a 19:00h
 divendres de 17:00h a 19:00h (dimecres tarda tancat)

CENTRE DE DIA      365 dies l’any
 de dilluns a divendres de 8:30h a 19:00h
 caps de setmana i festius de 9:00h a 18:00h

CEMENTIRI de 8:00 h. a 20:00 h.

DEIXALLERIA de dilluns a divendres de 15:00 a 19:00 h.
 dissabtes de 9:00 a 13:00 h.

JUTJAT DE PAU dilluns/dimecres 9:00h a 14:00h (cita prèvia)

MUSEU D’ALCOVER  (Cal cita prèvia) Dilluns – Tancat

 De dimarts a divendres  –  De 10:00h. a 14:00h.

 Dissabtes  –  De 11:00h a 14:00h. i de 16:00h. a 18:00h.

 Diumenges i festius  –  De 11:00h. a 14:00h

OFICINES MUNICIPALS 

 de dilluns a divendres de 9:00 h. a 14:00h   

 dilluns a dimarts de 16:00 h. a 19:00h

PIJ (Assessorament amb tècnic/a de joventut) 

                        Divendress de 10:00 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h

REGISTRE CIVIL            de dilluns a divendres 9:00h a 13:00h         

 i dimarts 16:00h a 19:00h

SERVEIS SOCIALS   carrer Major, 12         dilluns de 8:15 a 10:15 h.

   dijous de 9:00 a 14:00 h.

 (Cal cita prèvia)

HORARIS

TELÈFONS D’INTERÈS
EQUIPAMENTS I SERVEIS

Ajuntament 977 76 04 41

Vigilància municipal 629 632 753

Oficines municipals 977 76 04 41

PIJ 977 76 05 95

Museu Municipal 977 84 64 52

Biblioteca 977 76 05 95

Casa de Cultura 977 76 05 95

Alcover Ràdio 977 76 01 66

Deixalleria 609 83 47 99

Serveis Socials 977 76 04 41

CAP Alcover 977 76 06 90

Urgències Sanitàries 061

Emergències 112

Centre de Dia 977 76 00 83

Llar de Jubilats 977 84 63 99

Jutjat de Pau 977 76 04 41

Parròquia 661 40 46 48 - 977 84 69 49

Escola Mare de Déu del Remei 977 84 61 76

IES Fonts del Glorieta 977 76 08 39

Llar d’infants Xiu-Xiu 977 84 67 04

Escola Municipal de Música 977 76 06 65

Serveis Funeraris 977 76 00 64

Taxi 608 63 42 88

Ambulàncies 112

Bombers 112

Mossos d’Esquadra 112

Mossos d’Esquadra a Valls 977 92 23 00

Pius Hospital de Valls 900 61 30 00

Consell Comarcal de l’Alt Camp 977 60 85 60

FECSA Avaries 900 77 00 77



@alcover_vila

www.alcover.cat


