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El Pol Sannicolas Grima
i la Julia Cajaraville Vigo
Són una parella jove de Barcelona que cap a finals de gener
de 2020, van decidir venir a viure a Arnes. No eren desconeguts, almenys el Pol, que pervé d’una família del poble,
on tenen una casa d’estiueig a “les tres Creus”.
Al poble cada cop som menys gent i amb una població més
envellida i sempre ens alegrem quan sabem de parelles joves que decideixen marxar de les ciutats grans i emprendre
una nova vida en un entorn rural com el nostre.
1.En el vostre cas, com va anar
per fer aquest pas?
Després d’estar un temps estalviant, a l’estiu del 2018 vam
deixar les nostres respectives
feines a Barcelona i Cornellà,
per viatjar uns 7 mesos per diversos països de l’Àfrica. Ja
abans de deixar la feina teníem
clar que al tornar del viatge no
volíem la mateixa vida d’abans,

així que ens plantejàvem anar a
Gran Canària, d’on és la Julia, o
venir a Arnes, pel vincle familiar
i afectiu que tenia el Pol.
Finalment ens vam decidir per
Arnes. Primer perquè crèiem que
podíem tenir una vida més tranquil·la i més propera a la natura
i, segon, el fet de tenir una casa
familiar minimitzava els riscos
d’emprendre aquesta aventura.
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2.En què treballeu?
Conjuntament, duem a terme
tasques de comunicació i màrqueting digital com gestió de
xarxes socials, creació de continguts, algunes feines de disseny o fotografia i, com tots dos
procedim del sector cultural,
seguim desenvolupant tasques
com a gestors culturals. A més,
la Julia també està col·laborant
amb el projecte Solo Houses de
Queretes.
D’una altra banda, mentre tenim aquest tipus de feines, estem començant a desenvolupar
el nostre principal projecte, que
és muntar un taller de serigrafia
i altres tècniques d’impressió
manuals i artesanals i, d’aquesta forma, poder dur a terme activitats vinculades al territori
com, per exemple, fer tallers
per les escoles de la Terra Alta
i Matarranya.
3.Quan vàreu arribar a finals
de gener de 2020, la gent del
poble ens vam assabentar que
éreu dels que “treballen des
de casa, per internet”... Dos
mesos després, tots sabíem
que a això se li diu “teletreball”... Suposo que no us ho podíeu ni imaginar, com tothom,
el gran canvi en les nostres
vides, en la forma de relacionar-nos, el confinament...?
Com bé dius, no podíem ni
imaginar la situació global en
la qual ens trobem. Nosaltres
sempre havíem tingut feines
presencials, però el fet de decidir venir aquí abans de tota la
crisi de la Covid-19, ja passava
pel teletreball, ja que hi vèiem
el potencial que té, perquè permet a gent com nosaltres poder
viure en entorns rurals.

4.Si el començament de la Covid us hagués agafat a Barcelona, igualment hauríeu vingut
cap a Arnes o haguéssiu canviat els plans?
Si ens hagués agafat a Barcelona
encara hauríem vingut amb més
ganes! Veient com ho estant passant família i amistats, estar al
poble és el millor que ens podia
passar en aquesta situació.
5.Penseu que vàreu prendre la
decisió correcta? Us hi trobeu
bé al poble?
Ja veníem convençuts, però
després d’un any, encara ho estem més. Estem molt bé aquí
i, malgrat la situació de no haver-nos pogut relacionar massa,
tothom ens ha acollit molt bé,
especialment la Tere i l’Antonio,
que ens cuiden moltíssim, així
com la resta de veïns i veïnes
de Les Tres Creus, que és com
viure en un petit poble dins del
mateix poble.
6.Viure en un poble menut té
els seus avantatges però també inconvenients. Quines coses
trobeu més a faltar?
Sincerament no gaires, a part de
poder veure més sovint a la gent
que estimem. En quant a coses
que podíem fer a ciutat i aquí
no, acostumàvem a fer bastantes activitats culturals, especial3

ment anar a concerts; o també
ens agrada anar a restaurants a
tastar diferents tipus de menjar.
I si bé és veritat que ho trobem
una mica a faltar, ho hem substituït per altres coses que ens
encanten, com les excursions
pels Ports i mirant d’aprendre a
cultivar un hort. Per cert, si ens
ho permeteu, ens agradaria donar les gràcies a la Carmen i el
Ceferino per haver-nos deixat
muntar el nostre hort al bancal
que tenim davant de casa.
7.Us veieu vivint aquí en un futur llunyà?
I tant!!! No ens imaginem vivint
a cap altre lloc. De fet, des del
febrer hem llogat la nostra pròpia casa. A més, idealment, en
un futur ens encantaria trobar un
espai a la natura on poder unir
i desenvolupar totes les nostres
activitats: la feina, el taller, petits
esdeveniments culturals, l’hort...
8.Hi ha alguna cosa més que
us agradaria dir-nos a la gent
d’Arnes?
Doncs, volem enviar un missatge d’ànims a totes les persones
a qui aquesta situació global els
pugui haver afectat de forma
negativa i esperem que tot es
normalitzi per poder tornar a celebrar actes i festes populars on
poder anar coneixent a més gent.

Informació municipal
HABITATGES
DE LLOGUER
O EN VENTA
Vist que a l’Ajuntament hi ha força
demanda d’inforamació sobre habitatges turístics o urbans en lloguer
o venta, tothom qui vulgui informar-nos sobre aquests ho pot fer
sense cap compromís.
Ajuntament d’Arnes.

DADES RECOLLIDA ROBA ARNES
DADES RECOLLIDA PER CONTENIDORS 2020
CODI

LOCALITZACIÓ

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

1r trim

2n trim

3r trim

4t trim

TOTAL

TEAG001

C. Onze de Setembre

137

80

97

205

308

170

290

167

61

177

234

76

313

684

518

487

2.003

TOTAL

137

80

97

205

308

170

290

167

61

177

234

76

313

684

518

487

2.003

350

308

300
250

50
0

80

700

234

170

150
100 137

684

290

205

200

Octubre Novembre Desembre

177

167

518

600

500

313

400

76

97

487

300
200

61

100

0
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1r trim

2n trim

3r trim

4t trim

Informació municipal
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 2020
La Diputació de Tarragona ha subvencionat les
Activitats Culturals 2020 per un valor de 8.573,00€
Pla d’Acció Municipal 2020 (PAM)
-Despeses corrents: 19.067,89€
-Plataforma elevadora minusvàlids zona esportiva:
14.771,07€
-Renovació Enllumenat Públic: 18.907,73€
-Sanejament Romanent Tresoreria Ajustat Negatiu:
63.444,67€

Millora de les instal-lacions i equipaments consultoris mèdics locals
-Consultori Mèdic Local d’Arnes: 1.967,89€

Protecció de la Salut Pública COVID-19 2020
-COVID Salut Pública: 8.156,33€
Projectes i Activitats d’interés Ciutada de carácter
singular
-Activitats de carácter singular: 6.096,00€

Serveis Municipals afectats fenòmens meteorològics i situacions excepcionals
-Restitució desperfectes causats temporal GLÒRIA:
50.000,00€
-Restitució paviment existent camí dels Estrets:
4.219,37€

Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES)
-Enllumenat Public: 14.485,50€

Control de la qualitat de l’aigua de consum humà
-Control de l’aigua 2020: 4.079,70€

Interessos Préstecs
-Interessos Préstecs 2020: 425,03€

Generalitat de Catalunya 2020
-Departament de Presidència: 19.864,14€ i 4.907,62€
- Danys Temporal Glòria.

Actuacions en gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans
-Reducció d’espécies plaga: 1.482,99€
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NOTA DE PREMSA
Les parets de la Terra Alta reivindiquen el paper de la
dona al llarg de la història
Gandesa, 11 de febrer de 2021 – El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal de la
Terra Alta, amb la col·laboració dels ajuntaments terraltins i amb el finançament de l’Institut Català de les Dones,
ha realitzat 12 murals en murs i en parets de les 12 escoles dels pobles de la Terra Alta.
Els murals, de temàtica no sexista, són fruit del treball de l’alumnat de la comarca que, sota la direcció de l’il·lustrador terraltí Jordi Costa, giren al voltant de dones que, al llarg de la història i malgrat la seva importància, han
estat invisibilitzades pel simple fet de ser dones: científiques, inventores, escriptores, etc. Totes elles, activistes de
la lluita pels Drets de les Dones.
L’actuació s’ha dut a terme en el marc del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
11 de febrer, Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència.
#NoMoreMatildas
Més informació: SIAD Terra Alta: 977 420 018
comunicacio@terra-alta.cat
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NECESSITES UN COP DE MÀ PER PREPARAR EL TEU CURRÍCULUM

VITAE?

VOLS APUNTAR-TE A OFERTES DE TREBALL I NO SAPS NI PER ON
COMENÇAR?
HAS PENSAT EN TREURE EL MÀXIM PROFIT AL TEU TALENT?

ANÀLISI DE LES TEVES COMPETÈNCIES
ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ LABORAL
DESENVOLUPAMENT DEL TEU ITINERARI
TREBALL AMB SUPORT

SOL·LICITA UNA
ENTREVISTA!

ACTIVITATS INDIVIDUALS I GRUPALS

LA FEINA T’ESTÀ
ESPERANT

Metodologia de treball
£
£
£
£
£

Itinerari individual d’inserció.
Accions d’orientació laboral i de formació.
Taller de Noves tecnologies.
Treball individualitzat sobre tècniques per afavorir l’ocupabilitat.
Suport i accions de seguiment a la inserció laboralTreball en petits grups i per projectes.

INFORMACIÓ:
Fundació Privada Gentis
Ajuntament d’Arnes
Plaça de la Vila,2
43797 Arnes, Tarragona
Tel. 690 030 465

SELECCIONEM:
§ Persones que disposen del Certificat de
Discapacitat de com a mínim el 33%.
§ Cal estar inscrit/a l’Oficina de treball (OTG).
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Josep Benavent

Tècnic /a SIOAS (Falset)
jbenavent@gentis.org
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TARIFA PLANA D’ELECTRICITAT
sos no queda clar quin és aquest límit, la qual cosa
és abusiva, també ens poden cobrar un recàrrec, etc.
Per altra banda, es tracta de tarifes realment cares,
ja que les quotes proposades son de mitjana un 46%
més cares que el preu de venda petit consumidor
(PVPC) i un 30% sobre l’opció més barata amb
preu fix al mercat liberalitzat.
Aquestes tarifes planes es presenten amb l’únic
avantatge del seu pagament fix i tenen una estructura similar a les tarifes planes de telecomunicacions que han tingut gran acceptació entre els
consumidors. Però l’electricitat no son les telecomunicacions. L’energia té un cost important i un
gran impacte ambiental. El missatge que amaga una
tarifa plana és que podem gastar tot el que vulguem
perquè pagarem el mateix la qual cosa desmotiva
el consum responsable. L’energia més barata és la
que no es consumeix.

A l’abril de 2021 entraran en vigor les noves tarifes d’accés de l’electricitat que porten canvis pels
usuaris domèstics: Als contractes de menys de 15
KW es diferenciaran tres trams horaris (punta, pla
i vall) i també serà possible tenir contractades dos
potencies diferents, una de dia i un altra més barata
per la nit.
Les empreses comercialitzadores podran oferir als
seus clients unes tarifes que repliquin aquesta nova
estructura de tres trams i dos potencies, dissenyar
altres trams horaris, horaris simplificats o bé tarifes
planes que atreguin a qui no es vol complicar.
De fet, la progressiva complicació de les tarifes
elèctriques empeny els usuaris cap aquestes tarifes
planes que venen acompanyades d’un gran desplegament publicitari que les qualifica com a “justes”,
“honestes”, “sense sorpreses”, però res més lluny de
la realitat. Es tracta d’ofertes en les quals el consumidor paga una quota fixa calculada en funció del
seu consum històric. En primer lloc, si ens passem
d’uns límits et suspenen la tarifa però en molts ca-

Josep Ramon Clua Urgell
Coordinador Comarcal de Consum
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Recepta

PASTÍS DE FORMATGE
Ingredients:
-300 g de formatge crema tipus “philadelphia”
-3 iogurts naturals
-3 ous
-150 g de sucre
-50 g de farina
-Mantega per untar el motlle.
Elaboració:
Primer que res preescalfem el forn a 180°
Posem a un bol els ous i el sucre i batem bé. Afegim els iogurts i el formatge i seguim batent. Per últim afegim la farina
i barregem bé fins que quedi una massa homogènia i sense
grumolls.
Untem el motlle amb mantega per evitar que s’apegui el pastís. En el cas d’aquesta recepta el millor és un motlle de 18
o 20 cm de diàmetre, pera que quedi suficientment gruixut.
Ho posem al forn uns 30 min aproximadament (depèn de cada
forn). Passats els 30 min, punxem el pastís per veure si està
fet. Quan estigui, només cal deixar-lo refredar a la nevera.
Se serveix fred amb una capa de melmelada de nabius o gerds.
Bon profit!!!
Recepta cedida per Rosa Martín.
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Reportatge principal

Arnes
ja és Vila
Florida

Amb l’adhesió d’Arnes ja són 146 els municipis de Catalunya i Andorra que formen part de
Viles Florides.
Viles Florides és una iniciativa de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya
(CHOC) que promou la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya a través de
la flor i la planta ornamental.
Arnes és el segon municipi florit de la comarca de la Terra Alta.
Barcelona, xx de gener de 2021
— La vila d’Arnes s’ha adherit al projecte Viles
Florides promogut per la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) i que
distingeix els municipis que treballen per la
transformació dels seus espais públics a través
de l’enjardinament i la millora dels espais verds.
Arnes se suma a Horta de Sant Joan i es converteix en la segona Vila Florida de la Terra Alta.
Actualment són 145 els municipis de Catalunya
i Andorra que formen part d’aquest moviment.
Arran de l’adhesió al moviment florit, l’alcalde
d’Arnes, Joaquim Miralles, apunta que “la nostra
principal motivació és l’estima que sentim pel
nostre poble” i per això “treballem per millorar la
qualitat de vida i el benestar dels veïns”. Per Miralles, aquesta millora “passa per tenir cura i embellir l’espai públic, i per això procurem tenir-ho tot
cuidat i bonic preservant algunes de les plantes
autòctones, especialment les aromàtiques”.
Viles Florides
Viles Florides vol reconèixer la riquesa natural
i paisatgística del país mitjançant el reconeixement públic de tots aquells projectes d’enjardinament, ornamentació floral i cultura del verd
urbà que, tant en l’àmbit públic com privat, esdevinguin un exemple a seguir. El projecte posa en
valor la protecció dels espais verds, la millora de
14

la qualitat de vida, la conscienciació social vers
polítiques sostenibles o el desenvolupament
d’economies locals a través de l’atractiu del parcs
i jardins.
El projecte és obert a tothom i poden participar-hi els municipis així com qualsevol col·lectiu, empresa o particular amb sensibilitat vers
la natura i la cura dels espais verds. El principal
reconeixement del moviment és en l’àmbit de
l’administració pública local i les Viles Florides
són aquells pobles i ciutats que destaquen per
l’actuació real, conscient i de llarga durada en
matèria d’enjardinament i millora de la qualitat
de vida dels seus habitants.
L’edició 2020 es va tancar amb 142 municipis
distingits com a vila florida en reconeixement a
la seva tasca per a la millora de l’espai urbà. La
principal novetat d’aquesta edició, marcada per
la covid, ha estat la internacionalització del moviment amb la incorporació de tres parròquies
andorranes a Viles Florides. Es tracta d’Encamp,
La Massana i Canillo. “Aquest salt al país andorrà
reflexa la voluntat de Viles Florides de continuar
creixent i apostant pel verd com a forma de millorar la qualitat de vida dels nostres conciutadans, fent més verds, amables i sostenibles els
nostres pobles i ciutats” explica Mercè Martínez,
presidenta de la CHOC.
De forma anual Viles Florides entrega les Flors
d’Honor, el distintiu que certifica els municipis
participants com a viles florides. La Flor d’Honor
–n’hi ha d’una a cinc– s’entreguen segons el criteri d’un jurat especialitzat de la CHOC. A banda
de les viles florides, el projecte pretén la participació i la implicació ciutadana fomentant la participació de tot aquell particular, empresa o institució que promoguin la sensibilitat ambiental i
paisatgística i que treballin per a la conservació i
difusió del patrimoni vegetal des del seu àmbit.

Reportatge principal

Projecte Florit
L’aposta de l’Ajuntament d’Arnes per millorar la
qualitat de vida i el benestar dels seus veïns passa per tenir cura i embellir l’espai públic. Així, han
instal·lat jardineres fabricades amb elements naturals (principalment de fusta) a diferents punts
de la població, on hi ha plantat flors típiques
de la zona. També s’ha apostat per potenciar la
presència d’arbusts i arbres. A l’espai conegut
com la Barana, per exemple, s’ha plantat una olivera que dona la benvinguda als visitants.

Assabentats a l’Ajuntament de la iniciativa de la Confederació
d’Horticultura Ornamental de Catalunya, i donat que el poble d’Arnes és
de per si un poble bonic i amb encant, i que els veïns sempre han cuidat
molt els seus balcons i finestres per tenir-les ben florides tot l’any per
ressaltar encara més la bellesa del nostre poble, es va prendre la decisió
de sol·licitar al departament corresponent, la inclusió del nostre
municipi dins les “Viles Florides de Catalunya”, i ens van acceptar poder
formar part d’aquesta distinció.
La primera visita del jurat serà durant la primera setmana del mes de
maig. Per tant, us convidem a engalanar els vostres balcons i finestres
amb flors, per donar la millor imatge del poble d’Arnes.
També animem a que ens envieu alguna foto al correu
de la revista: revistarnerol@gmail.com
Moltes gràcies

15

Reportatge principal

#espai obert a tothom
‘Lo racó del lector’ és un espai obert a tothom qui vulgue contribuir a fer de la nostra revista la revista de tots. Envieu les vostres suggerències,
crítiques, comentaris, propostes, imatges, dibuixos, puntualitzacions o altres a revistarnerol@gmail.com, o per escrit a l’Ajuntament. L’arnerol@ en
publicarà els més interessants. Els textos seran preferiblement breus (unes deu línies) o bé articles complets, relacionats amb la societat i cultura
d’Arnes, i hauran d’anar acompanyats del nom i l’edat del/s signant/s. L’arnerol@ se reserve lo dret de resumir-los si així ho creu convenient, sense
alterar l’essència del missatge, així com de no publicar aquells escrits o imatges que puguin resultar ofensius. Esperem la vostra col·laboració!

Article

HOMENATGE
JORDI SAMPER MIRALLES
El nostre veí Jordi Samper, per tots nosaltres Jordi "de Paulí", possiblement és dels
Arnerols més volguts i apreciats per tothom. Col·laborador en moltes de les entitats
del poble (futbol, cine, parròquia...), a tot arreu el trobaran a faltar, com la resta de la
gent d'Arnes, perquè tant se val si ets gran, jove o xiquet/a, ell sempre té una paraula
o frase preparada per a tots, mai ofensiva, sempre per a bé.
Ara, per circumstàncies de la vida, ha de deixar casa seua i el poble per anar a viure a
la residència de Gandesa.
Des de l'Arnerol@ li volem retre aquest petit homenatge, no per dir-li adéu, sinó a
reveure i fins sempre.
Moltes gràcies per tot Jordi, i que tingues tota la sort del món.
PARAULES DE JORDI:
Sento molta tristesa de marxar, 85 anys a Arnes i ara he de marxar….
Estic molt agraït als que m’han assistit.
Enyoraré molt al poble, del més menut al més gran.

CINEMA CASAL MUNICIPAL
Jordi Samper Miralles “Jordi de Paulí”, cent
per cent Arnerol, tant en l'àmbit personal
com persona participativa en tots els actes
i associacions del poble.
Persona vinculada a moltes associacions,
però volem fer una esmena especial amb
el Casal Municipal d’Arnes, va estar durant
molts anys ajudant de cambrer al bar.
PARRÒQUIA
Jordi, ens han dit que canvies de domicili.
Ara no ens veurem tots els diumenges a
missa, però cada cop que sentirem els tocs,
pensarem en tu, cada vegada que farem un
Via Crucis, et veurem a tu obrint la
processó, i recordarem com sempre
preguntaves per les nostres famílies quan
passaves el plateret. Ah, i la teva salutació:
Visca el Barça!!!
En nom de tots els que ens trobem a missa:
Jordi, moltes gràcies i que tot te vagi molt
bé!

CLUB DE FÚTBOL
El C.E. Arnes vol agrair a Jordi Samper
Miralles la seva desinteressada col·laboració
amb el club com a MASSATGISTA. Una tasca
que va fer amb il·lusió i moltes ganes, i que
molts, per no dir tots els jugadors que vam
ser part del club, hem estat molt agraïts per
la seva tasca quan vam patir petites lesions.

Però la seva veritable passió era el cine. Li
encantava fer d’acomodador, sempre
recordarem a Jordi assegut a l’entrada de
la porta amb la seva llanterna i
acompanyant a l’espectador al seient.
Jordi, tal com has dit trobaràs a faltar a la
gent i al poble d’Arnes, nosaltres també et
trobarem a faltar. Desitgem que al teu
nou lloc de residència t’hi trobis bé i
tinguin cura de tu tal com et mereixes.

L’Associació de Jubilats d’Arnes vol dedicar unes paraules al nostre soci i veí Jordi “Jordi de Paulí” que s’ha traslladat a viure a un
altre lloc i a una altra població. Li voldríem agrair al “Chico para todo” que ha seguit fent d’acomodador del cine, massatgista, cambrer,
escolanet, etc. Arnes no serà el mateix sense Jordi, pel seu carisma, com un llibre obert. Et trobarem a faltar, com tu dies “Visca i Barça
i visca Jordi”, molta sort en la nova vida.
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UN ANY AMB
LA COVID-19
El dia 13 de març es va complir el primer aniversari de l’establiment, per part del Govern, de l’estat d’alarma, per intentar combatre el coronavirus SARS (Covid-19), sorgit uns tres mesos abans
a la ciutat xinesa de Wuhan, i que va provocar
que l’OMS considerés que s’havia de qualificar
com a pandèmia global.
La ciutadania ens vam trobar d’un dia per l’altre
tancats a casa, molts sense anar a treballar, altres
començant a treballar des de casa (teletreball),
els xiquets sense escola...i amb molta informació,
de vegades contradictòria o difusa, de com ens
havíem de comportar per prevenir el contagi del
virus.
La nostra vivència, com a sanitaris:
De sobte, sense saber res o quasi res, ens veiem a primera línia sense a penes recursos ni mitjans de protecció. Els Consultoris Locals es veuen obligats a tancar i
tot l’equip sanitari (metges, pediatres, infermeres, auxiliars, administratius, personal de neteja...) ha de treballar des del CAP de Gandesa, amb torns de 12 hores
de consultes telefòniques, domicilis urgents i canvis
continus de com havíem d’actuar. Teníem la necessitat
d’estar units perquè ens sentíem vulnerables i al mateix
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temps, ho havíem de “donar tot” pels nostres pacients.
Som conscients que la gent es va sentir abandonada pel
fet de no estar als consultoris, però nosaltres no hi podíem fer res més que complir amb el que ens demanava
l’Administració. Al temps de treballar així, vam rebre
una carta del Servei de Medicina Interna de l’Hospital de Tortosa, els encarregats dels pacients COVID,
donant-nos les gràcies per la nostra feina, cosa que
s’agraeix molt en les circumstàncies que estàvem vivint.
No cal dir que a tot això s’ajuntava la por a contagiar-nos nosaltres, entre nosaltres i als nostres familiars i amics.
Afortunadament, això va durar uns tres mesos i a poc a
poc, vam tornar als consultoris, en visites telefòniques
principalment, però a mesura que ha anat passant el
temps, cada cop les visites tornen a una relativa normalitat. Ara, encara que més lent del que voldríem tots,
hem començat a vacunar a la població, cosa que ens
dona un motiu d’alegria i esperança que tenim més a
prop la vida tal i com la coneixíem abans de la pandèmia.
Estem al vostre servei i molt contentes de fer-ho des
del consultori.
Dra. S. Gimeno i Sra. J. Borrull
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VACUNACIÓ COVID-19
Les vacunes contra la Covid-19 ja són una realitat
i a poc a poc es va avançant en el procés de vacunació. El 27 de desembre de 2020 la Comissió Europea va concedir la primera autorització per una
vacuna anti covid-19, la Comirnaty, dels laboratoris Pfizer-BioNTech, el 6 de gener de 2021, la segona
vacuna, la Moderna i poc després l’AstraZeneca...
Des de llavors, portem una temporada en què tots
els dies surten notícies relacionades en les vacunes,
però també hi ha informacions sense contrastar,
esbiaixades o contradictòries, que l’únic que fan és
crear incerteses i augmentar els dubtes de la gent.

El procés d’investigació i desenvolupament d’una vacuna, fins ara suposava un període d’uns deu anys, els
assaigs clínics eren la meitat d’aquest temps, però l’actual pandèmia ha creat una situació tan excepcional,
que mai abans s’havien dedicat tants recursos materials
ni tants grups d’investigadors a treballar en un mateix
objectiu, cosa que ha permès avançar molt en molt poc
temps.
La Unió Europea ha fet grans esforços per facilitar el
desenvolupament de les vacunes i per intentar que estiguin disponibles quan abans millor.
Les investigacions s’han fet sense saltar-se cap etapa,
el que han fet és fer etapes en paral·lel enlloc de fer-ho
en forma seqüencial.
L’Agència Europea del Medicament (EMA), amb les
ajudes de les agències del medicaments dels diferents
països de la UE, avaluen les dades dels assaigs clínics
contínuament, a diferència de com se fa normalment.

La ciència ha donat passos de gegant durant la
pandèmia però hi ha coses per les que encara no hi
ha respostes ni n’hi hauran fins qui no hagi passat
temps suficient.
FAQS
1.Per a què serveixen les vacunes?
Les vacunes són un dels grans descobriments científics
de la humanitat. Han contribuït a salvar milions de vides i gràcies a elles, els índexs de mortalitat per malalties infeccioses que no tenen cura, han disminuït a tot
el món. Amb les vacunes s’administren a l’organisme
substàncies que provoquen la resposta del sistema immunològic enfront a agents infecciosos, preparant-lo
per defensar-se quan entrem en contacte amb ells.

4.S’han fet bé els assaigs clínics?
Tot indica que si. A més a més, l’EMA ha donat assessorament científic a les empreses i grups d’investigació, per a que els seus estudis compleixin tots els
estàndards de qualitat, per poder donar dades sòlides
sobre la eficàcia i seguretat de les vacunes.
En el cas de Pfizer-BioNTech, en la fase tres dels assajos clínics de la seua vacuna, van participar més de
40.000 persones. En la de Moderna, prop de 30.000 i
en la d’AstraZeneca, en dos assajos clínics en els que
es va basar l’EMA per autoritzar la vacuna, van participar 12.000 persones.

2.Són efectives les vacunes contra la Covid-19?
Els assaigs clínics han demostrat ser efectius a l’hora
de reduir l’aparició de casos simptomàtics de la Covid-19, però el que encara no se sap, és si reduiran
l’aparició dels casos més greus o de mort per la Covid,
o si serviran per impedir la transmissió del virus (contagis). Per saber-ho fa falta més temps i un nombre de
persones vacunades molt superior al nombre de participants que es poden incloure en un assaig clínic. Per
això, tothom que estigui vacunat, haurà de mantenir les
mateixes mesures de protecció: rentat de mans, mascareta, distanciament social...
3.S’han saltat passos per crear més ràpid les vacunes?
No, res d’això.

5.Els assaigs serveixen per detectar problemes de
seguretat?
Efectivament. Els assajos clínics són el tipus d’estudis
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8.Hi haurà vacunes per tothom?
La disponibilitat de les vacunes és reduïda perquè la
capacitat de fabricació dels laboratoris és limitada i
la logística és complexa, a més a més, parlem de dos
dosis per pacient, en la majoria dels casos.

que permeten demostrar l’eficàcia i seguretat en una
intervenció sanitària, ja sigui una vacuna, medicament, dieta alimentària, etc.
6.Què passarà si apareixen problemes ara que s’ha
començat a vacunar a la població?
Quan es comercialitza un nou medicament o una vacuna, es fa un seguiment o farmacovigilància, que
ho porten a terme les autoritats reguladores, l’EMA
i a Espanya, la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios (AEMPS), perquè serveixen
per detectar i investigar l’aparició de nous efectes adversos i la seua freqüència, des de que es comença a
comercialitzar un nou medicament fins el final dels
seus dies.
En el cas de les vacunes per la Covid-19, la AEMPS
ha dissenyat un pla de vigilància de seguretat per agilitzar la identificació i avaluació de possibles nous riscos. En aquesta farmacovigilància, poden participar
tant els sanitaris com la resta de ciutadans.

9.Podrem tornar a la nostra vida anterior després
de vacunar-nos?
No, encara que ho estem desitjant. De moment, ens
hem de plantejar que trigarem algun temps a que hi
hagi vacunes per a tothom i esperar que la vacuna
funcioni i s’aconsegueixi la immunitat col·lectiva
necessària per interrompre la cadena de transmissió
i poder frenar els contagis. Per això, fins aquest moment, es recomana que per la seguretat de tots, seguim
amb les mesures de protecció: rentat de mans, ús de
la mascareta, guardar les distàncies de seguretat, ventilar, etc.
10.Quins efectes adversos més freqüents té la vacuna?
En la majoria dels casos, no passen de dolor en el lloc
de la injecció, però hi ha persones que més freqüentment en la segona dosi, poden tenir alguns dels següents efectes secundaris:
- malestar general
- dolor muscular
- mal de cap
- cansament
- vòmits i/o diarrea
- febre...
En tot cas, els efectes passen en un dia i s’alleugen
amb Paracetamol

7.Qui ha rebut les primeres dosis de vacuna?
El pla del Ministerio de Sanidad va ser començar a
vacunar els majors o discapacitats que viuen en residències, al personal que treballa en dites residències,
al personal sanitari i sociosanitari i als grans dependents no institucionalitzats. En una segona etapa, es
van vacunar bombers, policies, mestres...Ara ja hem
començat a vacunar a la gent atesa a domicilis (ATDOMS) i els seus cuidadors principals i continuarem
amb la resta de població, sempre prioritzant la gent
més vulnerable (edat, immunodeprimits , malalts crònics...)
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#telèfons d’interès

Ajuntament d’Arnes 977 435 134
Consultori mèdic 977 435 725
Farmàcia 977 435 884
CAP de Gandesa 977 421 245
Escola pública La Miranda 977 435 467
Servei d’ambulàncies 977 503 494
Bus Hife 902119814
Renfe 902 240 202
Taxi Arnes 977 435 357
Mossos d’esquadra 977 503 685
Guàrdia Civil 062
Bombers i emergències 112
Hospital Verge de la Cinta 977 519 100
Hospital Móra d’Ebre 977 401 702
RESTAURANTS
Càmping els ports 977 435 560
Can Barrina 977 435 137
BARS
Bar Bonaire 977 435 220
Casal d’Arnes 686778272
TURISME RURAL- ALLOTJAMENTS
Cal Badat 639 584 814
Cal Gorro 977 435 164
La Premsa 977 435 392
Lo Celler 977 435 139
Lo Corral 977 435 629
Les Valletes 977 435 140
Lo Port 977 435 090
Càmping els Ports 977 435 560
Hostal Can Barrina 977 435 137
Hort de Fortunyo 636686188
Vilar Rural d’Arnes 977 435 737
Casa de Vacances L’Era 676 308 021
Habitatge d’ús turístic Can Pinyolet. 677 405 724
Casa Oryza. 619 404 025 / 650 288 665
Cal Premset 605 671 509
La Rabosa d’Arnes 600 500 901
Cal Manso 630 041 715
Ca Victor 630 325 118
GUIES TURÍSTICS I ESPORTS
Punt d’Informació del Molí de l’Oli 977 435 728
Naturbikes Els Ports 620 563 666
Gebre 661 465 735
Guia de Muntanya 977 435 629
Les roques natura 606 936 041
SERVEIS
Construccions Ferrer Pallarès 977 435 117
Construccions Sabaté 699 524 411
620 470 135 / 689 687 783
Construccions Viña S.L 699 020 716
Roba de Casa Pilar 977 435 167
Sallen Pintor 977 435 029
Transvins Muñoz, S.L 639119650 - 609582167
Fusteria Gemsaac sl. 669 300 756
Perruqueria Rosa 649 234 535
Construccions Coelvy 639 479 298

Foto: Magda Papaseit

COMERÇOS
Carnisseria Julve 977 435 371
Celler Clua 977 435 139
Forn de Pa Miralles 977 435 135
Forn Lurdes 633157846
Cooperativa 630 325 118
Coviran 639 860 539
PRODUCTES ARTESANS
Casa Pallarès. Espelmes 977 092 123
L’Encrusa. Ferro i Forja 636 930 429
Marisa Huguet. Teixidora 977 435 629
L’Artgrobotiga 630 247 284
Hidromel l’Arna 657240607
APICULTORS ON PODEU COMPRAR MEL
(NOVETAT)
Cal Santo 699 524 411
Apicucuc 619 533 622
Mel Gil 653 225 300
Camp de l’Abadia 620 470 135
Casa Patricio 690 687 603
Mas de la Creu 650 121 444

AJUNTAMENT D’ARNES
Plaça de la vila, 2
Tel. 977 435 134 · 43597 Arnes
aj.arnes@altanet.org

