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AJUNTAMENT

Atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 8 a 15 h i dijous de 16:30 a 19h.

BIBLIOTECA TRINITARI FABREGAT

Horari hivern: (16 de setembre a 30 de juny).
Matí: dimarts, dimecres dijous i dissabte de 10 a 13:30 h.
Tarda: de dilluns a divendres de 16 a 20.00 h.
Dijous: matí de 10 a 13.30 h, tarda de 17 a 20.30 h.
Divendres: matí de 10 a 13:30 h, tarda tancat.

BIBLIOTECA DE LES CASES D’ALCANAR

Horari hivern: (16 de setembre a 30 de juny).
De dilluns a divendres de 17 a 20 h.

DEIXALLERIA

Per uns carrers més nets
Tenir un animal de companyia avui en dia no té res a veure

amb el que significava tenir-lo per als nostres avantpassats, quan

De dilluns a dissabte: de 9.30 a 13.30 h.
Dimarts i dijous: de 15 a 18 h.

eren imprescindibles per a dur a terme les faenes del camp o per a

Dilluns, dimecres, divendres i diumenge:
de 8 a 13 h i de 15 a 18 h.

més un caprici que una necessitat i, per tant, les persones que en

CEMENTERI MUNICIPAL

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

Dissabte: de 9.30 a 13.30 h i de 16:30 h a 20:30 h.
Diumenge: d’11.00 a 13.30 h i de 17:00 a 20:30 h.
Fora d’aquest horari, si teniu recepta mèdica,
truqueu al telèfon d’urgències que trobareu
a l’exterior de cada farmàcia.
Les guàrdies comencen el dilluns a les 9.30 h i
acaben el següent dilluns a la mateixa hora.

Del 22 al 28 d’abril
Del 20 al 26 de maig

Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó
Tel. 977 732 291 – C/ Felip Pedrell, 1

Del 29 d’abril al 5 de maig
Del 13 al 19 i del 27 al 31 de maig
Farmàcia Mònica Roca

Tel. 977 737 110 – C/ Trafalgar, 44

Del 6 al 12 de maig

Farmàcia Jordi Delgado Boix
Tel. 977 730 105 – C/ Generalitat, 17

RECOLLIDA D’OBJECTES
VOLUMINOSOS

El servei gratuït de recollida de mobles i
trastos a domicili es fa els dimecres.
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Editorial

domesticar el bestiar. Ara, tenir una mascota podem considerar-ho

tenen han d’assumir un seguit de responsabilitats: des de tenir cura

de l’animal fins a aspectes legals. Evidentment, també tenen una

responsabilitat cívica i de convivència. I, pel que fa a aquest últim
aspecte, les femtes dels gossos a la via pública continuen
essent un problema a la majoria de municipis.

A Alcanar hem començat aquest mes d’abril una campanya, que

s’allargarà fins al mes de juny, per tal que els propietaris de gossos

registren, debades, les mostres de sang dels seus animals, la qual

cosa permetrà d’elaborar un registre del perfil genètic de cadascun.

Amb aquesta base de dades d’ADN es podrà identificar
el gos al qual pertany la femta que es trobe al carrer i,

per tant, qui n’és el propietari.

La neteja de la via pública és una de les prioritats del
govern canareu, que, després de renovar tots els contenidors de
brossa del municipi, tanca el cercle d’accions de promoció

del civisme amb l’innovador sistema tecnològic per a identificar les
dejeccions dels animals. Una actuació reclamada també pels
veïns i veïnes del municipi a través dels pressupostos

participatius, que permetrà que les femtes de gos deixen de ser un
problema per als vianants i passen a ser-ho per als

propietaris incívics que deixen les femtes dels gossos embrutant

un espai públic que és de tothom i que hem de cuidar.

Vols rebre el butlletí Viure Alcanar
al teu domicili? Escriu-nos a
comunicacions@alcanar.cat
i t’expliquem com fer-ho.

?
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Durant aquest mes d’abril s’han fet accions de neteja de
l’entorn del municipi en diferents punts. Es tracta d’una
iniciativa coneguda com a trashtag challenge i que ha
impulsat Get Fun Alcanar. Concretament, ha organitzat
el repte viral de netejar un espai natural i fer la fotografia
de l’espai abans i després de l’acció. Un dels punts on
van actuar va ser el Mirador, on una quinzena de persones van arreplegar unes catorze bosses de brossa.

Malauradament les accions d’incivisme continuen essent
presents als nostres carrers. Fa unes setmanes es van renovar els contenidors d’Alcanar-Platja, que també s’han
recol·locat en noves illes on els veïns i veïnes poden depositar totes les fraccions: paper, vidre, envasos, orgànica
i resta. Amb tot, hi ha qui, en lloc de dirigir-se a on són
els contenidors, s’estima més deixar les bosses de brossa escampades per terra. Hem d’evitar aquestes accions i
contribuir entre tots i totes a mantenir el nostre poble net.

D’on ve este malnom?
Gori
A vegades un malnom no es forma per una acció irrisòria, cruenta o xocosa: es forma per una contracció del
propi nom o dels cognoms, que, en alguns casos, tenen un apel·latiu més abreviat. Esta és l’entradeta del
malnom d’avui.
Ens remetem a l’anterior butlletí, i recuperem la memòria del Sant Roc, però ens quedem amb la figura del
pare. De Gregori, aquell que es retorçava davant una rabera de garrofers morts i un fill desnucat en un fondo
perdut dels Castellans.
Gregori havia nascut el 1868. El que no sabem és on exactament: mentre que algunes fonts apunten que a Benicarló, algunes altres diuen que a Alcanar, de pares cadufers. Siga com fos, era el tercer fill d’una desena que
tingué el matrimoni format per Vicent Caballé i Isabel Arayo, esta última sí que de Benicarló –“del cert i segur”-.
Va treballar tota la vida entre el camp i les Salines de la Trinitat, després que es comencessin a explotar cap
a finals del XIX. Just en aquell moment es casava amb Agustina Redón Aubalat, mig casenca, mig canareva,
amb la qual van tindre una altra mitja dotzena llarga de plançons, tot i que alguns –com el més gran, del qual
parlàvem en l’anterior número– no van superar la infància.
Des de ben menut Gregori era cridat per sons pares com “Gori”. La gent del poble, per consegüent, el cridaven
també “Gori lo Benicarlando”. I així, entre els crits de casa i de fora de casa, va deixar en herència este malnom
per als seus en morir, al novembre del 1951, d’un atac d’urèmia. Al soterrament, davall l’atenta mirada de mossèn Enrique Farnós, sons néts José, Ximo, Juan José, Miguel, Batiste i Joaquim feren, diem-hi, d’escolanets.
Sons néts, aquells que ja eren Goris.
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Pensem que una celebració tan singular com aquesta ha de ser coneguda
més enllà del nostre territori. Volem donar a conèixer les Quinquennals d’Alcanar
a tot el país i ho volem fer explicant aquestes festes amb un llenguatge visual
modern i atractiu, que encomane ganes de vindre a viure-les
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El reportatge
Compte enrere per a les
Festes Quinquennals
L’Ajuntament enceta una campanya de promoció per a fer arribar
a tot el país la mostra d’art efímer que s’instal·larà als carrers d’Al·
canar i les Cases entre el 2 i el 14 d’octubre. Participació en fires,

Però no només es vol guanyar visitants de l’àrea metropolitana de Barcelona, sinó que l’Ajuntament també
fa enguany un esforç perquè els habitants de les Terres de l’Ebre visiten
Alcanar mentre se celebren les Quinquennals. En aquest sentit, s’ha editat
un vídeo promocional amb diverses
imatges del treball que fan els veïns i
veïnes del municipi per a convertir-lo
durant deu dies en una mostra d’art
i creativitat, que es difondrà a través
de les xarxes socials i dels mitjans de
comunicació d’àmbit territorial.

publicitat al metro de Barcelona, un vídeo promocional i merchan·

Bonificacions per a arranjar façanes

dising són les primeres accions que ja s’han posat en marxa per a

Amb l’objectiu que els carrers del
municipi estiguen en les millors condicions possibles quan se celebren
les Quinquennals, l’Ajuntament ha
aprovat una bonificació del 95% de
les obres d’arranjament de façanes i
exteriors que es fan durant l’any.

atraure els visitants.
Quan falten poc més de cinc mesos per

de Barcelona (TMB), passen més d’1

d’Alcanar, els veïns del municipi ja han

moció publicitària va començar l’11

a que s’inicien les Festes Quinquennals
començat a treballar en el disseny de

milió de passatgers mensuals. La pro-

d’abril i es mantindrà fins a l’11 d’oc-

la decoració dels carrers per a conver-

tubre, quan les Quinquennals ja seran

una mostra d’art efímer que és fruit de

La instal·lació d’una dotzena de tò-

tir-los en un esclat de llums i colors,
l’esforç del treball col·lectiu de tot un

poble. I, enguany, l’Ajuntament vol que

aquest treball siga conegut arreu del
país. És per això que ja s’han posat en

marxa un conjunt d’accions de promoció, amb l’objectiu que les festes siguen

un reclam per als visitants. “Pensem
que una celebració tan singular com

aquesta ha de ser coneguda més enllà del nostre territori. Volem donar a

conèixer les Quinquennals d’Alcanar
a tot el país i ho volem fer explicant

aquestes festes amb un llenguatge
visual modern i atractiu, que enco-

mane ganes de vindre a viure-les”,
ha explicat el batle, Joan Roig.

Una de les accions més potents és

la instal·lació d’un cartell publicitari al
metro de Barcelona, concretament a

l’estació de Plaça Catalunya, a la línia

roja en direcció cap a l’Hospitalet, per
on, segons Transports Metropolitans

a la recta final.

tems amb imatges de la festa tant al
nucli urbà d’Alcanar com a les Cases

i Alcanar Platja és una altra de les accions promocionals que l’Ajuntament
ha dut a terme, coincidint amb les

vacances de Setmana Santa. També
està previst elaborar merchandising

amb el logotip promocional de les
Quinquennals: bosses, samarretes,
xapes, tasses, etcètera.

Per tal de captar el públic exterior,
també s’ha fet promoció de les Quin-

quennals en diverses fires. Així, ja el
passat mes de març es va difondre la
festa a la Fira Internacional de Turis-

me de Navarra i al maig es promocionarà al Mercat d’Escapades de Barcelona. “Enguany, les Quinquennals
estan tenint una pes específic molt

important en la nostra estratègia de
promoció turística”, ha apuntat el regidor de Turisme, Jordi Monfort.

D’altra banda, l’Ajuntament col·labora econòmicament en la despesa de
material dels carrers que es decoren
on hi ha un edifici o un espai públic de
titularitat municipal. Concretament, hi
ha 1.400 metres lineals d’espais o edificis municipals que es decoraran i que
podran rebre un ajut de fins a 7 euros
per metre. “A les últimes festes Quinquennals ja vam introduir aquest
ajut, que ara s’ha incrementat de
forma considerable”, ha explicat la
regidora de Festes, Mercè Fischer. A
més, l’Ajuntament també col·labora en
el guarniment dels altars que s’instal·
len en nou sectors de la població.
Festa Tradicional d’Interès Nacional
Les Quinquennals d’Alcanar formen
part del catàleg del patrimoni festiu
de Catalunya. El 2010 es van declarar
Festa Tradicional d’Interès Nacional.
Des de la seua instauració, el 1939,
s’han celebrat de forma ininterrompuda cada cinc anys, els anys acabats en
4 i en 9, i han estat un excel·lent punt
de trobada entre els veïns del municipi,

5

El reportatge

una trobada que ara es convertirà en
un element de projecció exterior.

Les festes sempre comencen uns

deu dies abans de la Mare de Déu

del Remei, la patrona d’Alcanar, la
festa de la qual se celebra el segon

diumenge d’octubre. Durant nou

dies, la imatge de la Verge és passejada en processó per un dels nou
sectors en què es divideixen els car-

rers del municipi (vuit a Alcanar i un a
les Cases). En acabat, és retornada a

l’ermita, on s’oficia una missa i s’or-

ganitzen activitats a l’aire lliure per a
cloure la programació festiva.

Les catifes i els ornaments de flors,

però també de tota mena de materials,

des de macarrons fins a cartons, de

gran bellesa i originalitat, són uns dels

elements més representatius d’aquestes festes. Molt de temps abans de les

festes, els veïns de cada sector es co-

mencen a reunir per tal de decidir quina serà l’ornamentació amb què engalanaran el seu carrer i quina catifa dis-

senyaran. El treball, però, es concentra els mesos d’estiu i, ja a l’octubre,

Alcanar es converteix en una mostra
d’art efímer: tota la decoració que es

posa en terra només serà visible unes
hores, fins que passe la processó amb
la Verge del Remei.

La baixada de la Mare de Déu al poble

és un altre dels elements destacats de
les Quinquennals. Just a la posta de
sol, la imatge del Remei és baixada
del seu cambril i traslladada cap a la

població, on arriba a boqueta de nit.
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La Verge és portada pels jóvens que
han fet els divuit anys des de les últimes Quinquennals i sempre va acompanyada per nombrosos devots, que
porten un ciri o un fanalet. Tots els veïns i veïnes es concentren a l’entrada
del municipi per a rebre la patrona, que
entra a la població entre aplaudiments
i un castell de focs d’artifici blanc.

de 1939, la imatge del Remei es va re-

Un altre dels moments destacats de la
festa és la tornada de la Verge a l’ermita
del Remei, una tornada que es duu a
terme amb un acompanyament multitudinari i que es manté sempre el segon
diumenge d’octubre, encara que ploga.

aniversari de les Festes Quinquennals

D’entre la gran quantitat d’actes que
s’organitzen els dies de la festa, cal destacar la proclamació de les pubilles, els
hereus i les pubilletes, el pregó de festes, el ball de gala, la desfilada de carrosses, la cursa de carraus, la trobada
gegantera, la Diada del Canareu Absent,
les competicions esportives i el castell
de focs d’artifici de cloenda de festes.
L’origen de la festa
La devoció cap a la Verge del Remei
es remunta als segles XVI i XVII, amb la
propagació que en van fer els trinitaris.
No hi ha documents, però, que precisen la data de construcció de l’ermita,
que podria ser de final del segle XVI.
L’any 1936, durant la Guerra Civil,
l’antiga imatge de la Verge del Remei
va ser destruïda. Una vegada finalitzada la guerra, se’n va encarregar una altra imatge escultòrica a un taller d’Onda (Plana Baixa), que va ser sufragada
per subscripció popular. El 7 d’octubre

bre a Alcanar amb tota la solemnitat i
mossèn Frederic Domingo va propo-

sar als assistents que cada cinc anys
se celebressen unes festes de caràc-

ter extraordinari en honor de la Verge. La proposta va ser acceptada per
aclamació popular fa gairebé 80 anys.

L’any 1989 es va celebrar el cinquantè
i els veïns i veïnes van renovar, en un

acte que va tenir lloc a la plaça Major,

.

la promesa de continuar commemorant les Festes Quinquennals

Acció de govern
L’Ajuntament d’Alcanar amortitza
tot l’endeutament municipal
L’Ajuntament d’Alcanar ha amortitzat
la totalitat del deute municipal, és a dir,
que la ràtio d’endeutament se situa en
el 0%. Aquesta amortització ha estat
possible perquè el govern local ha decidit destinar part del superàvit derivat
de la liquidació del pressupost de 2018
a eliminar el deute. Concretament, el
superàvit permetrà de liquidar un crèdit de 521.263 euros, que l’Ajuntament
va contractar per a la construcció del
Centre Esportiu Municipal. “Assolir el
0% d’endeutament referma el compromís de l’equip de govern amb la
gestió responsable dels recursos. A
més, implica un estalvi de prop de
50.000 euros anuals entre amortització de capital i interessos financers”, ha explicat el regidor d’Hisenda, Jordi Monfort.
Les finances municipals s’han sanejat
completament aquest mandat. Així,
s’ha passat d’un deute viu de 3,5 milions d’euros, el 2015, a un endeutament de 0 euros, tot i la intensa activitat inversora de l’Ajuntament i que
ha hagut de fer front a dues sentències judicials com la de Turov i la de
Sorea, que han implicat el pagament
d’indemnitzacions d’1 milió d’euros
en el primer cas i de mig milió en el
segon. “Al principi del mandat ens
vam fixar l’objectiu de reduir l’endeutament i ho hem aconseguit,
encara que hem hagut d’afrontar
indemnitzacions molt importants
fruit de la gestió irresponsable de
governs anteriors”, ha manifestat
l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig. Tam-

bé el regidor de Cultura i exalcalde,
Alfons Montserrat, ha destacat el
fet que s’haja assolit el percentatge
d’endeutament zero al mateix temps
que s’han fet més inversions que mai.
“Hem dotat el municipi de tots els
serveis necessaris per a passar de
ser un poble a convertir-se en una
ciutat menuda”, ha dit Montserrat.
Amb tot, Montserrat ha lamentat que
els grups de l’oposició no han donat
suport a cap de les inversions.
El resultat pressupostari ajustat de
2018 ha estat de 709.100 euros, que
es destinaran majoritàriament a amortitzar l’endeutament. El romanent de
tresoreria disponible per al finançament de despeses generals és de
2,1 milions d’euros, mentre que el
superàvit pressupostari és superior a
1 milió d’euros, una xifra que permet

Assolir el 0% d’endeutament
referma el compromís de
l’equip de govern amb la gestió
responsable dels recursos. A
més, implica un estalvi de prop
de 50.000 euros anuals entre
amortització de capital i
interessos financers
de complir l’objectiu d’estabilitat pressupostària. “Esquerra deixa un Ajuntament sense deutes, hipoteques, ni
herències enverinades, contràriament a la situació que es va trobar
quan va accedir a l’alcaldia. El pròxim govern municipal podrà plantejar els projectes futurs de la mane-

.

ra que estime més oportuna, sense
condicionants”, ha conclòs Monfort

Evolució del deute de l’Ajuntament d’Alcanar (2015-2019)
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S’implanta un
innovador sistema
tecnològic
d’identificació genètica
de les femtes de gos

L’Ajuntament d’Alcanar començarà

d’Alcanar. Amb aquesta identificació

El sistema d’identificació genètica de

el 15 d’abril una campanya municipal

genètica es podrà determinar a quin

dejeccions d’animals va ser l’actuació

d’identificació genètica de dejecci-

gos pertany en els excrements que es

més votada en els pressupostos par-

ons d’animals, que s’allargarà fins al

localitzen a la via pública.

15 de juny. Aquesta campanya con-

Es tracta d’un sistema innovador

sistirà en l’extracció gratuïta de sang
dels gossos, que es podrà fer als dos
centres veterinaris del municipi. Amb
aquesta mostra es podrà conèixer el
perfil genètic de cada gos, de tal manera que les dades d’ADN de cada

conegut com a Can-ID, desenvolupat per Vetgenomics, una empresa
de base tecnològica en què participa
la Universitat Autònoma de Barcelo-

ticipatius de 2018 a Alcanar, mentre
que va ser la segona més votada a
les Cases d’Alcanar. “Amb aquesta
campanya volem promoure la responsabilitat ciutadana i el civisme,
amb l’objectiu que tinguem una

na (UAB), experta en el camp del di-

població més neta i agradable”, ha

agnòstic genètic veterinari i la genò-

mascota analitzada s’incorporaran

manifestat l’alcalde d’Alcanar.

mica animal. L’Ajuntament d’Alcanar

en una base de dades que inclourà

és el primer de les Terres de l’Ebre a

Una vegada fet el perfil genètic del

tots els perfils genètics dels gossos

implantar aquest sistema tecnològic.

gos, el propietari de l’animal rebrà
una xapa identificadora per a col·locar-la al collaret. Una xapa que també facilitarà la recuperació del gos en
cas de pèrdua o robatori de l’animal.
Els propietaris d’un gos estan obligats
a fer-li la prova d’ADN d’acord amb
l’ordenança de tinença d’animals de
companyia d’Alcanar. Aquesta prova
formarà part de la base de dades municipal i l’Ajuntament la utilitzarà per
a identificar i sancionar els responsa-

.

bles de les deposicions que es troben
a la via pública
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L’Ajuntament d’Alcanar i Cemex comencen a treballar
junts per a impulsar el polígon de la Martinenca
L’Ajuntament d’Alcanar i l’empresa
Cemex han constituït una comissió de
treball per a estudiar la viabilitat d’impulsar el polígon industrial de la Martinenca. La comissió està integrada
pel secretari del consell d’administració de Cemex, Ángel Galán; el director
d’Afers Públics de Cemex, Antonio Cases; el director de la fàbrica d’Alcanar,
Tomàs Sánchez; l’alcalde d’Alcanar,
Joan Roig; la regidora d’Urbanisme,
Ivette Fibla; el regidor d’Hisenda, Jordi
Monfort; el regidor de Medi Ambient i
Natural, Jordi Bort, i l’arquitecta municipal. Després de les obres de dragatge al port industrial d’Alcanar i de
l’aposta de l’Administració portuària
per impulsar el moll número 2 d’aquest
port, l’Ajuntament posa fil a l’agulla per
a fer el port més atractiu, amb la possibilitat de crear nou sòl industrial. “Les
accions que s’han dut a terme al
port ens obrin una oportunitat i explorarem conjuntament amb Cemex
les opcions de fer-lo més atractiu a
través de la creació de sòl industrial”, ha manifestat Joan Roig.
L’actual conjuntura econòmica d’Alcanar, marcada per la crisi del sector
citrícola, fa que l’Ajuntament impulse
actuacions per a diversificar l’economia local. “Hem d’ajudar el sector
citrícola, però també hem de fer
bascular la balança cap al sector
industrial i comercial. Si no arrelem
els joves al municipi amb opcions
laborals atractives, no es quedaran
al poble”, ha assenyalat Roig.
Els terrenys del polígon industrial de
la Martinenca són en part propietat
de Cemex i, actualment, estan classificats com a sòl urbanitzable no programat. És per això que l’Ajuntament
iniciarà els tràmits necessaris per a

aprovar la modificació urbanística que

d’un port industrial com el d’Alcanar

industrial. “El port és obert al tràfic

polígon”, ha afegit Galán.

permetrà de classificar-los com a sòl
de mercaderies i això pot facilitar
l’arribada d’activitat empresarial a
Alcanar”, ha dit el batle.

També els responsables de Cemex

s’han compromès a analitzar la via-

bilitat de posar en marxa el polígon
industrial de la Martinenca. “La ini-

ciativa de l’alcalde de promoure el

polígon industrial per tal de generar
més riquesa al municipi ens sembla
encertada. Estem totalment disposats a col·laborar en l’estudi sobre
la viabilitat de desenvolupar un polígon industrial en terrenys adjacents
a la fàbrica, bona part dels quals
són propietat de la companyia”,
ha manifestat el secretari del consell
d’administració de Cemex. “Disposar

pot facilitar el desenvolupament del
La primera reunió de la comissió de

treball va tenir lloc el 25 de març. En
aquesta trobada, els responsables de

Cemex i l’Ajuntament d’Alcanar van

acordar que les reunions de la comissió de treball per a impulsar el polígon
industrial de la Martinenca es duran a

terme cada tres mesos. El port indus-

trial d’Alcanar té un calat de 12 metres, amb un moll de 320 metres de
longitud obert a mercaderia general,
així com una àrea d’emmagatzematge descoberta que ocupa una superfície de 15.000 metres quadrats. Des
de Ports de la Generalitat s’impulsa
una campanya de promoció d’aquesta infraestructura a diverses fires internacionals

.
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Alcanar dignifica l’entrada al municipi
des de la carretera TP-3318
L’accés al municipi d’Alcanar des de

la carretera TP-3318 ha experimen-

que incorporaran il·luminació led i que
s’adaptaran a la normativa vigent, de

tat un canvi significatiu durant les

tal manera que no comporten un perill

executat les obres de millora i arran-

culen per la via.

últimes setmanes. L’Ajuntament ha

per als vehicles o motoristes que cir-

jament d’aquest espai. Concretament

El projecte ha rebut l’assessorament

s’ha renovat la zona enjardinada amb
l’objectiu de dignificar l’entrada a la

localitat per aquesta via. Així, s’ha

substituït tota la vorada de l’illa cen-

tral i s’han plantat un seguit d’espècies arbustives autòctones procedents
de viveristes del municipi. “Volem

paisatgístic de l’Associació de Viveristes de Tarragona, fruit de l’acord de
col·laboració que manté amb l’Ajun-

tament d’Alcanar, i ha anat a càrrec
de la tècnica de l’entitat. També s’ha
renovat el sistema de reg i s’hi ha ins-

tal·lat una malla antigerminant. Final-

Pedrell, l’aparcament del carrer Ramón y Cajal (en el tram comprés entre
l’avinguda Catalunya i el carrer Onze
de Setembre), l’accés a Alcanar per la
carretera TP-3318 i el carrer Joan Maragall. També s’han fet passos de vianants elevats a l’encreuament entre
l’avinguda Constitució i la ronda dels
Campets, que alhora que milloraran
la seguretat dels vianants serviran per
a reduir la velocitat dels vehicles que
circulen per aquestes vies.

ment, els treballs de millora inclouen

Pel que fa a les Cases d’Alcanar,

viveristes locals”, ha assenyalat la

de llums, que seran bàculs de 9 me-

Joan d’Àustria, al tram comprés en-

dignificar aquest accés al municipi

i ho fem de la mà de les empreses

la reordenació i substitució dels punts

regidora d’Urbanisme, Ivette Fibla.

tres d’alçada i lluminàries de tipus led.

L’obra es completarà amb la instal·la-

Asfaltatge de carrers

ció de les lletres amb el nom del mu-

nicipi a la rotonda d’accés al municipi, per tal de reforçar el sentiment de
pertinença a la localitat. Unes lletres

s’han asfaltat els carrers Monturiol i
tre Monturiol i Canàries. Finalment,
a Alcanar Platja s’han asfaltat els sis

A més de millorar l’accés al municipi,

passos de vianants elevats de l’antiga

ha renovat l’asfalt de diversos car-

la via, que té una llargada de 4,5 qui-

les darreres setmanes l’Ajuntament

N-340 i s’ha repintat i senyalitzat tota

rers. Així, s’ha asfaltat el carrer Felip

lòmetres

.

L’obra es completarà amb la instal·lació de les lletres amb el nom del municipi a la
rotonda d’accés al municipi, per tal de reforçar el sentiment de pertinença a la localitat.
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Acció de govern
Sau 30, plat fort de les Festes de Maig
Les festes en honor de sant Isidre,

al preu de l’entrada, serà de 5 euros si

Els espectacles amb bous tindran

que començaran el pròxim dia 11 i

s’adquireix de forma anticipada o de

el mateix protagonisme que tots els

s’allargaran fins al 19, incorporaran
com a novetat la instal·lació d’una
carpa al costat del recinte de bous,
per tal de diversificar la programació.
L’actuació de Sau 30 serà el plat fort
de les Festes de Maig d’Alcanar. El
concert, amb el qual Pep Sala es retroba amb els músics, tècnics i road
managers de la banda osonenca,
tindrà lloc el divendres 17 de maig a
la nit al Centre Cívic. La banda s’ha
reunit quan fa trenta anys de la seua
creació i vint anys després de la mort
de Carles Sabater, un exercici de
nostàlgia que milers de seguidors han
aplaudit arreu del país.
Tres dècades després de la creació
de Sau, la banda ofereix en directe
un repàs de les millors cançons i recorda les seues gires. L’absència de
Carles Sabater fa impossible el retorn
de Sau, però ben segur que el concert
de Sau 30 atraurà el públic. Pel que fa

7 euros el mateix dia del concert a la
taquilla. Els punts de venda anticipada són el Forn de Marià, La Volta, el
bar del Serramar, l’Oficina de Turisme
i l’Ajuntament d’Alcanar.
Al marge del concert de Sau 30, una
de les novetats de les festes d’enguany serà la instal·lació d’una carpa al
costat del recinte de bous, on tindran

anys a les Festes de Maig. Així, el
dissabte 11 de maig al matí ja s’organitzarà el primer bou capllaçat, que
anirà a càrrec de la ramaderia Mansilla. També dissabte es farà la cercavila de gegants i el concert de festes a
càrrec de l’Agrupació Musical Canareva i l’Agrupació Musical L’Embur-

lloc diversos espectacles. “Cada dia,

gada, del Perelló.

rà actuacions per als joves en una

Sant Isidre amb la tradicional proces-

com a alternativa als bous, hi haucarpa, amb l’objectiu de diversificar
el programa d’actes”, ha explicat la

regidora de Festes de l’Ajuntament
d’Alcanar, Mercè Fischer. Així, hi haurà actuacions infantils, musicals, culturals, etcètera, tota una programació
que s’ha elaborat conjuntament amb
l’Associació de Joves d’Alcanar i les

El dia 15 se celebrarà la festivitat de
só fins al Mirador i l’acompanyament
de la Banda Municipal de Música. Tot
seguit, s’oficiarà la missa en honor
del patró dels llauradors. Activitats
infantils, musicals, jornades gastronòmiques, exhibicions de twirling i
patinatge, concurs de paelles i ball

Cases. “Les actuacions que farem

amb orquestra completen una àmplia

cionar la festa dels bous amb altres

primaverals, que són un moment de

a la Carpa serviran per a interrela-

i diversa programació de les festes

alternatives”, ha dit Fischer.

retrobament d’amics i familiars

.
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El sector citrícola i l’Administració es
conjuren per a capgirar la situació de crisi
ha patit enguany una crisi extrema,

guda de preus, a causa de les impor-

s’ha d’abordar, i això ho farem amb

països de l’Àfrica meridional, el sec-

però ve d’una crisi estructural que

La consellera d’Agricultura, Rama-

deria, Pesca i Alimentació, Teresa
Jordà, es va reunir el 5 d’abril amb

representants del sector citrícola (sindicats, cooperatives i productors) i de

l’Ajuntament d’Alcanar per a treballar

conjuntament i superar la crisi que
pateix aquest sector. En aquest sentit, la consellera va anunciar que el 17

de maig es constituiran els grups de

la creació d’uns grups de treball
que es constituiran al maig”, va manifestar la titular d’Agricultura.

tacions massives de taronges dels
tor pateix una crisi estructural. “Hi ha

dues crisis: la de preus d’aquesta
campanya i l’estructural. La creació

Els assistents a la reunió van mostrar

dels grups de treball ha de servir

“Sindicats, productors i Adminis-

cients que hi ha coses que s’han de

per defensar la dignitat de la nos-

dors han de ser conscients del que

la voluntat de treballar conjuntament.

perquè els productors siguin cons-

tració hem de treballar tots junts

millorar, mentre que els consumi-

tra pagesia i el futur. La citricultura

ebrenca és òptima, però no podrem

treball, en què es consensuaran les

anar endavant si les condicions de

les quals es planteja la creació d’una

són les mateixes”, va explicar l’alcal-

metria de millorar la comercialització

Al marge de la crisi que ha viscut el

actuacions que cal emprendre, entre

competència amb països tercers no

circumscripció econòmica, que per-

de d’Alcanar, Joan Roig.

de la fruita. “El sector dels cítrics

sector aquesta campanya per la cai-

implica consumir productes locals

o de fora de la Unió Europea”, va dir
el membre de la Comissió Permanent
d’Unió de Pagesos, Rafel Verdiell, en
referència als productes químics que
contenen les taronges d’importació i a

.

les emissions de CO2 que es produei-

xen amb el seu transport

Alcanar, l’únic municipi del Montsià que
aconsegueix el Segell Infoparticipa
amb el 100% de puntuació
La Universitat Autònoma de Barcelona

nia puga tenir confiança en les adminis-

la qualitat i la transparència de la co-

110 administracions locals, comarcals i

de puntuació a l’Ajuntament d’Alcanar,

L’Ajuntament d’Alcanar ha treballat

(UAB) ha lliurat el Segell Infoparticipa a
municació pública local amb el 100%

l’únic de la comarca del Montsià i un
dels 32 de tot el país que ha obtingut
el 100% d’indicadors positius. L’alcal-

de, Joan Roig, va recollir el segell el 13
de març en un acte que va tenir lloc al

Rectorat de la UAB, en el qual la recto-

ra, Margarita Arboix, va felicitar les ad-

ministracions distingides i va agrair-los
l’esforç per fer possible que la ciutada-
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tracions públiques. En aquesta edició,
provincials han rebut el segell.

intensament els últims tres anys amb

l’objectiu que l’Administració funcione
amb la màxima transparència i que to-

tes les persones puguen accedir a la

essent l´únic de la comarca del Montsià i un dels pocs de Catalunya amb
aquesta puntuació. Ens sentim molt
orgullosos de la fita aconseguida”, ha
manifestat el batle, que hi ha afegit:
“Esquerra sempre ha procurat la màxi-

informació sobre l’acció de govern i

ma transparència en la política munici-

manera útil i eficient. “El nostre ajun-

polític local d’Esquerra de l’època de

amb la màxima puntuació, el 100 %,

l’ajuntament siguen de vidre”

els serveis que presta el consistori de

pal. Manllevant i reprenent la idea d’un

tament ha rebut el Segell Infoparticipa

la República: volem que les parets de

.

Acció de govern
Un carril bici millora la connexió entre
Alcanar i les Cases
Les obres de construcció d’un carril

ta, que és la més pròxima al camí de

bici entre Alcanar i les Cases han fina-

Virol”, ha explicat la regidora d’Urba-

litzat. Els treballs han consistit a fer un

nisme de l’Ajuntament, Yvette Fibla.

mur d’escullera en un tram d’aquest

L’amplada mínima del carril bici és

camí per tal de contenir la plataforma,
per la qual cosa els veïns han cedit els

d’1,5 metres, mentre que a la part més

manera, s’ha aconseguit adequar la
velocitat dels vehicles al tipus de via i

ampla arriba fins als 2 metres. Pel que

terrenys. També s’han formigonat els

s’ha incrementat la seguretat tant dels

fa a l’amplada de la calçada per als

ciclistes com dels vianants.

sobreamples del camí per a guanyar

vehicles, és d’entre 3,3 i 4,5 metres.

amplària. “Des de l’Ajuntament hem

A més de senyalitzar el carril bici amb

Les obres han anat a càrrec del servei

fet les gestions pertinents per tal que

pintura, s’hi han instal·lat unes pilones,

els veïns cedissen de forma voluntà-

de plàstic i abatibles, per a separar

portat cap cost per a l’Ajuntament

ria els terrenys en la zona més estre-

els ciclistes dels vehicles. D’aquesta

d’Alcanar

de manteniment de carreteres de la
Diputació de Tarragona i no han com-

.

Adjudicades les obres de construcció
de l’auditori municipal

L’Ajuntament d’Alcanar ha adjudicat
les obres de construcció del teatre
auditori José Antonio Valls a la Unió
Temporal

d’Empreses

Construïm

Auditori Alcanar per un import total de
2,3 milions d’euros. Aquesta ha estat
l’empresa que ha presentat la millor
oferta d’acord amb el plec de condicions administratives de contractació
de l’obra. A més, l’empresa s’ha compromès a executar totes les millores

nistrament de les butaques de l’audi-

derrocar el passat gener, ja que s’in-

tori, el vestíbul, el mobiliari de l’esce-

clourà un terreny annex. Així, la su-

nari i de l’edifici annex.

perfície total serà de 838,52 metres

La previsió de l’Ajuntament és que
enguany s’execute la fonamentació,
l’estructura i tancament de l’edifici. De
fet, el consistori ha separat el cost del
projecte en diverses anualitats per a
poder equilibrar el finançament, que
a més de fons municipals es finançarà a través de subvencions de PAM
(amb un import ja aprovat de més de
400.000 euros). Al pressupost municipal d’enguany s’ha previst una partida

quadrats. L’escenari tindrà unes dimensions de 16 per 8 metres, mentre que la sala tindrà capacitat per un
total de 402 butaques. L’accés principal a l’auditori serà a través de l’avinguda de Catalunya. “Hem dissenyat
un edifici que permetrà modulació i
versatilitat, per tal de maximitzar les
possibilitats funcionals de tots els
espais. Un municipi com Alcanar,
amb les entitats culturals i musicals
que tenim, mereix un nou audito-

que figuraven al plec sense cap cost

de 800.000 euros.

addicional per a l’Ajuntament. Entre

Pel que al nou edifici serà més gran

d’aquestes entitats”, ha explicat la

aquestes millores s’inclou el submi-

que l’històric, que es va acabar d’en-

regidora d’Urbanisme, Ivette Fibla

ri que reculli totes les necessitats

.

13

A NIVELL PERSONAL
Aquest és l’últim escrit de la legislatura i per això, m’agradaria
fer un petit resum de tot allò que hem viscut.
No ha sigut gens fàcil pel nostre partit fer front a tots els
esdeveniments que han anat succeint en aquests quatre
anys, i en l’àmbit municipal molt menys. Al fet d’haver-nos
quedat completament sols, se li sumava la mala relació que
hi havia amb l’equip de govern i d’aquí, personalment, els
dubtes a l’hora d’agafar el càrrec i seguir endavant, o deixarho anar!. Ara fa un any i quatre mesos que vaig emprendre
l’aventura més gran de la meva vida, després de ser mare, i
únicament tenia clara una cosa: el meu objectiu era treballar
per la gent d’Alcanar, únicament i exclusiva per a això, sense
baralles, sense guerres, sense els famosos NO només
perquè estàs a l’oposició,...com a socialistes sempre mirant
pel bé de la gent independentment dels ideals polítics, del
partit que voten, tots som iguals i tots som persones, jo la
primera!...I així ho vaig transmetre, i així ho hem anat fent
durant aquest temps!

Ara podem dir, amb molt d’orgull, que les coses han canviat!
Davant les adversitats o caus, o et fas més fort, i arribats a
aquest moment, quan ningú donava “un duro” per nosaltres,
quan es dubtava si el partit socialista podria presentar llista
a les noves eleccions, podem dir que al final...no ho hem
fet gens malament, que tenim un equip fort, un equip de
persones amb moltíssimes ganes de treballar per tota la gent
d’Alcanar, Les Cases i Alcanar-Platja i amb molta il.lusió i força
per a emprendre aquests quatre anys que tenim al davant!
Quan acaba una etapa, sempre m’agrada fer balanç de les
coses bones viscudes, per a guardar-les a la memòria i que
mostri un somriure en recordar-les... i les dolentes, només
per a aprendre d’elles!
Així que només em queda dir una cosa, en l’àmbit personal,
i encara que no sigui políticament correcte, a mi em van
ensenyar que “es de buen nacido, ser agradecido”. Vull donar
les gràcies a tots els companys regidors de l’Ajuntament
d’Alcanar i al Sr. Alcalde, pel vostre suport i perquè ha sigut
un plaer treballar junt amb vosaltres!.

El negoci de la brossa fa pudor.

de residus COPATE”.

La gestió dels residus urbans és una qüestió que es pot tractar
abastament i des de diferents perspectives. Actualment un
corrent per municipalitzar aquest servei recorre el país, és el
cas de Navàs, on hi governa la CUP i on el seu alcalde, Jaume
Casals, va vindre a Alcanar per explicar-nos aquesta nova
etapa i els resultats tan positius que n’han obtingut.

Actualment, tenim 19 illes de contenidors soterrats a Alcanar
i 6 a Les Cases, quins seran els costos per extreure aquests
contenidors i qui ho acabarà pagant?

Però avui no hem vingut a parlar d’això, sinó de la gestió dels
contenidors, no només a Alcanar sinó a bona part de l’Ebre.
Molts encara recordem els antics contenidors verds que hi
havia als nostres carrers, i no fa massa anys vam veure com
els diferents grup polítics del territori van decidir crear unes
noves illes de contenidors soterrats, ara però, sembla que
tornen els canvis, tornem enrere. Este nou canvi comença
amb la nova gestió dels residus urbans, que ara passarà a
ser gestionada per la UTE formada per Acciona i FCC durant,
almenys, els propers 4 anys, prorrogable 2 anys més, amb
un contracte milionari de quasi 6.000.000 d’euros anuals.
Aquesta nova gestió, ha implicat diferents canvis tècnics
i que han dut a l’actual equip de govern a tornar a l’antic
sistema de gestió de contenidors tradicionals.
Esta decisió ha comportat, de moment, una despesa
pressupostada per aquest 2019 de 150.000€ per la compra
dels contenidors, a la qual se li han de sumar els 400.170,77
euros pressupostats també aquest 2019, per al “tractament
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Es seguirà mantenint la ubicació actual d’aquestes 25 illes o
bé s’instal·laran noves illes? I si es que sí, on està prevista la
seua instal·lació? Cal recordar que en algunes d’aquestes illes
s’hi han instal·lat càmeres per tal de “vigilar” els contenidors,
amb un cost d’inversió d’uns 40.000euros.
La implementació gradual dels nous contenidors de
superfícies es farà de forma gradual, s’ha calendaritzat
aquesta implementació?
Des de l’Assemblea local d’Alcanar i les Cases, ens fem
totes aquestes preguntes i també perquè no es va assajar de
forma adequada el sistema de contenidors soterrats abans
d’implantar-se arreu del municipi i del territori, un sistema
que va començar a caminar fa poc més de 10 anys, el març
de 2008 amb la implementació de 128 contenidors al nostre
municipi. No té cap sentit que la inversió que es va realitzar
aleshores haja quedat en un no res, tot per una falta de
previsió alarmant.
Tornarem a repetir aquest error? On està l’estudi econòmic i
tècnic sobre la viabilitat del projecte a llarg termini. Una inversió
que fa pudor i que (com sempre) acaba pagant la ciutadania.

Els grups municipals opinen
L’ESPERA ETERNA

per a costos fixes i menys per a inversió e innovació.

Acabem legislatura i tornem a deixar escapar l’oportunitat de
donar-li el canvi que tant de temps reclama i necessita Alcanar.

Aquesta falta d’inversió en els sectors productius i tan
reivindicada pel nostre grup polític, encara es veu molt més
agreujat en moments com els actuals, on patim una de les
pitjors campanyes citrícoles de la història i s’entreveu un futur
molt negre per al sector. Davant la falta d’alternatives, en el
cas de no trobar una sortida a aquesta problemàtica, Alcanar
se’n pot veure molt perjudicat, és allò que té posar tots els
ous al mateix cistell, i després d’anys i anys advertint-ho, s’ha
posat de manifest aquesta clara necessitat.

Alcanar, utilitzant l’argot futbolístic és l’eterna promesa, té un
grapat de virtuts i potencials però no acaba d’explotar mai.
Passen les temporades, i malgrat que se li tenen dipositades
moltes esperances, no aconsegueix destacar, ni fer-se un nom.
Un enclavament i uns paisatges idíl·lics, una gastronomia
sublim, 14 quilòmetres de platges fantàstiques, un patrimoni
cultural de primera línia, un sector citrícola número u al món,
una gent acollidora i treballadora com cap, un port pesquer
i un port industrial carregats d’oportunitats....i així mil virtuts
més però què els últims governs no han sabut acabar d’
explotar-ho i s’han limitat a fer bona aquella frase popular
“mareta meua que me quede com estic” en l’única intenció
aparentment, de mantenir la cadira.
En les últimes legislatures s’han centrat els esforços a oferir
nous equipaments a la ciutadania, que per una part està molt
bé però també genera despesa i s’han oblidat de fomentar i
potenciar actius que generin ingressos i que ajudin a costejar
aquesta despesa. Exemple clar, fa més de 10 anys que ens
movem entre els 8 i 9 milions d’euros de pressupost cada any
i cada any augmenta la despesa en el manteniment dels
equipaments i en canvi no augmenten els ingressos en la
mateixa proporció. I al final són faves contades, més diners

No tenir cap estratègia turística o falta d’una imatge positiva
i atractiva per atreure noves inversions, fan que haguem
generat unes mancances greus durant les últimes legislatures.
On està la capacitat d’atracció d’aquest Ajuntament cap
a empreses que poguessin tenir interès en instal·lar-se al
nostre municipi, on està la innovació per generar bones
expectatives a inversors turístics que vegin el nostre territori
com una oportunitat? Que se n’ha fet d’aquell hotel que es
volia instal·lar a Alcanar-Platja? Pregunteu, pregunteu....
Pensem que és el moment de donar un cop de timó i dirigir el
vaixell cap a un destí de prosperitat, de benestar i il·lusió, un
factor aquest últim, que s’ha perdut per complet.
L’equip de Junts per Alcanar, les Cases i Alcanar Platja
estem convençuts de poder dirigir aquest vaixell, SOLS O
ACOMPANYATS, cap a la direcció correcta.

Del 0 al 100%
Encarem la recta final del mandat amb la satisfacció d’haver
assolit gran part dels objectius que ens vam fixar per
aquests quatre anys. El mandat 2015-2019, juntament amb
l’anterior, s’han caracteritzat per una activitat inversora com
mai abans havia conegut el nostre poble i projectes com
el dels Josepets, el Mercat Municipal o el Centre Esportiu
Municipal, entre altres, han permès fer un salt qualitatiu
importantíssim al nostre poble. Ara, amb l’inici de les
obres del nou Auditori tanquem una etapa i en comencem
una de nova. I la tanquem, a més, deixant l’economia de
l’Ajuntament completament sanejada, sense deutes ni
hipoteques que condicionen el pròxim govern municipal
sorgit de les eleccions de maig.
En la darrera sessió plenària del 28 de març, vam portar al
Ple una proposta de modificació de crèdit que ens permetrà
cancel·lar el darrer dels crèdits que l’Ajuntament tenia vigent
mitjançant l’aplicació d’una part del superàvit obtingut de
l’exercici 2018. D’aquesta manera, el nostre Ajuntament
assolirà el deute 0. I això, tan sols ha estat possible gràcies
a la prudència i seriositat amb la qual s’han elaborat els
pressupostos en els darrers temps i al rigor i la responsabilitat

amb què s’han executat. Tan sols d’aquesta manera ha estat
possible amortitzar anticipadament més de 2,2 milions
d’euros en el darrer any, fet que ha permès, alhora, generar un
estalvi molt important de recursos que s’han pogut dedicar
a finançar altres projectes. I això s’ha aconseguit malgrat
haver hagut d’entomar herències enverinades, en forma de
sentències judicials, que han suposat haver de fer front al
pagament de més d’un milió i mig d’euros pels casos TUROV
i SOREA, fruit de la gestió irresponsable de governs anteriors.
I hem aconseguit fer tot això assolint un dels altres grans
objectius que ens vam fixar: fer el nostre Ajuntament encara
més transparent, obert i proper a la ciutadania. I així ens ha
estat reconegut, mitjançant l’assoliment del 100% en el segell
InfoParticipa atorgat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació
per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de
Barcelona, després d’haver validat el compliment de més de
200 paràmetres diferents relacionats amb la transparència, la
comunicació i la participació en la web de l’Ajuntament.
Malgrat tot, som conscients que encara queda molt camí
per recórrer i per això seguirem treballant fins a l’últim dia,
encarant els reptes que tenim al davant amb la mateixa
il·lusió i ganes de sempre. Seguim!
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Alcanar s’adhereix al Dia Mundial de l’Activitat Física
L’Ajuntament d’Alcanar s’ha ad-

una bicicletada.

“Organitzem

tivitat Física van continuar amb

Física que enguany ha arribat

l’Activitat Física perquè consi-

lesions esportives a càrrec del

herit al Dia Mundial de l’Activitat

activitats pel Dia Mundial de

a la desena edició amb el lema

derem l’esport una eina trans-

L’Organització Mundial de la Sa-

la pràctica de l’esport amb uns

minuts d’activitat física diària als

de l’Ajuntament promovem fa-

fants i adolescents.

la ciutadania perquè cal que els

“Activa la vida, millora la vida”.

versal, que permet relacionar

lut recomana la realització de 30

hàbits de vida saludables. Des

adults i 60 minuts en el cas d’in-

cilitats per a practicar l’esport a

Els actes, però, no s’han concentrat en una única jornada sinó

que de forma prèvia ja es va organitzar una caminada popular,

nostres veïns i veïnes prenguen
consciència dels beneficis de

l’activitat física”, ha manifestat
l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig.

una xerrada sobre la prevenció de

Desenes de veïns van participar

portives diverses el mateix dia 6

passat 31 de març, tot i que el

Dia Mundial de l’Activitat Física- i

Els actes del Dia Mundial de l’Ac-

lesions esportives, activitats es-

en la caminada de primavera el

d’abril –que és quan es celebra el

temps no va ser gaire favorable.
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la xerrada sobre prevenció de

responsable de medicina esportiva de la Clínica Terres de l’Ebre,
Joaquim Guasch, amb gran assistència de públic.

Pel que fa al Dia Mundial de l’Ac-

tivitat Física, el 6 d’abril, van organitzar-se sessions dirigides de

zumba i ballet, així com partits de
futbol sala i bàsquet. I, finalment,
els actes es van tancar l’endemà

diumenge amb una bicicletada
popular a les Cases d’Alcanar.

A continuació us deixem un àl-

bum fotogràfic que recull diversos

.

moments de les activitats organitzades

Vida local
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El col·leccionable L’Abans recupera
un segle d’història d’Alcanar
Alcanar acaba d’estrenar el seu àlbum de fotos familiar en
forma de fascicles col·leccionables, amb prop d’un miler

després de tres anys de gestació

d’imatges antigues datades entre el 1890 i 1989. L’Abans:

Abans de proposar el seu projecte a un ajuntament, l’em-

Alcanar, recull gràfic 1890-1989, publicat per l’editorial
Efadós, ha estat possible gràcies al treball dels historiadors Joan Batiste Beltran i Helena Fibla i a la col·laboració
de més d’una seixantena de veïns i veïnes que han cedit gran part de les imatges per a aquest document gràfic
que constitueix la història il·lustrada més completa sobre
el nostre municipi. L’Abans és una col·lecció amb més de
cent volums editats i el d’Alcanar se suma als tres únics
de les Terres de l’Ebre: els d’Amposta, Tortosa i Deltebre.
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L’Abans: Alcanar, recull gràfic 1890-1989 surt a la llum

presa Efadós fa un estudi de màrqueting comercial per
a comprovar la resposta que podria obtenir en aquella
ciutat. En el cas d’Alcanar, malgrat tenir poc menys de
10.000 habitants, va estimar que la resposta podria ser
molt positiva i que el projecte era viable. Així, ara fa tres
anys, representants de l’empresa van presentar la proposta al govern municipal. Llavors, l’Ajuntament va traslladar l’encàrrec a Helena Fibla i Joan Batiste Beltran, que
van acceptar-lo de bon grat, tot i ser conscients de l’in-

El volum dedicat a la vida quotidiana d’Alcanar i les Cases,

tens treball de camp que tenien al davant. A partir d’aquí,

amb 824 pàgines, té un pes aproximat de quatre quilos i

es va iniciar una campanya de difusió per a l’arreplega de

conté unes mil fotografies, restaurades digitalment, impre-

fotografies dels particulars i, paral·lelament, va començar

ses a dues tintes, en color sèpia. Amb una enquadernació

la intensa labor dels dos autors d’arreplegar informació

de luxe, el llibre s’edita en fascicles de periodicitat setma-

de primera mà dels cedents de les fotografies per a, en

nal i està estructurat en set blocs temàtics que presenten la

acabat, seleccionar-les i començar a elaborar el llibre, se-

vida quotidiana de la població des d’una vessant antropo-

guint escrupolosament les indicacions de la rigorosa línia

lògica: els carrers i els edificis rellevants, les festes i les tra-

editorial. “Hem hagut d’anar a les cases dels veïns i fulle-

dicions, les escoles, l’àmbit del treball i els esdeveniments

jar els àlbums de fotografies i escoltar moltes històries i

històrics viscuts al municipi. La professora Maria José Car-

anècdotes. Fins i tot, hem viscut moments molt emotius

bonell, experta en història antiga, és l’autora del pròleg.

al costat de gent que s’ha emocionat recordant amics i

Seguint la línia editorial, cadascun dels capítols comprén

familiars que apareixen a les fotos”, ha explicat Beltran,

diversos fascicles i té una introducció i un seguit de textos

que ha afegit: “Es tracta d’una labor vocacional que va

destacats. Cada pàgina està il·lustrada amb una o dos fo-

molt més enllà de les hores invertides. El treball de recer-

tografies, amb els corresponents peus de foto.

ca és molt intens, però el resultat compensa”.

A l’hora d’explicar com era el nostre municipi en aquests

A hores d’ara, el llibre encara està en procés de confec-

cent anys d’història, en tot moment s’ha posat l’èmfasi en

ció. Els autors acaben de tancar el segon capítol, dedicat

l’aspecte humà. És per això que en la majoria de fotografies

a les festes i, seguint l’ordre del sumari, ja han començat

hi apareixen molta gent i moltes persones ja desaparegu-

a elaborar el tercer, que correspon a l’agricultura i la pes-

des, la qual cosa aporta un enorme valor històric a aques-

ca. El fet que la publicació siga en format de fascicles set-

tes imatges, localitzades en calaixos i àlbums familiars i

manals els dona marge suficient per a continuar treballant

que, en alguns casos, gairebé ja havien caigut en l’oblit.

sense interrupció.

Cultura

Un miler d’imatges
Fusters, xofers, pageses, cosidores, equips de futbol, dinars al prat, al Remei, comunions, curses, colles d’amics,
grups d’escolars, etc., són només algunes de les moltes
temàtiques de les fotografies publicades. Gairebé una setantena són del fons fotogràfic de l’Ajuntament, la majoria
de les quals són de festes de bous i de les Quinquennals
de 1969. Moltes altres pertanyen a la col·lecció privada
de Beltran, sobretot les referents als nuclis urbans. L’empresa solament ha acceptat fotos en format de paper i
en blanc i negre, llevat de les que ha cedit la Cooperativa
Exportadora d’Agris, que provenen d’un arxiu digital.
Tot i que la majoria d’originals estaven molt deteriorats, les
imatges publicades tenen una qualitat i una definició excel·
lents a causa de l’impecable procés d’edició i de restauració
a què han estat sotmeses. Per a elaborar el llibre s’han posat
a disposició dels autors més de 1.800 fotografies. S’espera
que la presentació al públic d’aquesta publicació i la sortida
a la venda dels primers fascicles facen incrementar la quantitat de fotografies cedides per particulars i que els autors
es vegen obligats a fer una nova selecció entre les més de
2.000 imatges que preveuen finalment reunir.
Pel que fa a les fotografies més antigues de la col·lecció,
corresponen a finals del segle XIX, estan fetes en cartró
doble de color salmó i es troben entre el lot de les cedides per Juan José Segarra. Una correspon a la cele-

aquestes imatges estaran a disposició dels veïns i seran
d’especial utilitat per a aquells estudiants que facen treballs de recerca sobre el municipi.
Com tenir un arxiu a casa
El divendres 5 d’abril els primers subscriptors van tenir
l’oportunitat d’adquirir debades les cobertes i el primer
fascicle de l’obra. A partir d’ara, podran comprar un nou
fascicle setmanal per 3,10 euros durant 50 setmanes. Al
cap d’un any de lliuraments setmanals, les enquadernaran.
Aquelles persones que estiguen interessades a fer la
col·lecció encara hi són a temps. Poden fer la seua reserva als següents punts de venda: a Alcanar, a l’Estanc
de Dalt, l’Estanc de Baix i a la Botiga, i a les Cases, a
l’Estanc de Jordi. En el moment del tancament d’aquest
número i a pocs dies de la presentació al públic, ja s’han
comptabilitzat prop de 300 subscriptors. La majoria
d’ells coincideixen a dir que aquest llibre és una gran
oportunitat de tenir a casa el major arxiu històric sobre

.

Alcanar, un àlbum familiar que ens cohesiona com a poble i com a societat

bració dels bous al Camí Ample i l’altra mostra un dinar
familiar al prat, on apareixen, entre altres, el seu bes-iaio
matern i els seus oncles.
D’altra banda, l’Ajuntament i l’editorial Efadós han signat
un conveni per a la cessió de la col·lecció de fotografies
digitalitzades amb motiu de l’edició del llibre. D’aquesta
manera, les mil fotografies publicades passaran a formar
part de l’arxiu municipal d’Alcanar. A partir de llavors,
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Tauler d’anuncis
L’Ajuntament d’Alcanar i els paradistes del mercat municipal han engegat la campanya “Vine al mercat i et convidem
al teatre”, amb l’objectiu de fomentar aquest equipament,
que ja fa un any que es va renovar. Cadascuna de les parades del mercat municipal disposa d’unes butlletes que
els compradors han d’emplenar i ficar a l’urna que hi ha
al mateix mercat per a participar en el sorteig que es fa
mensualment a Alcanar Ràdio. El següent espectacle que
se sortejarà es “Shirley Valentine”, de Willy Russell, que es
representarà el 31 de maig a les 22 hores al Teatre Auditori
Felip Pedrell, de Tortosa.

CAMPANYA “VINE AL MERCAT I
ET CONVIDEM AL TEATRE”

La Regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament d’Alcanar comunica que
fins al divendres 14 de juny es poden sol·licitar a l’Oficina de Serveis
Agraris les autoritzacions per a fer cremes agrícoles al terme municipal d’Alcanar.

OBERT EL TERMINI PER
SOL·LICITAR LA CREMA AGRÍCOLA

Ja estan aprovades les bases de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la promoció del logotip de les Festes Quinquennals d’Alcanar 2019 en equipaments, com ara samarretes. El termini de
presentació de sol·licituds és obert fins al 10 de maig de 2019. El model normalitzat de sol·licitud i justificació de subvenció pot sol·licitar-se
al Registre de l’Ajuntament o a la Regidoria d’Esports (Serveis Agraris).
També podreu trobar el document amb les bases a l’e-tauler del web
municipal

.

PROMOCIÓ DEL LOGOTIP
DE LES QUINQUENNALS 2019
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Un passeig pels primers carrers d’Alcanar

El Carrer Nou, presidit al seu capdamunt per la torre de la muralla que envoltava el
primer nucli poblacional d’Alcanar.

En aquest article, basat en el treball de
recerca “El nomenclàtor d’Alcanar”, de
Ruth Ramal, fem referència a l’evolució
dels carrers del nostre poble, des de la
seua creació fins al segle XX. Les dates de
les vies de nova creació que s’esmenten
han estat tretes dels llibres dels padrons
de l’arxiu municipal d’Alcanar. En molts
de casos, la data s’ha de considerar
aproximada, ja que, antigament, la majoria
de vegades no quedava constància escrita
o documentada de l’obertura de carrers.
Entre els segles XIV i XV trobem els
primers esments de vies públiques en el
petit nucli emmurallat d’Alcanar: carrers de
Forcadell, dels Archs, de Jesús, Major, de
laClaveguera i del Forn. Aquest últim és
el més antic i el seu nom es deu al fet que
s’hi trobava el forn de la vila. El carrer de la
Claveguera era el punt de desembocadura
de les aigües del nucli antic del poble,
que feien cap al Vall, als camps de fora
muralla, on al segle XVII es va construir la
Cisterna del Vall. Aquest primer nucli urbà
era format per unes 150 cases i veié el seu
primer eixample al segle XVIII, a la zona
coneguda com el Rocall.
Al segle XVIII va tenir lloc el primer
eixamplament del nucli antic amb la
urbanització de diversos carrers, com el
carreró del Mar, el carrer del Mar, el del
Bruch, el del Pare Claret o el del Camp,
que era el carrer de sortida cap als camps

i les terres de conreu de la població
canareva. També és d’aquesta època el
carrer del Palau, al final del qual hi havia
l’entrada de l’edifici que du el mateix nom
i que fou construït per Juan Caballero en
aquest mateix segle.
Va ser al llarg del segle XIX quan van tenir
lloc els eixamplaments cap a la part nord i
la part oest de l’actual nucli antic d’Alcanar.
Així, l’any 1829 es van obrir els següents
carrers: Hug de Folcalquer, Nou, Pouador,
Roser, Sant Francesc, Càlig, i Sant Isidre.
L’any 1832 el cementeri municipal, que fins
llavors era a la zona nord-est del poble, es
va traslladar a l’actual emplaçament, als
afores de la vila, i el lloc de l’anterior fossar
es va començar urbanitzar.

Ara fa...
la mateixa nomenclatura que apareix a
l’esmentat document municipal: Plaça
Sant Roch, Camí de les Basses, Basses,
C/ de Sant Joan, C/ de Sant Pere, C/ de
les Parres, C/ de Sant Bru, C/ de Sant
Ramon, C/ de Sant Nicolau, Carrer i camí
d’Ulldecona, C/ de Sant Agustí, C/de
Sant Antoni, Carrer i camí de l’Almenay,
C/ de Loreto, C/ de Méndez Núñez, C/ de
l’Hospital, C/ de la Carolina, C/ d’En Poado,
C/ d’En Cervantes, L’Hospital, Carrer i camí
de Vinaròs, Plaça, C/ Major, C/ de la Vall, C/
dels Archs, C/ del Palau, C/ de Forcadells,
C/ de Jesús, C/ de la Claveguera, C/ Nou,
C/ de Bon-matí, C/ de Sant Miquel, C/
del Camp, C/ de la Mar, Carretera a Sant
Carles de la Ràpita, C/ del Cementiri, C/
del Campanar, C/ d’En Coallé, C/ de Sant
Francisco, C/ del Rosari, C/ del Terreo,
C/ de les Roques, C/ dels Ayres, C/ del
Arrabal, C/ del Remey. Tal i com es pot
observar, alguns noms d’aquests carrers
es mantenen actualment però els escrivim
de forma diferent. També és curiós que
la majoria de carrers de la zona nord, els
compresos entre el Camí Ample i el C/ Sant
Ramon, corresponen a noms de sants.
En el pròxim número farem un nou
passeig pels carrers d’Alcanar per a
repassar els canvis de nom que han tingut
al llarg del temps, sia per raons polítiques
o socials, així com algunes curiositats que
s’amaguen darrere de la seua història

.

L’any 1845 consta que es van obrir dotze
carrers més, en concret els que avui
coneixem amb els noms de Felip Pedrell,
Generalitat, Camí Ample, Parres, Sant Bru,
Sant Joan, Sant Ramon, Sant Miquel, Sant
Nicolau, Sant Pere, Bonmatí i Campanar.
El 1861 es van obrir els del General
Prim, Remei, Roques, Sant Antoni i dels
Terrers. Finalment, correspon a l’any 1876
l’obertura dels carrers dels Dolors, de les
Eres, de Sant Agustí i de Sant Antoni.
Cap a l’any 1900 la part oest del poble
gairebé no estava urbanitzada. De fet, el
plànol oficial de l’Ajuntament d’Alcanar del
1909 indica que només hi havia 46 carrers
urbanitzats i que detallem tot seguit, amb

Imatge del Carrer de Jesús. L’any 1841
ja s’anomenava així i estava constituït

per 16 cases habitades. Es desconeix
la data de la fotografia.
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Festes de Maig 2019

Oci

Formació

Infància

· TU TENS LA CLAU
EXPOSICIÓ SOBRE SALUT,
BENESTAR I PREVENCIÓ DE
DROGUES
DEL 15 D’ABRIL AL 5 DE MAIG
Sobre la prevenció de les addiccions i altres conductes
de risc per als adolescents i joves de les Terres de l’Ebre.
Projecte elaborat per PROJECTE HOME CATALUNYA.

· CONCERT SAU30
DIVENDRES 17 DE MAIG

En horari de la Biblioteca
.Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat

Centre
Cívic
a
partir
de
la
01.00
hores
Preu: 5 euros (anticipada) Llocs de venda: Forn de Marià, La Volta, Bar del Serramar, Oficina de Turisme i Ajuntament d’Alcanar

· LLEGIM JUNTS
DEL 29 D’ABRIL AL 2 DE MAIG

Taquilla: 7 euros

Hora: 17.00 h

· FESTIVITAT DE SANT ISIDRE

Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat

· PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: “PAPA, NO VULL
QUE ET TANQUIN A LA PRESÓ. A COR OBERT”,
DE ROBERT GARCIA PANO
DIVENDRES, 10 MAIG
Hora: 19.00 h.
Lloc: Biblioteca Pública Trinitari Fabregat

11.30h.: Processó fins al Mirador amb l’acompanyament de la
Banda Municipal de Música, i tot seguit Santa Missa en honor a
Sant Isidre Llaurador.

AGENDA

Recomanacions literàries
01

Anatomia
Hélène Druvert
Editorial: Maeva Young
Edat recomanada: A partir de 8 anys
Anatomia és un recorregut per l’interior del cos humà com mai abans l’havíem vist. El llibre, de gran format,
conté textos breus i científics amb excepcionals animacions per a endinsar-se fins a tots els racons del
nostre cos: els músculs, els ossos, el sistema nerviós, el cervell... Tots els secrets del cos humà, desvelats
en aquest meravellós llibre.

Les dotze dobles pàgines amb solapes animades amb encunyacions a làser, dissenyades per Hélène

Druvert, recorden les tradicionals taules anatòmiques del segle XIX. Els textos, breus i accessibles, han

estat redactats per son pare, que és metge, i introdueixen els jóvens lectors en els misteris de l’anatomia.
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Agenda
· FORMACIÓ DE FORMADORS
(40h)
DATES: MARÇ - MAIG (DEL 25
DE MAIG AL 27 DE JULIOL, ELS
DISSABTES, DE 9 A 13.00 h)
Acció formativa organitzada per l’Àrea de
Desenvolupament Local de l’Ajuntament.
Només persones en actiu. Cal inscripció
prèvia. Gratuït

· CONFERÈNCIA L’A,B,C DELS NEGOCIS
DISSABTE, 4 DE MAIG
Organitzada per l’Àrea de Desenvolupament Local de l’Ajuntament.

· CONFERÈNCIA: “POSEM
UNA MICA D’HUMOR A LA
MATERNITAT” AMB SARA
PALACIO
DISSABTE, 4 DE MAIG
17.30 (Casal Cívic Trinitari Bel)
Premi Madresfera a tota la seua trajectòria, autora del llibre Relaxing mum
(of café con leche) i del blog Mamisybebes. Escriu a Mujeres y Madres
Magazine, a Yo leo, tú lees, a Trucos
para mi blog i a la revista Grazia.

Hora: de 12.00 a 13.30 h.
Preu: 5 euros

AGENDA AGENDA
· JORNADES DEL LLAGOSTÍ
DEL 24 DE MAIG FINS AL 23 DE JUNY
Amb la col·laboració del col·lectiu gastronòmic del municipi
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L’única història
Julian Barnes
Angle Editorial
Diuen que el primer amor té conseqüències per a tota la vida. Que
queda gravat en la memòria. Marcat a foc. Impossible d’oblidar. Per
molts anys que passen. Tothom hi està més o menys d’acord. En
línies generals. Per tant, la primera és “L’única història”. Aquest és
el títol de l’últim llibre de Julian Barnes (Regne Unit, 1946).
“Estimar molt i patir molt, o estimar poc i patir poc”. Aquesta és la
premissa amb què comença la novel·la. La història d’en Paul i de
la Susan té uns components que la fan molt especial. Boja. Total.
Sense límits… Ell és un jove estudiant de 19 anys. Ella en té 48. És
casada, infeliçment casada, i té dues filles ja grans. Es coneixen en
un club de tenis i comencen a sortir junts. Barnes explora el temps
i la memòria. Obvia les convencions socials i evoca la gran història
d’amor d’en Paul i de la Susan anys després, quan ja fa temps que
no estan junts.
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“La festa de Sant Antoni és la més antiga, participativa i inclusiva”
Núria Prades Sancho, il·lustradora
L’autora i il·lustradora local Núria Prades
Sancho ha editat el seu segon llibre de la
col·lecció local “Homenatge al meu poble”,
dedicat a la festa de Sant Antoni. Una obra
que fa un repàs de tots els actes de la festivitat més antiga d’Alcanar, que des de fa
tres anys forma part de l’Inventari festiu i
patrimonial de Catalunya.

Què trobarà el lector en aquesta obra?

Una cosa que desconeixia és la creença popular que el panet beneït resisteix tot l’any
sense fer-se malbé i que, si hi poses una
moneda a dintre, no et faltaran diners. No ho
he comprovat perquè soc molt descreguda.

Fa més de quatre anys, de manera casual,
vaig començar a fer il·lustracions i ja vaig
fer una llista dels llibres que m’agradaria
fer, amb la il·lusió de treballar en allò que
m’agrada però que he descobert tard. Vaig
començar una col·lecció que anomeno “Homenatge al meu poble” i que penso que pot
aportar alguna cosa a la cultura canareva,
sobretot per a deixar constància de les nostres festes, costums, cultura i tradicions.

El pròleg ha anat a càrrec d’Isidre Balada, que
és el president de la Comissió de Sant Antoni.
A continuació parlem de les campanes al vol,
que marquen l’inici de la festa. Són el principi
de tot. Tot seguit, trobarem informació del ball
al carrer Sant Antoni, el primer ball dels joves,
el ball al Camí Ample, la despertada... Durant
els dos últims anys he anat a tots els actes, ho
he fotografiat tot. El llibre també inclou la xocolatada, la baixada en processó, la benedicció dels animals, el ball dels menuts, la trencada d’olles, les carreres de cintes... També
explico els actes que s’organitzaven abans,
com ara les curses de burros, de sacs. La jota
nova és un altre dels elements que explico, els
passos nous que s’han incorporat. I per últim
trobem un dibuix a la plaça Lluís Companys,
on surten totes les parelles ballant. Hi ha cent
parelles ballant.

Aquest és el segon llibre de la col·lecció El

El llibre s’acaba de la mateixa manera que

lecció?

primer va estar dedicat a les Quinquennals i

la festa, no?

ara s’ha centrat en la festa de Sant Antoni.

Exacte. L’obra reprodueix els actes de forma
cronològica. També hi trobem apunts històrics,
algun rodolí que m’explicava la meua iaia i estrofes d’algunes de les cançons que es canten.

Faré un pausa, però tinc al davant uns reptes
molt importants. Estic preparant de forma conjunta amb Jordi Sancho Parra un llibre sobre la
història d’Alcanar amb il·lustracions. De fet, ja
hi he començat a treballar. Serà un llibre d’il·

Quan vas decidir fer llibres amb il·lustraci·
ons i per què?

Què té d’especial aquesta festivitat?

Sí, el llibre està dedicat a la festa de Sant
Antoni perquè considero que després de les

Quant de temps has dedicat a l’elaboració
d’aquest llibre?

Moltíssimes hores... He estat durant un any
i mig dedicada a fer aquest treball. Quan realitzes un dibuix inventat, la feina no és tan
gran, però quan vols reproduir un paisatge
urbà és més complicat. Em baso en diferents fotografies i s’han d’anar unint.
També s’ha organitzat una exposició de les
il·lustracions que podem trobar al llibre.

Sí, el dia de la presentació del llibre, el passat 12 d’abril, vam inaugurar al casal cívic
una exposició amb els dibuixos.
I quina serà la següent obra d’aquesta col·

Quinquennals és la festa més emblemàtica

Com decideixes quins són els elements que
incorporaràs a l’obra?

lustracions de més d’un centenar de pàgines.

ta més multitudinària i que té més acceptació

En primer lloc, selecciono tots els actes importants i recullo fotografies de tot, em faig
un primer esborrany amb tots els dibuixos
que hi inclouré i després ja començo a fer les
il·lustracions. Els personatges diríem que són
ninots, però els habitatges i els espais intento
que es puguen reconèixer, que estiguen ben
fets amb la seua perspectiva i siguen realistes.

de la col·lecció local “Homenatge al meu po-

Has descobert alguna anècdota o creença
popular sobre Sant Antoni?

l’assessorament d’algú que m’indique com

d’Alcanar, la més antiga i inclusiva. És la fes-

entre totes les edats. Sabem, per una llibreta

de notes del capellà canareu mossèn Andreu
Queralt Sancho, que el 1873 ja se celebrava
Sant Antoni, fins i tot abans. Per tant, estem

davant d’una festa que pot tenir més de 150
anys d’antiguitat. I gràcies al treball de la Co-

missió de Sant Antoni, des del 2016 forma

part, com a festa i element festiu catalogat, de
l’Inventari festiu i patrimonial de Catalunya.

De tota manera, aquest treball no formarà part
ble”, perquè tindrà un format diferent. També
tinc un altre projecte previst, que tiraré enda-

vant amb la col·laboració de l’arqueòleg David

Garcia, que estarà dedicat als ibers a l’àrea
de la Taula del Sénia. En aquest cas, he de
dibuixar parets que no existeixen, torres, mu-

.

ralles... M’ho he d’inventar i, és clar, necessito
podien haver sigut aquestes construccions

