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CAP de les Cases d’Alcanar...............977 735 106
Ermita del Remei..................................977 730 472

HORARI
AJUNTAMENT

Atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 8 a 15 h i dijous de 16.30 a 19 h.

BIBLIOTECA TRINITARI FABREGAT · ALCANAR

Matí: dimarts, dimecres, dijous i dissabtes de 10 a 13:30 h.
Tarda: de dilluns a divendres de 16 a 20 h.

BIBLIOTECA DE LES CASES D’ALCANAR

Tarda: de dilluns a divendres de 17 a 20 h.

DEIXALLERIA MUNICIPAL

De dilluns a dijous: de 9.30 a 13 h i de 15 a 18 h.
Divendres i dissabte: de 9.30 a 13:30 h

CEMENTERI MUNICIPAL

Dilluns, dimecres, divendres i diumenge:
de 8:30 a 13 h i de 14:30 a 18 h.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES
Dissabte: de 9.30 a 13.30h i de 16:30 a 20:30h.
Diumenge: d’11 a 13.30h i de 17:30 a 20:30h.
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 18 al 24 de juliol
De l’1 al 7 d’agost, del 15 al 21 d’agost i
del 29 d’agost al 4 de setembre
Del 12 al 28 de setembre
Farmàcia Mònica Roca
Tel. 977 737 110 – C/trafalgat, 44
Les Cases – Tel. 977737110

Del 25 al 31 de juliol
Del 22 al 28 d’agost
Dies de reforç: 6 d’agost i 3 de setembre
Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó
Tel. 977 732 291 – C/Felip Pedrell, 1

Del 8 al 14 d’agost
Del 5 a l’11 de setembre
Dies de reforç: 23 de juliol, 20 d’agost i 17 de setembre
Farmàcia Jordi Delgado Boix
Tel. 977 730 105 – Av. Catalunya, 59
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VOLUMINOSOS
El servei gratuït de recollida de mobles i
trastos a domicili es fa els dimecres.
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Editorial
Protegir-nos davant la calor
El programa europeu Copèrnic evidencia i confirma, una

vegada més, l’escalfament global del nostre planeta, que
s’accentua, sobretot, durant els mesos càlids.

Amb l’arribada de les altes temperatures, en què alguns

termòmetres salten per damunt dels 40 graus, la tercera
edat, les persones discapacitades i les menors de cinc

anys són els col·lectius de més risc, als quals s’uneixen les

persones que tenen malalties cròniques i aquelles que fan
treballs físics intensos en les hores centrals del dia.

Les autoritats recomanen evitar sortir de casa entre les

dotze del migdia i les sis de la vesprada, reduir l’activitat

física i romandre en espais ventilats o condicionats. Per a
vestir-se, convé utilitzar teixits naturals, peces lleugeres i
còmodes, barret, ulleres de sol i cremes solars.

Així mateix, s’ha de beure molta aigua, sense esperar a tindre

set, i evitar el consum de begudes alcohòliques. També cal

evitar els menjars copiosos i molt calents, guardar els aliments
a la nevera i consumir molta fruita i verdura al llarg del dia.

Pel que fa a l’ús del vehicle, no s’han de deixar infants o

gent gran a l’interior del cotxe amb les finestretes tanca-

des. Si algú pateix un cop de calor, és essencial contactar

amb el telèfon d’emergències 112 i seguir les indicacions
del personal que atén la telefonada.

Hem d’assumir, com a societat, que cal prendre diverses me-

sures per a protegir-nos d’aquests valors de les temperatures
cada vegada més comuns al nostre territori. Cuidem-nos.

Fe d’errates: A la pàgina 16 del butlletí del mes de juny de 2022 (“Liquidació
festes del Remei”), es va publicar que el total de despeses en seguretat era de
13.159,50 €, però la dada correcta és 1.010,61 €.

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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Vols denunciar una actitud incívica o posar en valor una bona
conducta ciutadana? Envia’ns la fotografia amb el teu nom al telèfon 696438188 o al correu electrònic comunicacions@alcanar.cat
Gràcies!

?

Aquest estiu la biblioteca de les Cases ha celebrat una edició
molt especial de L’Hora del Conte. L’equip de la biblioteca va
narrar un conte sobre l’adopció d’animals i seguidament l’associació Agosagats, d’Alcanar, va explicar la faena que fan
amb els animals de carrer. Els xiquets i xiquetes van poder resoldre dubtes sobre la importància de tenir cura dels animals
de companyia i sobre com actuar quan trobem un gos o un gat,
tot sol o acompanyat.

L’any 2020 l’Ajuntament es va sumar a la campanya “Un pas
cap a la diversitat” i es van pintar franges amb la bandera LGTBI
davant l’institut d’Alcanar, al carrer Trafalgar de les Cases i al
costat de l’Oficina de Turisme d’Alcanar Platja. Malauradament,
la franja de les Cases ha patit el vandalisme d’un grup de persones que ha actuat des de la inconsciència o l’LGTBI-fòbia.
El consistori lamenta profundament aquests fets i recorda que
representen un atac al conjunt de la població.

D’on ve este malnom?
Úrsol
A vegades, els malnoms també fossilitzen “noms de pila” que han desaparegut del plànol actual, com
este nom propi tan curiós que a Alcanar ja trobem a mitjan segle XVI.
Úrsula fou una cristiana màrtir que va viure a Colònia (Alemanya) fa més de mil anys. Va ser cremada

juntament amb 11.000 vèrgens i ha quedat retratada gràcies a pinzells com els de Rubens o Caravaggio.
Cap al 1500 es popularitzà este nom a ço nostre. I hi havia canareves a qui, fins ben entrat el segle XIX,
encara els deien així. El 1878, Joan Sancho de l’Úrsola era lliurat del servei després d’haver participat

a la Tercera Guerra Carlista. Havia rebut en herència el nom de sa mare, Úrsola Chillida, morta de vella
durant aquells anys.

Així ha sigut com, amb mutació del gènere inclòs –Úrsol o Úrsola–, s’ha mantingut fins avui este nom

germànic tan bonic. I fixeu-vos-hi: mantenia l’origen llatí i no es deia Úrsula, sinó Úrsola. Els canareus
sabem guardar les coses molt bé, fins i tot els noms que anem perdent pel camí...
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Fotos: Jordi Cugat

La festa dels superherois
i superheroïnes de
la covid-19 aplega
mil infants i jóvens

“Us recordem que sou molt grans,
invencibles! Esperem que hagueu
xalat amb totes les vostres forces”

44

Reportatge
Il·lusió, màgia, nervis, alegria, eufòria, sor-

La celebració va incloure activitats de

presa... Aquestes són algunes de les emo-

tota mena, com unflables aquàtics, ro-

cions que van sentir els prop de mil infants
i adolescents que van participar en la festa
dels superherois i les superheroïnes de la
covid-19 que es va celebrar el darrer cap
de setmana de juny al municipi.
Totes les persones menors de setze
anys van rebre durant el mes de juny una
carta amb la programació de la gran festa i un tiquet de convit. La festa, organitzada pel consistori amb la col·laboració
del teixit associatiu, va començar a Alcanar el dissabte 25 de juny i va continuar
l’endemà, 26 de juny, a les Cases.
Una vegada restablerta la normalitat
i quan els jóvens i infants del municipi
ja havien recuperat les seues rutines i
activitats, l’Ajuntament va poder organitzar aquesta celebració, que els havia
anunciat durant el confinament. “Una
festa d’agraïment als superherois i
les superheroïnes, protagonistes de

la història de lluita conjunta contra

la covid-19, pel seu esforç i comportament exemplar durant els dies de

confinament i els posteriors”, explica
l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig.

dia la bossa de llepolies, ho van poder
fer al llarg de la setmana següent a la

còdrom i agranadora; tallers de ciència

Casa de la Vila d’Alcanar.

divertida d’oli d’oliva, de bambolles de

El resultat final va ser un cap de setmana

sabó i de mongetes (crispetes); pintacares atrevides; espectacles infantils
amb animació i pallassos entremaliats,
batucada, fotomaton, guerra de confeti, festa de l’escuma, etc. A més, hi va
participar el grup musical local Sukre,
que va presentar la seua última cançó,
“Monsortirem”, dedicada a la plataforma ciutadana que es va crear arran dels
aiguats del setembre de l’any passat
per a canalitzar i promoure la solidaritat
amb les persones afectades.
També es van lliurar els premis dels
concursos “Grava’t i xala” i “Queda’t a
casa i fes volar la imaginació”, organitzats durant el confinament per l’Ajuntament, amb regals per a les guanyadores i diplomes per a la resta de participants. Així mateix, es va obsequiar tots
els infants i jóvens amb llepolies, fruita
fresca, bufes i ampolles d’aigua, unes
bossetes que havien d’arreplegar als diferents taulells de la festa amb el tiquet
que havien rebut a casa. Els infants i jóvens que no van poder arreplegar aquell

dedicat exclusivament als seus protagonistes, els infants del municipi. Meritxell
Ulldemolins, regidora de Participació
Ciutadana, explica que “la idea era fer

que els menuts de casa poguessen

tenir un bon record de l’acabament
de la pandèmia i, a la vegada, fossen

conscients de l’esforç col·lectiu que
vam fer i en el qual van participar”.

L’alcalde d’Alcanar agraeix a tots i to-

tes la seua participació: “Us recordem

que sou molt grans, invencibles! Esperem que hagueu xalat amb totes
les vostres forces”. I recorda que al

mes d’abril de 2020 des del consistori
es va fer arribar a tots els xiquets i xiquetes d’Alcanar, les Cases d’Alcanar i

Alcanar Platja, “una altra carta en què
se’ls agraïa la valentia i perseverança

que van tenir durant els dies de confinament. A l’escrit també els parlava
d’una gran festa que se celebraria

amb l’acabament de les restriccions
i que, per fi, hem pogut celebrar. Gràcies, de nou, a tots i totes!”.
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La lluita compartida davant la covid-19
El març de 2019 la vida de milions de per-

sones va fer un gir de 180 graus. Els nostres

xiquets, xiquetes i jóvens sempre recordaran
els mesos de confinament i el període posterior de tornada progressiva a la nova normalitat. En dos anys i alguns mesos passen

moltes coses, especialment per als menuts i
menudes de casa, però les vivències que van

tenir arran de l’aparició de la covid-19 seran
difícils d’oblidar.

Com a societat es van viure uns anys excepcionals. La pandèmia de coronavirus va

tancar a casa els infants i adolescents, els va

aïllar de moltes persones estimades i de tantes experiències que els calia viure. Alguns
infants i jóvens van tenir l’oportunitat de viure
amb la seua família nuclear setmanes de mol-

ta intensitat. D’una banda, perquè van poder
gaudir del dia sense presses; de l’altra, per la

duresa d’una pandèmia que s’havia reproduït
ràpidament i que no sabíem com avançaria.

Amb tot, la força i l’optimisme dels infants i
jóvens en els moments més complicats van

ser sempre un motiu d’alegria i orgull, i un

motor per a tirar avant malgrat les adversitats. “Esperem que cap altra circumstàn-

cia no ens obligue a quedar-nos a casa. I

si passa, segur que estem més preparats

.

i preparades per a afrontar-ho”, conclou el
batle d’Alcanar
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Reportatge
Lliurament de premis
dels concursos ‘Queda’t a casa i deixa anar
la imaginació’ i
‘Grava’t i xala’

Modalitat dibuix:

Guanyadora: Llura Fibla Sancho

Durant el període de confinament per la pandèmia de
covid-19, l’Ajuntament d’Alcanar va voler aportar-hi
la seua mirada des del lleure amb l’organització dels

Primer finalista: Noa i Vinyet Valls Jovani

concursos “Queda’t a casa i deixa anar la imaginació” i “Grava’t i xala”, destinats al públic familiar i,
sobretot, als infants i adolescents d’Alcanar, les Cases i Alcanar Platja.
A la festa dels superherois i superheroïnes es van lliurar
els premis, un lot de material escolar per a les guanyadores i un diploma per a la resta de participants.

Segon finalista: Andrea Sancho Forner

Modalitat ràdio:

‘Queda’t a casa i deixa anar la imaginació’
Modalitat vídeo:

Guanyadora: Ia Cugat Pla

-

dora: Ia Cugat Pla

Guanyadora: Saray Fibla Berlanga

‘Grava’t i xala’

Primer premi: Júlia Caudet i Laia Fibla

Primer finalista: Marc i Laura Anishcuk

Segon premi: Naia Garrido Ulldemolins

Segon finalista: Amélie Pomar Sebastià

Tercer premi: Marco Antonio Gávez Aguilar
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L’Ajuntament asfalta els últims camins de la primera fase
arran de la concessió de les subvencions pels aiguats del 2018
Durant el mes de juny es van fer les
obres d’arranjament dels últims camins
del municipi que s’havien d’arreglar en
una primera fase amb les subvencions
pels aiguats del 2018 concedides per
l’Estat espanyol.

han tingut aquest 50% de fons municipals, menys la primera de totes,
als quatre camins d’Alcanar Platja, en

què el finançament ha sigut compartit entre l’Estat espanyol i la Genera-

litat de Catalunya”, explica Joan Roig,

En concret, es tracta del camí Hernán

alcalde d’Alcanar.

Cortés (les Cases, tram entre el camí

Segona fase d’adequació de camins

de Virol i l’N-340), el camí del Tancat
de Codorniu de Sòl de Riu, el camí de
la zona Trimar de les Cases, el camí de
l’Aiguassera (Alcanar Platja), el camí
de la Mestra (Alcanar Platja, tram per
damunt de l’N-340) i el camí de Carles
III (Alcanar Platja, tram entre l’antiga
N-340 i l’N-340).
La Junta de Govern Local del 15 de desembre de 2021 va adjudicar aquestes
obres a l’empresa Roma Infraestructures i Serveis, SAU, per un import de

Les obres per a reparar camins malmesos pels aiguats del 2018 es van començar a licitar l’agost del 2021 perquè
la bestreta dels diners de la subvenció
es va fer efectiva el juliol del 2021 i algudesprés dels aiguats de l’any passat.
En aquest sentit, Ivette Fibla, regidora
d’Urbanisme i Ordenació del Patrimoni, explica que “el 2018 es van dividir
les sol·licituds en vuit sectors; uns

quants d’aquests ja estaven en lici-

En total ja s’han arranjat quinze
camins

l’1 de setembre de 2021”. Després de

del 2018 l’Ajuntament ha pogut posar a
punt quinze camins rurals. Els primers
camins a asfaltar-se van ser quatre
d’Alcanar Platja, que uneixen l’antiga
carretera nacional i la nova nacional: el
de la Mestra, el de Codonyol, el del Mas
del Cec i el del Llop. Posteriorment,
també s’han asfaltat el camí de Càlig i
el dels Barranquets II, el camí de Montecarlo (Alcanar Platja) i el camí de les
pistes de les Cases (del carrer Trafalgar
a Roca Tallada).
Les actuacions han estat finançades en

Hernán Cortés

tació quan van arribar els aiguats de
les pluges torrencials del mes de setembre, es van mantenir les actuacions
dels quinze camins on no hi havia hagut canvis substancials respecte al seu
estat després dels aiguats del 2018 i
on, per tant, continuaven essent vàlids

Mestra 2

els projectes inicials de reparació del
paviment.
“Hi ha un parell de sectors que s’han

hagut d’aturar, ja que són zones, com
la dels Castellans o Sant Jaume, on

hi ha hagut molts danys i, per tant,
aquells projectes de reparació dels

danys del 2018 ara ja no són vàlids.

un 50% per l’Estat espanyol i en un altre

Ja hem parlat amb la Generalitat per

poder aprofitar al màxim les subven-

previst poder portar-los a terme prò-

50% per fons municipals. “Per tal de

a replantejar aquests projectes i està

cions del 2018, totes les actuacions

ximament”, afegeix Fibla
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Carles
Carlos III

nes actuacions es van veure alterades

160.738,16 euros (IVA exclòs).

Arran de les subvencions pels aiguats

Trimar

Mestra

.

Tancat de Codorniu

Actualitat municipal
A partir del 15 de juliol es limita el trànsit rodat a
les Cases d’Alcanar per la temporada d’estiu
Del 15 de juliol al 31 d’agost els carrers

més cèntrics de les Cases tornaran a ser
per a ús exclusiu de vianants. L’objectiu
de l’Ajuntament amb aquesta mesura

és resoldre el problema de congestió
circulatòria i avançar cap a un model de

poble més amable i segur per a tothom.
Les zones delimitades per a vianants no
afectaran l’accés dels vehicles de les per-

sones residents ni dels vehicles de ser-

canar ha atès els veïns i veïnes residents
a les zones delimitades per tal d’emetre
les targetes d’accés. “Les targetes que
es van emetre l’any passat continuen
sent vàlides. L’Ajuntament ha pres
aquesta decisió perquè els veïns i veïnes que ja les tenen no hagen de tor-

.

nar a fer gestions per a aconseguir-ne
una de nova”, afegeix el batle

veis, que sí que hi podran circular amb
normalitat amb una targeta identificadora.
Aquesta és una mesura que el consistori canareu ja va posar en pràctica l’any
passat i que anirà perfeccionant amb
les aportacions de la ciutadania, amb

vista a la futura gestió de la pacificació
del trànsit i la mobilitat sostenible recomanada per la Comunitat Europea i

la Direcció General de Trànsit, tant en

CIRCULACIÓ I PÀRQUINGS A
LES CASES JULIOL I AGOST
ES TANCA EL TRÀNSIT RODAT del nucli urbà de les Cases del 15 de juliol
al 31 d’agost per a facilitar la mobilitat dels vianants i un entorn més segur,
a excepció dels vehicles autoritzats.

l’àmbit municipal com a escala global.

“La finalitat d’aquesta iniciativa és

desenvolupar un pla de mobilitat urbana segura en què els i les vianants

siguen les protagonistes, amb espais
segurs per al passeig i l’oci familiar.

Això ens permetrà esdevenir un po-

ble més familiar i acollidor, amb més
espais públics compartits i on les

trobades segures siguen possibles”,
recorda Joan Roig, alcalde d’Alcanar.

Per tal de facilitar la mobilitat, l’Ajuntament va informar la ciutadania de

les Cases, a través d’una carta, sobre
aquesta mesura i també li ha fet arribar

un plànol dels carrers i dels pàrquings
públics habilitats del 15 de juliol al 31

d’agost. Igualment, els fullets de mà

dels plànols estan disponibles a l’Oficina Municipal de Turisme de les Cases.

A més, del 4 al 14 de juliol (dissabte i diu-

menge no inclosos), a l’Oficina Municipal

de Turisme, en horari de 13 a 14 h i de 18

a 20 h, personal de la Policia Local d’Al-

ZONA PEATONAL
Zona de trànsit rodat restringt
durant els mesos de juliol i agost
ZONA DE PÀRQUING
Pàrquings habilitats per
l'ajuntament durant els mesos
de juliol i agost
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La majoria dels principals càrrecs tècnics de
l’Ajuntament estan ocupats per dones

Molts dels perfils tècnics de responsabilitat de l’Ajuntament d’Alcanar estan
ocupats per dones, com la direcció de
la biblioteca municipal, les àrees de
Desenvolupament Local, d’Educació

càrrecs estiguin representants per
dones. Vol dir que avancem per bon
camí i cada cop més valorem les per-

sones per les seves qualitats professionals i pel seu nivell de formació

i Polítiques d’Igualtat, les figures d’ar-

acadèmica”.

quitecta i d’aparelladora municipal, les

En diferents àmbits laborals, moltes do-

responsables de Tresoreria, de Recursos humans, de la ràdio municipal, de
Turisme, etc.
De fet, els darrers mesos, els tres càrrecs

nes topen amb el sostre de vidre a l’hora de desenvolupar la seua carrera professional, és a dir, es troben dificultats
per accedir als càrrecs directius. Tot i

de l’Administració pública elimina les
dificultats d’accés que moltes dones es
troben en altres àmbits laborals. Tots
els ciutadans i ciutadanes tenen el dret
a accedir en condicions d’igualtat a la
funció pública, d’acord amb els principis de mèrit i capacitat. Així mateix,
l’Administració pública fomenta polítiques de conciliació més garantistes,
com un horari amb certa flexibilitat o la

els majors nivells de formació que regis-

possibilitat d’accedir a una reducció.

que lideren els departaments d’Inter-

tren, també pateixen la bretxa salarial.

venció, Secretaria i Serveis Tècnics de

Ivette Fibla, regidora d’Urbanisme i

A l’Ajuntament d’Alcanar, el procés se-

tècnics més importants de l’ajuntament,

l’Ajuntament, també han estat ocupats
per dones, una conjuntura que s’ha
donat per primera vegada a Alcanar. A
més, a les oficines del consistori hi tre-

d’Obres i Serveis, la primera dona que
ha encapçalat aquestes àrees, detalla: “Quan em vaig incorporar a una

empresa constructora, amb 22 anys,

lectiu dels càrrecs tècnics més alts té
dos fases. Una primera, coneguda com
a oposició, amb dos proves de caràcter obligatori i eliminatori. Posterior-

com a cap d’obra, amb una plantilla

ment, a la fase de concurs, el tribunal

servatori Dona, Empresa i Economia,

cipi va ser dur. En el sector privat de

públics designats per administracions

llocs de presa de decisió aporta a

mencem la partida sense igualtat de

tat; més creativitat en la recerca de

forç per a demostrar la nostra vàlua”.

ballen més dones que hòmens.

gairebé d’un 100% d’homes, al prin-

qualificador, format per treballadors

afirma: “la presència de dones en

la construcció les dones sempre co-

supramunicipals, valora els mèrits i fa

les empreses i institucions estabili-

condicions i hem de fer un sobrees-

solucions; promoció de valors com la

Maria José Forcada, arquitecta munici-

Roser Xalabarder, presidenta de l’Ob-

prudència i la cooperació i una direc-

ció més transversal i menys jeràrqui-

pal, sempre ha treballat en el sector públic: “Tot i que la majoria de tècnics del

l’entrevista personal.
Andrea Cervera, titular de la plaça de
secretària municipal, recorda que “el
fet que tants càrrecs tècnics rellevants de l’Ajuntament d’Alcanar es-

sector privat amb qui treballem són

tiguin ocupats per dones és un reflex

pal, Isabel Vidal, considera que “El ta-

ques cada vegada hi ha més dones

tat i que estem aconseguint que pu-

te a l’Ajuntament d’Alcanar aquests

En aquest sentit, el sistema de selecció

ca i piramidal”.

En aquest sentit, la interventora munici-

homes, en les administracions públi-

que anem evolucionant com a socie-

lent no té gènere. Em sembla perfec-

que ocupen la Direcció d’Urbanisme”.

guin desenvolupar els mateixos llocs
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de treball que els homes”

.

Actualitat municipal
El Ple aprova la modificació de crèdit de 2.580.000 euros per a finançar
l’enderrocament i la indemnització als 24 propietaris d’apartaments de Turov
El dia 1 de juliol, dins del termini de deu
dies, l’Ajuntament d’Alcanar va haver de
presentar garanties de pagament de 2,3
milions d’euros al Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona per

a indemnitzar 24 propietaris d’alguns
dels apartaments de la promoció que

Turov va construir l’any 2003 a Alcanar

Platja i que la justícia va declarar il·legal.

d’urgència a l’Ajuntament d’Alcanar, en
què es va aprovar per unanimitat, llevat
de l’abstenció del regidor de la CUP, la
modificació de crèdit de 2.580.000 eu-

“Pel que fa a les indemnitzacions,

va edificar al carrer Buguenvíl·lea de la
urbanització Serramar i la possible indemnització als 24 propietaris. El Ple

Per tal de repassar els antecedents de

cials del 2018 i del 2021. Vam començar
amb un endeutament zero i sortirem
amb el poble hipotecat per a molts anys
per les herències del passat”, explica
Joan Roig, alcalde d’Alcanar.

Per a constituir aquestes garanties,
l’Ajuntament haurà de contractar un

préstec a llarg termini, atès que la cor-

tament per a finançar-lo.
fet, resoldre dubtes i atendre les inquietuds dels veïns i veïnes sobre els recents
esdeveniments, l’Ajuntament va celebrar
dos assemblees obertes. La primera, el
dimarts 12 de juliol a les 20 h, a l’Edifici
de Serveis Agraris d’Alcanar, i la segona,
el dimecres 13 de juliol a la mateixa hora,
al Casal de Jubilats de les Cases.
El cas Turov

poració només disposa d’uns ingressos

La llicència d’obres que va atorgar

el pressupost anual. Aquest fet tindrà un

tit polític al govern diferent de l’actual,

nivell d’endeutament del consistori. “El

32 apartaments en una parcel·la on

important i condicionarà la tempo-

Pla general d’ordenació urbana muni-

han de donar resposta a necessitats

Posteriorment, arran d’una denúncia

Jordi Monfort, regidor d’Hisenda.

cència era nul·la de ple dret i va ordenar

corrents de prop de 9 milions d’euros en

l’Ajuntament l’any 2003, amb un par-

impacte important i immediat sobre el

autoritzava l’empresa Turov a construir

préstec suposarà un reajustament

només es podien construir, segons el

ralització d’inversions previstes que

cipal (PGOUM), nou cases unifamiliars.

sorgides arran dels aiguats”, afegeix

veïnal, la justícia va sentenciar que la lli-

En aquest sentit, el mateix 1 de juliol al

l’assolament dels 32 habitatges.

matí es va celebrar un ple extraordinari

que els propietaris reclamen per l’en-

apartaments que la constructora Turov

mandat ja venia marcat per situacions

gestionar, després de les pluges torren-

l’altra, les indemnitzacions patrimonials
derrocament dels habitatges.

també va autoritzar l’operació d’endeu-

sobrevingudes i molt complicades de

l’enderrocament dels 32 habitatges; de

ros per a finançar l’enderrocament dels

“Esta és la crònica d’una tragèdia ur-

banística i econòmica anunciada. Este

paral·leles: d’una banda, l’execució de

A hores d’ara hi ha dos causes judicials

l’any 2016, Alcanar va pagar 1.068.000

euros a la mercantil Turov, és a dir, la

justícia ens va condemnar a indemnitzar
la constructora que havia aixecat els
32 apartaments per 8 d’aquests ha-

bitatges que encara eren de la seua
propietat”, destaca el batle.

Durant els anys següents es va produir un
degoteig de reclamacions patrimonials

de la resta de propietaris. Ara la justícia
obliga l’Ajuntament d’Alcanar a constituir

garanties per a poder satisfer les indemnitzacions de la resta de propietaris, que

l’Ajuntament ha quantificat en 2,3 milions

d’euros, tot i que els propietaris estimaven la indemnització total en 3,3 milions
d’euros, perquè es basaven en l’import
per habitatge que es va pagar a Turov en
un context de mercat diferent.

“Entre les dos indemnitzacions, l’en-

derrocament i les despeses de l’equip
jurídic de la defensa, el consistori

haurà d’assumir un cost de prop de 4

milions d’euros. Esta sentència és un
exemple d’allò que no s’ha de fer. Hem

d’assumir les conseqüències de les

males praxis de la institució en el pas-

.

sat. Unes conseqüències que acabarà
pagant el municipi”, conclou l’alcalde
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Commemoració del Dia Internacional
pels Drets del col·lectiu LGTBI
El 28 de juny, Dia per l’Alliberament de
Lesbianes, Gais, Trans*, Bisexuals, Intersexuals i Altres Identitats Sexuals i de
Gènere, al balcó de l’Ajuntament d’Alcanar onejava, com cada dia, la bandera
LGTBI per a commemorar el dia, però
també els de la resta de l’any, en què la
lluita continua.
Alcanar té un punt d’informació LGTBIQ+,

tal com som en l’àmbit personal, famili-

ar, professional, educatiu, en els espais

d’oci, o davant l’administració pública.

Tots aquests drets no són drets que
hagen vingut donats per a totes les per-

sones. Els col·lectius LGTBI+ han hagut
de lluitar durant dècades per aconseguir-los, tant al nostre país com arreu

del món, i encara avui no estan plena-

que es va posar en funcionament després

ment garantits”.

de l’acord entre l’Ajuntament i l’Associa-

En aquest sentit, l’Ajuntament d’Alcanar

ció Mediterrània LGTBI. Entre els serveis
que s’hi ofereixen hi ha el d’atendre consultes i resoldre dubtes. També s’hi fan
proves ràpides de detecció d’infeccions
de transmissió sexual, de manera gratuïta,
anònima i confidencial, i s’hi distribueixen
preservatius masculins i femenins. L’atenció presencial es fa el tercer divendres
de cada mes, però des de l’entitat estan
disponibles sempre que calga al whatsapp 644 01 31 53 o al correu electrònic
mediterranialgtbi@gmail.com.

treballa permanentment per ser un municipi lliure d’actituds sexistes, racistes i
LGTBI-fòbiques a través de la campanya
«#noméssíéssí Alcanar, les Cases i Alcanar Platja, espais lliures d’agressions sexuals i comportaments sexistes, racistes
i LGTBI-fòbics».
A les nits festives i de lleure l’Ajuntament
instal·la el Punt Lila i Multicolor, un servei d’informació, assessorament i acompanyament per a víctimes d’agressions
sexistes que se situa en un espai discret

tes, assetjaments, tocaments sense permís, comentaris ofensius o agressions de
qualsevol mena i discriminatòries, també
pensant en el col·lectiu LGTBIQ.
Maribel Ramon, regidora d’Acció Social, destaca que “des de l’Ajuntament
volem reivindicar i defensar els drets
del col·lectiu LGTBI. Fem una crida a
no callar davant qualsevol agressió i a
utilitzar els canals que tenim a l’abast
al nostre municipi i comarca. Preguem
a tota la ciutadania que s’implique
en aquesta lluita perquè els drets del
col·lectiu LGTBI són també els drets
de tothom. A més, donem suport a les
reivindicacions del Consell Nacional
LGTBI i ens les fem pròpies”.
L’Ajuntament d’Alcanar ha fet un pas
més en les polítiques LGTBI. S’està treballant per a que el procediment administratiu permeta a les persones transsexuals, transgènere i intersexuals que siguen
tractades i anomenades per l’Administra-

.

Meritxell Ulldemolins, regidora de Joventut,

del lloc de la festa per tal de protegir la

recorda la declaració institucional del 2022:

intimitat de les persones usuàries. En el

ció local amb el nom i el gènere amb què

Punt es poden atendre agressions sexis-

s’identifiquen

“El dret a expressar-nos i mostrar-nos

Es constitueix el Consell Escolar Municipal
El Ple del 25 de novembre de 2021 va

de 2022, data en què es va constituir i

tècnica de l’Àrea d’Educació de l’Ajunta-

acordar la constitució del Consell Escolar

se’n va crear la Comissió Permanent, la

ment, n’és la secretària. També hi partici-

Municipal, una eina de participació, debat

qual treballa prèviament els punts que

pen un membre de cada grup municipal,

i comunicació entre l’Administració muni-

han d’anar al ple del Consell, que es re-

cipal i els diferents sectors de la comunitat

uneix cada trimestre, de conformitat amb

les direccions dels sis centres educatius

educativa. A l’hora, pretén crear línies d’ac-

el reglament aprovat el 2012 i modificat

tuació, promoure la participació ciutadana

el 2016.

en temes d’educació i organitzar activitats

El Consell Escolar Municipal està con-

de l’institut i de les escoles de música.

format per 33 membres. El president és

També en formen part representants del

El Consell Escolar Municipal es va con-

l’alcalde d’Alcanar, la regidora d’Educa-

sector de l’administració i serveis dels

vocar per primera vegada el 30 de maig

ció ocupa el càrrec de vicepresidenta i la

centres educatius

adreçades al sector.
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del municipi i representants del sector
de mestres i professorat, del sector de
les famílies de cada centre, de l’alumnat

.

Actualitat municipal
Nova campanya per a la prevenció i el
control del mosquit tigre
La presència de mosquit tigre s’intensifica amb l’arribada del bon temps. Per
aquest motiu, l’Ajuntament d’Alcanar, a
través de la Regidoria de Medi Ambient,

de díptics informatius que ja s’han fet
arribar a la ciutadania mitjançant una

bustiada. Finalment, el tercer bloc,
apel·la al compromís i la responsabili-

ha iniciat una nova campanya de cons-

tat individual de les persones”.

cienciació per a evitar-ne la proliferació,

El mosquit tigre es reconeix per les rat-

amb la col·laboració de la Diputació de
Tarragona i la Generalitat de Catalunya.

lles blanques al cap, el cos i les potes; la
seua presència és molt molesta pel nom-

En concret, la campanya inclou tres

bre tan elevat de picades de les femelles.

blocs, tal com explica Jordi Bort, regi-

A diferència d’altres mosquits, el tigre

dor de Medi Ambient: “El primer, dins

l’àmbit municipal, busca el control de

les petites zones humides públiques
amb tractaments específics contra les

larves. El segon consisteix a activar
un procés de sensibilització a través

no necessita gaire aigua per a criar. Les
larves creixen perfectament en xicotetes
reserves d’aigua estancada, com la que
pot quedar dins un cossiet, un poval o,
fins i tot, un cendrer. En l’àmbit domèstic,
és important retirar les. En aquest sen-

tit, Jordi Bort explica que “els ous i les
larves poden viure en basses d’aigua
estancada molt menudes. Per això,
la mesura més eficaç per a evitar-ne
la proliferació en l’àmbit domèstic és
eliminar els lloc amb aigua on creixen”.
Jordi Bort anima la població a “aplicar
les recomanacions de la campanya que
us hem fet arribar a les vostres llars
perquè té un benefici molt directe per
al benestar de les persones, ja que qui
primer es beneficia de no tenir mosquits a casa és el propietari de l’habi-

.

tatge. A més a més, es col·labora amb
la no propagació d’aquest insecte”

S’actua contra els abocaments
il·legals a Alcanar Platja
Agents de Medi Ambient dels Mossos d’Es-

alt cost per a les arques públiques i, a més

tularitat privada consolidat per al pas de

quadra van denunciar un home i una em-

a més, constitueixen infraccions contra el

presa de la Ràpita per abocar residus i dei-

medi ambient, especialment, en aquest cas,

la gent, el regidor lamenta que en diver-

xalles al terme municipal d’Alcanar, al camí

per la presència de fibrociment.

natural de la Val de Zafán, que uneix la Rà-

“No és tolerable i no ho podem perme-

pita amb la zona d’Alcanar Platja. En rebre’n
la informació, van desplaçar-s’hi i hi van
localitzar fins a tres abocaments de dimensions considerables, a escassos metres de
distància entre si. A més, entre la brossa hi
havia fibrociment, un material de construcció amb amiant, que és cancerigen.
Els Mossos van trametre a l’Ajuntament

tre. A l’Ajuntament tenim molts serveis

gratuïts a disposició de la ciutadania,

com per exemple la recollida de mobles

o de poda porta a porta, les 34 hores
setmanals de deixalleria oberta al públic…, entre d’altres”, manifesta el re-

gidor de Medi Ambient, Jordi Bort Juan, i
afig que “aquests serveis públics gratuïts

ses ocasions s’haja requerit als titulars
de la propietat que facen les actuacions
pertinents en matèria de setis, com netejar i delimitar l’espai, per a evitar els abocaments il·legals.
A partir de tot això, l’Ajuntament ja ha comunicat a la persona de contacte dels titulars de la propietat de la zona que cal fer
les accions. Bort manifesta que ja se l’ha

han d’ajudar a tindre el nostre terme net,

advertit que, “si no es fan les accions

a denunciar qualsevol abocament. I és que

acció per a netejar és no embrutar”.

ció del pas o de limitació de parcel·les,

els abocaments descontrolats suposen un

D’altra banda, tot i que és un camí de ti-

l’Ajuntament, si cal, actuarà d’ofici”

d’Alcanar la denúncia i van animar el veïnat
de la població, en particular d’Alcanar Platja,

i dic que han d’ajudar perquè la primera

corresponents en matèria de delimita-

.
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Monsortirem
Oberta la convocatòria d’ajuts de la plataforma Monsortirem destinats
a les persones afectades pels aiguats del primer de setembre de 2021
La plataforma ciutadana #Monsortirem
ha fet pública la convocatòria d’ajuts a

les persones afectades pels aiguats de
l’1 de setembre de 2021. Les sol·lici-

tuds es poden presentar fins al 31 de
juliol de 2022.

La plataforma #Monsortirem, formada
per membres de la societat civil d’Alcanar, les Cases i Alca-

subvenció per a allò que sol·licitaran

compte tots els detalls esmentats en

L’objecte de les ajudes és finançar el res-

per a l’atorgament d’ajuts per a esme-

durant els aiguats de l’1 de setembre de

l’1 de setembre a Alcanar, les Cases i

trodomèstics, la neteja d’espais i les des-

Les sol·licituds es poden presentar,

a la convocatòria de Monsortirem”.

tabliment dels béns personals perduts

nar els efectes produïts pels aiguats de

2021, concretament el mobiliari, els elec-

Alcanar Platja.

peses de recondicionament d’espais.

amb tots els models emplenats cor-

nar Platja, va nàixer

rectament i els documents necessaris,

al setembre de 2021

al

amb l’objectiu de ca-

correu

electrò-

nic de Monsortirem

nalitzar la solidaritat

(monsortirem@gmail.

en forma de recursos

com), o bé en perso-

per a la reconstrucció

na els dies d’atenció

del municipi després

presencial.

dels aiguats de l’1 de

L’atenció presencial

setembre.

de Monsortirem es

Després de portar a

farà el 13 de juliol, de

terme diferents ac-

17 a 19 h, als Serveis

cions per a recaptar

Agraris (oficina de la

fons per a la causa,

síndica de greuges),

com ara esdeveni-

a Alcanar, i el 27 de

ments esportius o el

juliol, de 17 a 19 h, a

gran concert solidari,

la Llar de Jubilats de

i de recaptar també

les Cases.

diners a través de
donacions

les Bases reguladores específiques

Per a resoldre qual-

directes,

sevol consulta, es pot

la junta directiva de la

contactar amb la pla-

plataforma va aprovar

taforma Monsortirem

les bases dels ajuts al

a través del correu

juny de 2022 i ara ha

electrònic esmentat,

obert la convocatòria.
Mar Chavalera, membre de Monsor-

Les ajudes concedides a l’empara

de les xarxes socials
de Facebook i Instagram (Mo’n Sor-

tirem, explica que han treballat “du-

d’aquesta convocatòria s’hauran de

tirem) o bé en persona amb qualsevol

rant mesos per a definir les bases

destinar a finançar les adquisicions fe-

membre de la plataforma.

de la convocatòria amb el suport de

tes entre el 2 de setembre de 2021 i el

Al web de l’Ajuntament d’Alcanar hi ha

la Fundació Josep Irla, vetllant per

31 d’agost de 2022.

l’equitat i imparcialitat, per a que se’n

El procediment de concessió de les

puguen beneficiar el màxim de per-

cediment de la sol·licitud: la convocatò-

subvencions serà el de concurrèn-

ria, les bases i els models de sol·licitud,

sones que no hagen rebut cap altra

cia competitiva. S’hauran de tenir en

declaració, memòria i pressupost

tota la informació necessària per al pro-

.
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Està clar que ha estat una situació derivada d’una altra mala gestió
municipal que acaba pagant el poble, una situació que d’haver-se
aturat quan tocava potser no s’hagués arribat.
Hem pogut llegir en algun mitjà de comunicació i escoltat en les
L’impost sobre les centrals nuclears
En el pressupost de la Generalitat de Catalunya d’aquest any hi
figura un nou impost relacionat amb les activitats de producció,

assemblees ciutadanes que això de donar llicències d’obres
irregulars era una pràctica habitual que es feia entre els anys
1997 i 2003, i sota els governs municipals d’ApAL, CiU, PP i
Independents per les Cases, segons alguns mitjans, i com vol

emmagatzematge i transformació d’energia elèctrica d’origen

donar a entendre l’equip de govern.

nuclear, provinent de les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs.

Pareix que ERC vol eludir la seva part de responsabilitat en aquesta

Segons fons de la mateixa Generalitat aquest impost permetrà

qüestió, espolsant les culpes a la resta de partits representants al

recaptar aproximadament uns 120 milions d’euros anuals.
Les comarques de l’Ebre patim una falta d’inversió per part del govern
de la Generalitat, sostinguda en el temps, molt per sota de la mitjana
catalana. En aquest pressupost 2022 solament hi ha prevista una inversió
de 34 milions d’euros, el que suposa 175,53 €/habitant, molt lluny dels
423,84 €/h. del Camp de Tarragona, per exemple. És per aquest motiu
que es fa necessari revertir aquesta situació i, per tant, aquesta és una
oportunitat per retornar al territori allò que es mereix i li pertoca.
Resulta llavors, poc raonable i no gaire comprensible, que un impost
que es genera a la zona i que grava els efectes ambientals en un 80%
vagi a revertir en altres comarques que no són les més directament
afectades, i quant a més a més, aquestes comarques nostres tenen
una falta d’inversió i d’industrialització evident i indiscutible.
Aquests recursos econòmics haurien de servir per impulsar aquelles
inversions que necessitem, especialment a les zones més properes
a les nuclears, per assegurar la diversificació econòmica, així com
la necessitat d’impulsar un pla d’industrialització que hauria de
potenciar la innovació i la recerca, potenciant la creació de nous

municipi com a algun funcionari vinculat a l’urbanisme. Però el poble
ha de saber la veritat i fer valer la seva transparència com sempre
proclamen als quatre vens, natros els ho recordarem: Del 1995 al
1999, regidor d’urbanisme d’ERC, sent els tècnics d’urbanisme els
mateixos que el 2003 quan va sortir el cas TUROV. També és sabuda
alguna llicència donada en informes desfavorables des d’urbanisme.
Del 1999 al 2003, ERC forma part del govern de coalició d’ApAL,
CiU, PP i Independents per les Cases, durant un any. Del 2003
al 2007, des del 21 de novembre de 2003, quatre mesos després
de l’atorgament de la llicència de TUROV, forma part d’un pacte de
govern amb el PSC-PSOE, com a tinent d’alcalde, i després com
a alcalde. Des de llavors que ERC ha estat posseïdor de l’alcaldia,
fins ara, en una majoria absoluta, quasi 20 anys ininterromputs
governant aquest consistori pot donar per a molt.
Està clar que ara sí que tenen la responsabilitat de tancar esta ferida
oberta durant tants d’anys, però també hagués pogut recaure en
qualsevol altre partit. Estar al govern vol dir això, governar i assumir
responsabilitats, sigui el partit que sigui.

centres tecnològics a les nostres comarques.
Per tot això, al pròxim ple del nostre ajuntament, ens sumem al que
demanem tots i totes les socialistes de l’Ebre: que el Govern de la
Generalitat destini a les comarques ebrenques 60 milions d’euros
anuals, el 50% dels recursos recaptats per aquest nou impost, i
que s’impulsi un pla d’industrialització de les Terres de l’Ebre, amb
calendari d’inversions i d’actuacions concretes.

Tot ens porta a pensar que finalment arribem al desenllaç del cas Turov.
On els més perjudicats seran els veïns que se’ls enderrocaran les cases i
unes arques municipals empobrides i condicionades per un grapat d’anys.
En aquest article no entraré a desgranar com s’ha desenvolupat tot plegat,
perquè crec que a hores d’ara està més que debatut i parlat, però sí que
voldria fer la reflexió sobre el perillós que és i les conseqüències que en poden
derivar, com ha estat el cas, d’utilitzar la política municipal com un simple
joguet per aconseguir objectius polítics sense calibrar la ressaca resultant.

Recentment, hem pogut viure una situació lamentable, de com no
s’han de fer les coses i que en l’urbanisme no tot s’hi val.
La irrupció mediàtica del cas Turov, ens ha arribat en un temps difícil
per al municipi, les diferents tempestes que portem a les nostres
espatlles, la pandèmia, les inundacions del mes de setembre passat,
un seguit d’esdeveniments que faran anar al poble un pas enrere.
Ara, aquest cas que ens acabarà d’hipotecar el futur durant alguns
anys. Ja ho han explicat l’equip de govern en les diferents assemblees
ciutadanes fetes aquests dies a Alcanar i a les Cases d’Alcanar.
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Els permisos d’obra els elaboren tècnics municipals i amb els seus informes
favorables o desfavorables els polítics decideixen aprovar-los o denegarlos en les juntes de govern. En el cas que ens ocupa es va realitzar i aprovar
un permís d’obra en informes favorables i seguint els mateixos criteris que
s’aplicaven des del 1997 quan es va redactar el nou POUM i on, per cert,
encapçalava la regidoria d’urbanisme la formació municipal d’ERC. A partir
d’aquest moment s’atorgaran totes les llicències urbanístiques seguint el
mateix criteri fins al principi del 2004 on hi ha un canvi de tècnic municipal
i es comença a parlar de la denúncia per la clau urbanística de ciutat jardí
amb la denominació 17.a1. Fins al moment només s’havia parlat d’excessos
d’alçada i volumetria d’algunes parts de l’edifici.

Els grups municipals opinen
Una vegada arribats en aquest punt, després de repassar actes de junta de
govern de l’època, actes de juntes de portaveus, de plenaris i entrevistarme en entesos en urbanisme arribo a la conclusió que no és just ni de rebut
focalitzar la responsabilitat dels fets només a algunes formacions polítiques
del moment i voler sortir impol·lut de qualsevol mena de responsabilitat com
ho vol fer ERC i els seus entorns, ja que també són partícips de tot el procés a
partir del final del 2003. Com deia al principi de l’article, és molt perillós jugar a
política en qüestions tant series i que comporten unes greus conseqüències.
Tothom, i quan dic tothom, faig referència a grups polítics, governs, tècnics...
tenen part de responsabilitat. I el cas Turov, és el resultat de fer una cacera de
bruixes política per tal desprestigiar al rival polític i treure’n un rèdit electoral.
Si més no, per què es dóna des de l’ajuntament un permís de final d’obra,
una llicència de primera ocupació i una cèdula d’habitabilitat, requisit
indispensable per escripturar una venda davant del notari? Per què una

I no només el fons de contingència dels pressupostos municipals,
dotat en 0 € ens els pressupostos del 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
i 2021, hauria estat una mesura adient per pal·liar l’actual crisi, sinó
també la disposició de romanent. Una altra partida financera que es va

volatilitzar, majoritàriament, per amortitzar més de mig milió de deute
creditici. Un fet, que va servir a l’actual equip de govern per promoure la
campanya “deute zero” durant el període electoral del 2019.

Per tant, malgrat que l’herència urbanística és una llosa important,

cal remarcar, també, que la gestió econòmica municipal durant els
darrers anys, ha estat nefasta.

Finalment, des d’aquestes línies també ens sembla sorprenent
l’actitud de la resta d’oposició municipal que va beneir, sense més,
la sol·licitud del préstec proposat pel govern municipal.

vegada paralitzades les obres, aquestes finalment s’acaben i es poden vendre
els habitatges? Qui governava llavors? Quina defensa se’n fa? Per què en la
defensa al judici, no es requereix al tècnic municipal que és qui interpretava la
norma de forma favorable per a què pugui donar la seva versió?
Per tant, no és just que es vulgui focalitzar responsabilitats només sobre
uns amb l’única intenció de buscar rèdit electoral.
En aquest fet, tot el municipi en sortim perdent i és pervers i malintencionat
utilitzar-ho com a arma política quan hi ha hagut cançoneria i tebiesa
per part d’uns i omissió de deures i obligacions per part dels altres. La
deficient gestió, l’acabarem pagant tots!

TUROV: Herències del passat que condicionen present i futur (I part)

Paco Reverter

Fa uns dies, l’Ajuntament rebia un mandat judicial, en el marc del cas

Portaveu de Junts per Alcanar, les Cases i Alcanar Platja.

TUROV, instant-lo a constituir, abans de l’1 de juliol, garanties suficients
per a fer front a les indemnitzacions a 24 propietaris afectats d’aquesta

promoció, construïda el 2003 vulnerant el planejament urbanístic, que la
mateixa interlocutòria també obliga a enderrocar de manera imminent.

La trista història d’aquest cas és ben coneguda des de fa temps, com
el seu desenllaç que, malgrat ser previsible, no deixa de suposar un

cop important per l’Ajuntament. La constitució d’aquestes garanties,
que ascendeixen a 2.300.000 €, més el cost de l’enderroc, obligarà el
consistori a contractar un préstec per un total de 2.580.000 €, la qual
Turov: Una mala praxi urbanística o una mala gestió econòmica?
El cas Turov és l’herència d’una mala praxi política i tècnica que es

va desenvolupar durant anys a Alcanar. Ara bé, la situació econòmica
actual no només és el resultat d’aquesta herència sinó també d’una

mala gestió dels recursos econòmics municipals en els darrers anys.
La tardor del 2015 es feia pública la sentència del cas Turov per la
qual l’ajuntament d’Alcanar havia d’indemnitzar la promotora dels

apartaments amb 1.068.769,03 €. Durant la roda de premsa que va
realitzar el govern municipal, amb Alfons Montserrat al capdavant,

ja s’afirmava sobre el coneixement de diversos expedients de
reclamació més oberts per part d’altres propietaris particulars dels
apartaments. De fet, les mateixes paraules de Montserrat ja eren

premonitòries: “No es tracta de cridar el mal temps però no és
agosarat pensar que en un futur més o menys immediat puguem
anar tenint un degoteig més ràpid o més lent de reclamacions”.

En aquests, gairebé, 7 anys, el govern municipal d’Alcanar no ha fet
cap tipus de previsió econòmica per tal de fer front a l’actual situació

financera. S’ha evitat “fer calaix” mitjançant el pressupostos, ja que
en tot aquest període no s’ha fet cap dotació al fons de contingència
que contempla el capítol V dels pressupostos municipals. És

impossible no preguntar-se per què, si se sabia la situació judicial

arran del cas Turov no és va moure cap dit per dotar aquest fons
de contingència i evitar, així, arribar a la situació creditícia actual?

cosa condicionarà present i futur de les finances municipals.

Atesa la gravetat de la situació i davant la importància de fer arribar

a la ciutadania tota la informació de primera mà i, a la vegada, resoldre qualsevol dubte al respecte, es van organitzar dos assemblees

ciutadanes, a Alcanar i les Cases, en què des de l’equip de govern
es va exposar la seqüència i l’evolució dels fets, el perquè de la infracció urbanística, així com les previsibles derivades econòmiques i

el seu impacte. Ni un sol retret a cap partit, ni una sola menció a cap
responsable polític, ni cap atac cap a ningú.

Per això, resulta inquietant, ofensiu i extremadament greu que des
de diversos grups municipals i els seus entorns s’intente distreure

l’atenció sobre el fons de la qüestió i es pretenga responsabilitzar

Esquerra d’aquest cas. Mentint, intoxicant i intentant confondre al
preu que siga. De nou, Esquerra haurà de fer front, sola, a les herències del passat. Una vegada més, assumirà el cost i el desgast d’una

gestió aliena que suposarà un fort impacte en l’economia de l’Ajun-

tament, però també una nova dificultat afegida al desplegament i la
implementació del seu Pla de govern. I ho farà enmig d’una falta total

d’empatia de bona part de l’oposició que, com ve sent habitual, ha
preferit aprofitar l’oportunitat per a intentar desgastar l’equip de govern i qüestionar la seua gestió en lloc d’assumir la responsabilitat i
el paper institucional que li pertoca. De nou, la vella política i aquells

que s’autoatorguen la condició de “força regeneradora” i “d’alternativa necessària”, treballant colze a colze.
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La finalització de les restriccions i la normalització de l’activitat
turística, factors decisius per a la campanya d’estiu
Crònica d’un dia a les Cases de la mà dels promotors d’activitats turístiques i de serveis
Les Cases d’Alcanar, un dia de juliol
del 2022, les onze del matí. La calor
es fa notar. Mirem al cel i el sol brilla
ben amunt, l’aigua de la mar li fa d’espill i ens convida a prendre un banyet
al Marjal i a gaudir després d’alguna de
de les propostes que ofereix el municipi
durant els mesos d’estiu.
Enguany les empreses de lleure i restauració ja funcionen a ple rendiment, després que la covid-19 s’haja suavitzat per
a deixar pas, de nou, a la normalitat. La
pandèmia ha revalorat destinacions turístiques com les Cases d’Alcanar, la petita
perla marinera de les Terres de l’Ebre.
A l’Oficina de Turisme ens expliquen
que a les Cases podrem gaudir d’activitats turístiques, d’una excel·lent oferta
gastronòmica i d’un espai natural incomparable. Característiques que l’han
fet mereixedora, el 2019, del distintiu de
Vila Marinera que atorga la Generalitat
de Catalunya.
Decidim començar el dia fent un capbussó a la platja de còdols del Marjal.
Allí ens trobem la Ruth Cuenca i l’Artur
Segarra, del Paddle Van Delta Sup, una
escola de surf de rem, caiac i surf que
també ofereix lloguer de material. És
el primer any que regenten l’empresa i
ho han agafat amb il·lusió. “He fet surf

tota la vida, m’agrada molt. I, a més,
no volia que es pergués aquesta activitat al poble”, explica Artur.

20 d’agost, que es quan la gent ve

festes i turisme, també pensem que

la Ruth.

agrada molt. Tothom vol entrar dins

amb mentalitat de vacances”, afegeix
Quan acabem, visitem les guinguetes
de Dani Beltran, situades a la zona del

serà fort. La veritat és que el local nou
per a veure com ha quedat i per a mi-

rar les fotos del desastre”, detalla la

port, que obren tots els dies de les deu

seua propietària, Rosa Sancho.

rant el dia hi ha moviment per aquí,

Marítim enllà, cap al sud. Pel codolar

nissat o geladet per a anar a la platja.

descobrim un bon nombre de nius de

baixa la calor. Als unflables, a partir

nyola, de 1936, un dels més complets

tes pràcticament tots els dies i enca-

Molt prop de la zona de búnquers ens

del matí a mitjanit, com a mínim. “Du-

Des de la punta nord caminem passeig

moltes persones agafen el seu gra-

de les platges del Marjal i l’Estanyet

L’ambient s’activa al vespre, quan ja

metralladores de la Guerra Civil Espa-

de les 20 hores, tenim xiquets i xique-

de Catalunya.

ra més els caps de setmana”.

Just davant dels unflables trobem un
dels bars mítics de les Cases, La Lluna,
que en l’actualitat està especialitzat en
entrepans, tapes i copes. Raül Ribot, el
seu propietari, fa dèneu anys que por-

trobem amb el Càmping & Bungalows
Estanyet, una empresa familiar que
va obrir les portes l’any 1963. Àngels
Bosch, filla dels fundadors i responsable de l’administració i direcció, destaca: “La finalització de les restriccions

ta el local, tot i que el van traspassar

per la covid-19 i el retorn del turisme

hem anat reinventant i ara hem tro-

per a una temporada que sembla

na molt bé. La covid-19 va ser un cop

obstant això, no hem de perdre de

normalitat, la gent encara valora més

ta’ a causa de la inflació en augment,

lliure”, comenta Raül, que també és el

çament del curs escolar i la pujada

durant un temps. “Amb els anys ens

estranger han sigut factors decisius

bat aquesta fórmula que ens funcio-

que superarà xifres prepandèmia. No

dur però, una vegada recuperada la

vista la incertesa d’una tardor ‘calen-

poder gaudir de les terrasses a l’aire

la modificació de la data de comen-

secretari de la Confraria de Pescadors

dels preus de combustibles”.

de les Cases.

Des del càmping tenim accés directe

Decidim caminar fins al final del passeig

a les platges de l’Estanyet i, caminant

de les Cases, en direcció a Alcanar Platja. Hi trobem el restaurant Racó del Port,

Van començar a fer classes a la darreria

un dels establiments més damnificats

molt fort. Tot i que hem continuat fent

sat. “Després de les reformes integrals

de juliol i probablement dure fins al

tingut molta gent. Juliol i agost, entre

una mica més, arribem a la platja per a
gossos, la Platjola, i més avall a la de
Sòl de Riu. Són totes platges verges

de juny. “El pont de Sant Joan va ser

pels aiguats del setembre de l’any pas-

resseguides pel Sender Blau, autèntics

lloguers, s’ha reactivat a partir del 15

estem treballant de valent; al juny hem

Paco Lavega, treballador de l’empresa
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espais naturals.
Conficon, Turisme i Tradicions, coneix

Vida local
bé aquestes rutes: “Oferim visites
guiades per les Cases, sortides cicloturístiques amb recorregut pels

búnquers, passejos per a descobrir
el litoral mariner...”. Aquestes rutes

es complementen amb les visites que
fan a la Moleta del Remei, d’Alcanar,
un dels jaciments ibèrics més importants de Catalunya, amb la possibilitat
de combinar-les amb la Casa O’Connor - Centre d’Interpretació de la Cultura dels Ibers.
“La visita que té més èxit és la tea-

tralitzada, en la qual m’acompanyen

una parella d’ibers i que acaba amb
vistes a la posta de sol i un aperitiu”,
comenta Paco. A l’estiu es fan cinc visites com aquesta: “Després de les altes temperatures que estem vivint, la

previsió és que a partir del 20 de juliol

augmenten els turistes interessats
per visites culturals”.

Al final del dia ens atansem a l’alberg
dels Josepets de l’Ajuntament d’Alcanar. Amb capacitat per a 76 persones,
va obrir les portes l’any 2018.
Conversem amb la directora de l’establiment, Rosa Homs: “La temporada

està sent molt bona, tant a nivell de
grups com de famílies, similar a la

de l’any passat, però amb un ambient més relaxat i agradable perquè ja

no tenim les restriccions per la pan-

dèmia”. De fet, a l’agost es preveu una
ocupació de prop del cent per cent. “El

2021 vam acomiadar la campanya

abans d’hora pels aiguats; esperem

enguany poder fer-ho com toca”, lamenta Rosa.
Acabem la jornada igual que l’hem
començada, mirant al cel. Aquesta
vegada des del solàrium del terrat de
l’alberg dels Josepets, que regala unes
vistes espectaculars de la posta de sol.
L’onada de calor afluixa i la temperatura comença a ser agradable, pròpia de
les nits d’estiu a la vora de la mar. Ens

.

envaeix una sensació de lleugeresa
molt reconfortant
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Èxit de l’estrena del documental “Arrels de mar”,
en què apareix gent de les Cases

El divendres 17 de juny, al Club Nàutic de les Cases d’Alcanar, va tenir lloc l’estrena del documental Arrels de mar, una pel·lícula dirigida per Emanuel Munteanu i Laura Vargas-Machuca
que té el suport econòmic de l’Ajuntament d’Alcanar. El film fa un retrat de l’univers mariner
a través dels testimonis de professionals de la mar de les Cases i d’altres municipis de les
Terres de l’Ebre i la Costa Daurada.
Arrels de mar va endinsar el públic en el món de la mar i la seua gent mitjançant els testimonis
i les històries d’aquells i aquelles que d’alguna manera han trobat la seua vocació a la mar. A
l’acte de presentació hi van assistir prop d’una setantena de persones, entre les quals hi havia
alguns dels protagonistes del documental.
Un dels directors, Emanuel Munteanu explica que “la idea d’aquest projecte va sorgir fa

més de cinc anys, quan vaig conèixer per primera vegada el port de les Cases d’Alcanar,
que va enamorar-me. Em va sorprendre especialment la seua dimensió i les poques
barques de pesca que hi havia. Mentre passejava pel moll vaig fixar-me en les embarcacions i els mariners que arribaven a terra carregats de peix i vaig preguntar-me si la gent
coneixia veritablement què era l’ofici de pescador i tot el que l’envolta”.

En concret, de les Cases hi han participat la família de pescadors i remendadores Escala Ribot, i Iolanda Fibla, treballadora de la Confraria de Pescadors.
L’altra directora, Laura Vargas-Machuca, detalla que “són històries d’amor, de superació i d’es-

perança. Però també són històries de pèrdua, com la que malauradament es va patir amb la

marxa de José Miguel Escala, membre d’una de les famílies protagonistes del documental
que ens ho va posar fàcil des del principi i a la qual estem molt agraïts donades les circums-

tàncies”. Per la seua banda, Pau Escala es mostra agraït: “Estem molt contents amb el resultat.

El Manu i la Laura van tractar tots els temes sensibles amb delicadesa, ho van fer molt bé.
Donem les gràcies a tot l’equip del projecte i a l’Ajuntament per la seua implicació”.

El resultat del documental és un homenatge a totes les persones que es dediquen en cos i ànima a la mar i lluiten cada dia per tirar avant aquest ofici tradicional, en què manca relleu generacional, les condicions cada vegada són més precàries i el paper de la dona no està valorat.
Jordi Monfort, regidor de Turisme, comenta que “les Cases, més enllà d’un front marítim

bonic i únic, és la seua gent, les persones que la fan ser com és. I per a poder explicar

què són les Cases, cal explicar i entendre qui és la seua gent. La gent del mar: com

viuen, què pensen, a què aspiren, què els neguiteja, què els mou a fer el que fan...” En
aquest sentit, “este documental contribueix en gran manera a projectar-nos i donar-nos

a conèixer, però, sobretot, és un testimoni únic, de valor incalculable, que perdurarà i

.

que contribuirà a fer que les generacions futures puguen entendre d’on venen i estimar
les seues arrels. Les arrels de mar”, conclou el regidor
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Cultura
Dos sessions del Club de Lectura extraordinàries,
amb Xavier Aliaga i Eva Baltasar
L’escriptor i periodista de Xàtiva (la

Aliaga va explicar com havia estat el

no va necessitar fer més teràpia i es va

Costera), Xavier Aliaga, va protagonit-

procés de creació de la novel·la i va in-

entusiasmar tant escrivint, que ja no va

zar la sessió del Club de Lectura celebrada el 17 de juny. Amb una quarantena d’assistents, Aliaga va comentar
la seua novel·la més íntima i colpidora,
Ja estem morts, amor, finalista del Premi Llibreter 2022. Una novel·la tan dura
com desconcertant. Un drama sobre la
mort dels fills com a fil conductor per a
tractar aspectes com la construcció, la
desconstrucció, la família, la professió,
l’encís i el desencís, la solitud, les temors o l’atzar, i per a parlar de l’amor

tercanviar opinions amb el públic sobre
diferents aspectes de l’obra.
L’altra sessió extraordinària del Club de
Lectura va tenir lloc el divendres 8 de juliol a la Biblioteca de les Cases, amb la
presència de l’escriptora Eva Baltasar.
Va comentar amb els lectors i lectores
participants la seua primera novel·la,
Permagel, la qual va merèixer el Premi
Llibreter 2018, ha estat traduïda a una
desena d’idiomes i ja té moltes edicions.

en totes les seues formes. L’amor tan

De la mà d’Aina Esteller, l’autora va par-

meravellós com inestable, tan colpidor

lar amb molta senzillesa, amb un som-

i fàcil com difícil de remuntar quan decau. I per a parlar també de les segones
oportunitats..
La sessió va ser conduïda per Mariola

riure permanent i amb una gran honestedat. Va explicar que havia travessat
una època d’hores baixes i havia hagut
d’anar a fer teràpia. La psicòloga li va

parar de fer-ho. D’aquesta manera tan
natural, va nàixer Permagel.
Aquestes dos sessions del Club de Lectura han estat organitzades per la Biblioteca Trinitari Fabregat i han estat finançades per la Institució de les Lletres
Catalanes i el Departament de Cultura
de la Generalitat.
Actualment la Biblioteca Trinitari Fabregat té tres clubs de lectura: el Club de
Lectura de la BTF, el Club de Lectura de
les Cases i el Club de Lectura de Dones.
L’objectiu, més enllà del foment de la
lectura, és generar un espai en comú a
través del qual poder compartir experiències, perspectives i opinions entorn

.

Nos, que va començar fent un apunt

demanar que escrigués el que li passa-

d’una mateixa obra que és experimen-

biogràfic de l’autor i de la seua obra.

va en uns quaderns. De llavors ençà, ja

tada des de múltiples punts de vista
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‘La coentor’, la triple exposició d’Ivan Forcadell
Considerat un prodigi de la seua generació i

la noble Casa Canals. Es tracta de la primera

instal·lacions, ceràmica, brodat i tinta, cana-

amb obra en importants col·leccions de tot el

gran mostra individual de l’artista canareu i es

litza tot allò kistch o coent, alhora que posa

món, Ivan Forcadell (1993) acaba d’inaugurar

pot visitar fins al pròxim 11 de setembre.

de manifest un desbordament de creativitat.

La coentor, una triple exposició monogràfica en

La coentor mostra la llibertat artística i la cul-

Les obres exposades ens acosten al seu

tres espais diferents: el Mèdol, el Museu d’Art

tura visual d’Ivan a través d’una trentena de

Modern de Tarragona –que actua com a seu

peces de gran i petit format, molt visuals i

principal i que acull la producció de ceràmica– i

elaborades. Mitjançant pintura, escultura,

folklore contemporani, excessiu, provocador i sense prejudicis; un art brut pop que
s’inspira en elements de la seua infantesa
mitjançant garramanxos impulsius, salvatges i impactants en una espècie de collage
entre llenguatges. Escenes quotidianes protagonitzades per gent pagesa i marinera que
combina amb formes zoomòrfiques. Una
mescla entre naturalesa i disseny, entre flora
i fauna, inspirades en l’univers naïf i les raïls
populars i rurals d’Alcanar.
“M’agrada reinterpretar les coses quotidianes, aquelles més insignificants, i desproveir-les de context o donar-n’hi un de nou.
Soc provocador i a través dels meus quadres
plantejo un escenari; a partir d’aquí, l’espectador que interprete el que vulgue”, ens diu.
A més, Ivan s’ha emportat a Tarragona fetitxes de la seua col·lecció personal, objectes
inspiradors i “coents”, que habitaran aquests

Foto: Mèdol - Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona

dies la planta noble de la Casa Canals.

Recomanacions literàries
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La Vall de la Llum
Premi Josep Pla 2022
Autor: Antoni Cruanyes

Presentació literària: 27 d’agost, a les 19.30 h, amb la presència de l’autor. Lloc: Biblioteca El Marjal les Cases.

Editorial: Edicions 62

La Vall de la Llum, premi Josep Pla 2022, és una biografia novel·lada de l’avi de l’autor, Antoni
Cruanyes Becana, primer alcalde de Canet de Mar després del franquisme, mort en una residència
geriàtrica durant la primera onada de la pandèmia. A través de la seua vida, es radiografia la generació de la gent que va viure la guerra, la postguerra i la fam, la transició política. Per a construir

aquesta història real a l’estil d’un reportatge periodístic i per a arribar a la conclusió que, certament,
totes les famílies felices s’assemblen, de la mateixa forma que totes les dissortades ho són a la seua

manera, Toni Cruanyes ha comptat amb les cròniques d’època, amb els papers escrits per l’avi, amb
la memòria familiar.
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Cultura
“Aquesta exposició és un agraïment, un
retorn a tot allò que m’ha donat la terra.
Per això, aquesta evocació contínua de la
cultura pagesa canareva”, explica.

Per al crític d’art Gabriel Virgilio Luciani, comissari de l’exposició, “Forcadell encarna

els conceptes de la derivació (procedent
del postmodernisme) i la variació (símptoma del romanticisme) i genera mashups,
mot anglès per a descriure un collage so-

Foto: Ari Lucena

nor emprat fortament en la música pop
que es construeix a partir de diverses
peces de procedències que no tenen res

a vore; de nou, un maridatge estrany i dissonant, però altament atractiu i juganer”.

Durant la presentació de la mostra als mitjans, Vicent Fibla, director del Centre d’Arts,

va subratllar “la projecció i la qualitat productiva d’Ivan Forcadell, que ha exposat
en galeries privades en l’àmbit internaci-

onal i que té peces en importants col·lec-

cions arreu del món, però que s’estrena

Des del seu taller, situat a la ronda del Re-

treballo actualment i que mostren cap a on

mei d’Alcanar, ha sabut introduir-se en els

vaig des del punt de vista artístic”.

circuits artístics i comercials. La projecció i

Ivan és excèntric, vital, provocador, però tam-

la qualitat productiva han fet que tinga una
gran presència a les galeries d’art i a les fires
internacionals d’arreu del món. El 30 de juny
va inaugurar a Los Angeles la seua més gran
exposició. “Són noves peces de pintura, ceràmica i paper; les tres disciplines que més

individualment a Tarragona”.

bé és humil i toca de peus en terra. “Faig el
que vull i no considero per a res que haja

arribat molt lluny. El que faig és treballar,
això sí, amb molta il·lusió. És la meua feina”. Conversem amb ell quan està a punt

d’embarcar-se cap a Los Angeles i ens con-

fessa: “Quan marxo lluny, només perdo de

vista els tarongers i el campanar del poble,

D’Alcanar a Los Angeles

ja sento un rosec a l’estómac...”.

Ivan segueix aprofundint en una filosofia cre-

Un rellotge de sol, a les Cases

ativa que s’alimenta de la ruralitat, la tradició,

En el marc de la col·laboració entre el Mèdol

la família i tot allò quotidià. Les raïls pageses

i la Diputació de Tarragona, titular del Museu

són sempre presents en la seua obra i en la

d’Art Modern, Ivan Forcadell treballa en una

seua manera de treballar. La paciència, el fet

versió del rellotge de sol de 1792 de la pla-

de no comptar les hores, de no parar fins que

ça Major i el carrer de la Generalitat d’Alca-

nades de treball d’Ivan, que aspira a forjar
una trajectòria de llarg recorregut.
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.

nar. La previsió és que la nova interpretació

la faena no estiga enllestida, marquen les jorFoto: Mèdol - Centre d’Art
Contemporànies de Tarragona

Un paradís com el nostre
Autors: Laia Beltran / Borja Duñó
Editorial: Saldonar

d’aquesta peça històrica s’instal·le aquest
mes d’agost a les Cases d’Alcanar

Presentació literària: 19 d’agost, a les 19 h, amb la presència dels autors. Lloc: Biblioteca El Marjal les Cases.

L’èxode urbà dels periodistes Laia Beltran i Borja Duñó es remunta
a deu anys enrere, quan teletreballar era molt poc habitual i aquesta
tendència encara no havia estat accelerada per una pandèmia.
A Un paradís com el nostre narren la seua aventura a dos veus. Ella
torna al seu poble i furga en la memòria del paisatge que la va veure
créixer. Ell ve de l’asfalt i es troba un món nou i apassionant. Trieu per
quin dels dos voleu començar i viatgeu al paradís que han descobert
plegats, el que relliga Barcelona amb les Terres de l’Ebre, la seua
Califòrnia particular.
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La Mar de Música: II Festival de
Música de les Cases d’Alcanar
Per segon any consecutiu, l’Ajuntament d’Alcanar programa audicions
de música instrumental a l’aire lliure per a les nits d’agost de la mà de
grups de renom internacional i local.
Joan Roig, alcalde d’Alcanar i regidor de Cultura, destaca que “aquest
segon cicle de concerts inclou música jazz, clàssica i cabaret d’una gran
qualitat artística que ens remuntaran a l’apassionat món cultural del Berlín dels anys trenta”. Tots els concerts són d’entrada gratuïta i se celebraran del 5 al 10 d’agost a la vora de la mar, al passeig del Marjal, de
les Cases d’Alcanar.
Berlin im Light: simfonia d’una gran ciutat
El II Festival de les Cases d’Alcanar, La Mar de Música, inclou quatre
concerts entrellaçats amb la idea de reviure l’aroma musical del Berlín
dels anys trenta. En aquest moment Berlín acaba d’inaugurar l’enllumenat
públic (1928) i està sortint de la crisi provocada per les reparacions de
guerra imposades pel Tractat de Versalles. La ciutat és, per damunt de
París o Londres, el centre cultural d’Europa. Als cabarets i teatres populars
es gesta una fórmula artística nova que revolucionarà els criteris de relació

parlant, com una veritable revolució moral; el jazz, que representa la

modernitat més punyent des del punt de vista de la tècnica musical i aporta una visió multiracial que no era en absolut habitual en
altres estils musicals i altres llocs del món, i la música clàssica del
moment, indestriable de la vida cultural a Alemanya des de sempre.
La Mar de Música és una iniciativa impulsada per la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament d’Alcanar que té el suport dels fons Next
Generation de la Generalitat.

amb el públic i que farà fortuna. El jazz, com tot allò que és modern, està
present en aquesta olla bullent que és el Berlín dels anys trenta.
>> “Cabaret a Berlín”. La música d’aquest primer concert, que ofereixen Begotxu Martínez (soprano) i Jesús Debón (piano), és una mostra
del que es podia sentir als cabarets berlinesos, en allò que s’ha conegut com a teatre musical, que té com a principal exponent Kurt Weil.
>> “Jazz a Berlín”. El següent concert serà un concert de jazz a càrrec
del Grup de Leo Tejedor, amb la intervenció de l’actriu Clara Cols (directora de la sala Flyhard de Barcelona), que estrenaran un espectacle
especialment dissenyat per al nostre festival, basat en la idea central
del cicle.
>> “Contemporània a Berlín”. Un concert que també orbitarà al voltant de l’època i la ciutat de què parlem. Serà un concert sobre la música clàssica/contemporània d’aquell moment històric lligat a la ciutat
de Berlín, amb la participació de Rosa Juan (professora de flauta de
l’Escola Municipal de Música d’Alcanar), Fàtima Hidalgo al saxo i David
Lao al piano.
>> “Concert d’oboès”. Una proposta a càrrec de Marjal Ensemble,
amb Marta Fernández Callís, Jahel Queralt Pi i Alba Reverter Sancho,
per a concloure aquest acostament al Berlín dels anys trenta.
D’aquesta manera es donarà una visió de tres de les fórmules d’expressió musical presents en el so de la ciutat en un moment històric apassionant: el cabaret (teatre musical), que és tant un estil musical, pròpiament
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Música de
Banda
>> Concert d’estiu de
l’Agrupació Musical Canareva: Dissabte, 30 juliol,
a les 20 h, recinte portuari
de les Cases d’Alcanar.
>> Concert de celebració del 175 aniversari de
la Banda Municipal de
Música d’Alcanar amb la
col·laboració d’exmúsics i
del Grup de Teatre Gresol:
Dilluns, 15 d’agost, a les
23:00 h, recinte portuari de
les Cases d’Alcanar.

Nova edició del cinema a la fresca
Com cada any, l’Ajuntament organitza Cinema d’Estiu, un cicle

de pel·lícules familiars que s’estén pels tres nuclis urbans del

municipi i que té com a objectiu oferir una alternativa per a passar aquestes caloroses nits a l’aire lliure. Totes les projeccions
es faran a les 22 h: els dijous a la plaça Lluís Companys o al

Mirador, d’Alcanar; els divendres a la plaça del Barranc, de les
Cases, i els dimarts a l’avinguda del Mar, d’Alcanar Platja.

Espectacles familiars d’estiu al Marjal!
Per setè any consecutiu, durant els mesos de juliol i agost, l’Ajunta-

ment d’Alcanar, amb la col·laboració de l’entitat AMEIBA, organitza el
cicle Al Marjal, que inclou tot un seguit d’espectacles a la platja Ban-

dera Blava Les Cases - Marjal, per a que els més menuts de casa i les
seues famílies puguen xalar a la mar d’una manera diferent.

Viu l’estiu a través de la cultura
Aquest estiu les activitats literàries es traslladen a la Biblioteca de les
Cases. Durant els mesos de juny, juliol i agost es fan diverses presentacions literàries, tallers i espectacles que no decebran a ningú.

Totes les activitats turístiques
al teu abast
Com cada any, pots aprofitar la programació d’activitats i
espectacles que ha preparat l’Ajuntament d’Alcanar per a

viure un estiu intens i enriquidor. El programa d’enguany

inclou festivals, concerts i activitats per a tota mena de
públics, amb l’objectiu de garantir l’entreteniment i con-

tribuir a posicionar el municipi com a destinació turística.

25

Tauler d’anuncis
Directori d’activitats d’estiu per a infants i jóvens 2022
Aquest mes de juliol s’ha donat el tret de sortida a les activitats de lleure per

a infants i jóvens del municipi organitzades per entitats i empreses del sector i
notificades al Departament de Drets Socials de la Generalitat. La majoria s’han

organitzat amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alcanar i es faran en equipa-

ments públics. Algunes d’aquestes activitats continuen al mes d’agost. Tota la
informació es troba disponible al web Alcanar.cat

Refresca’t, aquest estiu, a la piscina descoberta de La
Fanecada
Fins al 4 de setembre podràs refrescar-te a la piscina d’estiu del Complex
Esportiu La Fanecada.

L’horari de la piscina descoberta és de dilluns a divendres d’11 a 13 h i de

16 a 19 h. El dissabte de 9 a 14 h i el diumenge de 10 a 14 h. El preu d’en-

trada està subvencionat per l’Ajuntament: per a adults i jóvens és de 3 euros

i per a infants i gent gran, de 2 euros. Fins al 4 de setembre, tindrà un horari
de dilluns a divendres de 7 a 13 h i de 14 a 22 h, el dissabte de 9 a 14 h i el
diumenge de 10 a 14 h.

Fins al 31 de juliol: inscripció de pubilles i hereus per a les
festes populars
Des de l’1 de juliol és obert el període d’inscripció de pubilles i hereus per a les

properes festes populars, que es proclamaran a les Festes del Remei. El termini
per a les entitats a l’hora de fer les inscripcions finalitza el 31 de juliol (inclòs).

Totes les entitats que vulguen inscriure pubilles i hereus, tant infantils com grans, ho
poden fer a través del formulari de sol·licitud d’inscripció que es troba disponible al
web Alcanar.cat, on també hi és tota la informació sobre els requisits d’inscripció.

Inscriu-te als cursos del Casal Cívic Trinitari Bel
Del 5 al 9 de setembre, de 9 a 13 h i de 15 a 21 h, us podeu inscriure a les activitats
i els tallers organitzats pel Casal Cívic Trinitari Bel i diferents entitats del municipi

per a aquest últim trimestre de l’any. La informació sobre els tallers està disponible
al Casal Cívic o en línia al web Alcanar.cat

Les activitats organitzades pel Casal (Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària)
són gratuïtes. El material necessari va a càrrec de les persones inscrites. Les places

són limitades i s’adjudiquen per ordre d’inscripció. La realització d’una activitat està
condicionada a la inscripció d’un nombre mínim de persones.
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La portada d’aigües (1a part)

Ara fa...
ces, conduïda amb cubells insalubres que
sembraren les llavors de grans malalties
entre la població. Així, la qüestió de l’aigua es va convertir en la peça fonamental
de l’actuació de Sanmartí a l’Ajuntament.
L’aigua es portaria del pou de l’Albanyil,
que tenia una fondària de 62 metres i que
fou adquirit el 31 de març de 1927 pel mateix Ajuntament. L’aigua s’havia d’elevar
24 metres. Mitjançant un sistema dièsel
s’aconseguia traure un cabal de 1.500 litres per minut. Es van instal·lar dotze fonts
repartides per diversos indrets de la ciutat,
de les quals es calculava que s’extraurien uns 200 metres cúbics (equivalents a
20.000 cànters). L’aigua restant s’empraria
per a regar l’horta. El pressupost de les es-

Amb la portada d’aigües a la ciutat, es van instal·lar dotze fonts per diferents indrets del poble.
Aquesta encara es conserva al seu lloc original.

mentades obres fou de 195.000 pessetes,
cedides pel Banc de Crèdit Local, a tornar
en trenta anys al tipus d’interès del 6 %.

A les acaballes de la dècada dels vint del

fins llavors s’havien destinat al consum do-

El projecte va tirar avant i va decidir-se que

segle passat, a Alcanar hi havia nombro-

mèstic. Cap al 1870, les autoritats locals,

les empreses que havien de fer les obres

sos problemes de cabdal importància per

alarmades perquè el problema s’agreujava,

s’assignarien per subhasta, així com l’ad-

al desenvolupament social i econòmic. La
portada d’aigües era, sense cap mena de
dubte, una qüestió essencial i prioritària.

es van disposar a emprendre un seguit de
mesures. Malauradament, la bona voluntat
era de bon tros superior a la fortuna i totes

La publicació local Terra Nostra (1928-

les iniciatives resultaren un fracàs.

1929) recull un bon nombre d’articles so-

Deu anys més tard, s’intentà la portada

bre l’esmentat abastiment, a partir dels

d’aigües del pou del Fondo de Valldepins.

quals ens hem pogut fer una idea del que

S’obrí una mina de 500 metres i es van

va suposar aquella tasca.

adonar que allò no era una font, sinó un

La crisi de l’aigua potable no era nova. De
feia segles, Alcanar s’havia trobat mancat
d’aquest bé, cosa que dificultava satisfer
les necessitats més urgents de la població. Aquesta escassetat, però, no fou sobtada, sinó que vingué progressivament.
De primer, s’esgotà la séquia que movia
els molins fariners de la vila i de Sòl de
Riu. Aleshores s’assecaren els recs i sèquies de l’horta, que es convertí en un terreny àrid i erm.

bassiol fet per la filtració de l’aigua pluvial.
Les posteriors iniciatives de perforar la capella del Calvari i la construcció d’una font
a la plaça de Sant Roc tampoc no van tenir èxit. Cansats d’esmerçar-hi diners inútilment, els canareus van anar proveint-se
de petites cisternes particulars i van aban-

quisició de maquinària i canonades.
La primera se celebrà el 28 de setembre de 1928 i tenia un pressupost de
124.056,63 pessetes. Qualsevol que volgués optar-hi havia de pagar una fiança
de 6.218 pessetes.
L’Ajuntament va rebre sis propostes, de
les quals es va escollir la de Francesc
Miguel, veí de Reus, amb un pressupost
de 124.000 pessetes, sobre el qual es va
obtenir una rebaixa de 18.600 pessetes.
La subhasta, pel que fa a la maquinària,
tenia un pressupost de 58.000 pessetes.
La fiança que havien de pagar era de

donar la idea d’un abastiment general.

2.900 pessetes.

No va ser fins l’any 1928 que algun ago-

Aquestes dades i moltes altres estan de-

sarat s’atrevís de nou amb aquella empresa, fins aleshores catastròfica. Ramon

tallades a la revista Terra Nostra. En el
proper número, deixarem de banda les

.

Sanmartí, l’alcalde d’aleshores, va decidir

dades tècniques i ens centrarem en com

La situació aviat va arribar al punt de no

que era moment de posar fi a aquella si-

va reaccionar la ciutadania canareva da-

poder omplir les cisternes públiques que

tuació de venda d’aigua pels carrers i pla-

vant la iniciativa de l’alcalde Sanmartí
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L’entrevista

Sukre: “Per a natros, la música és afició,
diversió i, fins i tot, teràpia”
Macià Sancho i Rubén Romero es van

Quina va ser la vostra primera cançó?

de Miquel Bort. Per cert, la més venuda al

conèixer al pati de l’escola. Junts van

La nostra primera cançó amb K-singulares

Sant Jordi 2022 a les Terres de l’Ebre. Quan

descobrir la passió per la música i aquesta afició els va convertir en amics inseparables. Amb només quinze anys van
formar la seua pròpia banda: K-singulares. Després d’una aturada de deu anys
dedicats als estudis i la formació (Macià
és funcionari i Rubén, informàtic), el 2017
van reprendre l’aventura musical amb
Sukre. A través de les cançons mostren

va ser “Per què m’odies?” i amb Sukre,
“Perdí la fe”, inclosa al nostre primer àlbum.
Quantes cançons formen el vostre repertori musical?

Tenim més de cent cançons, però només
quinze estan editades i gravades. La resta
són al calaix, a l’espera de ser rescatades.
Com definiríeu el vostre estil?

la intimitat i la sensibilitat de les seues

És pop-rock acústic amb tocs de rumba.

experiències. També defineixen molt bé

Com vau decidir que ja era el moment de

l’essència del nostre municipi, gent d’ofici, pagesos i mariners, que estima la seua
història, cultura i tradició.
Quin paper té la música en les vostres
vides?
Hi té un paper fonamental, podem dir que
existencial. Sense la música no seríem qui

donar-vos a conèixer al públic?

Retrobar-nos al poble després de deu anys,
reprendre vells temes i adonar-nos que
manteníem intacta la nostra afició, ens va
motivar a crear Sukre per a mostrar al públic
tot allò que teníem “amagat”.
Com ha afectat la pandèmia la vostra car-

Miquel ens ho va proposar, pensàvem que
només faríem la cançó per al llibre. La nostra
sorpresa va ser vore que també vam passar a
ser uns personatges del llibre. Ara anem junts
a fer presentacions i hi actuem. Molt recomanable el llibre i també les presentacions.
Quants de concerts deveu haver fet fins
ara?

Prop d’un centenar. El més llunyà, al País
Basc.
Una de les vostres últimes cançons és
“Mo’n sortirem”.

Arran dels aiguats de l’1 de setembre vam
pensar a fer alguna cosa per a ajudar a
pal·liar el dolor de tanta gent damnificada i,
en general, de tot el poble. Just al mateix
temps, la regidora Txell ens va proposar fer
un trosset de cançó per als actes organitzats

som. Per a natros la música és afició, diver-

rera musical?

sió i, fins i tot, teràpia.

Ens va trencar per la meitat. En aquell mo-

rem. D’aquí, aquesta cançó esperançadora,

Per què el nom de Sukre?

ment teníem diversos projectes importants

el nostre granet de sorra a tanta solidaritat.

En el moment de buscar un nom per al grup

en marxa. Vam haver de posposar la pre-

Quins són els vostres projectes més im-

estàvem veient la sèrie Prisión Brake, que

sentació del nostre primer disc fins al 2022.

ens tenia enganxats. Als dos ens agradava

També vam haver d’ajornar alguns projectes

un dels personatges, Fernando Sucre. Un

interessants que teníem a Madrid i que es-

dia, prenent un cafè a la cafeteria La Volta,
estàvem parlant d’aquest personatge i Macià em diu: “Rubén, passa’m el sucre”. I en
aquell moment ens vam mirar i vam decidir
que aquest seria el nom del nostre grup.

perem reprendre en un futur.
El vostre tema “Amore” i la promoció del
llibre de Miquel Bort, què us han suposat?
Ha estat un orgull formar part de la novel·la

al voltant del moviment solidari #monsorti-

mediats?
Tenim tancats diversos concerts durant
aquest estiu. També estem enllestint la gravació d’un videoclip del nostre últim single,
“Paso de todo”, i de la cançó “Mo’n sorti-

.

rem” a l’estudi, per tal que es pugue escoltar
amb la màxima qualitat

