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TELÈFONS D’INTERÈS
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Deixalleria Municipal............................977 707 045
Cementeri Municipal............................646 203 483
CAP d’Alcanar.....................................977 731 932
CAP de les Cases d’Alcanar...............977 735 106

HORARIS
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

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

CEMENTERI MUNICIPAL

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

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 18 al 24 de març
De l’1 al 7 d’abril

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

Del 25 al 31 de març
Del 8 al 14 d’abril

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

Del 15 al 21 d’abril

Farmàcia Mònica Roca
Tel. 977 737 110 – C/ Trafalgar, 44

RECOLLIDA D’OBJECTES
VOLUMINOSOS

El servei gratuït de recollida de mobles i
trastos a domicili es fa els dimecres.
Només cal que truqueu prèviament al telèfon
de l’Ajuntament 977 732 253, en horari d’oficina.
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Editorial
El coneixement ens fa
més competitius
La formació contínua dels professionals és imprescindible per a que
el teixit productiu siga competitiu i puga fer front als reptes actuals,

especialment en aquells municipis que estan més allunyats dels

grans centres de producció i ocupació. Aquesta formació no sols és
responsabilitat del teixit productiu i dels professionals, sinó que des

de l’Administració local també es poden posar al seu servei les eines
necessàries per a afavorir el coneixement dels treballadors i facili-

tar-ne la inserció laboral. I aquesta formació s’ha de centrar en allò

que interessa a la ciutadania, en aquelles mancances que tenen els
treballadors, però també en tot allò que necessiten les empreses.

Precisament, això és el que fa l’Ajuntament d’Alcanar amb l’oferta

formativa del Programa de Competitivitat Empresarial que ha arran-

cat aquest mateix mes. Una oferta que inclou cursos de temàtiques

molt diferents: des de la citricultura, un dels motors econòmics del

municipi, encara que enguany travessa una situació complicada

per la crisi de preus, fins a tècniques de màrqueting personal per a
aprendre a promocionar-se un mateix com a marca.

Tota l’oferta formativa és fruit de la concertació entre el sector públic,

les empreses i la comunitat educativa, és a dir, del treball conjunt

de tots els implicats, que és l’únic camí per a aconseguir l’èxit. En

aquest sentit, les xifres dels últims anys ens demostren aquest èxit, ja
que els cursos del Programa de Competitivitat Empresarial han aple-

gat més de 800 participants en els darrers quatre anys, una evolució

important si tenim en compte que el programa va nàixer el 2015 amb

l’organització de tres cursos i una vuitantena de participants.

Cal continuar, però, aquesta línia de treball perquè la inversió en for-

mació no té un retorn a curt termini, però sí a mitjà i llarg termini.

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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Comencem el compte enrere per a la celebració de les Festes Quinquennals, que tindran lloc entre el 2 i el 14 d’octubre. Unes festes que
són una gran celebració, la nostra bandera i senya d’identitat com a
poble. En aquesta edició, volem fer valdre el talent local i la tasca dels
artistes i dissenyadors d’Alcanar, així com promoure la participació
ciutadana. Hem instal·lat aquests tòtems amb diverses imatges de la
festa per a engrescar-vos a començar a treballar en les Quinquennals, i
també per a que tothom que ens visite es reserve les dates compreses
entre el 2 i el 14 d’octubre per a conèixer les Quinquennals.

La neteja del municipi és una de les prioritats de l’Ajuntament. Des
de l’Administració fem tots els esforços possibles per mantenir uns
carrers nets i endreçats. Però, per a aconseguir-ho, cal la implicació
de tots els veïns i veïnes. Apel·lem a la conscienciació ciutadana per
a evitar que es repetisquen imatges com la de la fotografia, amb un
parell de matalaps vells enmig de la vorera. Us recordem que hi ha
un servei gratuït de recollida d’objectes voluminosos a domicili que
es duu a terme tots els dimecres. També podeu fer ús de la deixalleria municipal, que és oberta de dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30
hores i dimarts i dijous entre les 15.00 i les 18.00 hores.

D’on ve este malnom?
Sant Roca
Remetent-nos a l’anterior número, val a dir que l’acció més abundosa per la qual es posa un malnom a algú sol
ser el “chascarrillo” o la broma. El fi italià de l’scherzo, com deia Petrarca, és el que acaba per identificar, com
en este cas, una sola persona al poble.
Cap a finals del segle XIX, en un dia primaveral, la família Caballé Redón es trobava en un fondo de garrofers
que tenien a la partida dels Castellans, a tocar del cocó de Fabra, prop d’on avui trobem un cèlebre hotel rural.
El pare, Gregori, d’ascendència cadufera –el malnom del qual explicarem en un altre moment–, es lamentava
de la pèrdua de la collita a causa d’una formigada, com tantes de les que assolaren els camps canareus a finals
d’aquell convuls segle. Mentrestant, sa esposa, l’Agustina, embarassada de sa filla Carme, maldava al fill més
gran, un revoltós de poc més de deu anys, que s’estava tallant rames dels garrofers morts per dalt dels cimals:
“Sant Roc, Sant Roc, que s’encengue el foc!”, deia com a auguri per a una bona anyada, almenys, de nyenya.
Tot seguit, va fer un mal pas que el va dur en terra i es va desnucar.
Entre planys i clamors cruels contra el cel, la família enterrà el jove. L’anècdota –funesta, tot siga dit– del “Sant
Roc” va passar, precisament, a la nounada Carme, qui el passaria a sa filla però no a son fill. Cosa curiosa, ja
que cap dels descendents excepte esta Carme el prosseguiria: es perdria entre un maremàgnum de Gildos,
Goris, Estorers, Pintors... Uf! Déu n’hi do! A la fi, quin empatx de malnoms que va acabar duent, aquella brevíssima –i funesta– cançoneta, no trobeu?
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Arranquen els cursos del
Programa de Competitivitat
Empresarial amb una
oferta innovadora

ció d’una xarxa de col·laboració entre
l’Administració local, el teixit productiu i la població per tal de detectar les

principals necessitats formatives, tant
a Alcanar com a la resta del territori.

Les accions formatives organitzades per l’Ajuntament han aplegat
més de 800 participants en els últims quatre anys
La millora de la competitivitat dels professionals del municipi i de les empre-

ses és una de les prioritats de l’Ajuntament d’Alcanar. I per tal que això
siga possible, organitza tot un seguit
d’accions formatives en el marc del

Programa de Competitivitat Empresarial, un programa que es va iniciar el

2015 amb tres cursos i que en l’edició
d’enguany n’inclou un total de 24 divi-

dits en quatre grans àmbits: seguretat
i salut laboral, habilitats interpersonals

i directives, màrqueting i citricultura.
Durant els darrers quatre anys, els cur-

sos programats per l’Àrea de Desen-
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volupament Local de l’Ajuntament, han
aplegat més de 800 participants.
Durant l’acte de presentació de la
programació d’enguany, que ha arrancat aquest mes de març, l’alcalde
d’Alcanar, Joan Roig, va destacar la
importància que la ciutadania puga
formar-se sense necessitat de desplaçar-se fora del municipi. “Fem
una aposta ferma per la formació
amb l’objectiu que els ciutadans
tinguen més oportunitats laborals en
un context que som conscients que
és complicat”, va manifestar Roig,
que també va posar en valor la crea-

A la presentació del Programa de Competitivitat Empresarial hi va ser present
la directora dels Serveis Territorials de

Treball, Afers Socials i Famílies a les
Terres de l’Ebre, Rosanna Fatsini, que

va apuntar que l’oferta formativa canareva és “innovadora”. “L’Ajuntament

d’Alcanar ha fet una aposta clara

per millorar la competitivitat del tei-

xit productiu i l’ocupabilitat de les
persones. No és habitual que des
de l’Administració local es destinen
tants recursos a aquests progra-

mes”, va dir Fatsini. Una tasca que Al-

canar duu a terme des de la proximitat,
des de la concertació, és a dir, amb el
treball conjunt entre el sector públic, les
empreses i la comunitat educativa.

El reportatge
Un curs de prevenció de riscos laborals
ha obert la programació, que segons el
regidor d’Empresa, Comerç, Indústria i
Ocupació, Jordi Monfort, és de primer
nivell. “Hem aconseguit la implicació
dels diferents equips docents que s’hi
han anat sumant en les diferents edicions i que ens han permès plantejar
una oferta formativa de primer nivell.
La formació és bàsica per a assolir
l’excel·lència”, va apuntar Monfort.

quan es va dur a terme un primer pa-

contribueixen a incrementar la capa-

onades amb el màrqueting, després

i permeten als citricultors de resoldre

Fidelització de l’alumnat

ra, van experimentar un salt qualitatiu

No sols ha estat clau la complicitat
del teixit empresarial i l’ajustament de
l’oferta formativa a les necessitats detectades, sinó que també s’han tingut
molt en compte les demandes de formació dels alumnes, uns alumnes que
en molts de casos han participat en
diverses accions. “L’oferta formativa
s’ha anat ajustant a les necessitats
del municipi i, com a conseqüència,
hem incrementat l’alumnat”, va explicar el regidor d’Empresa, Comerç,
Indústria i Ocupació. De fet, aquesta
oferta formativa té l’origen el 2014,

quet d’actuacions formatives relaci-

d’un treball amb les empreses del municipi en què es van posar de manifest
les seues mancances i dificultats.

citació i professionalització del sector
més eficientment els reptes i els problemes de l’àmbit de la sanitat vege-

tal. A més, els productors de cítrics es

Una oferta formativa que es va ampli-

consciencien més sobre les possibili-

cursos específics per al sector agrícola

Enguany, la primera de les accions

tor agrícola, bàsicament a la citricultu-

ra es farà al juny i anirà a càrrec de

ar l’any següent, quan es van incloure

tats de la creixent oferta varietal.

i alimentari. Els cursos dirigits al sec-

formatives en l’apartat de citricultu-

important el 2017, quan l’Ajuntament
va signar un conveni amb l’Institut de

Recerca i Tecnologia Agroalimentàri-

es (IRTA). A través d’aquest conveni,

l’IRTA ofereix assessorament i forma-

ció als agents del sector citrícola amb
el seu personal investigador. “Des de

l’Ajuntament treballem al costat de

la citricultura, que travessa un moment complicat, per tal de millorar
també l’ocupabilitat en aquest sector i per a fer-lo més competitiu”,

va comentar Monfort. Així, els cursos

programats en l’àmbit de la citricultura

docents de l’Escola de Capacitació
Agrària d’Amposta, que també col·la-

bora en el Programa de Competitivitat
Empresarial. Concretament, s’organitzarà una missió tècnica, una visita

a la biofàbrica de mascles estèrils de
la mosca de la fruita al País Valen-

cià. Més avant, a partir de l’octubre,
es faran els cursos de manipulador i

aplicador de productes fitosanitaris,
així com de seguretat i prevenció de

riscos laborals en l’explotació agrària.
Es tracta d’uns cursos que tenen una

gran demanda entre els professionals.
En aquest sentit, des del 2016 s’han

Tant l’oferta dels cursos, com la demanda dels alumnes
ha anat creixent des de l’inici del programa i el nostre objectiu és
continuar ampliant-la per tal de donar resposta a les necessitats
tant del teixit empresarial com dels professionals.
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El reportatge
lliurat prop de 150 carnets de manipulador de productes fitosanitaris,
carnet que és imprescindible per a fer
determinades faenes al camp.
D’altra banda, del 2018 ençà el Programa de Competitivitat Empresarial
també inclou formació subvencionada, és a dir, cursos de formació per
a l’ocupació que estan impulsats pel
Consorci per a la Formació Contínua
de Catalunya i que s’adrecen a treballadors en actiu.
Aplicació en línia
Amb l’objectiu de potenciar el Servei
d’Intermediació Laboral de l’Ajuntament, s’ha posat en marxa una aplicació en línia, a la qual s’accedeix a través del web municipal. Aquesta aplicació permet a la ciutadania consultar
tant l’oferta formativa com les ofertes
laborals. L’objectiu d’aquest sistema
és millorar i agilitar la gestió del servei,
així com facilitar als usuaris la recerca
d’ofertes d’ocupació i formació per a
que el procés resulte més pràctic, còmode i útil. “Aquesta aplicació ens
permet conèixer millor els usuaris
del servei i segmentar les diferents
ofertes”, va manifestar Monfort. Els
usuaris del servei tenen accés directe a les seues dades i poden fer-hi les
modificacions pertinents, elaborar el
seu currículum, consultar les ofertes
de treball disponibles, i inscriure’s als
cursos que els interessen.
El Servei d’Intermediació Laboral de
l’Ajuntament ha atès més de 2.000
usuaris des que es va crear, el 2007,
i realitza unes 1.500 atencions anuals. A través d’aquest servei, l’Ajuntament posa en contacte les persones
que cerquen faena amb les empreses
que necessiten contractar personal. El
servei té una doble finalitat: col·laborar amb els empresaris en la selecció
de candidats per a cobrir les seues
vacants i oferir als demandants d’ocupació altres oportunitats d’accés al
mercat de treball. A més, el servei in-
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clou l’orientació laboral, amb la finalitat de detectar les necessitats del demandant d’ocupació de cara al mercat laboral, per a situar cada persona
en l’àmbit més idoni d’acord amb les
seues característiques (formació, expectatives laborals, aptituds personals…) i el seu entorn socioeconòmic.
Lliurament de diplomes
Just uns dies abans de l’inici de l’oferta formativa inclosa en la programació
d’enguany, es van lliurar els diplomes
a part de l’alumnat que va fer formació en l’edició del 2018. El Programa
de Competitivitat Empresarial 2018
va aplegar un total de 302 alumnes,
distribuïts en 23 cursos i amb un total
de 356 hores lectives. Una oferta que
enguany creixerà lleugerament. “Tant
l’oferta dels cursos, com la demanda dels alumnes ha anat creixent
des de l’inici del programa i el nostre objectiu és continuar ampliant-la
per tal de donar resposta a les necessitats tant del teixit empresarial
com dels professionals. Es tracta
d’un projecte a llarg termini”, va dir
Monfort. En aquest sentit, part de les
accions formatives estan pensades
per a donar resposta a les necessitats
dels treballadors de l’Ajuntament que
participen en programes de col·laboració social, amb l’objectiu que puguen retornar al mercat laboral amb
més garanties.
Seguretat i salut laborals
En aquest àmbit s’han programat quatre cursos. El primer que s’ha començat a impartir tracta sobre la prevenció de riscos laborals i pretén que els
treballadors assolisquen els coneixements necessaris per a identificar tant
els riscos laborals més freqüents com
les mesures preventives que s’han
d’adoptar per a minimitzar els riscos.
Un parell de cursos de manipulador
d’aliments i un altre de suport vital bàsic
completen l’oferta formativa en l’àmbit
de la seguretat i la salut laborals.

Habilitats interpersonals i directives
Un total de set cursos es faran entre
aquest mes i el novembre amb l’objectiu d’incrementar la capacitat de
lideratge personal dels professionals.
Millorar les habilitats de comunicació,
transmetre el missatge correctament
o utilitzar el màrqueting com una estratègia per a promocionar-se personalment com a marca són alguns dels
continguts que s’impartiran. També
s’incidirà a facilitar recursos als assistents per a que aprenguen a gestionar
fàcilment i eficaçment l’estrès i se’ls
ensenyaran tècniques de relaxació
per tal de millorar la vitalitat, el benestar i l’eficàcia laboral.
Màrqueting i màrqueting digital
Tècniques de venda i negociació,
brànding personal, entrenament personal, coaching comercial, comunicació digital i tècniques de venda són
els que s’abordaran en els sis cursos
programats, el primer dels quals s’impartirà al maig.
Comerç
L’elaboració de balanços i gestions
comercials per a fer una planificació
adequada i l’organització de l’espai de
venda d’una botiga per a aconseguir
més rendibilitat i augmentar les vendes centraran els dos cursos programats en l’àmbit del comerç.
Citricultura
El pes econòmic del sector agrari a
Alcanar, centrat en la citricultura, fa
que bona part de l’oferta formativa
s’adrece directament a aquest sector,
que actualment travessa una situació
complicada. En aquest cas s’han programat quatre cursos i dues missions
tècniques. Totes les accions formatives aniran a càrrec dels tècnics de

.

l’IRTA o de l’Escola de Capacitació
Agrària d’Amposta

Acció de govern
Alcanar millora el
servei de neteja viària
amb la incorporació
de quatre treballadors
L’Ajuntament d’Alcanar, mitjançant un

dels carrers del nucli urbà d’Alcanar,

Hi ha emplaçaments on la
màquina agranadora no pot
accedir per a dur a terme les
tasques de neteja. Per això
calia disposar de més
personal per a poder realitzar
la neteja de forma manual

les Cases d’Alcanar, on n’hi haurà un

Quant a l’agent cívic, la seua funció

destinat una persona. Fins ara hi havia

mativa amb l’objectiu de conscienciar

les Cases per a acomplir les tasques

els contenidors de recollida selectiva.

“Hi ha emplaçaments on la màquina

tenidors de recollida selectiva i in-

a terme les tasques de neteja. Per

un ús correcte. Hem de conscienciar

nal per a poder realitzar la neteja de

civisme”, ha assenyalat Fibla.

responsable de la Brigada Municipal

personal, s’han dut a terme a través

tament també ha adquirit quatre carre-

ció de Catalunya al programa Treball i

balladors. A més de les zones de més

Comarcal del Montsià amb l’objectiu

pla d’ocupació del Consell Comarcal
del Montsià, ha incorporat cinc treballadors, quatre dels quals al servei
de neteja viària del municipi, mentre

que l’altre duu a terme les funcions

d’agent cívic. Amb aquestes incorporacions s’ha reforçat la neteja manual
on s’han destinat dos treballadors; de

altre, i d’Alcanar-Platja, on també s’ha

principal és acomplir una tasca infor-

una persona al nucli urbà i una altra a

la població per a que use correctament

de neteja manual de carrers.

“L’agent cívic vigila les illes de con-

agranadora no pot accedir per a dur

forma els usuaris perquè en facen

això calia disposar de més perso-

la població per tal de combatre l’in-

forma manual”, ha explicat la regidora

Pel que fa a les contractacions del

d’Obres i Serveis, Yvette Fibla. L’Ajun-

d’una subvenció del Servei d’Ocupa-

tons, que són utilitzats pels nous tre-

Formació que desenvolupa el Consell

difícil accés, el servei de neteja manual

de millorar l’ocupabilitat de les per-

s’intensificarà en aquells emplaçaments amb més afluència de persones,

com ara els parcs infantils, l’entorn del
centre d’assistència primària o el passeig de les Cases d’Alcanar.

de la línia PRGC (persones en situació
d’atur beneficiàries de la renda garantida), mentre que l’altra persona forma
part de la línia Dona, dirigida a dones
víctimes de violència de gènere o amb
risc de caure en una situació de desocupació de molt llarga durada.
La millora de la neteja dels carrers del
municipi i la conscienciació cívica de la
població són dues de les prioritats de
l’equip de govern canareu. En aquest
sentit, l’any passat es va ampliar la
flota de vehicles de la Brigada Municipal d’Obres amb l’adquisició d’una
màquina agranadora que combina el
treball de l’aigua a pressió i l’aspiració
de la brossa amb les prestacions dels
espalmadors. Es tracta, a més, d’una
màquina que millora les condicions de
seguretat i eficàcia dels operaris

.

sones que tenen més dificultat d’accés al mercat laboral. Concretament,

quatre dels treballadors han estat

contractats durant un període de sis

mesos a jornada completa a través
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Es renovarà la coberta de
l’Institut Sòl-de-Riu per a
resoldre el problema de
les filtracions d’aigua
El conseller Bargalló va inaugurar
els actes de celebració del 25è
aniversari del centre i es va reunir
amb la comunitat educativa

que reclamàvem una solució integral.
Valorem molt positivament que s’em-

prenguen aquestes obres i s’acaben
els riscos que podien comportar”, ha

L’Institut Sòl-de-Riu fa enguany 25

dit Navarro. Les obres es duran a terme

ganitzaran activitats durant tot l’any.

lars per a evitar d’interrompre l’activitat

brer, quan el centre educatiu va rebre

Joan Roig, ha valorat positivament que

sep Bargalló. Una visita que va servir

enguany les obres de renovació de la

a l’edifici de l’institut per a renovar-ne

ble executar aquesta actuació a l’edi-

les filtracions d’aigua. La previsió del

que l’institut conser-

els treballs el pròxim estiu, aprofitant el

i que el seu cor con-

anys. Per tal de commemorar-ho, s’or-

durant el període de vacances esco-

El primer acte va dur-se a terme al fe-

acadèmica. També l’alcalde d’Alcanar,

la visita del conseller d’Educació, Jo-

el Departament d’Educació emprenga

per a confirmar la inversió que es farà

coberta de l’institut. “És imprescindi-

la coberta i resoldre així el problema de

Departament d’Educació és executar
període de vacances escolars, amb un
pressupost d’uns 150.000 euros.

fici per a garantir-ne la salut. Volem

força durant molts

resolta el pròxim curs acadèmic. “L’Ins-

també va ser alumne

per filtracions d’aigua, pràcticament

La renovació de la

comunitat educativa d’Alcanar quedarà

nifestat l’alcalde, que

titut Sòl-de-Riu ha patit inundacions,

de l’Institut Sòl-de-Riu.

episodis viscuts el 2011 i la passada

tardor”, ha explicat la regidora d’Ensenyament, Carme Navarro. Durant els
darrers anys, el Departament d’Educa-

ció ha executat reparacions puntuals,
però no han estat suficients. “Des de
l’Ajuntament i l’AFA fa molt temps
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La tasca acomplida per l’institut no
sols en l’àmbit de l’educació acadèmica, sinó també en l’àmbit de
l’educació emocional, va ser valo-

tinue bategant amb

anys més”, ha ma-

especialment han estat greus els

En l’acte institucional de commemoració del 25è aniversari del centre, Bargalló va descobrir una placa commemorativa i l’alumnat va fer diverses actuacions. La presentació va anar a càrrec
de l’exalumna Anna Chillida. L’alumna
Maria Gil va obrir l’acte amb la interpretació de Fantasia número 3, de Telemann, amb oboè. La coral de l’institut
va interpretar l’obra 1714 i l’exalumne
Xavier Forcadell va parlar a l’auditori
de records i experiències de l’ensenyament com a eix cultural, de progrés i de
desenvolupament personal. Per la seua
banda, la directora de l’institut, Carme
Caballer, va fer un repàs pels 25 anys
d’història de l’institut, amb una explicació dels canvis que s’han produït i dels
reptes que s’han d’emprendre.

ve una salut de ferro

Una de les principals demandes de la

des que es va inaugurar l’edifici, però

el taller del cicle formatiu de Manteniment Electromecànic. De moment, el
Departament d’Educació estudia la viabilitat de la proposta. Una altra de les
peticions del centre és l’ampliació de
l’oferta educativa de cicles vinculada a
la realitat econòmica i social d’Alcanar
i la comarca.

coberta de l’institut,
però, no és l’única

demanda que va plan-

tejar la comunitat educativa durant la
visita del conseller Bargalló. En aquest
sentit, la regidora d’Ensenyament ha
recordat que l’Ajuntament va cedir fa
aproximadament una dècada uns terrenys a la Generalitat per a traslladar-hi

rada per l’alcalde d’Alcanar durant

el seu discurs. “Aquí ens vam fer
grans, vam obrir la porta que ens
connectava amb el món i vam deixar enrere l’adolescència per a
començar a tastar la vida adulta

Acció de govern

amb tot el que això comporta”, va
relatar Roig, que també es va referir
als reptes que té el centre per als
pròxims anys. “Tinc la més absoluta convicció que l’institut sabrà
respondre els pròxims 25 anys als
reptes que presenta una societat
amb creixents demandes educatives, tecnològiques, socials i ciutadanes”, va dir el batle.

que s’ha estrenat aquest curs aca-

Per la seua banda, el titular d’Educació va explicar que la visita als
centres educatius d’Alcanar i les
Cases respon a la voluntat de
conèixer la realitat, el projecte educatiu i les necessitats dels diversos
centres. “La nostra tasca es basa
a conèixer quins són els anhels
que tenen els centres i quines són
les seues necessitats per tal de
treballar conjuntament amb els
ajuntaments i atendre les demandes educatives dels centres”, va
manifestar Bargalló.

un espai de 50 metres quadrats. La

dèmic. “El centre no disposa de
gimnàs, ni de cap espai polivalent.

Era necessari habilitar una nova
aula tenint en compte l’increment

de la matriculació en aquesta escola”, ha manifestat Navarro. L’es-

cola ha passat de 60 a 93 alumnes.
Pel que fa a l’aula polivalent, queda

totalment integrada a l’edifici i ocupa
directora del centre, Sònia Reverter,

els mestres i tot l’alumnat van rebre
el conseller Bargalló i la resta d’auto-

ritats, que el van acompanyar durant
la visita.

A l’Escola Joan Baptista Serra, es va
fer una reunió de treball amb els mem-

bres de l’equip directiu i l’AMPA, que
van traslladar al titular d’Educació les

necessitats d’aquest centre, que actualment té 642 alumnes.

Els pares també avaluen
Una de les iniciatives pioneres que ha
emprès l’Institut Sòl-de-Riu és la col·
laboració dels pares i mares dels alumnes per a avaluar-los. Es tracta d’una
iniciativa dels professors d’educació
física per a millorar el rendiment dels
alumnes. En la qual participen famílies
de primer i segon d’ESO. Segons els
professors d’educació física, ells poden puntuar els exercicis encomanats i
el comportament dels alumnes, però hi
ha algunes de les matèries impartides
que no poden avaluar, com ara el seguiment d’uns hàbits de vida saludables. Fins ara han participat en aquest
projecte un 30% de les famílies i els
objectius del centre són que s’amplie
aquest percentatge i que s’estenga a
altres assignatures. Professors, pares i
alumnes van fer una valoració positiva
d’aquesta experiència en un reportatge informatiu de TV3

.

Durant tot l’any es programaran activitats per a celebrar el 25è aniversari
de l’institut. Les pròximes tindran lloc
per Sant Jordi. Actualment, el centre
té 420 alumnes matriculats.
Aula polivalent a l’Escola Marjal
El conseller d’Educació també va visitar els altres centres educatius del
municipi: l’Escola Marjal, de les Cases d’Alcanar, i l’Escola Joan Baptista Serra. En el cas de l’Escola Marjal,
Bargalló va visitar l’aula polivalent,
Fotos: Àlex Espuny
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Homenatge als canareus deportats
als camps d’extermini nazis
L’Ajuntament va organitzar un acte institucional en memòria de José Nos Juan,
José Fabregat Chimeno, José Juan Forcadell, José Gras Barrera i Juan Nos Fibla
Entre el 24 d’agost de 1940 i el 5 de

maig de 1945, cinc canareus van viure
la barbàrie dels camps d’extermini na-

zis. Es tracta de José Nos Juan, que
va morir al camp de Gusen el 16 d’oc-

tubre de 1941; José Fabregat Chimeno, que va ser alliberat del camp de

Buchenwald per l’exèrcit nord-americà l’11 d’abril de 1945; José Juan For-

cadell, que va sortir el 5 de maig de
1945 del camp de Mauthausen; José
Gras Barrera, que va morir l’1 de maig
de 1945 al Kommando de Wöbbelin i

Juan Bautista Nos Fibla (fill de José

Nos), que va sortir alliberat del camp

de Gusen el 22 d’agost de 1941 a petició del govern espanyol. Tots cinc i

les seues famílies van ser homenatjats
el 9 de març en un emotiu acte que
va tenir lloc al cementeri municipal, on
s’ha instal·lat un monument en la seua
memòria en el qual es van depositar
flors. Consisteix en un tram d’una via
de tren, que representa la forma com
la majoria dels deportats arribaven als
camps de concentració, i en una placa amb els cinc noms.

històrica de Catalunya serà més am-

L’acte institucional en memòria dels
canareus deportats als camps d’extermini nazis va ser presidit per la
consellera de Justícia, Ester Capella,
que va recordar que les polítiques
de memòria històrica arriben tard i
va avançar que la llei de memòria

i espanyols que hi van ser, té a veure

biciosa i anirà més enllà que l’actual

normativa. “Hem de felicitar l’alcalde

d’Alcanar per l’acte d’avui, per posar
en la memòria col·lectiva els noms de
les persones vinculades als camps de
concentració nazis. L’holocaust va ser
jueu i del poble gitano, i després va

afectar molts altres col·lectius: gais,

lesbianes... I en els cas dels catalans
amb el franquisme i la voluntat d’ex-

terminar la dissidència política republicana”, va manifestar Capella.

Per la seua banda, l’alcalde d’Alcanar,
Joan Roig, va manifestar que és un
deure de les administracions públiques
preservar el record dels deportats i va

indicar que actes com aquest servei-

xen per a fer una societat més justa i
sensibilitzar les generacions més jóvens. “A més de l’homenatge als cinc

canareus deportats que van pujar al
tren de l’horror, hem signat un conveni

amb l’Amical de Mauthausen que ens

permetrà sensibilitzar les generacions
més jóvens de la barbàrie que va suc-

ceir, per a evitar que es repetisca”, va

assenyalar Roig. Concretament, l’Ajuntament ha signat un conveni d’adhesió

a la xarxa de prevenció i memòria del
feixisme “Mai Més”, formada per centres educatius, entitats i ciutats per tal

d’educar en la prevenció del feixisme
des de la memòria històrica.

L’homenatge als cinc veïns d’Alca-

nar deportats era un homenatge “necessari” en paraules de l’historiador

local Joan Baptista Beltran, que du-
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L’holocaust va ser jueu i del poble gitano, i després va afectar molts altres col·lectius:
gais, lesbianes... I en els cas dels catalans i espanyols que hi van ser, té a veure amb el
franquisme i la voluntat d’exterminar la dissidència política republicana
rant anys ha investigat els deportats

un hospital. En acabat, va fer cap al

Gusen a l’octubre d’aquell mateix any.

ebrencs. “Calia retornar la dignitat als

camp d’Angulema com a refugiat i des

canareus deportats i les seues famí-

d’aquí va ser traslladat a Mauthausen.

Paral·lelament a l’acte d’homenatge

lies”, va dir Beltran. La majoria dels

Va entrar al camp de concentració el

200 ebrencs que van ser deportats

24 d’agost de 1940 amb només setze

als camps d’extermini no van sobre-

anys. Un any més tard, però, el minis-

viure al terror nazi. Aquest, però, no

tre d’Afers Exteriors, Ramon Serrano

va ser el cas de Juan Nos Fibla, que

Suñer, que tenia família a Alcanar, el

va morir a l’abril del 2016. Era l’últim

va reclamar i, quan feia poc que l’havi-

dels ebrencs deportats. Nos Fibla va

en traslladat al camp de Gusen, el van

exiliar-se amb son pare i, després de

alliberar. No va tenir la mateixa sort

contraure el tifus, va estar ingressat en

son pare, que es va morir al camp de

al cementeri, es va poder visitar a la
Cisterna del Vall l’exposició de l’Amical de Mauthausen “La deportación
republicana”. La mostra exposa, des

d’una perspectiva global, la deportació als camps nazis i fa referència a

les característiques comunes i singulars dels deportats republicans en el

.

conjunt de col·lectius perseguits pel
feixisme
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Alcanar millora el sistema de recollida
d’escombraries i renova tots els contenidors

L’Ajuntament d’Alcanar renovarà
durant els pròxims mesos la totalitat de contenidors d’escombraries del municipi, més de 300. Els
nous contenidors substituiran els
actuals i seran més accessibles
per a la ciutadania, que podrà
depositar-hi les restes amb més
comoditat. El procés d’instal·lació d’aquests nous contenidors
s’ha iniciat a Alcanar- Platja, on
es duu a terme l’actuació més potent i on, concretament, se’n destinaran 130. Posteriorment, es
renovaran els contenidors de les
Cases i del nucli urbà d’Alcanar.
Actualment, a les Cases els contenidors estan situats l’aparcament
de l’Hort Adell. “Les illes de contenidors inclouran la totalitat
de les fraccions: paper, vidre,
envasos, orgànica i resta, de
tal manera que estem convençuts que es millorarà la taxa
de reciclatge”, ha explicat el
regidor de Medi Ambient i Natural, Jordi Bort. En el cas d’Alcanar
Platja, els contenidors de recollida
selectiva són en superfície, però
a la resta del municipi la renovació implicarà substituir les illes
soterrades per illes en superfície.
“En aquelles illes on hi ha inci-
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dències tindrem la flexibilitat
de realitzar les modificacions
necessàries”, ha dit Bort. Entre
els avantatges que comporten les
illes en superfície hi ha el fet de
poder-les traslladar en cas de celebració d’esdeveniments festius,
mentre que les que hi havia fins
ara s’havien de precintar.
D’altra banda, el nou sistema de
contenidors de recollida selectiva
en superfície implicarà un important estalvi econòmic, aproximadament de 100.000 euros anuals,
respecte del cost que suposaria
adaptar a la nova normativa les
illes soterrades. El cost de la inversió serà de 700.000 euros en
un període de deu anys. “El nou
sistema de recollida i la renovació dels contenidors suposarà un abans i un després per
al poble, especialment a Alcanar-Platja. I a més a més, els
costos finals seran menors”,
ha manifestat l’alcalde d’Alcanar,
Joan Roig, que anima els canareus i canareves a reciclar més
per tal de reduir el percentatge
de brossa que finalment fa cap a
l’abocador. Pel que fa a les illes
soterrades, se segellaran i es restablirà la calçada, on, posterior-

ment, és previst de posar-hi les illes
de contenidors en superfície.
Per la seua banda, el regidor de
Medi Ambient i Natural ha detallat altres millores que comporta
el nou servei, com ara evitar la
problemàtica dels lixiviats; flexibilitzar les freqüències, que a
més seran diürnes; augmentar la
neteja interior i exterior dels contenidors, que en temporada alta
es durà a terme quinzenalment,
i millorar el servei de recollida de
voluminosos. “Entre els estalvis
que genera el canvi dels contenidors soterrats hem d’incloure l’estalvi de la succió
dels lixiviats, que implicaria
un cost anual de 15.000 euros”, ha assenyalat Bort.
Finalment, s’inclouran rutes d’arreplega

de fracció orgànica de

grans productors, la qual cosa
permetrà de millorar l’encaix entre l’ús domèstic i activitats diverses, així com una ruta de repàs i
manteniment dels contenidors. El
servei de recollida d’escombraries
continuarà essent gestionat pel

.

Consorci de Polítiques Ambientals
de les Terres de l’Ebre (Copate)
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L’Ajuntament d’Alcanar i el sector citrícola traslladen
al Ministeri d’Agricultura l’impacte de la crisi
Una delegació del govern canareu i de productors de cítrics del municipi es van reunir el pas-

sat 7 de març amb el secretari d’Estat d’Agricultura, Fernando Miranda i el seu equip tècnic.
L’objectiu de la trobada era traslladar-los la
situació que pateix Alcanar com a conseqüència de la crisi citrícola, una situació que no és

únicament conseqüència de l’acord comercial

amb els països de l’Àfrica meridional, així com
plantejar-los possibles línies d’actuació.

A més de l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig i el re-

gidor d’Agricultura, Jordi Monfort, van despla-

que van traslladar al secretari d’Estat d’Agricul-

çar-se a Madrid els representants de la Coo-

tura és que es reforcen les mesures de control

perativa Exportadora d’Agris Alcanar, Federico

fitosanitàries de les importacions per tal d’aug-

Tarazona i Josep Antoni Garriga, i de Vivers Al-

mentar la seguretat de les plantacions citrícoles

canar, Josep Gil. També va participar en la reu-

i la seguretat alimentària dels consumidors. “El

nió el senador d’ERC Miquel Aubà que el passat
mes de gener es va reunir amb el sector citrícola a Alcanar i ha adreçat diverses preguntes a
l’estat espanyol sobre les conseqüències econòmiques i mediambientals del tractat de lliure
comerç. En aquest sentit, una de les peticions

sector reclama que hi haja un reforç de les
mesures de control fitosanitàries per competir amb igualtat de condicions amb la res-

ta de països i per tal que la gent del territori
puga treballar en l’agricultura i guanyar-se la
vida”, ha manifestat l’alcalde d’Alcanar.

Alcanar promociona les Festes Quinquennals a la
Fira Internacional de Turisme de Navarra
L’Oficina Municipal de Turisme d’Alcanar va

sempre ha estat molt profitosa i l’Oficina de

un congrés en el qual va participar un gran nom-

participar entre el 22 i el 24 de febrer en la

Turisme va repartir tot el material gràfic pro-

bre de professionals del sector de la restauració.

14a Fira Internacional de Turisme de Navarra,

mocional d’Alcanar, enguany amb la menció

que, amb el lema “Hacemos realidad tus su-

especial de les Festes Quinquennals 2019,

Pel que fa a l’afluència de públic al saló, les

eños”, va tenir lloc a Pamplona. De la mà del

que tindran lloc del 2 al 14 d’octubre.

Patronat de Turisme de la Diputació de Tar-

En aquesta edició, l’estand de les Terres de l’Ebre

visitants, els quals van mostrar molt d’interès

es va decorar amb imatges de natura i de sol i

a planificar les seues pròximes vacances a la

platja. També es va promocionar la gastronomia

costa. Segons les dades dels organitzadors

canareva, ja que paral·lelament va tenir lloc el II

de la fira, en aquesta edició es van superar

Congrés Internacional de Turisme Gastronòmic,

els 43.440 visitants aconseguits el 2018.

ragona i, sota el paraigua de la marca Terres
de l’Ebre, Alcanar va exposar la seua oferta
turística al palau de congressos Baluarte.
Aquesta fira, eminentment de públic final,

inusuals temperatures elevades de tot el cap
de setmana van fer incrementar el nombre de

L’Ajuntament i els paradistes impulsen la campanya
“Vine al mercat i et convidem al teatre”
L’Ajuntament d’Alcanar i els paradistes del

cat per a participar en el sorteig que es farà cada

dels paradistes, Miquel Àngel Barrera, sosté

mercat municipal han engegat una altra cam-

mes a Alcanar Ràdio. El primer dels espectacles,

que aquest tipus de promocions els ajuden a

que ja s’ha sortejat, és l’obra “La importància de

guanyar clientela. “La gent de la població en

ser Frank”, una adaptació musical i festiva de la

parla i es crea més ambient de mercat”, ha

comèdia del dramaturg irlandès Oscar Wilde.

dit Barrera, que també ha destacat l’esforç del

“El passat mes de desembre vam realitzar

govern municipal per promocionar el mercat.

una campanya de promoció vinculada a les

Les altres dues obres que se sortejaran seran

jornades gastronòmiques de la clementi-

“Sàpiens”, de Roc Esquius, que tindrà lloc el

na que va funcionar molt bé, vam vincular

pròxim 12 d’abril a les 22 hores, i “Shirley Va-

productes de proximitat amb gastronomia i

lentine”, de Willy Russell, que es representarà

ara hem decidit fer una aposta per la cultu-

el 31 de maig a les 22 hores. La campanya

ra amb aquesta campanya”, ha manifestat el

“Vine al mercat i et convidem al teatre”

ofereix unes butlletes que els compradors han

regidor de Comerç de l’Ajuntament d’Alcanar,

continuarà després de l’estiu amb la progra-

d’emplenar i ficar a l’urna que hi ha al mateix mer-

Jordi Monfort. Per la seua banda, el portaveu

mació de tardor de l’Auditori Felip Pedrell

panya de promoció, en aquest cas “Vine al
mercat i et convidem al teatre”, amb l’objectiu de fomentar aquest equipament, que
ben prompte farà un any que es va renovar.
En aquesta ocasió, l’Ajuntament ha tancat un
acord amb el Teatre Auditori Felip Pedrell, de
Tortosa, que permetrà als clients del mercat
participar en el sorteig de dues entrades per
als espectacles que formen part de la programació estable del Felip Pedrell.
Cadascuna de les parades del mercat municipal

.
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LA NOSTRA COSTA PROTEGIDA!

La direcció general de Sostenibilitat de la Costa i el Mar

La nostra costa va sofrir estralls com a conseqüència dels
temporals dels dies 18 al 21 d’octubre de l’any passat,
produint erosions als penya-segats i a l’escullera de
protecció construïda.

del ministeri per a la Transició Ecològica va dur a terme

Després del temporal es van realitzar visites de camp i es
va observar una important inestabilitat dels penya-segats i
les esculleres que havien causat greus danys a aquestes.
Tot això afectava la protecció de la costa i la feia més
vulnerable davant de futurs atacs per l’onatge agreujant els
danys. El mecanisme dissipador d’energia que els mateixos
i mateixes suposen es va veure alterat i era deficitari per
amortir l’energia de l’onatge en arribar a la platja. Aquesta
problemàtica afectava l’estabilitat, funcionalitat i protecció
de la costa i dels terrenys i activitat limítrofs, essent una
amenaça per al futur i un risc per al present.

estat: l’excavació de les zones erosionades, protecció dels

Teixim Iniciatives Populars a Alcanar i les Cases
La CUP d’Alcanar – Les Cases ha iniciat la 2a edició
del projecte “Teixim Iniciatives Populars”. Amb aquest
projecte volem retornar al teixit associatiu del poble els
diners que ha cobrat el nostre regidor Xavi Queralt pels
plens extraordinaris celebrats durant els anys 2017 i 2018.
En aquesta edició el concepte dels plens suma un total
de 1.230 euros, els quals es repartiran entre els dos
projecte més votats: Un 60 % pel primer projecte més
votat i un 40 % pel segon.

una obra d’emergència als penya-segats de la nostra
costa, entre Sòl de Riu i la desembocadura del riu Sénia.
Els treballs realitzats als 200 metres lineals afectats han
talussos, s’han recol.locat les esculleres malmeses i s’han
millorat tots els sistemes de seguretat per als vianants, amb
una inversió per part de l’Estat Espanyol de 100.000 euros.
El passat 27 de febrer vam acompanyar al subdelegat
del Govern a Tarragona, Joan Sabaté i al cap del Servei
de Costes a Tarragona del Ministeri per la Transició
Ecològica, Antoni Espanya, per donar per finalitzada l’obra
d’emergència.
Molt contents i molt agraïts per la feina ben feta!!

d’aquella primera edició. Ameiba va rebre un total de
578,34€ per a comprar els jocs de la “Memoryteca” per
a les escoles d’Alcanar i Les Cases. Per la seua banda,
Música al Brancal va realitzar la Ruta de Música i Versos
pel nucli antic d’Alcanar amb l’ajut dels 385,56€ rebuts.
‘Teixim iniciatives populars’ va nàixer com a continuació
del programa electoral de les eleccions municipals
del 2015. Aleshores, la nostra assemblea local es va
comprometre a transformar les subvencions dels grups

L’objectiu del concurs és reconèixer i premiar la iniciativa
més solidària, cultural i més compromesa amb el seu
entorn, per la qual cosa poden optar-hi associacions,
entitats i col·lectius del municipi.

municipals en subvencions per a les entitats socials

Per a materialitzar este compromís nostre, al llarg
del mes de març es realitzarà una votació popular en
diferents punts del municipi i durant diversos dies fins
que, finalment, el dia 22 de març s’obrirà públicament
l’urna i, tot seguit, es procedirà a anomenar els projectes
més votats.

retribució dels plens extraordinaris i destinar aquests

En l’edició del 2017 el ‘Teixim iniciatives populars’ va
tenir molt bona acollida, per bé que van participar 218
persones del nostre municipi en la votació. Els projectes
d’Ameiba i de Música Brancal van ser els més votats
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i culturals del municipi. I enfront la impossibilitat legal
de que això pogués fer-se directament, la CUP va
redefinir el seu objectiu i va decidir renunciar a la seua
diners al projecte que vam anomenar “Teixim iniciatives
Populars”. D’aquesta manera també es denunciava
l’abús d’aquesta eina per part de l’equip de govern local.
Pensem que esta feina ha donat els seus fruits en dos
aspectes, principalment: Per una banda, el control financer
que ara existeix sobre les subvencions als grups municipals
i, per una altra banda, amb la reducció del nombre de plens
extraordinaris que se celebren al nostre municipi.

Els grups municipals opinen
Temps difícils, temps de sumar
En aquests moments que estem passant, a nivell polític i social,
és més important que mai sumar esforços per tal d’aconseguir
objectius comuns tant a nivell local, comarcal, territorial o de
país. S’ha perdut massa temps amb polítiques improductives i
el nostre municipi segueix igual o pitjor que fa 4 anys.
Si fem un balanç de com ha evolucionat Alcanar durant
aquest últim mandat, podríem arribar a afirmar que no ha
cumplit les expectatives creades, ja que s’ha governat amb
majoria absoluta i sense que cap partit polític dificulte la
seva acció de govern . La nostra opinió és que no ens ha
afavorit gens que hi hagi un govern amb majoria, al contrari,
ens ha fet desaprofitar la legistura per donar un impuls
positiu per al nostre municipi.
Si ens centrem amb la tasca que ha fet el nostre grup
municipal, hem de posar en valor que la nostra feina
feta des de l’oposició, ha estat i seguirà sent positiva i
constructiva, com s’ha pogut demostrar durant aquests
últims 4 anys amb gestions fetes que ja han donat el seu
resultat. En podem anomenar algunes d’elles com:
La petició que vàrem realitzar a finals de l’octubre del 2017

a Ports de la Generalitat per a que dotès d’una partida
pressupostària per solucionar la problemàtica històrica del port
de Les Cases. Recentment s’ha anunciat que aquesta partida
ja és una realitat i s’ha aprovat amb una dotació de 2 milions
d’euros per a realitzar aquest projecte de millora del nostre port.
Hem realitzat durant els últims 3 anys les gestions pertinents,
juntament amb l’associació Amics del Tord, per tal de poder
regular la nova modalitat de caça en barraca anomenada “
Garbell ”, realitzant 2 estudis per demostrar la selectivitat,
la no massivitat i el benestar animal amb aquesta nova
modalitat de caça. Això ha fet que ens situem en un escenari
molt positiu, on mai abans s’havia arribat tant lluny. Seguirem
fent els passos necessaris per aconseguir l’objectiu de
conservar aquesta tradició històrica del nostre municipi.
Reunir-nos amb representants del sector citrícola per entrar al
parlament europeu, mitjançant l’eurodiputat Ramon Tremosa,
preguntes relacionades amb la problemàtica del cítric que s’està
patint durant aquests últims temps per tal de trobar solucions.
Creiem que la suma del treball multiplica el resultat i per
això seguirem amb aquesta forma de fer, pel bé d’Alcanar,
Les Cases i Alcanar Platja.

Esquerra t’escolta amb la mirada posada en el 2025
Amb l’horitzó del 2025, Esquerra ha engegat una nova
edició de la campanya “Esquerra t’escolta – Càpsules
Participatives”. S’han programat un total de set taules
rodones centrades en l’urbanisme i la sostenibilitat, el
desenvolupament local, la cultura i el patrimoni, l’atenció
a les persones, l’esport i la cultura i les tradicions, que
serviran per recollir suggeriments i propostes del teixit
associatiu, de tècnics i professionals, de representants
de tots els sectors productius del nostre poble i de totes
les persones interessades en participar-hi. Així mateix, se
n’han programat dues més, a les Cases i Alcanar-Platja,
per a poder abordar de manera més detallada cadascuna
d’aquestes realitats amb els veïns i veïnes.
Aquesta campanya, a banda de recollir propostes que
es tindran en compte en el procés d’elaboració del nostre
programa electoral de les pròximes eleccions municipals,
vol servir per a retre comptes i explicar l’acció de govern
del present mandant. També per donar a conèixer els

principals projectes en què estem treballant i que volem
materialitzar en els anys vinents. Volem que la ciutadania
hi diga la seua, que opine i que propose. Es tracta, per
tant, d’un procés participatiu que, juntament amb d’altres
accions dutes a terme al llarg de tot el mandat, com les
reunions sectorials, els consells consultius o els sopars
participatius com el que vàrem celebrar el passat febrer
amb més de 150 assistents; ha de contribuir a definir els
eixos de treball i dissenyar les polítiques a implementar
durant el proper mandat i els següents. Paral·lelament,
hem posat a disposició de tothom un formulari en línia
on es podrà avaluar l’acció de govern i fer propostes per
millorar el nostre poble.
Creiem que la veu de la ciutadania s’ha d’escoltar cada
dia, mirant més enllà dels cicles electorals, per això
la participació ciutadana ha estat una de les senyes
d’identitat del nostre govern i del nostre grup i volem que
ho seguisca sent. Pensem que dissenyar l’Alcanar, les
Cases i l’Alcanar-Platja del 2025 és cosa de tots i totes.
Ens ajudes?
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Cítrics, de l’arbre a la taula
Una desena de productors de cítrics
d’Alcanar venen part de la seua producció a través d’Internet, és a dir, directament al consumidor. És una fórmula que garanteix més estabilitat en
els preus i permet un respir als pagesos en campanyes com la d’enguany,
quan el preu de mandarines i taronges
ha tocat fons. Amb tot, els citricultors
només comercialitzen una part de la
seua producció en línia, per la qual
cosa la caiguda de preus igualment
afecta les seues explotacions. La citricultura és el motor de l’economia
canareva i en depenen la resta d’activitats econòmiques del municipi, com
ara el comerç o l’hostaleria.

bastant fidelitzada”, ha comentat

sentit, la circumscripció econòmica

des per Internet representen un 20%

gatòries sobre les característiques

Un dels productors de cítrics canareus que va emprendre la iniciativa
de comercialitzar part de la seua producció a través d’Internet és Pio Gil.
“Fa dotze anys que vaig començar
les vendes de mandarines i taronges per Internet, i és un sistema
que funciona”, ha explicat Gil, responsable de Mami Taronges. Garanteix als seus clients que el temps que
transcorre entre que cull la fruita i que
la transporta a casa seua no supera
les 24 hores, de tal manera que ofereix als consumidors una fruita d’allò
més natural. La producció no ha passat dies en magatzems i, per tant,
s’eviten molts tractaments. La majoria dels clients que opten per comprar
cítrics als productors d’Alcanar per
Internet són de l’àrea metropolitana
de Barcelona. “Tenim una clientela

sumidors coneixen de prop el procés
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Gil. Tanmateix, en el seu cas les vendel total del seu volum de producció.
“No soc comercial, soc pagès i vull

continuar amb aquesta professió”,
ha dit Gil.

establiria un seguit de normes oblidel producte acordades amb tot el

sector. A través d’aquest instrument

també seria possible d’accedir a fons
europeus per a promocionar la taron-

Tot i que la venda directa és una sor-

ja i la mandarina.

pot comercialitzar per aquest canal,

près el Departament d’Agricultura és

tida, no tota la producció de cítrics es

Una altra de les accions que ha em-

ja que els clients que compren cítrics

incrementar control de l’etiquetatge

per Internet cerquen una qualitat “excel·lent”. Part d’aquests clients volen

conèixer la terra on es produeixen els

cítrics que consumeixen. És per això,
que hi ha empreses que ofereixen vi-

siten guiades als camps. Així, els conde producció i poden collir-se ells ma-

teixos els fruits. Bona part d’aquests
consumidors

també

aposten

per

aquesta fruita perquè es produeix en

una àrea que és Reserva de la Bios-

fera. De fet, part dels citricultors comercialitzen la seua producció amb la
marca Ebre Biosfera.

Pla de suport als cítrics
D’altra banda, el Departament d’Agri-

cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació impulsa, conjuntament amb el

sector, un pla de suport als cítrics.
Entre les accions que s’impulsen s’in-

clou l’ajut al sector per a crear una

circumscripció econòmica, un instrument que permetria de millorar la comercialització de la fruita, sobretot en

moments de crisi de preus. En aquest

als punts de venda, amb l’objectiu de
fer valdre la qualitat de la producció
local davant de les importacions.
Sense ajuts
La crisi de preus d’aquesta campanya

per les importacions massives de cítrics de l’Àfrica meridional ha portat

els productors a reclamar que s’activen ajuts per a compensar-los. Una
mesura que el govern espanyol ha

descartat. Així, no es preveu establir

un ajut de mínims per als productors
de cítrics ni restaurar els tractaments
en fred per a les importacions de
l’Àfrica del sud que reduïsquen el risc

d’entrada de malalties. L’expansió
de plagues és una de les preocupacions del sector. “Europa està obli-

gada a produir en unes condicions
determinades però no a vendre-hi
i això fa que els productors d’aquí

no competim amb les mateixes
condicions. Volem treballar amb les

mateixes condicions, sinó el nostre

camp acabarà en mans de quatre
grans productors i la resta haurem

Vida local

d’abandonar perquè les nostres explotacions no seran rendibles”, ha
manifestat Gil.

Més enllà de la caiguda del preu del

cítric, la crisi estructural que pateix
el sector, és una de les principals

preocupacions del govern canareu.

A més de les conseqüències econò-

miques directes de la crisi, la situació
actual també comporta una amenaça per a la supervivència d’un model

social, que permet el manteniment
de l’entorn natural. “La citricultura

ens permet mantenir un model social que ens identifica i al qual no
estem disposats a renunciar. No
volem passar de ser un municipi

amb pagesos a tenir treballadors

agraris”, ha assenyalat l’alcalde
d’Alcanar, Joan Roig.

També des de la Cooperativa Expor-

tadora d’Agris d’Alcanar apunten les
dificultats del sector per a ser competitius, ja que els costos de producció i
laborals són aquí més elevats.

Una altra mesura que podria ajudar
el sector a sobreviure és la reconversió varietal. En aquest cas, el sindi-

cat agrari Unió de Pagesos (UP) reclama ajuts directes al sector per a

que els pagesos s’hi puguen acollir.

“Les principals zones producto-

Europa està obligada a produir en unes condicions
determinades però no a vendre-hi i això fa que els productors d’aquí no competim amb les mateixes condicions.
Volem treballar amb les mateixes condicions, sinó
el nostre camp acabarà en mans de quatre grans
productors i la resta haurem d’abandonar perquè
les nostres explotacions no seran rendibles
fora. Ens hem de regular i passar
una part a segona campanya”, ha

explicat el responsable del sector

dels cítrics d’UP, Carlos Roig. A Alcanar, la producció de mandarina es

concentra entre els mesos d’octubre
i desembre.

Campanya Vitamina Ebre

res de clementines han optat per

El Departament d’Agricultura ha posat

saltres seguim en primera campa-

a les xarxes socials per a promou-

produir en segona campanya i no-

en marxa aquest mes una campanya

nya. Ens trobem amb les fronteres

re els cítrics de les Terres de l’Ebre.

obertes i xoquem amb el què ve de

Amb el lema #VitaminaEbre, la cam-

panya anima els consumidors a ferse fotos amb una mandarina o taronja
per a “fer la ullada” al sector i donar-li
suport. Les condicions climàtiques de
les Terres de l’Ebre la converteixen
en una zona ideal per al conreu de
cítrics, sobretot de clementines, que
tenen una elevada qualitat. La clementina és un híbrid entre la mandarina comuna i la taronja agra, amb un
color taronja molt marcat, més elasticitat, menys doblària d’escorça, molt
sucosa i amb una dolçor per damunt
de l’habitual

.
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780 aniversari de la
Carta de poblament
El 28 de febrer de 1239,

La carta de poblament de 1239 estava formada, en primer lloc, pel

fra Hug de Folcalquer,

protocol d’invocació: Ad honorem Dei omnipotentis Patris et Filii

mestre de l’Orde de

et Spiritus Sancti amen. En segon lloc, per la intitulació, que feia

l’Hospital de Sant Joan

palesos els noms dels atorgants i dels divisores, i què se’ls atorga:

de Jerusalem al Regne

<<Notum sit presentibus atque posterioris quod nos frater Hugo de

d’Aragó i a Catalunya, va concedir la Carta de poblament del lloc
del Canar a un grup de vint-i-un pobladors. Ara, quan es complei-

Catalonie et castellani Emposte, habito consilio et plena deliberati-

xen 780 anys d’aquell fet, fem una repassada a la història per a

one nostrorum fratum, videlicet fratris Raimundi de Savellá [...]>>.

conèixer com es va fundar el que avui coneixem com a Alcanar.

La intitulació feia referència als testimonis (Pere Ferrer, Guillem

Les cartes de poblament

de Forcadell, Gerard Domènech i Pere de Miralles), als divisores

Les cartes de poblament i franquícia són documents juridicoad-

o representants dels futurs colons (Bernat de Terraçola, Pere

ministratius sorgits a mitjan segle X al territori català mitjançant els
quals el rei o el senyor feudal autoritzava l’establiment de pobladors en un terme i fixava les condicions o normes a les quals havien d’ajustar-se. Aquest document constituïa l’estatut bàsic de la
vida de la població cristiana que s’establia en un lloc determinat.
S’hi incloïen preceptes, normatives, condicions de vida, franquícies
i tot allò que permetia el desenvolupament de nuclis de població.
En el cas d’Alcanar i la rodalia, va ser l’Orde de l’Hospital, a través
del seu mestre, Hug de Folcalquer, qui va concedir al nostre poble la
carta de poblament l’any 1239. Fou, per tant, Hug de Folcalquer qui
digué en aquest document que es poblés el lloc anomenat “Canar”.
Alcanar rebé tres cartes de poblament diferents. La primera, expedida l’any 1239, i la segona i tercera, expedides el 1252.
La Carta de poblament d’Alcanar de 1239

de Vallsera, Ramon de Safont, Martí Casals i Ramon Llop) i a la
resta de presents. Prosseguia amb el nom de l’atorgant (fra Hug
de Folcalquer, castellà d’Amposta i màxima autoritat) i la resta
de persones que van participar-hi (Pere de Savella, Ramon de
Savella, Bernat Cabra, Bernat Gelida, Garcia Esparre, Esteve de
Prades, Esteve de Salla i Bernat de Sis). Se’ls donà un territori,
la categoria del qual es va ometre al document, que, per tant,
no indica de quin tipus és. Aquest territori s’anomenà “Canar”.
En tercer lloc, el cos, què s’explicaven les condicions de la donació, quina delimitació tenia, el contracte de vassallatge,etc:
<<Unde vobis XXi populatoribus et vestris successoribus, in perpetuum, dictum locum tai forma donamus quod ibi staticham
faciatis. Donamus etiam vobis montes et planas […]>>.
El cos o nuc del document comença amb la cessió per part
de l’Orde de l’Hospital als repobladors i als seus descendents

Alcanar va obtenir aquests privilegis el 28 de febrer de 1239,

del terreny, de tots els béns públics i naturals i de tot el que

quan es va separar del terme del castell d’Ulldecona i alguns

això comprenia (la caça, el pasturatge, la recol·lecció de fruits,

dels pobladors del castell van decidir establir-se a Alcanar.Va
ser en aquesta data quan fra Hug de Folcalquer va atorgar la
Carta de poblament del lloc del Canar a un grup de vint-i-u pobladors, donant-los les terres i tot el que continguessen: arbres,
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Fulalcher, magister sancte domus Hospitalis in regno Aragonie et

la pesca...) de forma lliure i franca. Alcanar restava delimitat des
de la punta de Benifallim fins al riu d’Ulldecona, des de la serra
del Montsià fins a la vall de Pins, i des d’aquí fins a la mar. Pel
que fa als preceptes jurídics relatius a matèries de dret privat i

bèsties i aigües, tant dolces com salines. Aquest document

penal, Alcanar havia d’obeir els costums del castell d’Ulldecona.

concedia un seguit de privilegis per tal de colonitzar zones des-

A l’últim, hi havia l’escatocol, en què constava la data d’escrip-

poblades o poc habitades però d’interès econòmic o estratègic,

tura del document i les signatures dels participants, per a que

durant la conquesta feudal.

aquest tingués validesa:

Cultura

<<Actum est hoc pridie Kalendis martii, anno Mo CCo XXXVIIIo.
>>Sig+ne fratris Hugonis de Fulcalquer, castellani Emposte.
>>Sig+ne Raimundi de Sanella, preceptoris Emposte et Ulldecona.>>
El document fou expedit el 28 de febrer de 1239. El signaven
els atorgants i els testimonis, i acabava amb la signatura del
notari d’Ulldecona.
La colonització era necessària per a que es cultivessen les terres i l’Orde pogués recollir les rendes pertinents per a traure’n
benefici, ja que, encara que gaudissen de drets sobre els terrenys, la dominació s’exercia sobre persones, i no pas sobre la
terra. Tot i que al document no apareixen descrites les taxes,
és ben segur que els colons van haver de pagar-ne, com per
exemple el delme i les primícies. Mentre que el delme era una
porció invariable (desena part de la collita), la primícia podia

En conseqüència, el Cap d’Any de 1253 la Corona d’Aragó tenia un nou poble en el si dels seus territoris. A partir d’aquell
moment els seus destins correrien paral·lels.
Traçat urbà de la vila
El traçat urbà de la nova vila d’Alcanar tenia una forma quadrangular, envoltada per una muralla i custodiada per torres
de guaita angulars, de les quals només se’n conserva una, la
Torre del Carrer Nou, unida a un petit tram de muralla. La vila
tenia quatre portals situats prop dels angles del seu perímetre:

variar entre l’onzena part de la collita o els primers fruits.

al cap del carrer Major, a l’antic cementeri, al final del carrer del

En opinió de la historiadora Maria Bonet Donato, les cartes de po-

Raval i al camí d’Amposta. Dins del perímetre hi havia al voltant

blament solament regularitzaven les relacions de vassallatge. Dona

de 150 cases (9.926 m2).

suport a la seua hipòtesi amb el document de 1243 en què Pere de

En la toponímia dels carrers de la vila inicial trobem el carrer de

Montcada renunciava als seus drets sobre Ulldecona, que eren el

la Claveguera, que ens indica l’emplaçament dels desguassos

monopoli sobre <<els forns, les joves, tragines, batutes, els cen-

que conduïen les immundícies i l’aigua de les pluges a fora del

toltas, forcias, nemora, garrices, carneratges, caceries, hosts i ca-

’barri extramurs’ i prové del mot àrab “rabad”.

sos, els usatica, les pernae, els servicis, les questias, peitas, peat-

recinte emmurallat. Al nord de l’antic nucli emmurallat i de l’es-

ges, la lezda, ademprios, els placita, els stacamenta et firmamenta,

glésia de Sant Miquel, trobem el carrer del Raval, que significa

valcades, bovatge, monedatge i les entrades i sortides>>.
Els primers pobladors
L’any 1252, tres d’aquells pobladors (Bernat de Terraçola, Gui-

.

Escrit basat en el treball de recerca d’Arantxa Bel Vallés sobre
la Carta de poblament d’Alcanar

llem Daroca i Guillem de Castellolí) donen als seus veïns un
vilar del qual eren propietaris per a que poguessen construir-hi
el poble.
Aquell mateix dia, l’11 de maig, el comanador d’Amposta confirma la donació i accepta el lloc decidit per a fundar el poble d’Alcanar amb la sola condició que els seus habitants tinguessen
casa coberta el dia de Nadal. El lloc decidit era un tossal, situat
concretament on avui es troba l’església (construïda a la segona
meitat del segle XVI) i els carrers que l’envolten, com de fet ho
demostra la seua tortuositat, conservada fins a l’actualitat.
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Tauler d’anuncis
Davant la proximitat de les Festes Quinquennals 2019,
l’Ajuntament d’Alcanar ha elaborat i aprovat uns requisits
generals per a regular el model d’inscripció i elecció de pubilles i hereus (infantils i grans) per a les Festes Quinquennals. El termini per a presentar pubilla, pubilleta, hereu infantil o gran per a les Festes Quinquennals serà de l’1 al 30
d’abril de 2019.

REQUISITS PER A LA INSCRIPCIÓ I
L’ELECCIÓ DE PUBILLES I HEREUS A
LES QUINQUENNALS 2019

El període d’inscripció al Registre ciutadà continua obert. Tots els inscrits rebran el butlletí per via electrònica i podran participar en les consultes ciutadanes en línia i en les consultes per àmbits d’interès que es
faran anualment. Hi ha tres registres: Alcanar emprenedor, Alcanar sostenible i Alcanar de les persones. Les persones interessades s’hi poden
inscriure a través del web municipal o poden emplenar els fulls d’inscripció disponibles a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

INSCRIU-TE AL REGISTRE CIUTADÀ

Com cada any, l’Ajuntament d’Alcanar ha editat el calendari del contribuent.
Les persones que el vulguen han d’adreçar-se a les dependències de l›Ajuntament en horari d’oficina per a recollir-lo.

.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
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L’Escola d’Alcanar en la Segona República

Ara fa...
quat a la segona planta de l’antic ajuntament i els xiquets al “Palàcio”.

El “Palàcio” tenia cinc aules, amb els sostres molt alts, i molt ben il·luminades per

les grans finestres que caracteritzen l’edi-

fici. S’hi accedia per la Carretera Nova, per
una porta amb dos escales. Una condu-

ïa fins a les aules, situades al primer pis,
mentre que l’altra portava a la planta baixa, on vivia una família. L’any 1931, amb

motiu de la implantació del nou sistema
educatiu de la República, hi van fer reformes per a fer-hi més aules. En un primer

moment, es van fer les parets de saca, un

mètode antic i en desús consistent en una
L’arribada de la Segona República va comportar la implantació d’un sistema polític
que va tenir com a pilar fonamental l’ensenyament. La necessitat de crear un estat
del benestar amb l’educació com a motor
de transformació social, va suposar un
canvi radical del model educatiu. En aquest
sentit, el tortosí Marcel·lí Domingo, durant
el temps que va presidir el Ministeri d’Instrucció Pública, va utilitzar tots els recursos
al seu abast per a materialitzar les reformes
pedagògiques necessàries, incidint especialment en la construcció d’escoles.
El que es va trobar la República el 14
d’abril de 1931 va ser un país on la major
part de la ciutadania era analfabeta, sobretot les dones. A Catalunya, l’analfabetisme també era majoritari i la província
amb el percentatge més elevat era Tarragona, amb un 66%. En tota la demarcació només hi havien 561 escoles i en
faltaven 708. L’absentisme escolar era
predominant i l’assistència a l’escola era
voluntària. Això implicava que molts d’infants no rebessin cap tipus de formació i
no sabessin ni llegir ni escriure.
Davant d’aquesta situació, el govern va
projectar un pla quinquennal que preveia
la construcció progressiva de 27.000 escoles a tot el país. De fet, només amb un
any de república se’n van construir 7.000,
i pel que fa a Catalunya, els dos primers

anys se’n van fer 1.019. Sols a Tarrago-

na, des del 31 de juliol de 1931 fins al 14

d’abril de 1933, se’n van construir 117.
Però aquest ambiciós projecte no va arri-

bar a la fi. D’una banda, l’any 1933, quan

els conservadors guanyaren les eleccions,
tot el projecte encetat per la República es

va aturar, igual que ho feren altres refor-

mes empreses. De l’altra, la Generalitat no

tenia prou recursos per a dur a terme totes
aquestes construccions i l’Estat tampoc

no podia invertir tot el capital demanat.

barreja de calç, terra, aigua i sacs cosits

formant una espècie de lona. L’any següent, ja s’hi van construir barandats.

D’altra banda, l’escola de noies, situada

al pis de dalt de l’ajuntament, constava
de tres aules per als diferents cursos.
Eren aules menudes, amb finestres i ben
il·luminades. A la banda dreta, hi havia la
classe de pàrvuls. Al mateix vestíbul hi

havia una altra porta que donava accés

a les classes de les xiquetes, i al costat
hi havia el Jutjat de Pau.

Per tant, amb les aportacions estatals, de

Malgrat que el moviment educatiu repu-

ant escoles i se n’anaren adaptant d’altres

Alcanar l’absentisme escolar no va desa-

Segons explica Cinta Llasat en el seu tre-

anaven a classe perquè havien d’aprendre

II República”), mentre s’implantaven els

dant sons pares. A causa del poc temps

la República, a Alcanar, als set anys els

tuació que va tenir la reforma educativa,

ges, després s’incorporaven a l’ensenya-

segon pla. No obstant això, el poble va

la. En començar el primer curs, els sepa-

un problema. En aquest sentit, la revista

l’ensenyament molt abans dels catorze

una crida a les xiques per a que estudi-

ta raó que les xiques feien un curs menys

junt amb l’educació, és el pa espiritual que

havia un edifici destinat exclusivament a

per a una dona puguer compartir amb el

pàrvuls anaven a l’escola que s’havia ade-

guin ésser enteses per ambdós!”

la Generalitat i de particulars s’anaren cre-

blicà promovia l’educació per a tothom, a

per a millorar-ne la qualitat.

parèixer del tot. La majoria de criatures no

ball de recerca (El projecte educatiu de la

un ofici o havien de treballar al camp, aju-

innovadors mètodes d’aprenentatge de

que va durar la República i el camp d’ac-

xiquets i xiquetes anaven junts a les mon-

a Alcanar, l’educació es va deixar en un

ment públic o bé deixaven d’anar a l’esco-

començar a plantejar-se aquest fet com

raven per sexes. La majoria abandonava

Terra Nostra, en un dels seus articles, feia

anys, sobretot les xiquetes. És per aques-

essen: “Instrui-vos, adquiriu cultura, que,

que els xics. Llavors, al nostre poble no hi

ha de nodrir la vostra ànima. És tan formós

ser una escola, sinó que les xiquetes i els

seu espòs assumptes i converses que pu-

.
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Març - Abril - Maig 2019
Cultura

Esports

Oci

· VERMUT MUSICAL EN CLAU DE
DONA AMB “LES VECHIS”
31 DE MARÇ · 12.00 h.

Formació

Infància

CONCERT FAMILIAR D’EL POT
PETIT
30 DE MARÇ · 18 h
Centre Cívic U d’Octubre
Organitza: Ameiba
Entrades limitades
Preu: Socis: 6 euros (anticipada)No socis: 8
euros (anticipada)

Lloc: Cruïlla entre els carrers Onze de setembre i Ramon i Cajal.

Taquilla: 10 euros

· VISITES GUIADES AL POBLAT
IBER DE LA MOLETA DEL REMEI
(ESPECIAL SETMANA SANTA)

CONFERÈNCIA “EDUCAR EN
EL ASOMBRA DE CATHERINE
L’ECUYER“

De dilluns 15 a dimecres 17: a les 11h i a
les 12’30h

27 D’ABRIL · 17:30 h

De dijous 18 a diumenge 21: a les 11h,
12’30h i 16’30h

Lloc: Casal Cívic Trinitari Bel
Catherine L’Ecuyer, canadenca, establerta a Barcelona i mare de
quatre fills. És autora d’Educar en el asombro (23a edició), publicat en vuit idiomes i considerat, segons la revista Magisteri, “un
best-seller educatiu dels últims anys”. La seua conferència es basarà en aquesta obra.

Dilluns 22: a les 12’30h i a les 16’30h.

· HORARIS DE VISITA AL CENTRE D’INTERPRETACIÓ
DE LA CULTURA DELS IBERS - CASA O’CONNOR
(ESPECIAL SETMANA SANTA)
De dilluns 15 a divendres 19: de 17 a 20h

Dissabte 20 i diumenge 21: de 11h a 14h i de 17h a 20h.
Dilluns 22: Tancat

AGENDA

Recomanacions literàries
01

¡Sonríe!
Raina Telgemeier
Editorial: Maeva Young
Edat recomanada: a partir de 10 anys
¡Sonríe! és una novel·la gràfica pensada directament per a un públic concret: juvenil i principalment femení.
L’autora hi revela un trauma de la seua adolescència que la va fer madurar com a persona. Aquest trauma
es planteja de forma humorística des de les primeres pàgines, quan veiem com, arribant a casa, Raina
es trenca dos de les dents de davant. A partir de llavors, la seua vida canvia i sofreix una crisi personal.

El més interessant d’aquesta obra és com l’autora aprofita una situació de patiment que genera una sèrie

de successos amb to d’humor. Raina crea així un gènere nou de retall de vida (slice of life) a través del
qual presenta un fet quotidià autobiogràfic, però pensat per a un públic diferent, la qual cosa permet que
en puguen gaudir lectors d’edats diferents i que en puguen obtenir, així, lectures diferents. ¡Sonríe! invita
a acceptar-se a un mateix a pesar del que puga pensar l’entorn.
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Agenda
COACH - EINES DE COACHING
NIVELL 2 (30h)

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: “LA
FESTA DE SANT ANTONI A ALCANAR”, DE NÚRIA PRADES
12 D’ABRIL · 19 h

Acció formativa organitzada per l’Àrea de
Desenvolupament Local de l’Ajuntament.

Dates: març-maig (del 22 de març al 5
d’abril, els divendres de 16 a 20:30h i del
12 d’abril al 3 de maig, els divendres de
16 a 20h i el 10 de maig de 16 a 20:30h)

Lloc: Casal Cívic Trinitari Bel

Només persones en actiu. Cal inscripció
prèvia. Gratuït.

EXPOSICIÓ: TU TENS LA CLAU
DEL 15 D’ABRIL AL 5 DE MAIG

COM - HABILITATS DE COMUNICACIÓ (30h)
Acció formativa organitzada per l’Àrea de Desenvolupament Local
de l’Ajuntament.

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.

Dates: març-maig (del 26 de març al 2 de maig, els dimarts i dijous
de 15 a 17:30h)
Només persones en actiu. Cal inscripció prèvia. Gratuït

ATUR- MÀRQUETING PERSONAL PER A ARURATS
(12h)
Dates i horaris: abril (10 i 24 d’abril, de 15 a 19h i 8 de maig, de
9:30 a 13.30h)
Lloc: Edifici dels Serveis Agraris. Sala 2
Preu: 18€* Cal inscripció prèvia

En horari de la Biblioteca

Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat

AGENDA

CAMINADA DE PRIMAVERA
2019
30 DE MARÇ

DIA MUNDIAL DE L’ACTIVITAT
FÍSICA I L’ESPORT
6 D’ABRIL
BICICLETADA POPULAR
7 D’ABRIL

02

Orelles de papallona
Text: Luisa Aguilar
Editorial: Kalandraka
Edat recomanada: de 5 a 8 anys
Finalista del IV Premi Nacional Città di Bella 2008 (Itàlia).
Tenir les orelles de pàmpol, el cabell indomable, ser alt o baix, prim
o grassonet… El tret més insignificant pot ser motiu de paròdia

per als éssers humans. L’àlbum fa la ullada a adults i infants per
a posar de manifest com en som, d’estereotipats. Amb un pessic
de sentit de l’humor i una salpebrada d’imaginació, qualsevol pot

transformar en positiu allò que d’altres troben motiu d’escarni. De
fet, ser divers ens valora davant dels altres; en canvi, fer palesa la

diferència de l’altre ens empobreix com a grup humà. Reconèixer i

reivindicar la diferència ens enforteix perquè fa que ens acceptem
tal com som, és a dir, dona consistència a la nostra personalitat.
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La contra d’

escolta-la!

107.5 FM

Evelio Monfort i Cristina Reverter:
“El Castor s’ha convertit en l’emblema dels nyaps de l’Estat”
Dotze anys després de l’inici de la lluita de la
Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres
del Sénia, el govern de l’Estat ha anunciat el
desmantellament del Castor, el magatzem de
gas submarí situat a la costa de l’Ebre. Els dos
portaveus de l’entitat, Evelio Monfort i Cristina
Reverter, fan un repàs de la pressió exercida
des d’Alcanar per a aturar aquest projecte.
El govern de l’Estat ha anunciat el desman·
tellament del Castor. Quina valoració en feu?
Cristina Reverter (C.R.): En fem un balanç positiu perquè s’ha demostrat que el projecte era inviable i que tenia un gran impacte mediambiental. Es va construir la planta terrestre en terrenys
agrícoles en lloc de fer-ho en sòl industrial. I tot
ha desembocat en un pagament milionari durant trenta anys. La ciutadania és qui acaba assumint les conseqüències del fracàs del Castor.
Evelio Monfort (E.M.): ”Crec que la plataforma
marina és evident que es desmantellarà. Ara
s’han d’habilitar els taps definitius dels pous
perquè els que es van fer eren per a un període de cinc anys. Per tant, o executen un altre
segellament provisional per a cinc anys més o
fan el definitiu. Si es duu a terme el segellament
definitiu, no seria lògic mantenir la planta marina: seria un perill per a qualsevol embarcació.”

Considereu que els anys que el Castor ha estat
en hibernació han estat una pèrdua de temps?
E.M.: ”Ningú va voler assumir la responsabilitat,
el cost polític, de desmantellar la instal·lació.”

C.R.: “El ministre Nadal va dir que el Castor tenia

Reclameu el desmantellament tant de la pla·
taforma marina com de la terrestre?
C.R.: “Teòricament la previsió és desmantellar-ho tot. A més, recordem que el gasoducte
està anul·lat. Demanem a l’Ajuntament de Vinaròs i la Generalitat Valenciana que reclamen el
desmantellament de les instal·lacions terrestres.
Volem que es restituïsca la zona i que s’eliminen
les servituds forçoses que es van imposar als
propietaris de les finques afectades, on es van arrancar els tarongers i els van pagar una misèria.”
Des de la Plataforma havíeu alertat dels ter·
ratrèmols si s’injectava gas als pous. Pen·
seu que no us van prendre seriosament?
C.R.: “L’Observatori de l’Ebre va avisar, en la
fase d’avaluació ambiental, del risc que es produïssen sismes. L’Administració hauria d’haver
exigit a l’empresa que es valorés seriosament
aquesta possibilitat i no ho va fer. A més, el
Castor està envoltat d’irregularitats, com l’adjudicació a dit de diferents parts del projecte, i
així ho ha reconegut l’Advocacia de l’Estat. De
fet, l’Estat tenia la possibilitat de no indemnitzar
l’empresa perquè no tenia la llicència definitiva i
l’activitat no s’havia posat en marxa.”

E.M.: “Com a mínim esperem que es miren
més seriosament els projectes que impliquen
la injecció de gas al subsòl, perquè ha quedat
clar que comporta un seguit de perills. El Castor s’ha convertit en l’emblema dels nyaps de
l’Administració de l’Estat.”
Al marge del desmantellament de la instal·
lació, quina és actualment la vostra reivin·
dicació?
C.R.: “Que, totes les responsabilitats que fins
ara no s’han assumit, algú les assumisca i que
els consumidors no haguem de continuar pagant aquest despropòsit de diners.”

E.M.: “Un dels errors tècnics del projecte és

que la resistència de la roca subterrània era

Creieu que l’Estat hauria d’encarregar una

Quan van injectar el gas, la roca va petar, evi-

ma el Síndic de Greuges?

molt menor del que l’empresa havia calculat.

auditoria tècnica del Castor, tal com recla·

dentment, no va suportar la pressió i es van

E.M.: “L’Estat no demanarà una auditoria

produir els terratrèmols.”

una errada greu de disseny que el feia inviable.
de pagar una empresa que no tenia la llicència

C.R.: “Ens ha costat molt. A Vinaròs es va re-

el PSOE com el PP en són responsables. Volem

Els veïns i veïnes d’Alcanar no érem alarmistes,

Llavors, per què es va autoritzar? I per què hem

la resta del territori?

definitiva per a la seua posada en marxa? Tant

bre aquest projecte com una sortida de la crisi.

versió és necessària per a executar-lo.”

L’experiència del Castor servirà per a evitar
que es repetisca un cas similar?

E.M.: “No és just que la ciutadania pague per
un projecte que no ha funcionat i que Enagás
va admetre que no assumia perquè no havia
funcionat. Per què ho hem de pagar els consumidors?”

Teniu la sensació d’haver rebut el suport de

un pla de desmantellament i conèixer quina in-

s’han d’instal·lar allà on hi ha la demanda. No
pot ser que aquest tipus de projectes polèmics
sempre s’instal·len allà on hi ha menys vots.
Crec que el Castor ha de servir com a lliçó. La
població d’Alcanar vam sortir al carrer i hem
demostrat que el projecte estava mal fet.”

sinó que demanàvem que les coses es fessen

d’una altra manera. Aquest tipus d’indústries

que sap que li acabarà dient tot allò que va
fer malament.”

C.R.: “Crec que l’única manera de posar fi al
Castor és el desmantellament i que la prin-

cipal empresa accionista, ACS, assumisca la

.

responsabilitat i el pagament. Que es pose
per escrit quan s’executarà, quants diners
costarà i en quin termini es realitzarà.”

