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MUNICIPALS OPINEN

AJUNTAMENT

Atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 8 a 15 h i dijous de 16:30 a 19h.
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 9 a 13 h i de 14.30 a 18 h.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

Dissabte: de 9.30 a 13.30 h i de 17 h a 21 h.
Diumenge: d’11.00 a 13.30 h i de 17.30 a 21 h.
Fora d’aquest horari, si teniu recepta mèdica,
truqueu al telèfon d’urgències que trobareu
a l’exterior de cada farmàcia.

Del 15 al 21 d’octubre
Del 29 d’octubre al 4 de novembre
Del 12 al 18 de novembre

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

Del 22 al 28 d’octubre
Del 5 al 11 i del 19 al 25 de novembre
Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó
Tel. 977 732 291 – C/ Felip Pedrell, 1

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.
Edició: Ajuntament d’Alcanar
Direcció: Joan Roig Castell
Coordinació: Laura Sancho Torné (comunicacions@alcanar.cat)
Redacció: Laura Sancho Torné i Tere Lange Ebri
Assessorament lingüístic: Joan Fibla Sancho
(joanfiblas@gmail.com)
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Jaira Baena Rispolis, Biblioteca Trinitari Fabregat d’Alcanar,
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Magda Nos París
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Editorial
Temps de transició
Les darreres setmanes han estat marcades per una gran expectació a
Alcanar, ja que estem vivint un moment important de canvi que també és
d’oportunitat i, en aquest sentit, la faena a l’Ajuntament ha estat intensa
i apassionada. Alfons Montserrat ha cedit l’alcaldia a Joan Roig i hem
celebrat Tyrika, el nou festival iber d’Alcanar. Per tal de poder arreplegar

en aquestes pàgines els darrers esdeveniments, el butlletí Viure Alcanar ha
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Un any més, el municipi s’ha bolcat en la XII Pujada
al Montsià - Memorial Francesc Bort (Madro), celebrada el 30 de setembre, que va tornar a arribar a
la quota màxima d’inscripcions. És especialment rellevant l’alta participació de la gent d’Alcanar en les
modalitats exprés i marxa popular. Xiquets, xiquetes,
adults i gent gran van tornar a gaudir d’aquesta cursa
a la serra del Montsià tot practicant esport i fent salut.

sofert un retard programat en la publicació del mes d’octubre.
Sens dubte aquesta transició ve marcada, principalment, pel fet que
Alfons Montserrat, després de dotze anys al capdavant del consistori,

De nou, l’incivisme i la falta de respecte pel que és

ha decidit fer un pas al costat i donar el relleu a les generacions més

de tots es fan notar. En aquesta ocasió, ha estat el

jóvens, liderades per Joan Roig, que fins ara ha estat regidor de Parti-

Parc Arqueològic de la Moleta el que ha sofert actes

cipació Ciutadana, entre altres carteres. Ell serà l’encarregat de pilotar

vandàlics. Concretament, la casa de Tibast, recent-

el consistori durant aquests darrers mesos de mandat. Viure Alcanar ha

ment restaurada i adequada per a potenciar-ne l’ús

fet una entrevista conjunta als dos polítics per a valorar aquest

pedagògic i divulgatiu.

fet i les expectatives actuals de cadascun d’ells.
D’altra banda, hem celebrat la segona edició de Tyrika, el que fins fa
poc havia estat el mercat ibèric, que ara s’ha transformat en festival
amb l’objectiu de ser un referent en aquest tema a Catalunya. Malauradament, el mal oratge va obligar a fer canvis en la programació de
diumenge. Així i tot, el resultat ha estat un èxit col·lectiu
que es recull en la secció de cultura del butlletí.
Tyrika ha incrementat el nombre d’activitats i de visitants vinguts de
diferents parts del territori i també ha augmentat la implicació dels
canareus i canareves. Concretament, la Federació de Comerç d’Alcanar
(Fecoal) ha organitzat una potent campanya per a fomentar el comerç
local en el marc del festival, i el Grup de Teatre Gresol ha actuat amb
gran talent en diverses recreacions històriques. Aquestes dos entitats
de segur seran peces claus en el futur de l’esdeveniment.
I és que Tyrika es troba en procés de consolidació i mutació i el seu
ritme de creixement el marcarà la ciutadania a mesura que se’l faça
seu participant activament en l’organització i en les diverses activitats
programades. El repte és de tots els canareus i canareves i
els beneficis, a mitjà termini, també ho seran.

D’on ve este malnom?
Cirera
Si en el número anterior fèiem menció de malnoms originats per una expressió dissonant típica
de taverna o d’un ofici, avui portem una altra variant de renom força comuna: la comparació
entre dos elements pareguts.
A inicis del 1900, sortia un dia Trinitari Balada Gil de sa casa del carrer Cervantes, on vivia amb
sa esposa, Teodomira, i sons tres plançons mascles: Trinitari, José i Andrés. Feia fred i el clima
era gèlid. Amb l’aixadeta i la destral baix del braç, i amb el sarró mig ple del menjar per al dia,
se n’anava al monte a cavar, que era la seua faena. Aquell dia, un veí el va clissar de la finestra
estant i va fixar-se en les seues galtes enrojolades per la frescor del matí.
El sendemà, l’esposa del veí anà a veure si hi era Trinitari, a la qual cosa ella mateixa li respongué: “Sí, dona, Trinitari, lo de les cireretes a les galtes!”.
Encara avui dia hi ha descendents d’en Trinitari i la Teodomira que, de ben segur, duen este
malnom ben orgullosos.
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Entrevista d’actualitat
Alfons Montserrat:
Tenim un bon
equip, que assegura

aprovat aquest mandat, hem instituït un

el més ordenada, pautada i fluida possible,

rem sent transparents i propers en el dia

consell consultiu, càpsules participatives

que, tot i plegar d’alcalde, continuaré com

a dia, i ferms en l’execució de projectes.

a regidor fins a acabar el mandat, de ma-

I quins són els reptes d’aquests últims

i altres fórmules de participació i d’accés
a la gestió municipal, com el Registre
Ciutadà, els Pressupostos Participatius o
l’Agenda Ciutadana.
Hem avançat també en transparència
gràcies al seu afany. InfoParticipa, el segell de la UAB que valora la transparència

un govern tranquil

en la comunicació dels webs dels ajunta-

en els últims

tret un 96,15 sobre 100. Som el municipi

mesos de mandat

ments, ens ha tornat a distingir per la feina ben feta. De fet, en l’última edició hem
més ben valorat de la comarca i estem
entre els cinc primers de la província.
També ha endegat diferents projectes per
a promocionar una vellesa activa, al voltant del projecte “Alcanar, poble amic de la
gent gran”, així com polítiques de joventut

El 2 d’octubre, Alfons Montserrat, després de dotze anys al capdavant del consistori, va renunciar a l’alcaldia d’Alcanar i
va passar el relleu a Joan Roig, regidor a l’Ajuntament d’Alcanar des del 2011 amb carteres com Participació Ciutadana,
Salut, Joventut o Gent Gran. El butlletí Viure Alcanar els ha fet una entrevista conjunta per a valorar aquests fets.
Fa temps que formeu part del mateix

les Cases i Alcanar Platja. I ho he tingut

inversions importants, sense deixar gens

equip de govern a l’Ajuntament. Com ha

fàcil perquè soc un enamorat d’Alcanar i

endeutat l’ajuntament, ja que enguany hem

estat el treball conjunt aquests anys?

de la seua història.

aconseguit reduir l’endeutament un 76%.

A.- L’acció de govern d’un municipi no és

I en l’àmbit institucional, a Alcanar hem

Avui tenim un municipi més cohesionat.

cosa d’una persona sola. A Joan, de qui
he pogut aprendre molt, li he d’agrair, especialment, la seua entrega i la seua dedicació des de ben jovenet. Entre tots els regidors i regidores m’han modelat i m’han
ajudat a ser millor alcalde i millor persona
que quan vaig començar.
J.- Estic immensament agraït a Alfons, a
qui considero el meu pare polític. Al llarg
d’aquests vuit anys al seu costat he après
moltes coses: a treballar dur, a no deixar
res per a demà si ho puc fer avui, a prioritzar el benestar i els interessos dels nostres veïns per damunt de tot, a ser honest
amb els altres però també amb mi mateix.
Alfons, quin balanç fa d’aquest anys
com a alcalde en l’àmbit personal i en
l’institucional?
A.- En l’àmbit personal he de dir que em

fet aquella transició de poble gran a ciutat
menuda, ja que teníem un dèficit important
d’equipaments i també de serveis. Així,
vull destacar algunes de les obres efectuades: l’Alberg dels Josepets, el Mercat Municipal, la Biblioteca Municipal, la piscina
coberta, el Centre de Rehabilitació, l’Hotel
d’Entitats, el Casal Jove, la Residència de
la Gent Gran, el Centre d’Interpretació de
la Cultura dels Ibers a la Casa O’Connor,
la rotonda de Serramar, la compra del jaciment preibèric dels Santjaumes i de la
Casa del Marquès, etc., tot i que sempre
hem mantingut una pressió fiscal baixa,
entre els municipis més baixos.
Per la nostra gestió municipal, altres administracions han fet actuacions com la
construcció dels CAP d’Alcanar i les Cases
i del Casal Cívic Trinitari Bel, a càrrec de la
Generalitat, o com el pas elevat de l’Àngol

Reconegut i prestigiat. Amb una inserció
plena en els distints ens supralocals. Així
mateix, hem iniciat un període d’estabilitat
i governança, i hem superat la marcada
polarització que dividia el nostre poble.
Hem obert el municipi a la ciutadania i en
aquest tema de la participació ciutadana
Joan hi té molt a veure.
De totes maneres, encara tenim coses
pendents. N’hi ha de més senzilles i, sens
dubte, de més complicades per a conti-

nera que podrem fer i posar-nos al dia de
tot allò que ens vaja sortint.
Alfons, què espera d’aquesta nova etapa
que comença com a director de l’Idece?
L’enceto amb il·lusió perquè seguiré treballant del que m’agrada, aquesta vegada en benefici del conjunt dels ebrencs i
ebrenques. L’objectiu serà buscar l’equilibri territorial, la projecció de les Terres de

assegura un govern tranquil en els últims
mesos del mandat, amb la força i l’impuls
de la joventut dels seus membres.
I quines han estat les principals fites de
Joan Roig, regidor durant aquests dos
mandats?

llant per la justícia social, amb generositat
i amb amplada de mires, per a no deixar
enrere cap ciutadà o ciutadana. Les polítiques socials i redistributives se seguiran
adaptant a les necessitats i demandes
concretes de cada moment, perquè d’al-

la millora de la mobilitat, etc. I estic segur

D’altra banda, de la mà dels sectors pro-

que aquestes polítiques també seran be-

ductius continuarem potenciant projectes

neficioses per al nostre poble.

de dinamització econòmica i turisme, fent

Joan és l’alcalde d’Alcanar des del 4

bascular la balança cap a l’activitat econò-

d’octubre, què representa ser el nou

ventut 2017-19 i dels seus instruments: el

Em sento molt honrat, ni en el millor dels
meus somnis hauria pogut imaginar que

Feia temps que Alfons Montserrat ha-

tindria l’oportunitat única d’ajudar la gent

ria a presentar-se a l’alcaldia. Per què

Després de set anys com a regidor, avui

del meu poble com a alcalde d’Alcanar.

Joan Roig:
Oferim diàleg, esperit de
col·laboració i mà estesa a tots

mica industrial i comercial, sense deixar de
vetlar pel sector primari. En aquest sentit,
els pròxims mesos es construirà la bàscula
municipal i la rotonda d’entrada a les Cases.
En urbanisme, un cop encarrilats el Mercat Municipal i l’Alberg dels Josepets,
hem tancat una etapa important quant
a inversions, però hem de continuar fent
camí. Estem treballat per a desenvolupar
l’àmbit del Codonyers, un projecte d’urbanització complex que els propers mesos ens permetrà dignificar els carrers de
l’entorn dels centres educatius, el parc
Lluís Companys i el pavelló municipal.
I alhora ens centrem a materialitzar l’auditori municipal, un equipament que tots

els grups municipals que com-

esperem amb moltes ganes perquè do-

partisquen els nostres valors .

els pròxims mesos enderrocarem l’audi-

narà resposta a les necessitats del teixit
associatiu i cultural del nostre poble. En
tori vell i posteriorment començaran les
feines per a alçar el nou edifici.

nuar transformant el dia a dia del nostre
municipi. Però tenim un bon equip, que

fins ara. En aquest sentit, seguirem treba-

tra manera no tindrien raó de ser.

alcalde d’Alcanar?

via anunciat públicament que no torna-

Avançarem en la mateixa direcció que

l’Ebre, la consolidació d’infraestructures,

aglutinades al voltant del Pla local de joCasal Jove i el Punt d’Informació Juvenil.

mesos de mandat?

ara decideix fer un pas al costat?

la vocació de servei al meu poble conti-

Cert, les noves responsabilitats que he

nua intacta, continuo exercint-la amb es-

I com ja ha comentat Alfons, la nostra
intenció a pocs mesos de les eleccions
municipals és deixar l’Ajuntament sense

d’assumir com a director de l’Institut per al

perança, passió, intensitat i optimisme.

Desenvolupament de les Terres de l’Ebre

Així és com jo i els membres de l’equip de

(Idece) m’han empès a fer el pas definitiu.

govern encetem esta etapa: sentint-nos

situació financera equilibrada.

Joan és una persona més jove i amb una

humilment preparats per a prendre deci-

llarga experiència, que està sobradament

sions, sent molt conscients de la respon-

Així mateix, per a afrontar els reptes del

preparada i en qui tots tenim plena con-

sabilitat que comporta l’acció de govern i

boració i mà estesa a tots els partits de

hipoteques, per a que el pròxim govern
municipal puga iniciar el mandat en una

municipi oferim diàleg, esperit de col·la-

.

i les actuacions de protecció de les timbes

A.- Com deia, la seua feina en participació

calde d’Alcanar. He procurat ser l’alcalde

de Sòl de Riu, a càrrec del govern central.

ciutadana ha estat molt important: a partir

fiança. Els companys de govern i jo vam

del llegat que ens passa Alfons. Amb mo-

l’oposició que compartisquen estos va-

de tots i cadascun dels veïns d’Alcanar,

Això ens permet tancar un període amb

del Reglament de participació ciutadana,

pensar, per tal que aquesta transició siga

dèstia però amb determinació, continua-

lors basats en l’honestedat i el rigor

sento un privilegiat d’haver pogut ser al-
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El reportatge
Evolució del nivell d’endeutament de l’Ajuntament d’Alcanar (2008-2018):
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tar per a finançar les obres de la pis-

ment 2, 4 milions d’euros. De mo-

pertinents, va ser de 903.324 eu-

nar el superàvit de l’exercici passat a

del finançament”, explica Ivette Fi-

del 2017, una volta fets els ajustos
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ven pendents de diversos exercicis
anteriors, corresponents a subvencions d’actuacions dels darrers anys.

L’aplicació d’aquest superàvit, però,

està regulada per la Llei d’estabilitat
El consistori ha fet una amortització
anticipada d’1.750.111,82 euros.
Aquesta mesura ha reduït el deu-

alhora, permet generar un estalvi

anual de recursos que es podran
destinar a finançar altres despe-

te viu de l’Ajuntament a raó d’un

ses i projectes”.

76,42% i ha permès passar d’un

En la sessió plenària del 2 d’agost,

nivell d’endeutament del 26,58% a
només el 6,32%.

es va aprovar per unanimitat la proposta de modificació pressupostà-

Aquesta reducció, a més, implica

ria que ha permès a l’Ajuntament,

un estalvi anual de més de 160.000

una vegada transcorregut el perío-

euros en amortitzacions i despeses

de d’exposició pública i aprovada

financeres. En paraules del regidor

definitivament, amortitzar anticipa-

d’Hisenda, Jordi Monfort, “aquesta
amortització suposa una millo-

ra molt important de l’estructura
financera de l’Ajuntament que,
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dament una part molt important del

pressupostària i sostenibilitat financera, que estableix que s’ha de des-

tinar, en primer terme, a pagar els
proveïdors pendents de cobrament
d’exercicis anteriors –en aquest cas,

l’Ajuntament no en tenia–; en segon
terme, a fer inversions considerades
financerament sostenibles segons

els criteris que fixa la mateixa Llei
–l’any 2016 es va comprar la Casa

del Marquès, cosa que s’insereix en
aquest supòsit–, i en darrer terme, a

reduir el nivell d’endeutament, que

seu deute mitjançant l’aplicació del

ha estat l’opció escollida.

superàvit de l’exercici del 2017, que

L’Ajuntament té en vigor, actual-

va ser d’1.750.111,82 euros.

ment, un préstec que es va contrac-

cina municipal. Per això es va desti-

reduir el capital pendent, cosa que,
a la fi, redueix de manera molt sig-

nificativa l’import de les quotes que
s’amortitzen trimestralment.

“L’equip de govern va considerar convenient tancar aquesta

etapa, en què s’ha dut a terme
un nombre elevat d’inversions,

com per exemple la reforma del

Mercat Municipal i l’adequació

ment només tenim cobert un 25%
bla, regidora d’Urbanisme.

Així doncs, el pròxim equip de go-

vern es trobarà en disposició de
planificar aquestes inversions i altres eventualitats tenint un nivell de

deute molt baix, que no li impedirà recórrer al finançament banca-

ri. “També cal tenir present que,
malauradament, en un horitzó no

molt llunyà haurem de tornar a fer

de l’Alberg dels Josepets, mirant

front a noves sentències deriva-

el més baix possible, per tal de

cal ser previsors”, recorda el regi-

futurs projectes que es duguen a

“Encarar la recta final del mandat

d’assolir un nivell d’endeutament

des del cas Turov i que, per tant,

condicionar el mínim possible els

dor d’Hisenda.

terme des de l’Ajuntament”, explica Jordi Monfort.

amb mesures d’aquesta naturalesa no deixa de ser una mostra

D’aquesta manera, el govern que en-

de la gestió responsable i rigo-

amb les mans lliures per a plantejar

Com comentava, malgrat haver

tes que haurà d’engegar, com ara

important durant els darrers anys,

meres etapes de l’obra es podran

te per habitant de 360 euros per

partir del 2020 s’haurà de prendre

dia d’avui”, explica Monfort.

Les possibilitats de subvencions

recorda que “Alcanar es troba en

trarà en el pròxim mandat es trobarà

rosa del nostre equip de govern.

i planificar financerament els projec-

dut a terme una activitat inversora

el de l’auditori municipal. “Les pri-

hem aconseguit passar d’un deu-

finançar via subvenció, però a

any el 2015 als 58 euros per any a

una decisió quant al finançament.

Alfons Montserrat, alcalde ixent,

són molt menors que el cost del

la transició de poble gran a ciutat

projecte, que serà d’aproximada-

menuda” i considera que “aquesta

decisió és especialment rellevant,
en un moment en què l’Ajuntament acaba de tancar una etapa
important quant a obres i inversions, amb actuacions com l’Alberg
dels Josepets, la reforma del Mercat Municipal o la urbanització del
carrer Magallanes, a les Cases, i
es disposa a emprendre’n una de
nova, amb projectes tan importants com el nou auditori o la urbanització de l’àmbit dels Codonyers, entre d’altres”.
“Prendre aquestes mesures a vuit
mesos de les eleccions municipals
significa que aquest equip de govern deixarà un Ajuntament sanejat, sense hipoteques, per a que el
pròxim govern municipal tinga les
mans lliures per a iniciar el mandat
amb una situació financera equilibrada. Precisament, perquè mantenim el compromís d’administrar
els recursos municipals amb seny
i prudència”, afig Montserrat.
“Tenim una situació de tresoreria
folgada. Sense factures pendents.
I un període mitjà de pagament a
proveïdors de poc més de dèsset
dies. El deute pendent que tindrem en el nou pressupost serà
de només 440.821,98 euros, cosa
que representa al voltant del 6%
dels ingressos ordinaris”, assenyala Joan Roig, alcalde d’Alcanar.
“I seguirem treballant en esta línia, tot i haver d’afrontar males
herències del passat. Tots coneixem exemples com el cas Turov
o Sorea, que ens han condicionat
i condicionen enormement la governabilitat. Espero i desitjo que
ni els ciutadans del nostre municipi ni cap altre equip de govern
hagen d’afrontar este tipus de situacions”, conclou el batle

.
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Acció de govern
L’Ajuntament ha fet obres de millora
als centres educatius del municipi

El camí fluvial del riu Sénia
ja és transitable a Alcanar
La part catalana del camí fluvial que unirà deu municipis del riu Sénia ja és
una realitat. A finals de setembre es va donar a conèixer la finalització de
la primera fase, és a dir, el tram que recorre la Sénia, Ulldecona i Alcanar.

Els treballs han permès de millorar les instal·lacions de l’Escola Joan Baptista Serra i de l’Escola Marjal. L’any que ve està prevista la renovació de la teulada de l’edifici de l’Institut Sòl de Riu, a càrrec del
Departament d’Ensenyament.
Aprofitant les vacances escolars d’estiu, l’Ajuntament d’Alcanar ha dut a terme tot un seguit d’obres de millora als centres educatius del municipi. En aquest sentit, a l’Escola Joan
Baptista Serra s’han fet tasques de manteniment de les aules i sales, i s’han renovat alguns elements de la façana i de
l’àrea de jocs del pati. També s’ha instal·lat una nova porta
d’accés al recinte escolar, amb l’objectiu d’incrementar la seguretat de l’alumnat, i es reforçarà el sistema de pilones a la
volta de l’escola i de l’institut per tal de restringir el trànsit de
vehicles a les hores d’entrada i sortida de l’alumnat.
La regidora d’Ensenyament, Carme Navarro, ha insistit en
la necessitat de respectar aquesta franja horària a l’hora de
circular i ha recomanat als familiars que “utilitzen els pàrquings i que arriben a peu als centres educatius per tal
de contribuir a millorar la mobilitat a la zona”. Justament,
amb la finalitat de vetlar per la seguretat i el benestar dels
xiquets i xiquetes, l’Ajuntament acaba de presentar el projecte “Recorreguts segurs”, en què s’han implicat professors, alumnes i entitats, i que, segons la regidora, acabarà concretant-se en un protocol d’actuació.
Jordi Bort, regidor d’Esports i Salut, ha afegit que “el projecte ‘Recorreguts segurs’ inclourà altres actuacions
complementàries, com ara la senyalització de nous passos de vianants o la incorporació de nous carrils bici”.
D’altra banda, a l’Escola Marjal de les Cases, els treballs
de millora de les instal·lacions han consistit en l’adequació
del mur exterior del pati, en tasques de manteniment de les
aules i sales, i en un mural realitzat per Joan Turu al recinte
del pati. També s’ha dissenyat el projecte d’enjardinament
del pati, que es materialitzarà en els pròxims mesos. No
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obstant això, la principal novetat amb què s’han trobat els

xiquets i xiquetes en començar el curs ha estat la nova aula

El projecte preveu una segona fase que

canar n’és un membre actiu i, de fet,

teressos comuns dels pobles de les

polivalent de 50 m2, emplaçada al pati de l’escola. Aques-

completarà el recorregut i que inclourà

Alfons Montserrat en va ser el presi-

ta obra, feta pel Departament d’Ensenyament, suposa una

set municipis de la part valenciana: Vi-

dent durant l’any 2017.

dos bandes del riu Sénia”.

ampliació substancial de les instal·lacions que permetrà

naròs, Sant Jordi, Traiguera, Sant Rafel

donar resposta a les diverses necessitats de l’alumnat. La

del Riu, Canet lo Roig, Rossell i la Pobla

A Catalunya el cost total d’aques-

regidora ha mostrat la seua satisfacció per l’execució

de Benifassà. En total, el camí fluvial

d’aquesta obra i ha explicat que “havia estat una llarga

del riu Sénia tindrà un recorregut d’uns

reivindicació per part de l’Escola Marjal, l’AMPA de les

50 quilòmetres. L’objectiu és impulsar

Cases i l’Ajuntament”.

el turisme de natura i fer accessibles

Pel que fa a l’Institut Sòl de Riu, l’Ajuntament ha aconseguit

els actius mediambientals i patrimoni-

càrrec del projecte de reparació de la coberta de l’edifici.

El riu Sénia, des del seu naixement als

moment de la construcció de l’edifici, la coberta sempre ha

ta actuació suma 127.250 euros. Per
aquesta primera fase s’ha obtingut un
ajut del programa Leader de la Generalitat de 35.201,15 euros, mentre que la
part restant correspon als tres municipis. A Alcanar les actuacions han tingut

el compromís del Departament d’Ensenyament de fer-se

als dels municipis de la vora del Sénia.

Es tracta d’una actuació “imprescindible” ja que, des del

barrancs de la Fou, del Salt i de la Pobla

al seu terme municipal.

fins a la desembocadura de Sòl de Riu,

A la part catalana s’han instal·lat bara-

presentat mancances en la impermeabilització i les afectaci-

ons per goteres cada vegada són més greus. “Ens trobem
davant d’una demanda històrica per una actuació inte-

gral que solucione definitivament el problema, ja que les
intervencions que s’han fet fins ara no han resultat efec-

tives. Finalment, ja hem aconseguit el compromís dels

Serveis Territorials d’Ensenyament i les obres es duran
a terme l’any vinent”, ha explicat Navarro.

Tot aquest seguit d’actuacions de millora de les instal·la-

cions dels tres centres educatius del municipi afecten una
població escolar que aquest curs 2018-2019 ha arribat a la

.

xifra de 1.136 alumnes (644 de l’Escola Joan Baptista Serra,
92 de l’Escola Marjal i 400 de l’Institut Sòl de Riu)

uneix entre ells aquests deu municipis
amb camins i senderes, alguns dels
quals s’han utilitzat o encara s’utilitzen
per a comunicar el riu amb els pobles.
A partir d’aquesta actuació, el camí fluvial unirà aquests camins en un itinerari
que es podrà recórrer a peu, a cavall
o en bicicleta. El recorregut aprofitarà
alguns camins locals, mentre que en altres punts s’hauran d’obrir noves vies.
El promotor i impulsor d’aquesta actuació conjunta és la Mancomunitat de
la Taula del Sénia. L’Ajuntament d’Al-

un cost estimat de més de 20.000 euros destinats a les tasques realitzades

nes de fusta i altres elements de protecció en diversos punts, i també reixes en terra per a superar les séquies i
els reguers, a més de tot un seguit de
senyals al llarg del recorregut. Es pre-

El tram fluvial d’Alcanar
Els treballs del camí fluvial del riu Sénia
al pas pel terme d’Alcanar han estat realitzats principalment per la Brigada Municipal d’Obres i Serveis i han consistit
en la planificació i obertura del traçat,
així com en la neteja i senyalització del
camí. Ja a Sòl de Riu, quan el riu Sénia
desemboca a la mar, el camí fluvial té
una àrea de pícnic a tocar dels aiguamolls que connecta amb el Sender Blau
i les Platges Verges del terme d’Alcanar.
Segons Bort, “aquesta actuació ha
permès la recuperació de trams que
fins ara eren pràcticament inaccessibles i que rebrotessen diverses espè-

veu que el projecte global estiga en-

cies vegetals autòctones”. El regidor

llestit abans de finalitzar l’any.

ha mostrat la seua satisfacció perquè

El regidor de Medi Ambient de l’Ajunta-

“finalment, després de molts anys so-

ment d’Alcanar, Jordi Bort, ha destacat

bre la taula, aquest projecte ja és una

allò que representa la Taula del Sé-

treballa en un pla de manteniment per tal

de projectes que beneficien els in-

fluvial al pas pel terme municipal

que aquest projecte “dona essència a

realitat”.

nia, a través del foment i l’execució

de mantenir i consolidar la zona del camí

D’altra banda, l’Ajuntament

.
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Acció de govern
Nou enllumenat públic, més
econòmic, eficient i sostenible
Els operaris de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis estan treballant en
la substitució de 265 fanals antics per altres d’equipats amb llums de baix
consum de tipus LED, d’entre 28 i 37 W de potència i de llarga durada, amb
l’objectiu de renovar l’enllumenat de diversos carrers a la zona nord-est d’Alcanar, la zona central de les Cases i la urbanització Garbí, d’Alcanar-Platja.

La nova política de la Brigada Munici-

El consum dels nous llums LED generarà un estalvi anual de 12.000 euros,
ja que, tot i que el preu per unitat és més elevat, aquesta despesa s’amortitza ràpidament per l’estalvi en el consum energètic.

pal d’Obres i Serveis d’Alcanar, impul-

Ivette Fibla, regidora d’Urbanisme, Patrimoni i Ordenació del Territori, explica que “amb aquestes mesures obtindrem una instal·lació d’enllumenat més eficient tant des d’un punt de vista econòmic com energètic,
ja que reduïm la despesa en quilowatts i en emissions de CO₂, i incrementem els nivells d’il·luminació”.

guretat i eficàcia dels operaris, i reduir

Les primeres actuacions es van fer aquest estiu a la urbanització Garbí per
tal de reforçar-hi la lluminositat i, per tant, la seguretat i el benestar dels
veïns i veïnes d’Alcanar Platja, i van consistir en la substitució de 84 fanals.
Posteriorment, a Alcanar se n’han renovat 134 al nucli antic i en les pròximes setmanes començaran els treballs de substitució dels 47 restants al
casc urbà de les Cases d’Alcanar.
La Junta de Govern Local va aprovar, el 21 de maig de 2018, el contracte
per al subministrament de llums per a la renovació de l’enllumenat al municipi d’Alcanar, per un import de 61.881,82 euros (IVA inclòs), a l’empresa
ampostina Electrostocks, SL.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció de
67.180 euros, en el marc del Programa específic d’obres per a la millora
de xarxes bàsiques municipals i del Programa de modernització d’equipaments informàtics per a garantir l’administració electrònica (PEXI), la qual
permetrà cobrir gairebé el 100% de l’actuació.
“L’Ajuntament ha destinat l’import de la licitació i, per tant, de la subvenció íntegrament a la compra del material, atès que la col·locació
dels aparells s’està realitzant amb els recursos tècnics i humans propis, amb la qual cosa hem pogut adquirir una quantitat superior de
lluminàries i làmpades”, afegeix Fibla.
Aquest projecte forma part del pla de substitució dels vells llums que el
consistori porta a terme progressivament amb el propòsit d’adaptar-lo a
la normativa actual. La primera actuació del pla, al març del 2017, fou el
reemplaçament de 25 punts de llum a les Cases.
Així mateix, l’Ajuntament està adherit al nou acord marc de l’Associació Catalana de Municipis de subministrament d’energia elèctrica als ens locals de
Catalunya, que permet la compra agregada d’electricitat per a aconseguir
uns preus altament competitius per l’energia 100% verda. A més, com a
consistori adherit, obté un estalvi en els tràmits administratius

.
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Millores a la
Brigada
Municipal
sada per l’Ajuntament, té com a objectius millorar les condicions de seels costos vinculats al manteniment i
lloguer de vehicles, alhora que modernitzar la imatge de la Brigada i reforçar
les competències dels operaris.
D’uns mesos ençà, l’Ajuntament disposa
d’un camió grua de 3.500 kg, amb plataforma elevadora i cistella de setze metres
d’alçada, que inclou un quadre de comandaments integrat i que “ens permet
actuar de manera immediata en el treball diari, alhora que s’augmenta la seguretat i s’evita el malestar dels veïns”,
explica Ivette Fibla, regidora de l’àrea.
A principis d’enguany es va incorporar
una nova màquina agranadora a la flota
de vehicles de la Brigada per a “incrementar l’efectivitat de la neteja a tot el
municipi. De fet, ara ja estan actuant, al
mateix temps, dos màquines amb aigua
a pressió”, explica Fibla.
Aquest mandat el consistori també ha
adquirit quatre vehicles mitjançant el
sistema de rènting. “Això ha suposat
renovar aproximadament la meitat
de la flota i, en concret, aquells vehicles més antics, que generaven unes
despeses de manteniment de prop de
9.000 euros anuals”, concreta Fibla.
Finalment, cal destacar que s’han portat
a terme actuacions més menudes, com
la substitució dels dos bufadors de
l’equip de neteja dels carrers “ara són
elèctrics, així s’estalvia combustible
i no es produeixen molèsties acústiques als veïns”, explica la regidora.
Aquesta nova política inclou la renovació

de la imatge corporativa de la Brigada
Municipal. Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament han dissenyat un logotip que
simbolitza la silueta urbana d’Alcanar i
les Cases. La nova imatge ja es pot veure al camió grua, a la resta de vehicles i al
vestuari dels treballadors de la Brigada.
Formació i treball
Al llarg del mandat, l’Ajuntament ha impulsat 36 contractes de col·laboració
social per a afavorir l’ocupabilitat de les
persones del municipi i reforçar l’equip
de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis davant la impossibilitat legal de
contractar més personal.
Durant els darrers tres anys, també s’han
formalitzat tretze contractacions mitjançant plans d’ocupació per a reforçar el
treball de la Brigada Municipal d’Obres
i Serveis, gràcies al Consell Comarcal
del Montsià i la Diputació de Tarragona.
De fet, durant aquest estiu s’ha comptat
amb quatre manobres i un cap d’obra
provinent d’aquest projecte.
Els treballs han consistit en la neteja de
carrers, el manteniment d’espais d’interès social i de zones enjardinades, i
la promoció del civisme, entre d’altres.
També s’han fet tasques de neteja i desbrossament a Sòl de Riu i al voltant del
camí fluvial del Sénia. A més a més, s’han
condicionat, reparat i mantingut les infra-

estructures municipals.
Aquest estiu també s’ha impartit el Curs

de capacitació bàsica per al manteniment
de parcs i jardins, inclòs en el Programa

de competitivitat empresarial 2018 de

l’Ajuntament d’Alcanar, obert a tota la
ciutadania, en el qual han participat tretze
persones del municipi.

En aquest context, el consistori ha considerat oportú que hi assistisquen les
persones amb contracte de col·labora-

ció social que acompleixen tasques a la
Brigada Municipal per tal de millorar-ne
el perfil professional i facilitar-ne la rein-

corporació al mercat laboral. També hi

han participat operaris de la Brigada
Municipal d’Obres i Serveis, per a que

puguen ampliar coneixements i aprendre altres tècniques de jardineria.

Per a Jordi Monfort, regidor de l’Àrea de
Desenvolupament Local, “accions com
aquesta contribueixen a donar un plus

als contractes de col·laboració social,
ja que permeten formar els col·labora-

dors i millorar-ne l’ocupabilitat durant
la seua etapa a la Brigada Municipal,

i, a la vegada, són una bona oportunitat per a dotar de noves capacitats

.

el personal de la Brigada que no està
especialitzat en jardineria”
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Acció de govern
L’Ajuntament adjudica les obres
d’enderrocament de l’Auditori
José Antonio Valls
L’Ajuntament d’Alcanar ha adjudicat les obres d’assolament de l’antic
cinema-teatre-auditori José Antonio Valls. L’empresa Excavacions Vives
Anguera, SL, ha guanyat el concurs públic per un import de 43.162,45 (IVA
inclòs). Després que la Mesa de Contractació valorés la documentació
sol·licitada, el 23 d’agost la Junta de Govern Local va aprovar l’adjudicació
a la dita empresa perquè era l’oferta més avantatjosa de les presentades
per les sis empreses participants.
La coberta actual de l’auditori és de fibrociment. Aquest material s’utilitzava
per a la construcció als anys setanta. Actualment, per a llevar-lo, hi ha d’intervenir una empresa autoritzada. Això requereix que l’empresa adjudicatària
haja redactat un projecte per a retirar-lo, que ha de ser autoritzat pels departaments de Treball i Salut de la Generalitat de Catalunya. Ivette Fibla, regidora d’Urbanisme, aclareix que “actualment estem a l’espera que l’empresa
adjudicatària de les obres finalitze la tramitació i tenim la voluntat que a
finals d’any es puga realitzar l’enderrocament total de l’edifici”.

Convocatòries esportives
El govern municipal d’Alcanar destinarà una partida de 3.000 euros per a subvencionar
els esportistes locals que més hagen destacat al llarg del 2018. La dotació de cadascuna d’aquestes subvencions serà d’un màxim de 500 euros.
L’objectiu d’aquestes ajudes és donar suport a la pràctica esportiva i facilitar la millora
del rendiment dels esportistes del municipi, per a optimar la seua participació en les
competicions i aconseguir l’adequada tecnificació en la seua especialitat.
Segons Jordi Bort, regidor de l’àrea: “Gràcies a aquesta iniciativa, hi ha un bon grup
de joves a Alcanar que no tenen o no arriben als ingressos mínims que s’han pogut acollir a aquests ajuts. Són persones que practiquen modalitats esportives
molt diferents. La idea és continuar fomentant aquest tipus de premis per a que
altres esportistes puguin rebre aquesta recompensa, no només per la pràctica
esportiva, sinó també pels resultats obtinguts”.
El període de presentació de sol·licituds, amb la justificació corresponent, és del 15
al 30 de novembre de 2018. Podeu consultar-ne les bases en el web Alcanar.cat, on
també es poden descarregar els impresos necessaris.

S’ha enderrocat un
edifici en estat ruïnós
situat al carrer Dolors

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

L’Ajuntament ha assolat un habitatge del nucli antic d’Alcanar que es trobava en situació de ruïna. L’edifici era al carrer dels Dolors, núm. 65, i constava
de planta baixa, primer pis i entresolat. Cada planta tenia uns 51 metres quadrats. Segons l’informe dels Serveis Tècnics municipals, la façana a nivell
de la segona planta es trobava en molt males condicions i presentava greus
danys estructurals i clevills que no garantien l’estabilitat de l’edifici. Per tot
plegat, l’any 2015 ja es va requerir als propietaris que demolissen l’immoble.
Com que els propietaris no van dur a terme les obres d’enderrocament, al
maig el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona va autoritzar
l’Ajuntament a entrar al domicili per a executar-les. La demolició es va dur a
terme el 22 de juny. El cost de l’obra es repercutirà als propietaris.
Per tal de donar estabilitat a les parets mitgeres dels habitatges limítrofs, a la
planta baixa s’han deixat les parets de pedra que es trobaven en bon estat i,
així mateix, a les altres plantes s’han conservat els cabirons que es trobaven
en bon estat, com a apuntalament lateral.
I per tal d’evitar humitats als habitatges veïns i el creixement de vegetació,
s’ha formigat la planta i les parets mitgeres i s’ha netejat el pati. Finalment,
s’ha tancat la façana en mur de blocs de formigó. Les obres d’enderroc van
finalitzar el mateix estiu

.
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A LA GALA ESPORTIVA
CANAREVA I CASENCA 2018

RECONEIXEMENT
ALS MILLORS
ESPORTISTES
LOCALS

El 16 de novembre finalitza el termini per a presentar les candidatures a la Gala Esportiva Canareva i
Casenca, organitzada per la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament d’Alcanar, amb el suport de la Diputació de Tarragona.
Recordeu que poden optar a aquest reconeixement
esportistes i entitats esportives locals, altres persones o entitats que estiguen relacionades amb el
món de l’esport al municipi i esportistes del municipi que hagen continuat la carrera esportiva fora
del municipi.
Consulteu les bases d’aquesta convocatòria en el
web Alcanar.cat, on també es poden descarregar
els impresos necessaris.

L’Ajuntament d’Alcanar ha obert una nova convocatòria de subvencions
adreçades a les entitats esportives del municipi. L’objectiu d’aquestes ajudes és contribuir a finançar projectes i activitats executats l’any 2017 destinats a fomentar l’esport local. En aquesta ocasió, l’Ajuntament té previst
destinar-hi un total de 24.000 euros del pressupost municipal, 1.000 euros
més que en l’edició anterior.
El període de presentació de les sol·licituds és del 15 al 30 de novembre
de 2018.
Les entitats interessades a presentar la sol·licitud poden consultar-ne les
bases en el web Alcanar.cat, on també es poden descarregar els impresos
necessaris

.

NOVA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS PER A
ENTITATS ESPORTISTES
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Els grups municipals opinen
Protocol
El maig de 2017 la CUP vam presentar una moció per a la

Alcanar Ràdio enceta una nova programació

creació d’un Protocol contra les agressions masclistes als

“Records en blanc i negre” i “Bitllet d’anada”, les grans novetats radiofòniques de la nova temporada

d’ERC hi van votar en contra. La regidora d’acció social i

L’emissora municipal Alcanar Ràdio va encetar el se-

Joan Roig, dona resposta a les consultes formulades.

tembre amb nous programes dins de l’espai del Magat-

El Magatzine matinal d’Alcanar Ràdio ofereix, a més,

zine matinal. Una de les novetats d’aquesta temporada
és Records en blanc i negre, amb Jordi Parra, un programa que recupera peces de la història del nostre poble i que s’emet els dilluns a les 11.15 h i els dimarts a
les 19.30 h. També s’ha estrenat Bitllet d’anada, un es-

entrevistes, concursos, l’agenda, música variada, avisos i comunicats, etc., i s’emet de dilluns a divendres

viuen a l’estranger. Es pot escoltar tots els dimecres a

de les millors seleccions musicals amb les novetats

partir de les 11.15 h.

discogràfiques més destacades no s’ha de perdre Les

A més, segueix en antena el programa Millorem Alca-

tardes musicals d’Alcanar Ràdio

En general, en pocs anys hem passat d’estar regits per
una economia basada en el sector primari, passant per
una producció industrial per acabar en una economia
terciaritzada a les portes d’entrar de ple en el sector quaternari
on les noves tecnologies tindran un paper fonamental.
El paisatge humà també ha patit canvis substancials,
i els nostres pobles han canviat degut en gran part
a aquesta evolució i conseqüentment al canvi de les
necessitats dels seus habitants.
Per contextualitzar la importància d’aquesta figura, cal
atendre a com la dimensió social ha pres força i ha començat
a configurar un mapa paral·lel al desenvolupament
urbanístic i com aquest factor influeix en les determinacions
que tenen a veure en l’ordenació del territori.
Alcanar no està exempt de tot això i per això és tant necessari
i vital revisar el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal,
veritable full de ruta de cap a on vol anar un municipi.
En el cas del nostre municipi existeix un compromís
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treballant a nivell local, comarcal, territorial i evidentment
de país”. Doncs bé, més d’un any després tenim el resultat.

Per a les festes de Les Cases d’este estiu se’ns presenta

augment de la vigilància policial, sinergies de treball

vivències i experiències de canareus i canareves que

Els pobles i ciutats son ens vius I dinàmics que tal com
passen els anys i les dècades van experimentant canvis
i modificacions.

va dir: “aquelles peticions que inclouen en la moció s’estan

Com sempre, a les 13.30 i a les 19.00 h és el torn de
alitat local i comarcal. D’altra banda, qui vulga gaudir

12.00 h l’alcalde i regidor de Participació Ciutadana,

ciutadania quan va explicar el sentit del vot negatiu d’ERC

una campanya per a combatre el sexisme, el racisme i

l’Informatiu d’Alcanar Ràdio, que ens porta tota l’actu-

i els suggeriments de la ciutadania, i divendres a les

Moció que no va ser aprovada perquè els regidors

entre les 9.00 i les 13.00 h.

pai a través del qual coneixem en primera persona les

nar. El dimarts a les 12.00 h és el torn de les preguntes

actes-espais d’oci i festius celebrats a Alcanar.

.

No deixes de sintonitzar Alcanar Ràdio
(107.5 FM), la teua emissora municipal!

de realitzar aquesta revisió però un procés judicial
està paralitzant aquesta tasca i fins que no hi hagi una
resolució i es pugui reprendre aquesta revisió, pareix
que no es mourà un dit al respecte.
No obstant, tots sabem que es tracta d’un procés
llarg, feixuc i complex on a part de tots els grups
municipals han d’intervenir altres agents locals, com
associacions, empreses, particulars.... I encara que
sembli obvi, el que hauria de ser fonamental és saber
per què es vol revisar, ja que es tracta de l’instrument
que determina el futur d’un poble.
És per això que trobem a faltar treball i iniciatives en
aquesta línia per part del govern municipal, on tot i
que està el procés paralitzat, es podria avançar feina
de forma paral·lela des de la participació ciutadana per
determinar el camí que vol agafar Alcanar, tasca que
ajudaria molt al posterior treball, ja que el POUM és un
instrument complex tècnicament, però en el fons és un
document que s’ha de fomentar en bases molt senzilles.
PDeCAT Alcanar, Les Cases i Alcanar-Platja
Octubre 2018

la LGTBI-fòbia, consistent en: millora de l’enllumenat,

amb l’empresa de seguretat, campanya publicitària i els
referents violeta; això sí, ni rastre del protocol.

La CUP seguim reivindicant la necessitat de tenir un

protocol d’actuació contra les agressions sexistes en
espais d’oci i de festa, que inclogui la perspectiva de

gènere en la programació de festes: quin tipus d’actes
es programen, visibilització de les dones, lletra de les

cançons, característiques de l’espai físic, model de

seguretat, etc.; i que hauria de vertebrar sobre tres eixos:

prevenció, formació i circuit d’actuació. Sense obviar
que es necessari disposar d’un punt lila, un espai de
suport que ha d’esser perfectament identificable per tal
que s’hi puguin adreçar aquelles persones que hagin patit
qualsevol tipus d’agressió sexista i on seran ateses per
persones formades, tot seguint el protocol elaborat.
Tal i com ja demanàvem en la nostra moció aquest treball
s’haurà de fer en una comissió on hi siguin presents tots
els agents implicats: consell consultiu de dones d’Alcanar,
regidoria d’acció social i ciutadania, regidoria de festes,
tècniques municipals, grups municipals, policia local,
seguretat privada, establiments d’oci, etc.
La feina de la comissió ha de permetre dotar-nos
d’ aquelles eines que ens ajuden a caminar cap a la
construcció d’espais de relació i socialització lliures de
violències sexistes. Sabem que els eixos d’opressió son
molts i que en aquest article, per manca d’espai, no hem
pogut abordar, però tots ells també han de ser treballats
en comissió i inclosos en el protocol.
I un dubte, la campanya engegada a les festes de Les Cases
s’ha treballat amb El Consell Consultiu de Dones d’Alcanar?
Perquè segons les actes que consten al web de l’Ajuntament
aquest només s’ha reunit 2 vegades ( 07/02/17 i 07/11/17) i
en cap d’elles hi consta que s’hagi tractat la campanya.

Seguim fent camí!
El passat 2 d’octubre, Alfons Montserrat donava compte al
Ple de la seua renúncia com a alcalde d’Alcanar. Després
de 12 anys al front de l’Ajuntament, dona un pas al costat i
entoma el repte de dirigir l’Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre (IDECE).
Els qui hem estat companys seus al llarg de tot aquest
temps no podem fer sinó donar-li les gràcies per la seua
dedicació al capdavant de l’Ajuntament, massa sovint,
en condicions adverses que, malgrat tot, no han impedit
tirar endavant una etapa de progrés com mai ans havia
conegut el nostre poble.
També li volem agrair l’oportunitat que ens ha donat a tots
i totes de treballar i aprendre al seu costat. Tots compartim
l’orgull i el sentiment de formar part d’un gran projecte
que, ara, tot just enceta una nova etapa que constata el
relleu generacional que està duent a terme el nostre grup
municipal.
Ara, Joan Roig assumeix l’alcaldia amb el handicap que
suposa rellevar a algú que ha desenvolupat aquesta tasca
a un nivell altíssim però ho fa amb un grup de persones
al seu costat que el sabem perfectament capaç de liderar

aquest projecte en els pròxims anys i amb la confiança que
dona el bagatge i l’experiència adquirits al costat d’Alfons.
Assolir una alcaldia és una de les majors satisfaccions que
una persona amb vocació de servei públic i enamorada
del seu poble pot experimentar però, alhora, implica
un nivell de compromís i dedicació majúsculs. Els qui
coneixem a Joan sabem que no li falta cap d’aquestes dos
coses. Com tampoc moltes altres qualitats que resulten
imprescindibles per exercir aquesta responsabilitat.
Alfons, els teus companys i companyes et desitgem sort
i encert en aquesta nova etapa professional que ara
encetes i ens comprometem a seguir treballant com tu
ens has ensenyat, amb la il·lusió i les ganes del primer
dia, per continuar espentejant aquest projecte polític que
tu has liderat durant tant de temps.
Joan, a tu et donem l’enhorabona i també et desitgem sort
i encert però, sobretot, t’animem a ser tu mateix. A exercir
d’alcalde amb les teues virtuts i capacitats, que no són
poques, i a demostrar a tothom el que fa molt de temps
que ens has demostrat als qui treballem al teu costat.
Hem tingut el millor mestre, tenim la lliçó ben apresa i
estem preparats per a seguir fent camí!
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Vida local
L’EMMA, dèneu anys de labor
cultural i educativa
Al llarg dels dèneu anys passats des del seu naixement, l’Escola Municipal de Música d’Alcanar (EMMA) ha anat
creixent, tant en matèries com en qualitat de l’ensenyament. El passat mes de setembre va iniciar oficialment el
nou curs acadèmic 2018–2019. Un equip docent format per divuit professionals altament qualificats s’encarrega
de la formació musical de més de 280 alumnes. L’Escola cobreix els estudis musicals des dels tres fins als divuit
anys, a través de programes d’iniciació musical, grau elemental i mitjà, a més de l’ensenyament per a adults.

Juanjo Villarroya, director de l’EMMA
L’equip docent de l’EMMA, dirigit per
Juanjo Villarroya, treballa per la modernització constant de l’Escola. D’aquesta
manera, ha aconseguit convertir el que
inicialment era una escola de música de
banda en una escola de música gairebé
tan global i extensa com els interessos
musicals dels seus alumnes. En aquest
sentit, Villarroya explica que, a més dels
instruments de vent, s’han consolidat
diverses especialitats instrumentals,
com són el piano, la guitarra o el violí. A
més, enguany s’han incorporat dos noves especialitats (violoncel i contrabaix)
amb l’objectiu de crear, aquest mateix
curs, l’embrió d’una orquestra de cambra i, a més llarg termini, una orquestra
simfònica vinculada a l’Escola.
Per a Villarroya, impartir classes en una
escola de música és tot un privilegi. En
aquest sentit, destaca que la labor cultural i educativa de l’EMMA “és impagable”
i afegeix que “mentre la música segueix
sent una de les assignatures pendents
per a molts alumnes d’aquest país, a Alcanar centenars d’infants i joves tenen
la possibilitat d’aprendre’n a un preu
simbòlic, gràcies al fet que l’Ajuntament
assumeix una bona part del cost total
de la matrícula a través d’una important
subvenció anual. Per això, no és estrany
que el nombre d’alumnes matriculats a
l’Escola mai hagi baixat de 280”.
Villarroya confessa que, en els primers
anys com a director, va centrar els seus
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esforços a aconseguir fer créixer la Big
Band i convertir-la en l’element visible de
l’aula de música moderna de l’EMMA.
Avui, aquest és un objectiu assolit ja que,
de forma imminent, aquest grup de jazz
es desvincularà de l’Escola per a passar
a ser un grup musical independent.
El gran repte de futur del director és ara
aconseguir que a l’EMMA es puguen impartir estudis professionals de grau mitjà
reglats. Això permetria als alumnes d’Alcanar continuar els estudis de grau professional reglats al mateix centre que els
ha permés cursar els de grau elemental.
A la pràctica, aquests graus coincideixen
amb l’etapa dels estudis d’ESO i batxillerat, és a dir, amb la franja del dotze
als divuit anys. “Sabem que molts dels
nostres alumnes no continuen la línia de
grau professional reglat per la necessitat
de traslladar-se a ciutats veïnes per a
cursar-lo”, concreta Villarroya.
La Big Band s’independitza de l’EMMA
De les ganes d’iniciar un projecte engrescador de música moderna a l’EMMA, va nàixer al gener del 2010 la Big
Band. Juanjo Villarroya i Jesús Llagostera, que llavors n’era el director,
van considerar que la creació d’aquesta
orquestra seria la manera més ràpida
de començar aquesta nova línia. Per a
dur a terme un projecte tan engrescador van apostar per la contractació d’un
músic excel·lent, Leo Tejedor, que es va
fer càrrec de la Big Band les tres primeres temporades.

En l’actualitat, el grup de jazz de l’EMMA està format per vuit components
que aprenen a l’Escola les bases del
llenguatge i la improvisació de la música
moderna. El que en un principi va ser la
promoció pública d’un gran grup orquestral, ara, amb la Big Band, ha esdevingut
el germen de la línia d’estudis de música
moderna. Els professors involucrats en
el creixement d’aquesta nova vessant
de l’Escola són Fernando Serena i Jorge
Martorell. Des de fa temps, ells han estat
els encarregats d’incloure el llenguatge
de la música moderna en les seues respectives metodologies d’ensenyament. I
és que l’aprenentatge musical no té una
sola vessant pedagògica, sinó que adopta múltiples facetes en funció de la utilitat
final a què es vol arribar.

de l’ensenyament. El marc global en què
ens basem és el programa E-learning,
que, avalat per la Unió Europea, ens
dona eines per a caminar sobre segur”,
expliquen des de la direcció de l’EMMA.
La importància de l’aprenentatge musical
El Martí (deu anys) i la Vinyet (cinc anys)
són germans i van començar a estudiar a
l’EMMA quan cursaven P4 i P3, respectivament. En el cas de Martí, va ser ell
mateix qui va dir als seus pares que volia
aprendre música. Ara, ja fa quatre cursos que rep classes de piano i d’oboè.
L’oboè és el seu primer instrument i des
de l’any passat forma part de la Banda
Juvenil. Per la seua banda, la Vinyet també volia aprendre música, possiblement
influenciada per son germà. Encara no
toca cap instrument, però diu que li agrada el piano, i també la flauta travessera.
Els seus pares donen un gran valor al
fet que els seus fills es relacionen amb
el llenguatge musical. La mare, la Natàlia Gras, creu que qualsevol disciplina
que aprenguen els xiquets aporta alguna cosa positiva en el seu procés educatiu. “Hi ha estudis que demostren que
la música pot ajudar a millorar aspectes

com l’atenció, la concentració o la creativitat. Però, considero que el realment
important és que estudien música perquè els agrada”, explica. La valoració
que fan aquests pares de l’EMMA és
molt positiva. “Els nostres fills hi van
amb moltes ganes i el professorat és
molt proper. A més del dia a dia, l’Escola prepara audicions perquè les famílies
puguem vore petites mostres del que hi
treballen”, assegura.
Rosa Juan, d’alumna a professora de
l’EMMA
Des de fa dos anys, la Rosa és professora de flauta a l’EMMA i en fa cinc que
també és professora de flauta travessera i de llenguatge musical a l’Associació
Musical de Sant Jordi. La seua vocació per la música li ve de ben menuda,
possiblement emmirallada en la figura
de son pare, que havia estat cantant de
l’Orquestra Papillón. Reconeix, però,
que el seu pas per l’EMMA va ser un
privilegi. Des dels seus inicis a l’Escola,
amb només set anys, ja va intuir que la
música seria també la seua professió.
Així, quan en tenia onze, va continuar els
seus estudis de grau mitjà al Conservatori Mestre Feliu, de Benicarló. Aquest

curs té previst finalitzar els seus estudis
en la modalitat d’interpretació de flauta travessera al Conservatori Superior
de Música Salvador Seguí, de Castelló.
Paral·lelament, ha fet diversos cursos
de perfeccionament instrumental, entre
d’altres. En els darrers anys ha tingut
l’oportunitat de participar en produccions orquestrals com la Jove Orquestra
Auditori de Girona (JOAG). També ha
tocat amb el grup català Els Catarres, al
festival Ensems de música contemporània, al Palau de la Música de València,
així com en certàmens internacionals
amb bandes del territori, com l’Associació Musical de Benicarló i l’Associació
Musical de Sant Jordi, entre d’altres.
La Rosa és feliç fent classes als alumnes de l’EMMA. Quan acluca els ulls,
encara és capaç de notar la mateixa
olor que va sentir ara fa setze anys,
quan va començar a estudiar llenguatge musical, com si a l’Escola res no hagués canviat. “Em sento afortunada que
els professors que em van ensenyar a
mi avui siguen els meus companys de
feina i que junts puguem seguir transmetent aquell mateix sentiment i il·lusió
als nous alumnes de l’EMMA”

.

E-learning, un entorn virtual per a
aprendre música
La implantació de les noves tecnologies
a l’àmbit educatiu és una de les premisses per al bon funcionament d’un centre
modern i a l’EMMA són plenament conscients de la importància d’aquest fet. És
per això que, des de fa dos anys, a través
de la Regidoria d’Ensenyament i el Departament d’Informàtica de l’Ajuntament,
s’està dotant el centre de les infraestructures necessàries per a tenir una escola
pròpia del segle XXI. “Els entorns virtuals, les TIC, la utilització de qualsevol tipus de pantalla d’ús individual a l’Escola,
són aspectes diferents d’un mateix ideari
que ens hauria de situar a la primera línia
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Cultura
Tyrika, en la seua segona edició,
incrementa el nombre d’activitats,
de persones implicades i de visitants
El cap de setmana del 6 i 7 d’octubre,
Alcanar va retrocedir, de nou, 2.500
anys per a tornar als seus orígens. La
mítica ciutat ibèrica va tornar a brillar
amb llum pròpia amb més d’una seixantena d’activitats per a posar en valor aquesta civilització.
I és que, segons l’escriptor romà Ruf
Fest Aviè, Tyrika fou un centre neuràlgic de poder fortificat entre Peníscola
i la desembocadura de l’Ebre, gràcies
a la seua alta capacitat d’intercanvi comercial amb els pobles de la Mediterrània. Alguns estudiosos posteriors el situen al jaciment Sant Jaume d’Alcanar.
Malgrat el fort vent que va bufar diumenge al matí i que va provocar la suspensió
o el canvi d’emplaçament d’algunes activitats, es va duplicar el nombre de visitants de fora, hi va haver més implicació
ciutadana amb el festival i la qualitat de
les propostes va ser molt satisfactòria.
Segons Jordi Monfort, regidor de Turisme: “Tyrika és un projecte consolidat
que té molt bona acceptació. En els
pròxims anys esperem aconseguir
més pes específic a Catalunya. En
aquest sentit, reubicar el festival dintre el 18è Cap de Setmana Ibèric de
la Ruta dels Ibers que promociona el
Museu d’Arqueologia de Catalunya
ens ha ajudat a aconseguir més repercussió i presència mediàtica”.
Tyrika va rebre una delegació d’Ullastret, ciutat on també se celebra un festival ibèric. La trobada entre els organitzadors dels dos esdeveniments va servir “per a intercanviar opinions i dissenyar idees de col•laboració entre
dos dels municipis que tenen un dels
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llegats ibers i preibers més important
de Catalunya”, afegeix el regidor.

Programació

Durant el cap de setmana, els participants van xalar amb exposicions temàtiques, tallers didàctics, actuacions
teatrals, recreacions històriques, demostracions d’artesania i menús gastronòmics de l’època, i també amb les
novetats d’enguany: un espectacle de
foc i un concert inèdit que recreava
sons ibèrics amb la interpretació d’una
peça musical creada per a l’ocasió per
Juanjo Villarroya, director de l’Escola
Municipal de Música d’Alcanar.
Tyrika va tornar a bolcar els seus esforços en el públic familiar. Els xiquets
i xiquetes van descobrir com vivien els
ibers a través de jocs de l’antiguitat i
de tallers diversos sobre instruments
musicals, decoració de ceràmica, escriptura ibèrica i elaboració de peces
de fang. Tampoc no hi van faltar ni el
fotoreclam ibèric, ni les atraccions de
l’època, ni animacions de carrer ni passejades en poni i en carro.
Helena Fibla, coordinadora del festival,
valora “sobretot les recreacions històriques que van explicar la indumentària de l’època, la panòplia guerrera,
tant per part dels ibers com dels romans, així com els diferents usos de
l’aigua en l’àmbit domèstic i ritual”.
Pel que fa a la participació ciutadana, Fibla destaca “la implicació de la ciutadania en els diversos tallers didàctics,
que, a més d’empreses especialitzades, també van comptar amb la col·
laboració del grup de Teatre Gresol

d’Alcanar i de monitors i monitores
d’Alcanar formats en el món ibèric”.

I un any més, David Garcia, director de
les excavacions del jaciment de Sant

Jaume - Mas d’en Serrà, va explicar
les novetats de la darrera excavació
d’aquest important jaciment canareu

en la conferència que s’organitza anualment. Posteriorment, es va presentar

l’app de realitat virtual que recrea alguns àmbits del jaciment de la Moleta

de Remei. Per a Monfort, aquesta aplicació és “un element potent que contribuirà enormement a reforçar l’eix
pedagògic i divulgatiu del conjunt de
la Moleta, i també una eina important
per a explicar i ajudar a interpretar
aquell entorn als escolars.”
La conferència es complementà amb les
jornades de portes obertes a la Moleta
del Remei i al Centre d’Interpretació de
la Cultura dels Ibers - Casa O’Connor,
i també amb el diorama de figures de

playmòbils “L’aprofitament dels recursos

de Comerç d’Alcanar (FECOAL) i l’Ajun-

a la Moleta del Remei” i amb l’exposició

tament, amb l’objectiu de dinamitzar el

“Els temps dels ibers: els objectes evolucionen”, realitzada pel Museu de les
Terres de l’Ebre, que es podrà visitar a
la Casa O’Connor fins al 4 de novembre.

Campanya de la FECOAL
De l’1 al 9 d’octubre, una trentena d’establiments van impulsar “Campaments
Tyrika”, una campanya de dinamització
comercial organitzada per la Federació

teixit comercial canareu i donar a conèixer el món iber i la festa que l’envolta.
Els comerços participants van dissenyar un concurs obert a tothom que
tenia com a premis diversos lots de
productes i serveis, gentilesa dels comerços associats. La campanya va tenir

.

molt bona acollida entre la ciutadania i
els visitants
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Tauler d’anuncis

Entre els còdols i l’aigua

Ara fa...

L’Ajuntament d’Alcanar ha posat en marxa una nova edició dels cursos
de català per a adults. Les classes es van iniciar l’1 d’octubre i es fan a
l’Hotel d’Entitats - Casal Jove (ronda del Remei, 77). La matriculació es
tancarà a mesura que es vagen omplint els cursos.

INSCRIPCIONS ALS CURSOS
DE CATALÀ PER A ADULTS

Els cursos de català que s’ofereixen són els següents:
- Iniciació al català per a estrangers I (Nivell A-I): dilluns i dimecres, de 19
a 20.30 h. Preu: 20 €.
- Iniciació al català per a estrangers II (Nivell A-II): dilluns i dimecres, de
19 a 20.30 h. Preu: 20 €.
- Nivell B: dimarts i dijous, de 19 a 20.30 h. Preu: 40 €.
- Nivell C: dilluns i dimecres, de 20.30 a 22 h. Preu: 60 €.
- Nivell D: dimarts i dijous, de 20.30 a 22 h. Preu: 60 €.
Les inscripcions es fan a les oficines de l’Ajuntament.

L’Escola Municipal d’Arts Plàstiques d’Alcanar va iniciar un nou curs al setembre. La
matrícula encara és oberta per als diferents nivells de dibuix i pintura i de ceràmica.
L’Escola ofereix la possibilitat de cursar les dos modalitats alhora, ja que els horaris
són diferents. Núria Prades és la professora de dibuix i pintura, i Rosa Roca, la de
ceràmica.

Platja de les Cases on varaven les xalanes dels pescadors en plena temporada del llagostí. (Foto cedida per Magda Nos París)

Horari:
Classes de dibuix i pintura:

- Infantil (a partir de vuit anys): dilluns, de 17 a 18 h.

INSCRIPCIONS A

Classes de ceràmica:

L’ESCOLA MUNICIPAL

- Adults: dimarts i dijous, de 19 a 21 h.

D’ARTS PLÀSTIQUES

Les inscripcions es fan a les oficines de l’Ajuntament.

D’ALCANAR

- Adults: dilluns i dimecres, de 16 a 19 h.

- Infantil (a partir de sis anys): dimarts i dijous, de 18 a 19 h.

UN CONCURS PER A DISSENYAR
EL LOGOTIP DE L’EMMA

peix es venia a la llotja, a ull, en forma

quera de les Cases estava formada

El fet que les Cases no tingués port

era al carrer Lepant, a peu de platja,

per una vintena de bots menuts a

rem (xalanes) i una desena d’embarcacions, amb un motor de pocs

cavalls, que encara conservaven la
vela. Eren La Salvadora, Germans

El termini d’admissió de propostes finalitza el 10 de
desembre de 2018. El premi per al guanyador és de
350 euros, mentre que el segon i el tercer premis
estan dotats amb 100 i 50 euros respectivament. Els
tres premis inclouen també un sopar per a dues persones en un dels restaurants participants en les Jornades Gastronòmiques de la Clementina d’Alcanar.

.

Les persones interessades en aquest concurs poden consultar les bases en el web de l’Ajuntament
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peces per les de la palaia i la sépia i

da dels seixanta, quan la flota pes-

Ja estan disponibles les bases del concurs de disseny del logotip de l’Escola Municipal de Música
d’Alcanar (EMMA). El concurs té per objectiu dotar
aquesta escola municipal d’una imatge pròpia que
en facilite la promoció i el creixement.

L’AJUNTAMENT D’ALCANAR CONVOCA

Ens remuntem a principis de la dèca-

Alcàntara, Casas del Mar, La Cuba-

nita, Los Dos Hermanos, Chaparro,

Eugenio, Virgen de la Santa Cruz i
dos més.

marxaven a pescar a la Ràpita.

de lots i sense pesar. Llavors la llotja

comportava que aquestes embar-

enfront del Pòsit de Pescadors.

vora de la platja. Això condicionava

nes era la platja, on no arribaven els

i de les seues famílies. Entre les set

a la platja. Es requeria molta força. Per

cacions només arribessen fins a la

notablement l’activitat dels mariners
i les vuit del matí arribaven les barques. Era el moment de descarregar

les xarxes plenes de les xalanes i
d’afanyar-se a desenganxar i triar el

Cadascuna d’aquestes barques te-

peix. Després de traure les xalanes,

tre o cinc hòmens que faenejaven

ja. S’amania el peix en caixes per a

a les tres de la tarda i s’hi passaven

els còdols per a eixugar-les al sol.

raven les xarxes a mans i tornaven

ra la feien les dones, que «remen-

tar unes trenta peces, en una època

descans per a poder-les fer servir en

Anaven tot l’any a la xarxa. Des de

a vendre pels prats del voltant i pels

tí, i la resta de mesos canviaven les

En aquella època, la major part del

nia una tripulació formada per qua-

s’amuntegava la faena a peu de plat-

sense descans. Sortien a la mar cap

vendre’l i estenien les xarxes sobre

la nit sencera. A trenc d’alba, xor-

Una bona part de la faena d’en ter-

cap a casa. Cada mariner solia por-

daven» les xarxes esgarrades sense

en què la pesca era molt generosa.

ser el demà. També portaven el peix

l’abril fins a finals d’agost, al llagos-

carrers d’Alcanar.

Com que l’únic refugi per a les xala-

cops de mar, cada dia calia traure-les

això, a l’hora d’estirar les cordes hi

participava tothom: hòmens i dones,
jóvens i grans. Algunes vegades, quan

amenaçava un fort temporal de llevant, arreceraven les xalanes a la plaça de Sant Pere i a la plaça del Pou.

La construcció del port a la dècada

dels setanta va comportar un gran
avenç per a l’economia de les Cases. Les famílies de pescadors van

començar a invertir en embarcacions

amb motor i la platja va deixar de ser
un espai de treball per a convertir-se
en un lloc de descans. Les xalanes

van anar desapareixent i l’any 1974

.

la flota pesquera casenca ja tenia 26
barques de motor
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Agenda
DEL 22

Octubre - Novembre 2018

DIUMECRES L’HORA DEL CONTE
24 OCTUBRE

D’OCTUBRE AL
2 DE NOVEMBRE

Formació

GENT

Cultura

Menuts

Oci

DISSABTE

FOTO!

GRAN

Gent Gran

DILLUNS

12:30H

D’ALCANAR
Gimnàstica. Fins al 21 de desembre - Dijous, de 15.30 a 17.00 h
Boixets. Fins al 27 de novembre - Dimarts, de 15.30 a 17.30 h
Pilates. Fins al 19 de desembre - Dimecres, de 16.00 a 17.30 h

CLUB DE LECTURA LLEGIR TEATRE
Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat.

DIMECRES
I DIVENDRES

Lloc: Serveis Agraris

DE 15 A 17 H

Informació i inscripcions: desenvolupament@alcanar.cat

DILLUNS

DIVENDRES

LA SUPERACIÓ DE LES PÈRDUES

17:30H

26 OCTUBRE

Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat

19:00H

Es comentarà l’obra llegida serà Teatre, de Santiago Rusiñol, llegida prèviament.

Anglès. Fins al 29 de novembre - Dijous, de 16.00 a 17.30 h
Ball en línia. Fins al 30 de novembre - Divendres, de 17.30 a 18.30 h

20 OCTUBRE

11:00H

Organitza: Esplai “La Caixa”

DIVENDRES

HORA DEL CONTE

19 OCTUBRE

Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat

18:00H
DIUMENGE

DISSABTE

LES NOVES
TECNOLOGIES: PERILL
O OPORTUNITAT?
Lloc: Casal Cívic Trinitari Bel

Conferència de Q-Pertin Cultura Interactiva i a la
tarda tallers d’aplicacions educatives per als xiquets i xiquetes.
Organitza: Ajuntament d’Alcanar i Ameiba

21 OCTUBRE

15:00H

Punt de trobada: encreuament entre la ronda del Remei i el
carrer del General Prim

DILLUNS
22 OCTUBRE

17:00H

LLEGIM JUNTS
Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat
Lectura conjunta entre totes les
xiquetes i xiquets

Recomanacions literàries
01

22

NOVEMBRE

DISSABTE

Inseparables
Mar Pavón (autora)
Maria Girón (il·lustradora)
Editorial: Tramuntana
Edat recomanada: de 6 a 8 anys

DISSABTE
17 NOVEMBRE

11:30H

02

DEL 6
AL 30 DE

NOVEMBRE

LLEGIM JUNTS
Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat

CURS DE COCTELERIA (20h)
Lloc: Centre Cívic Trinitari Bel
Informació i inscripcions:
desenvolupament@alcanar.cat

DIVENDRES SOBREVIURE A PEDROLO,

AL 24 DE
DIVENDRES
DE 16 A 20 H

29 OCTUBRE

DE 17 A 19:30 H

DEL 2

DE 9 A 13:30 H

JORNADES EUROPEEES DEL PATRIMONI
“L’Ermita del Remei, de la tradició al lleure”

Conversa amb Melcior Comes, autor d’Hotel Indira, novel·la
vinculada a la xarrada, i amb Núria Vendrell, psicòloga i especialista en emocions.
Acte organitzat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes,
amb el suport de BBVA CX

Viure com jo vull. Fins al 18 de desembre - Dimarts, de 10.00 a 11.30 h
Amics lectors. Fins al 12 de desembre - Dimecres, de 10.00 a 11.30 h

18:00H

WHATSAPP, TWITTER I INSTAGRAM COM A EINES
DE GESTIÓ EMPRESARIAL (12h)

20 OCTUBRE

Lloc: Biblioteca de les Cases

9 NOVEMBRE

aproximació a una literatura
unipersonal

19:00H

Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat

FINS EL 4 DE

EXPOSICIÓ: “El temps dels ibers:
els objectes evolucionen”

EINES DE COACHING – NIVELL 1 (30h)
Lloc: Serveis Agraris

Conferència a càrrec de l’escriptor Sebastià Bennasar.

Informació i inscripcions: desenvolupament@alcanar.cat

ACOMPANYAR ELS MENUTS DE CASA A TRAVÉS
DELS CONTES

NOVEMBRE

Lloc: Casal Trinitari Bel
Col·loqui de Pep Duran, traginer de contes. A les 17 h contacontes per a totes les edats. Organitza: Ajuntament i AMEIBA

Lloc: Casa O’Connor - Centre d’Interpretació de la Cultura dels Ibers
Organitza: Museu de les Terres de
l’Ebre.

El cel no és per a tothom
Marta Rojals
Editorial: Anagrama
El cel no és per a tothom és la tercera novel·la de Marta Rojals, després del reeixit debut amb Primavera, estiu,
etcètera (2011) i de L’altra (2014), traduïda al francès, l’italià, el neerlandès i el txec.
En aquest llibre, l’autora de la Palma d’Ebre recrea quatre dècades d’una família de tres fills i aprofundeix en
les relacions que s’estableixen entre els germans. També mostra els canvis
socials, polítics, econòmics i urbanístics d’un país durant quaranta anys.

Inseparables és un àlbum il·lustrat que acosta els petits lectors a una altra realitat, aquella on els autèntics superherois
no només existeixen, sinó que aconsegueixen que els infants, malgrat tot, tornen a somriure. Amb frases curtes i suggerents, l’autora ens parla de la memòria, de la separació, de la pobresa, dels efectes de la guerra. Una emocionant
història que va del menut al general, sense perdre mai de vista les emocions i l’estima per les coses xicotetes, i que
surt reforçada gràcies a unes il·lustracions delicades, sobre fons blanc, que capten l’emoció, la tendresa i el moviment.

Els personatges d’aquesta ambiciosa novel·la són Pep Costa, un home que per

D’entrada, un parell de sabates narren la història. Són inseparables i fan especialment feliç una xiqueta. Fins que
una d’elles es fa malbé i s’han de llençar. A partir d’aquí la narració transcendeix de la quotidianitat inicial per a
fer-nos entrar al món de les deixalles i dels qui regiren les deixalles. Finalment, en un gir sorprenent, la sabata
bona recupera la seua funció i, ara inseparable d’un mitjó, pot fer feliç una xiqueta traumatitzada per la guerra.

seua acritud quan treballa a la perruqueria.

experiència sap que les relacions entre germans són difícils d’explicar, i les bessones Eva, una jove temperamental, i la flegmàtica Sara. El relat se centra en
l’any 2007, però comença un compte enrere que pot canviar-ho tot. El pare és
un home aficionat a les maquetes d’avions, mentre que la mare només refrena la
Segons l’editorial, Rojals “demostra de nou que posseeix el geni de la llengua,
tant per a la descripció com per al diàleg, un talent innat per muntar eloqüents
estructures narratives i una gran capacitat d’aprofundiment psicològic”.
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escolta-la!

107.5 FM

Albert Fontet, exjugador de l’ACB: “S’ha de valorar molt
la feina que s’està fent amb el bàsquet al poble”
“Sempre és difícil dir adeu. Vos ho dic
per experiència”. Així comença el comunicat, amb el qual Albert Fontet Aparicio
anunciava la seua retirada del bàsquet
professional. Un d’aquests adeus el va
pronunciar ara fa vint anys, quan va marxar d’Alcanar per a ingressar al planter
del València Basket. Des de llavors: FC
Barcelona, Club Baloncesto Rosalía de
Castro, Baloncesto León, CAI Zaragoza,
FC Porto i Club Baloncesto Peñas Huesca. Un camí brillant amb un punt de partida que no ha oblidat mai.
Comencem per la notícia més recent: el
teu comiat. Per què?
La resposta, en poques paraules, és que
tenia ganes de fer altres coses. Des dels
dotze anys que estic fora de casa i durant
aquest temps el bàsquet ha estat la principal prioritat. Aquest estiu he acabat els estudis, m’he casat i crec que és un bon moment per a ficar un punt i a part. Em trobo
bé físicament. Podria haver seguit jugant
uns anys més a bon nivell, però necessitava un canvi a la meua vida. De moment,
aprofitar el temps per a viatjar, estar amb

Vaig anar al campus del Barça de bàsquet l’estiu abans. Allà em van veure entrenadors de diferents equips i el València
Basket va ser el que va apostar per mi
més ràpidament.
Com es viu un ascens com el teu?
Evidentment, no és ni curt ni fàcil. Per a
arribar a ser esportista professional han
de passar moltes coses, més enllà de la
qualitat que tingues jugant. T’han de respectar les lesions, has de tenir sort i estar
en el moment adequat en el lloc adequat,
necessites un entrenador que aposte per
tu i un entorn que et et recolze... Personalment, ho he viscut d’una manera molt
normal, ja que he anat pujant a poc a poc.
Poca gent del territori ha arribat a jugar
a l’ACB (ara Lliga Endesa). Com és des
de dins?
Els primers dies va ser tot molt nou. Vaig
passar de jugar a la LEB a compartir vestidor amb jugadors com Carlos Cabezas,
que havia sigut campió del món amb la
selecció espanyola. Tot es maximitza,
però, al cap i a la fi, quan entres a la pista,

és en José Luis Abós, que va ser el meu primer entrenador al CAI i sempre li tindré una
estima especial. I el moment que més m’ha
marcat, segurament, és quan vam quedar
campions d’Europa en la categoria júnior.
Què ha significat tornar a Alcanar durant
el temps que has estat a l’elit?
M’encanta el poble. Vinc sempre que puc.
Tots els estius passo un temps aquí i durant la temporada sempre he intentat fer
escapades. He intentat mantenir el contacte amb els amics d’aquí durant tots
aquests anys, ja que ens veiem molt poc,
però l’esforç ha valgut la pena.
I la convivència a peu de carrer?
Passar desapercebut amb la meua altura
és impossible i, si a sobre jugues a bàsquet i la gent et reconeix pel carrer, més
difícil encara. Sempre m’ho he pres amb
molta naturalitat, no tinc problemes.
D’una forma o altra, sempre has mirat de
reüll el bàsquet local...
Sí, sempre he intentat seguir-lo. S’ha de
valorar molt la feina que s’està fent amb
el bàsquet al poble, ja que tenen pocs

Albert Fontet en un campionat de bàsquet organitzat per Get Fun a Alcanar

la meua dona i tindre els caps de setmana
lliures, que no els tinc des dels tretze anys.

és el mateix de sempre, només bàsquet.

Com recordes els teus inicis al poble?

estat molt valorat i estimat per l’afició, no?

Recordo passar-ho realment bé. A l’escola d’iniciació esportiva practicàvem molts
esports diferents i això crec que és un encert perquè es dona al xiquet la possibilitat de triar el que més li agrada. Hi havia
un ambient molt sa i divertit.
Què o qui et va portar a fer el pas del C.
B. Alcanar al València Basket?

Allí on has estat com a jugador, sempre has
Sí, he tingut prou sort en aquest sentit. He
jugat a diferents ciutats i a totes m’he sen-

tit estimat. Especialment, a Saragossa, on
estic vivint ara mateix.

Què (o qui) t’ha marcat més al llarg de la
teua carrera?
Una pregunta difícil. Qui m’ha marcat més

recursos econòmics, i pocs nens, i inclús
així lluiten perquè els nens puguen jugar i
gaudir d’aquest magnífic esport.
Un missatge per a tots aquells que volen
seguir els teus passos?
El missatge és que s’esforcen i que, sobretot, s’ho passen bé jugant. S’ha de
pensar que la gent com jo hem passat
moltes hores de la nostra vida jugant a
bàsquet i, si no t’ho passes bé, és impossible aguantar-ho

.

