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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.

Fem poble, fem cultura!

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.

Iniciem una tardor carregada de propostes culturals perquè estimar el

poble i la seua gent és vetlar perquè la ciutadania puga conèixer la seua
història i tradicions i perquè, a la vegada, tinga accés a l’entreteniment.

CEMENTERI MUNICIPAL

En pocs dies començarà la tercera edició de Tyrika, el Festival Iber

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

d’Alcanar, que enguany per motius logístics es traslladarà a la moleta

del Remei. El propòsit d’aquest nou format del mercat de tota la vida

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

és impregnar la cultura mil·lenària ibèrica a grans i menuts des d’una

HORARI DE GUÀRDIES

visió pedagògica i lúdica. Des d’aquesta premissa, la coordinació del

Dissabte: de 9.30 a 13.30h i de 17 a 20:30h.
Diumenge: d’11 a 13.30h i de 17 a 20:30h.
Fora d’aquest horari, si teniu recepta mèdica,
truqueu al telèfon d’urgències que trobareu
a l’exterior de cada farmàcia.
Les guàrdies comencen el dilluns a les 9.30 h i
acaben el següent dilluns a la mateixa hora.

Festival dedica tot un any de treball a preparar les novetats de cada
edició. Esperem que el nou escenari, l’entorn de la Moleta, únic i

privilegiat, permeta d’augmentar la intensitat de les recreacions.
Pocs dies després, del 2 al 14 d’octubre, celebrarem les Festes

Quinquennals, que, amb 75 anys d’història, són les més esperades

Del 23 al 29 de setembre
Del 7 al 13 i del 21 al 27 d’octubre
Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó
Tel. 977 732 291 – C/ Felip Pedrell, 1

De 30 de setembre al 6 d’octubre
Del 14 al 20 d’octubre

i estimades per tothom. Com cada any, l’art i la creativitat dels
canareus, canareves, casencs i casenques no ens deixaran

indiferents. A més, en aquesta edició, hem fet un esforç especial per

completar el calendari festiu amb espectacles infantils de primer orde,
i també amb propostes musicals i artístiques per a jóvens i adults.

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

Paral·lelament, entre els mesos de setembre i novembre s’han

organitzat un seguit d’actes de commemoració del 25è aniversari

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.

de la mort de Trinitari Fabregat i del 40è del Recull de poemes,
gràcies a la col·laboració de la Biblioteca Trinitari Fabregat i

diverses entitats. La primera d’aquestes activitats ha estat un sopar
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Editorial

literari. El seguiran una ruta literària urbana i una ruta literària pel
Montsià basada en el capítol XXXIX de Jardins ignorats.

Aquesta tardor ens cal fer cultura. Bones Quinquennals a tothom!

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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La platja de gossos de la Platjola, a les Cases, ha millorat els
serveis que ofereix als usuaris. Ho ha fet amb la instal·lació d’una
paperera que conté un dispensador de bosses per a depositarhi els excrements dels animals, que pot ser útil per als usuaris
que s’hagen oblidat la bosseta a casa. Però cal tenir present que
la paperera és un suport, no pas un substitut. En aquesta línia, a
l’Oficina de Turisme també es dispensen gratuïtament clauers en
forma d’os per a posar-hi les bossetes dels gossos.

L’Ajuntament s’ha vist obligat a retirar les dutxes de la
platja del Maricel perquè no té accés al corrent elèctric i,
en conseqüència, a l’aigua. La benzinera fa temps que està
tancada i té problemes amb els subministraments, fet que
impedia que arribés corrent al pou de la benzinera, necessari
per a que funcionen les dutxes. La Regidoria de Medi Ambient
demana disculpes a la ciutadania i recorda que es continuaran
cercant solucions alternatives, ja que la voluntat és de
continuar prestant el servei.

D’on ve este malnom?
Rialla
Hem estat tractant tot un seguit de malnoms que s’han preservat fins als nostres dies. I vam estar fent també referència al fet que la majoria s’originaven entre els segles XVIII i inicis del XX. N’hi ha alguns, però, que s’han perdut i
només perduren en alguns recòndits llocs, bé en la memòria col·lectiva, bé en altres fonts, com la toponímia local.
Rafel Reverter Queralt havia nascut a l’Alcanar el setembre de 1789. Pel 1821, formava part del corpus de rics
hisendats i propietaris que vivien, amb la vida ben endreçada, tot arreglant la dels altres en un Alcanar que es
debatia entre la política liberals i aquella –diguem-hi–gremials, de l’Antic Règim. La contalla explica que una
nit de gener del 1822, quan un escamot reialiste entrava a la ciutat cridant visques al rei Ferran VII, l’hisendat
Rafel de Rialla corria serra enllà per fugir de les tropes que, entretant, li furgaven la casa buscant-hi quartos.
No devia fugir, Rafel, pel conegut com a Mal Pas de Rialla, baix mateix de la Torreta del Montsià? I no devia ser,
este Rafel, el nostre Rafel Reverter, del qual parlem en esta entradeta? Rafel devia ser avantpassat dels O’Connor: per a entendre’ns, el cognom Reverter es transmetria a través de son fill Innocenci –batle del poble entre el
maig del 1866 i l’octubre del 1868– i sa néta Innocència, que va tindre una filla amb un industrial vinarossenc,
na María Lías Reverter. I amb tot això, el malnom de Rialla ja no devia passar més generacions que la d’ell.
Així què? Han quedat clares la Rialla, les corregudes d’aquella turmentosa nit de gener i la fuga per un esquerp
i quasi inaccessible pas –aneu-hi, aneu-hi i comproveu-ho, si no és així– d’en Rafel Reverter, aquell del qual
s’ha esborrat fins i tot el malnom?
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“Les noves generacions
són el nostre futur i, per
tant, són també el futur
de les Quinquennals»
“Al llarg de l’any en parlo cada dia com qui diu,
però, quan puc, és habitual portar-hi gent a buscar mandarines o taronges a les planes, a visitar
el Remei i el poble, a dinar a les Cases, etc. ”
El pregoner de les Festes Quinquen-

reconeixement, en el qual tu no et veus

nes i homes que avui no hi són però que

cadell, de 38 anys. El deveu recordar

reconeixen. I això, que passe a casa

tot el meu món llavors. La veritat és que

nals 2019 és el canareu Xavier For-

d’adolescent, quan passava les tardes

mai mèrits suficients, però alhora te’ls
teua, al teu poble, és encara més gra-

a la biblioteca envoltat de llibres fins

tificant. Fer-ho a més en any de Quin-

bàdminton al poliesportiu, o de més

aspirar. Per tant, és una felicitat com-

que es feia l’hora d’anar a classe de
menut encara, quan feia d’escolanet a
missa. A dia d’avui la seua trajectòria
acadèmica i professional, en l’àmbit

del dret i la gestió pública, no ha parat
d’ascendir. Doctor en dret públic, pro-

fessor associat a la Universitat Rovira i
Virgili (URV), funcionari de carrera i co-

ordinador de la Diputació de Barcelona
són algunes de les fites que ha assolit
en els darrers anys. Sempre disposat

a col·laborar amb l’Ajuntament d’Alcanar, en aquest número de Viure Alcanar hem volgut conversar amb ell.

- Què suposa per a vostè ser el pre-

goner de les Festes Quinquennals
d’Alcanar 2019?

És un immens honor, la veritat. El pregó
és un element molt simbòlic, carregat

de litúrgia, ja que en el fons traspua un
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quennals és ja el màxim a què pots
pleta, però justament per tot això, i en
la mesura que ets d’aquí i ho has viscut
sempre i saps el que representa, ets

molt conscient de la responsabilitat que

tens. Per això procuraré estar a l’alçada
d’un repte d’aquestes dimensions.

- Com recorda les Festes Quinquennals de xicotet?

Les recordo ple de nostàlgia. Tinc records amb els meus pares i germà,
lògicament. En tinc agafat de la mà de

ma mare, que justament, com sabeu,
es diu Remei, veient l’acte d’inici de les
festes al pavelló vell i l’envelat adjacent,

que s’hi instal·lava molt engalanat. Tinc

records també amb amics a diferents

carrers del municipi. I sobretot en tinc a

la carretera Nova, el meu carrer des de
sempre. Sento nostàlgia per moltes do-

recordo molt, perquè formaven part de
ho recordo com una cosa molt especial,

tot el poble unit. Creients i no creients,

practicants i escèptics..., però a l’hora
de la veritat tothom colze a colze amb
un fi comú que es descriu i es justifica en aquells precisos segons en què

la Mare de Déu passarà per davant de
casa... Emocionant, difícil de descriure.
- I enguany com les viurà?
És evident que d’una forma especial.
Més carregat de maduresa, i sentint-te

inevitablement una mica més implicat
encara. Les viuré en família i amb amics.

Amb unió, amb joia, explicant a tothom
que puga les interioritats d’aquesta fes-

ta, i sobretot deixant testimoni als més

joves, en aquest cas als meus nebots,
l’Aleix i l’Andrea, perquè prenguen encara més consciència que tenim la responsabilitat canareva de continuar allò

que els nostres avantpassats varen iniciar. Les noves generacions són el nos-

tre futur i, per tant, són també el futur de

Tema d’actualitat
les Quinquennals. Els nostres infants i

i també l’agricultura, que m’obliga a

de la importància col·lectiva i del que

mana, quan ens ajuntem tota la família,

la teníem nosaltres a la seua edat, però

passejant amb la Marta per les Cases,

joves no en tenen prou consciència ara,

estar-hi més a sobre. Els caps de set-

representen aquestes festes, com no

anant amb mon pare per les finques,

algun dia parlaran d’aquesta festa amb

xarrant amb amics i coneguts, fan que

orgull, en seran els nostres ambaixadors arreu, com avui ho fem nosaltres.

aquí trobe la desconnexió que necessito davant unes obligacions laborals

Al pregó parlaré de tot això, de què sig-

diàries que certament són complexes.

per a la nostra col·lectivitat, i de com

reivindica el rol dels governs locals

nifiquen i representen aquestes festes

- Precisament la seua tesi doctoral

des de la transversalitat religiosa, però

per a assolir una Catalunya més ple-

també social, també cultural, també lú-

dica, etc., el nostre poble posa el millor
de si mateix. És l’esperit canareu de les
Quinquennals, esperit que ens fa imbatibles i que ens caldria traure més sovint

entre Quinquennals. És un esperit que
manifesta unitat, discrepància, però amb
acords finals, treball conjunt, metes compartides, orgull manifest, amor al que es

fa, sensació i realitat de fer les coses ben
fetes... En definitiva, en Quinquennals Al-

canar es posa davant del mirall i mostra
la seua millor imatge. I Alcanar s’agrada,

i s’ho creu, perquè és veritat i és objectiu.
I això ho hem de saber aprofitar i explotar més cada dia de l’any.

- Com compagina la vida a Barcelona
amb la d’Alcanar? Enyora el poble?

na. En què es basa?

Catalunya és una nació de base muni-

a poder desenvolupar el paper que li
correspon a la Catalunya del segle XXI.
Vol dir que necessita racionalitzar les
seues estructures, millorar i ordenar el
seu règim prestacional i competencial,
el seu sistema de finançament, apostar per una innovació i modernitat institucional constant, i, sobretot, creure
d’una forma inequívoca en l’equilibri
territorial. Si el territori es despobla, si
la gent no té oportunitats a qualsevol
punt del país, el sistema entrarà en crisi, com s’està evidenciant.

cipalista, que s’articula amb un siste-

- Vostè ha de voltar molt pel territori

ciutats. No es pot entendre aquest país

Se sent un ambaixador d’Alcanar?

ma de xarxa constituït per municipis i

sense la força local, sense el pols municipal, sense aquesta xarxa institucio-

nal que es retroalimenta. I això és una

constant històrica, des del segle IX-X

per a fer pedagogia sobre la seua tesi.
Una mica sí. La gent que em coneix
sap que al llarg de l’any és habitual
fer-hi venir gent que conec, a qui els

amb les vegueries, amb la Catalunya

he parlat molt d’aquest territori i del

Consell de Cent de Barcelona, amb la

en parlo cada dia com qui diu, però,

del president Prat de la Riba, que fa re-

a buscar mandarines o taronges a les

medieval, el 1714 amb la caiguda del

nostre poble. Per tant, al llarg de l’any

Mancomunitat de Catalunya de la mà

quan puc, és habitual portar-hi gent

nàixer Catalunya des de la base local,
la Generalitat republicana i la divisió
comarcal de Pau Vila –i Rovira i Virgi-

li–, el restabliment de la Generalitat i la

planes, a visitar el Remei i el poble, a
dinar a les Cases, etc. Ah!, i per cert,
no només tots repeteixen, sinó que,
amb el temps, porten més gent. I so-

Enyoro molt Alcanar, la seua gent i les

presidència del Molt Honorable Josep

Quan vivia a Tarragona em passava,

Barcelona, i els darrers 40 anys d’ajun-

dament he trobat un equilibri vital, per-

Catalunya sense aquesta força del món

enlloc es menja com a les Cases. Des

Hi tinc la família, els amics. M’agrada

conegut del tot. Però aquest món local

del que nosaltres ens pensem. I això

bretot, quan ens retrobem, el primer

seues coses, sempre que estic fora.

Tarradellas també a la Diputació de

ara a Barcelona també. Però afortuna-

taments democràtics. No s’entendria

què hi torno tots els caps de setmana.

local, malgrat que no sempre s’haja re-

de fora ens admiren i lloen molt més

el paisatge, el poble, les seues coses,

avui necessita redefinir-se també per

és molt positiu

que em diuen és que mai han menjat
unes taronges com aquestes, o que

.

La veritat és que ho recordo com una cosa molt especial, tot el poble unit.
Creients i no creients, practicants i escèptics..., però a l’hora de la veritat tothom colze a
colze amb un fi comú que es descriu i es justifica en aquells precisos segons en què la
Mare de Déu passarà per davant de casa... Emocionant, difícil de descriure.
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Tot a punt abans
de l’inici de les
Quinquennals
d’Alcanar
El compte enrere ha començat per a
la celebració de les Festes Quinquennals d’Alcanar 2019. Tot just un mes
abans de l’inici, l’Ajuntament d’Alca-

pregoner havia de ser Xavier Forca-

a Alcanar el segon dissabte, també a

ria acadèmica i professional brillant

podran adquirir a diferents punts del

dell, una persona amb una trajectòperò que mai ha deixat enrere el

nar va presentar, en un acte públic,

seu municipi”, va explicar Joan Roig.

la programació i el conjunt d’accions

Una programació molt variada

que ha desenvolupat al voltant de la
campanya de promoció per a fer arribar a tot el país la mostra d’art efímer
que s’instal·larà als carrers d’Alcanar i
les Cases entre el 2 i el 14 d’octubre.
En la conferència de premsa, Joan
Roig, alcalde d’Alcanar, va anunciar

Mercè Fischer, regidora de Festes, va
presentar la programació, que inclou
actes litúrgics, concerts per a totes
les edats, espectacles, teatre, exposicions, gegants, correbars, competicions esportives, concursos, propostes

les 11.30 h, les entrades dels qual es
municipi i de la comarca.
Fischer també va remarcar els plats
forts d’aquesta programació: l’espectacle de la Lloll Bertran El secret de la
Lloll, que tindrà lloc el dijous 10 d’octubre, el concert d’Alfred García per
al públic més jove, el 5 d’octubre, i el

d’Els Pets, el 12 d’octubre. “Podeu
adquirir les entrades anticipades a

juvenils, gastronomia i promoció del

través del web del consistori i tam-

les nostres festes modernitat i tra-

d’Alcanar, així com al Bar Moreno,

temporal i, per aquest motiu, hem

risme de les Cases d’Alcanar”, va

patrimoni. Així, va manifestar que “a

bé presencialment a l’Ajuntament

dició conviuen en un mateix espai

al Bar Vermutet i a l’Oficina de Tu-

preparat un programa que pretén

afegir la regidora.

la Universitat de Barcelona (UB). Així

ser com més ampli i divers millor”.

Campanya promocional

mateix, Forcadell ha cursat diversos

D’altra banda, la regidora va relatar que

L’Ajuntament d’Alcanar ha impulsat

enguany s’instal·larà una carpa que,

la creació d’una línia de marxandatge

juntament amb el Centre Cívic, perme-

promocional i commemoratiu de les

el nom del pregoner d’aquesta 13a
edició de les Quinquennals. Serà el
canareu Xavier Forcadell (1980), llicenciat en Dret per la Universitat Rovira i Virgili (URV) i doctor en dret per

màsters i postgraus en l’àmbit del dret
i la gestió pública. Professor associat
de la URV i funcionari de carrera, l’any
2012 va passar a ser el coordinador
general de la Diputació de Barcelona
fins al juliol de 2019. Actualment n’és
el coordinador d’Innovació, Governs
Locals i Cohesió Territorial. “Teníem

molt clar des de feia mesos que el
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trà d’ampliar el nombre de propostes
musicals. En l’àmbit familiar, va anunciar l’obra de teatre gratuïta La princesa
en texans, que es representarà el primer diumenge de festes a les Cases, a
les 11.30 h, i el concert de Reggae per
Xics / The Penguins, que se celebrarà

Quinquennals. “Des de l’Ajuntament
s’aposta perquè la comercialització d’aquests elements es faça mit-

jançant els comerços associats a
la Federació de Comerç d’Alcanar
(FECOAL). Per això, s’ha aprovat
un seguit de preus públics per a la

Acció de govern
venda d’aquests elements”, acla-

festius per tal de donar orientacions

més, en el principal reclam d’unes

reix Jordi Monfort, regidor de l’àrea

i atendre consultes, identificats amb

festes molt singulars. Les Quinquen-

de promoció econòmica. El preu de
venda al públic és de samarretes a 8
€, bosses de tela a 3 €, tasses de porcellana 5 € i xapes metàl·liques a 1 €.
Els punts de venda seran Cuida’t, La
Botiga, Estudi Taller À, Casa Dos,
Calçats Miguel i Ernest Fotògraf a Alcanar i l’Agrobotiga a les Cases. Per
a les persones que ho desitgen, els
elements de marxandatge també es
podran adquirir durant el cap de set-

vestimenta corporativa”, ha detallat
Maribel Ramon, regidora de l’àrea.
Mentrestant, la gent d’Alcanar i les

nals d’Alcanar formen part del Catàleg del patrimoni festiu de Catalunya i

.

Cases continua treballant de nit i de

l’any 2010 es van declarar Festa Tra-

dia per a convertir els carrers, un any

dicional d’Interès Nacional

“Des de l’Ajuntament s’aposta perquè la comercialització
d’aquests elements es faça mitjançant els comerços associats a la
Federació de Comerç d’Alcanar (FECOAL). Per això, s’ha aprovat
un seguit de preus públics per a la venda d’aquests elements “

mana del Tyrika, el Festival Iber d’Alcanar, i també a l’Oficina de Turisme.
La campanya de promoció també inclou la participació en fires, una campanya publicitària al metro de Barcelona vinculada a un concurs fotogràfic, la instal·lació de tòtems informatius a diversos accessos al municipi,
diferents vídeos promocionals, una
campanya a les xarxes socials i un
concurs fotogràfic organitzat conjuntament amb l’Aula de Fotografia
d’Alcanar. “Les Quinquennals són

unes festes úniques, un esclat de
llum i colors, i la gran festa de tots

els veïns i veïnes. L’Ajuntament,

amb la voluntat compartida d’ensenyar al món el millor de casa

nostra, vol estar a l’altura d’aquest

propòsit i mostrar a tothom que
ens visita l’entitat i l’esperit de les

Festes Quinquennals”, manifesta el
batle d’Alcanar.
Així mateix, des de la Regidoria d’Ensenyament s’ha impulsat el grup de
voluntariat de les Quinquennals, format
per l’alumnat de 4t d’ESO, que està fent
faena en el marc del Pla de serveis co-

munitaris. “Els alumnes, organitzats

en nou grups, un per sector, crearan una fitxa informativa de cada

carrer i també realitzaran un servei
d’acompanyament durant els dies
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Les Quinquennals seran unes festes
més segures per a tothom
#Noméssíéssí és la campanya contra

ments ja no existisquen “, diu la re-

tranquil·les tots i totes i les puguem

de la Regidoria de Polítiques d’Igual-

l’Ajuntament segueix treballant per

“Hem treballat braç a braç amb la

la violència masclista impulsada des
tat de l’Ajuntament d’Alcanar amb
l’objectiu de conscienciar la població

i implicar-la contra les agressions sexuals i els comportaments sexistes,
racistes i LGTBIfòbics.

gidora, que també ha assegurat que
a establir aliances i arribar més lluny
contra les agressions sexistes. De fet,

també està previst d’augmentar la il·
luminació a diverses zones al voltant
de l’envelat del ball que queden fos-

En el marc de la campanya, diverses

ques per evitar comportaments sexis-

que es desplegarà durant les Festes

ments de les nits d’oci es recorde per

s’ha treballat conjuntament amb enti-

també com actuar en cas d’agressió.

treballadors públics, Policia Local i

pulsar durant les Festes d’Agost,

La principal novetat és la instal·lació

els recordatoris per megafonia i la

velat del ball les quatre nits de més

tant de la zona de balls. “Ara volem

regidories han articulat un pla d’acció

tes o botellons i que en diferents mo-

Quinquennals. Per a fer-ho possible,

megafonia l’objectiu de la campanya i

tats, associacions, seguretat privada,

Aquesta campanya també es va im-

Mossos d’Esquadra.

amb la presència de referents lila,

d’una carpa de punt lila dins de l’en-

il·luminació de pàrquings i del vol-

afluència, gestionada per un servei

fer un pas més i professionalitzar

extern especialista en la temàtica.

Les persones que hi haurà en aques-

ta carpa podran donar la informació
necessària i fer acompanyament a
la víctima davant un assetjament o
agressió sexual i, si cal, s’activarà el

protocol d’actuació. D’altra banda,

l’Ajuntament ha dissenyat uns cartells amb informació pràctica per a la

ciutadania sobre com actuar en cas
d’agressió o assetjament, que estaran disponibles a la zona de ball.

Maribel Ramon, regidora de Polítiques
d’Igualtat, advocada de professió i
especialista en la temàtica, juntament
amb dos tècnics de l’Ajuntament,
s’ha format en aquesta matèria. “El

més important és oferir informació
i acompanyament i treballar per tal

que, a la llarga, aquests comporta-
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el servei per tal que tothom puga
gaudir al màxim de les nits de fes-

ta a les Quinquennals”, sentencia
Maribel Ramon.

Augment de la vigilància policial
Les Festes Quinquennals començaran amb un reforç de la seguretat i

una apel·lació al civisme. S’augmen-

tarà la vigilància policial i s’establiran
sinergies de treball amb l’empresa de
seguretat nocturna.

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, manifesta que “s’ha dissenyat un opera-

tiu especial de la Policia Local per a
les Quinquennals, com ja es va fer
a les Festes d’Agost. S’augmentarà
el nombre de patrulles i escamots,

sobretot en les hores més conflic-

tives, per tal de vetar actes d’incivisme i perquè tinguem unes festes

gaudir amb la màxima intensitat “.

Policia Local per a adequar les rutes, els relleus i els torns amb l’ob-

jectiu de donar una millor resposta

a les necessitats de la ciutadania i
que hi haja més presència policial a
les zones d’oci”, afig Jordi Bort, regidor de Governació.

Campanyes als comerços i formació
La campanya #NomésSíésSí també
inclou una acció continuada de cons-

cienciació als comerços d’Alcanar i les
Cases. Així, diversos establiments del

municipi llueixen cartells d’informació
per a que les víctimes i altres perso-

nes puguen identificar aquests comportaments. L’Ajuntament també ha
distribuït 60.000 tovallons que porten

escrit el lema #NomésSíésSí, així com

el telèfon d’assistència a les dones en
situació de violència, entre els bars del

municipi. També s’han repartit gots de

la campanya a diverses activitats or-

ganitzades pel consistori, com l’acte
de cessió de treballs de recerca o els
tallers de l’àrea de joventut, etc.

“Al nostre municipi no volem aquest
tipus de conductes d’agressió ni

assetjament sexual i amb aquests
cartells volem informar totes les

persones que ens visiten i la població en general”, explica la regidora

de Polítiques d’Igualtat. L’Ajuntament
ha desenvolupat, paral·lelament, al-

tres accions al voltant de la campanya, com un curs de llenguatge no

.

sexista per a treballadors i treballadores públics
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#Noméssíéssí
Setmana Europea de
la Mobilitat a Alcanar

l’Ajuntament d’Alcanar i l’Escola Joan Baptista Serra van organitzar, el 18 de setembre, una jornada d’educació viària
per als alumnes de sisè de primària. L’activitat consistia en
la visita de dos camions de la fàbrica de ciment Cemex i
un vehicle de la Policia Local per tal que els alumnes poguessen muntar-hi i comprovar de primera mà que suposa
conduir aquests vehicles, així com la importància de fer un
ús ciutadà responsable de les normes de seguretat.
Amb el lema «Camina amb nosaltres!» “l’Ajuntament també anima la ciutadania a moure’s de manera sostenible,
saludable i segura: caminar o anar en bicicleta són activitats beneficioses no només per a la nostra salut i per al
medi ambient, sinó també per a la butxaca”, explica Jordi
Bort, regidor de Medi Ambient.
Més activitats en el marc de la setmana cultural

Del 16 al 22 de setembre es va celebrar a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat, que promou hàbits de mo-

bilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els
desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en
vehicle elèctric. També es pretén visualitzar els canvis pos-

sibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i
reduir la contaminació.

Amb l’objectiu d’estimular un comportament ciutadà res-

pectuós en relació amb l’ús del vehicle i la mobilitat segura,

L’Escola Joan Baptista Serra, amb la col·laboració del consistori, també organitza diverses activitats durant la setmana cultural, que se celebra durant la setmana de les festes de maig.
L’objectiu, segons Maribel Ramon, regidora d’Ensenyament, és
“fer reflexionar l’alumnat sobre la importància de desplaçar-se a peu o en bicicleta pel municipi i sobre com afecta
la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat”. I és
que, d’una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió
que genera tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. De l’altra, propicien el sedentarisme i

.

la inactivitat física i, per tant, hàbits de vida poc saludables
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La cultura ibèrica,
cada vegada més viva
Els ibers estan d’actualitat i cada volta
ho estaran més. En els darrers anys, amb
l’objectiu de situar el patrimoni ibèric canareu en una posició de referència, les
actuacions i activitats vinculades amb la
cultura ibèrica s’han multiplicat.
En aquesta línia, durant l’estiu s’han dut a
terme diverses accions de manteniment i
millora al Parc Arqueològic de la Moleta
del Remei. En aquest cas, centrades en
la rehabilitació de la Casa de Tibast i del
forn adjacent, durament colpejats pels fenòmens meteorològics adversos del passat mes d’octubre. La recreació històrica,
que ja havia estat objecte de millora l’estiu passat, torna a lluir en perfecte estat i
en ambientació d’època, ja que totes les
obres s’han fet respectant la metodologia
històrica corresponent. “Les obres han
consistit a refer l’emblanquinat de la
caseta amb un tractament de calç hidràulica per a millorar-ne la durabilitat,
reparar la impermeabilització de la coberta i executar uns contraforts a una
de les façanes per a garantir-ne la verticalitat i evitar assentaments”, explica
Ivette Fibla, regidora de Patrimoni. Les
reformes, a càrrec de l’empresa especi-
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alitzada en conservació del patrimoni arqueològic Artífex-Eina, han tingut un cost
de 1.584 € (IVA a banda).
Durant els pròxims mesos, aquestes
tasques continuaran. En l’horitzó més
pròxim, millorar la mobilitat, la connectivitat i la il·luminació. “Apropar la cultura ibèrica és fonamental. Cada cop
desperta més interès i facilitar-hi l’accés és molt important. D’una banda,
és imprescindible dur a terme aquestes tasques de manteniment; de l’altra, crear una experiència cultural
completa i dinàmica que no es quede
en l’observació passiva”, exposa Jordi Monfort, regidor de Turisme.
Una de les figures principals per a que
això siga possible és Paco Lavega,
responsable de l’empresa Serveis Culturals, al càrrec del servei de guiatge
al Parc Arqueològic de la Moleta del
Remei: “Aquest any estem notant un
augment en l’interès ciutadà. Fem
més visites guiades i amb més afluència de públic. Això sí, encara queda
feina de conscienciació. Estem parlant d’un establiment arqueològic, al

qual no es pot anar per lliure, i que
necessita que el respectem”.
Així, un any més, la Moleta ha mantingut
les visites guiades durant tots els caps
de setmana de l’any, amb els corresponents reforços horaris estiuencs i amb les
adaptacions necessàries per a fer més
òptima l’experiència. Durant l’agost, per
exemple, s’han passat les visites que es
feien el dissabte i el diumenge de dotze i mitja a una del migdia al divendres i
el dissabte de set a vuit de la tarda. “El
canvi ha tingut una acceptació molt
bona. El motiu, òbviament, era evitar
les hores de més calor i la gent ho
ha agraït. A més a més, és un horari
que s’adapta molt bé a una jornada de
vacances. Bona part del públic venia
directament des de la platja i després
marxava a sopar”, explica Lavega.
Les visites, a més, conclouen amb un
tast d’oli mil·lenari. Fins al moment del
tast, tothom que hi participa retrocedeix
en el temps a través de la Casa de Tibast, el mateix poblat ibèric i la llarga
història que envolta les oliveres.
Més enllà de les visites programades, el

Acció de govern
jaciment ofereix la possibilitat de reservar
visites fora d’horari. En aquest sentit, també s’ofereixen visites especialment preparades per a col·legis, les quals inclouen
activitats didàctiques i tallers diversos que
van de la molta de blat a la ceràmica o la
pintura. Enguany ja s’ha rebut la visita de
cinc centres d’ensenyament.
Dos activitats més que s’han dut a terme
enguany han estat les visites teatralitzades i l’observació d’estels, ambdós amb
molt bona acollida. La segona, a més, ha
inclòs l’explicació de les oliveres mil·lenàries i el corresponent tast d’oli. “Les
dos visites teatralitzades han estat un
èxit. L’observació d’estels, també. Les
veus expertes que acompanyen l’activitat i l’atmosfera que es genera ens
van portar a repetir l’activitat i, consegüentment, l’èxit. Les explicacions
posteriors i el tast d’olis també tingueren una molt bona acollida. La llum generada per la lluna plena, a més a més,
també ens ha permès realitzar visites
guiades de nit”, valora Lavega.
Tyrika, Festival Iber d’Alcanar
Des de fa dos anys, el Festival Tyrika
ha esdevingut la màxima expressió
d’aquest impuls de la memòria ibèrica.
La tercera edició, que se celebrarà els
dies 28 i 29 de setembre, arriba amb una
novetat important: l’epicentre de l’activitat es desplaçarà del nucli antic d’Alcanar a l’entorn del poblat de la Moleta
del Remei. Les exposicions temàtiques,
els tallers didàctics i les demostracions
artesanals tornaran al municipi, però

aquesta vegada en un nou context que

derúrgic i viure en directe el procés de

permetrà de generar una atmosfera

reducció i treball de forja, o fins i tot

més fidedigna i estimulant.
Com a novetat, enguany es podrà gaudir de la recreació històrica “Històries
vora de la llar” i de l’espectacle “L’ocàs
del guerrer” a l’entorn de l’ermita del
Remei. Els espectadors també podran
veure com es construeix un forn si-

acostar-se a l’època ibèrica amb ulleres de realitat augmentada gràcies a
la recreació virtual. I, com sempre, els
menuts de casa podran participar en
activitats i tallers que els atansaran a

.

aquesta cultura mil·lenària d’una ma-

nera lúdica i pedagògica
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El Pla especial urbanístic del front marítim
de les Cases, en fase d’exposició pública

El Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Alcanar ha encarregat la redacció del Pla especial urbanístic del front
marítim de les Cases, amb la voluntat
de donar solució als condicionants que
marca la Llei de costes i, alhora, homogeneïtzar els criteris constructius de tota
la façana marítima de les Cases.
La Junta de Govern Local (JGL) del 7
d’agost de 2019 va fer l’aprovació inicial
d’aquest pla especial, que ara es troba
en termini d’exposició pública fins al 30
de setembre.
L’Ajuntament també va convocar una
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reunió participativa, el 16 de setembre,
a la Llar de Jubilats de les Cases. Ivette Fibla, regidora d’Urbanisme i de les
Cases, ha explicat que “per a l’equip
de govern és imprescindible comptar
amb la col·laboració dels veïns i veïnes i fer-los partícips del contingut
del Pla especial, així com rebre les
seues propostes i aportacions”.
El contingut del Pla
Aquest pla especial afectarà totes les
cases del carrer de Barcelona i el carrer de Lepant fins a l’encreuament amb
el carrer dels Pescadors. La proposta
d’ordenació inclou el control de la diversitat volumètrica que s’observa actualment en les plantes altes dels edificis
d’aquest front. També es volen evitar
els tipus edificatoris diferents del teixit
tradicional. Segons Ivette Fibla, “el que
es pretén és ordenar la façana marítima de les Cases i preservar-ne el
caràcter tradicional mariner”.

Pel que fa a la composició de les obertures, es busca el tipus d’obertures propi de les cases típiques marineres, amb
balconeres i finestres verticals, així com
el domini en la façana del ple sobre el
buit. A més, es defineix una gamma de
materials i colors per als acabats dels
panys de paret d’aquest tram, per a
mantenir-ne el caràcter genuí.
Una vegada finalitzat el període d’exposició pública i rebuts els informes
sectorials corresponents dels diversos organismes (Agència Catalana de
l’Aigua, Departament de Costes de la
Generalitat, Ministeri per a la Transició
Ecològica, Departament de Cultura de
la Generalitat, etc.), el Pla se sotmetrà
a l’aprovació provisional del ple municipal. Finalment, la Comissió d’Urba-

.

nisme de les Terres de l’Ebre en farà, si
escau, l’aprovació definitiva
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La policia local d’Alcanar estrena dos
vehicles equipats amb noves tecnologies
L’Ajuntament d’Alcanar ha adquirit dos
nous vehicles que ja formen part de la
flota de la Policia Municipal. Des del mes
d’agost la policia local d’Alcanar disposa
d’aquests automòbils de la marca Seat
Ateca per a fer la faena diària de patrulla
pels carrers del municipi. Jordi Bort, regidor de Governació, assegura que “els
nous vehicles, adaptats a les noves necessitats amb últimes tecnologies, com

un desfibril·lador, permetran donar més
presència al cos i oferir un millor servei
a la ciutadania”.
Els nous automòbils porten mantes tèrmiques i ignífugues, màscares, sistema de
reanimació, lectors de xip, detectors de
metall, un depòsit per a xeringues i altres
residus, i un alcoholímetre. “Amb aquest
canvi el cos de policia disposa de vehicles més moderns i amb més prestaci-

ons que els anteriors, els quals els aju-

den a desenvolupar les seues tasques
d’una manera més eficient”, ha afegit
Joan Roig, alcalde d’Alcanar. I és que

una de les prioritats de l’Ajuntament és la
millora de la seguretat ciutadana. Precisa-

.

ment per aquest motiu i per a atendre mi-

llor les demandes de la ciutadania, s’han
adquirit els dos vehicles

L’Ajuntament d’Alcanar prendrà mesures
legals davant del cas de maltractament
de gossos a una casa d’Alcanar Platja
FOTO cedida per l’Associació Engrescats
de les Terres de l’Ebre
El consistori canareu es personarà en les diligències prèvies 528/2019 obertes al Jutjat
d’Instrucció número 1 d’Amposta per a l’exercici de l’acció popular pel cas de maltractament de gossos a una casa d’Alcanar Platja
que es va destapar el 25 de juliol.
És previst que en el pròxim ple municipal, del
26 de setembre, s’incloga un punt a l’orde del
dia amb l’objectiu que s’arribe a un acord per
a facultar l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, per a
exercir l’acció popular. Per al batle, “no es pot
permetre que al nostre municipi es maltracten animals ni que hi haja cap criador clandestí de gossos. Emprendrem les accions

que calga per a combatre aquests compor-

taments i per a que la llei recaiga sobre les
persones responsables d’aquests fets”.

El dijous 25 de juliol, es van comissar dèsset gossos d’un bungalou que es troba a la part posterior d’una masia pròxima a la platja del Maricel.
Els animals estaven tancats en gàbies en condicions pèssimes d’higiene, sense alimentació
ni aigua, i exposats a altes temperatures. De fet,
també es van trobar cinc gossos més ja morts.

Tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, la po-

llauradors tenen seqüeles psicològiques,

licia local d’Alcanar i tres associacions de pro-

com ara temor als humans.

tecció dels animals (Engrescats de les Terres
de l’Ebre; ARCA, d’Aldover, i aGOSaGATs,
d’Alcanar) van participar en l’operació de rescat dels animals, juntament amb la regidora
de Salut, Mercè Fischer, i l’alcalde d’Alcanar.
A hores d’ara, tres persones estan essent
investigades per un presumpte delicte de
maltractament d’animals domèstics. El jutjat
de guàrdia d’Amposta va rebre el dijous 22

Nou decomís de gossos en males condicions a Alcanar
Els Mossos d’Esquadra van fer el divendres
13 de setembre un nou decomís de gossos
que estaven en males condicions en un magatzem sense ventilació a Alcanar. En total
van ser 21 els animals confiscats, set cadells i
una majoria de femelles. Els Mossos van rebre

d’agost l’atestat de la investigació, que recau

l’avís de la policia local d’Alcanar i van identi-

en dos veïns de la Ràpita i en un altre sen-

ficar el propietari. Posteriorment van obrir di-

se domicili conegut que ha estat il·localitzable. Segons els Mossos d’Esquadra, la causa
oberta és de tipus penal, però paral·lelament
també s’han obert diligències per la via administrativa que podrien acabar amb sancions.
L’Associació Engrescats de les Terres de
l’Ebre també té previst de presentar-se com
a acusació particular en la causa judicial.
Pel que fa als gossos que van ser acollits
per aquesta protectora, onze en total, no
poden ser donats en adopció fins que no
ho ordene la jutge. N’hi ha alguns en cases
d’acollida i d’altres a la protectora. Engrescats assegura que s’han recuperat molt bé,
sobretot els de raça perillosa. En canvi, els

ligències penals pel delicte de maltractament
d’animals domèstics i les van trametre als jutjats d’Amposta.
Mercè Fischer, regidora de Salut, va ser testimoni d’aquesta nova troballa i explica que “es
tracta d’animals de caça que podrien formar part d’un altre criador il•legal”. Dels animals decomissats se n’han fet càrrec diverses
protectores: ARCA Internacional n’ha acollit
quinze i l’Associació Engrescats de les Terres
de l’Ebre ha fet el mateix amb sis. “L’Ajunta-

.

ment tornarà a prendre les mesures legals
que calga davant aquest nou cas de maltractament animal”, conclou la regidora
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ESTEM PER VOSALTRES!

El model de festes

El nostre grup polític, des de fa molt de temps estàvem

S’apropa el segon diumenge d’octubre i amb això unes

observant i estudiant que hi ha al poble diversos punts

noves festes d’octubre, del Remei. Enguany, a més, com

on la seguretat viària no és la més adequada. Després

és tradició des de l’anunci posterior a la Guerra Civil de

de l’accident produït la nit del passat 31 d’agost a la
Carretera Nova, ens vam posar en contacte en diferents
veïns i veïnes de la zona perquè ens expliquessin tots
els problemes que tenien i tots junts vam arribar a la
mateixa conclusió: és necessària una actuació urgent!
Aquesta zona es podria considerar perfectament
zona escolar, per la quantitat de nens i nenes, pares i
mares, avis i àvies que hi circulen caminant cada dia,
i no podem permetre que els vehicles ho puguen fer a
les velocitats que ho estan fent! A part de tot això, que
prou greu és perquè estem parlant de la seguretat de

l’any 1944, és any que acaba amb 9 i això és sinònim de
festes Quinquennals. Aquestes són unes festes lliures
d’actes taurins, i mai, els canareus, canareves casencs i
casenques, hem deixat de celebrar-les i gaudir-les.
Des de fa uns pocs anys, no són pocs els espais on la
gent comença a qüestionar un model de festes que gira al
voltant dels bous. Va ser la CUP Alcanar – les Cases, qui
durant la legislatura passada va qüestionar les pràctiques
taurines que inclouen un maltracte evident dels animals:
els bous embolats i capllaçats. I aquest no és un tema
de perspectiva, sinó d’objectivitat. Un bou amb foc a les
banyes és un animal maltractat. Un bou amb una corda

moltíssima gent del poble i que no volem esperar a que

al coll i limitat de moviments és un animal maltractat. I

passi alguna desgràcia per a posar-li solució... hi ha un

mentre això siga així el vot de la CUP al quadrant de bous

altre problema greu en el clavegueram, ja que cada cop

continuarà sent contrari. Al darrer quadrant de bous, dels

que plou es converteix en un mar impossible de caminar

13 regidors i regidores, hi van haver 2 vots en contra (CUP)

sense banyar-se de dalt a baix. Per això, al pròxim ple

i una abstenció (Desperta’t).

proposarem que es posin en marxa tots els tràmits

També esperem trobar unes festes Quinquennals on

necessaris per a posar una solució definitiva i segura en

la perspectiva de gènere i la lluita contra la violència

aquest tram de la Carretera Nova.

masclista siga més evident. Portem molt de temps

I aquesta és la nostra feina, la d’estar amb vosaltres i per
vosaltres, per això comencem amb les nostres reunions
obertes que realitzarem un cop al mes perquè qualsevol
veí o veïna pugui venir, asseure’s amb nosaltres i explicarnos qualsevol problema, dubte, suggeriment...i entre
tots buscar la solució! Podeu posar-vos en contacte a
través de la nostra pàgina del facebook @psc.alcanar,
o... sense cap problema, quan ens veigueu pel carrer...

reclamant-ho: Alcanar necessita un protocol contra les
agressions sexistes i també un espai físic en els espais
d›oci on les víctimes puguen ser ateses i on es garantisca
la seua intimitat.
Finalment, també esperem trobar unes festes lliures de
plàstics. La CUP Alcanar – les Cases ho va denunciar al
ple municipal on hi va portar una moció que es va aprovar
i on es reclamava l’ús de gots reutilitzables en les festes
organitzades per la institució municipal. Malauradament,

pareu-nos... que per a això estem!!!

això no s’ha complert i els residus que es generen durant

Aprofitem aquest espai per a desitjar-vos unes molt

les festes són moltíssims.

bones festes Quinquennals!

Per acabar, gaudiu de les festes!
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Els grups municipals opinen
JA SON QUINQUENNALS PERÒ …
Aquestes últimes setmanes dona goig passejar pels carrers
del nostre municipi on es pot observar clarament com la nostra
gent està submergida totalment en un procés de renovació i
neteja de les seves cases, sobretot de les façanes on pintors i
paletes els falten hores al dia i dies a la setmana per fer front a
tota la feina que tenen per davant. Si no fos perquè som d’aquí
ens trencariem el cap per entendre tot aquest formiguer, però
la raó és ben clara, són Quinquennals!!! Festivitat declarada
com a Festa Tradicional d’interès Nacional, és una senyal
identitària com col·lectiu que posa de manifest la nostra
identitat com a poble. Són moltes les entrades de les cases
on aquest dies grups de veïns i veïnes treballen en tota la
il•lusió ultimant els detalls finals de l’art popular i veïnal que
engalanarà els nostres carrers les properes festes.
Aquesta sintonia, dinàmica que cada 5 anys de forma
espontània els veïns i veïnes canareus i casencs exerceixen,
la trobem a faltar al nostre equip de govern, que nomès
veiem intencions i titulars. La realitat ens mostra clarament
que aquesta voluntat de millorar el nostre municipi, de ferlo progressar, d’oferir la millor cara, la més atractiva, la més
seductora... ben lluny ens trobem.
Seguim mostrant unes pobres, tristes i desordenades
entrades als nostres nuclis urbans, tot i la pomposa diversitat
vegetal que han volgut escenificar a l’entrada popularment
coneguda de les fletxes. Millor com estava abans!
Tenim indicis més que clars de que el municipi d’Alcanar
s’està convertint en un municipi dormitori i senyal d’aquesta
afirmació és la pèrdua i tancament constant de negocis i
comerços locals. El comerç d’Alcanar està tocat de mort sinó
s’actua urgentment.
Molts projectes estratègics, com els codonyers , el pla
general, i un llarg etc ... s’estan enquistant i a punt d’eternitzarse pels segles dels segles.
A tocar de Quinquennals i molts solars bruts, plens d’herbes
i fins i tot alguns de titulatitat municipal ( pensem que s’ha
d’obrar en l’exemple) .
A les portes del 75é aniversari de les nostres festes
Quinquennals demanem un fort aplaudiment per als nostres
veïns i veïnes que gràcies a la seva il•fusió i treball faran
d’aquestes festes un èxit i aixecaran l’admiració de visitants
i locals .

Treballem per preservar la nostra façana marítima i
pel desenvolupament turístic del municipi
El passat 7 d’agost, la Junta de Govern Local va aprovar
inicialment el Pla especial urbanístic del front marítim de
les Cases, l’objectiu del qual és clar: homogeneïtzar els
criteris constructius de tota la façana marítima alhora que
resoldre la problemàtica que es deriva dels condicionants
que defineix la Llei de Costes. Fins al 30 de setembre, el Pla
estarà en exposició pública perquè tothom el puga consultar.
Paral•lelament, s’han organitzat accions per poder donar-lo
conèixer als veïns i veïnes i perquè puguen exposar els seus
dubtes i fer aportacions. Una vegada transcorregut aquest
període d’exposició pública i s’hagen rebut els informes
preceptius, el Pla passarà pel plenari per a la seua aprovació
provisional i, posteriorment, serà la Comissió d’Urbanisme
de les Terres de l’Ebre qui en farà l’aprovació definitiva. Això
permetrà a l’Ajuntament disposar d’una eina molt important
per ordenar la façana marítima de les Cases i preservar el
seu caràcter tradicional mariner.
Així mateix, durant el passat mandat, l’Ajuntament va
impulsar l’Ordenança reguladora de terrasses en l’àmbit
de les Cases, a fi i efecte de fixar uns criteris bàsics quant
a ocupacions de via pública i tipologia i línia cromàtica
del mobiliari de les terrasses i dels tancaments de bars i
restaurants, parant especial atenció en aquells situats a
la façana marítima. Aquesta tasca es va fer de la mà dels
empresaris del sector, entenent que endreçar el passeig,
homogeneïtzant la imatge dels establiments i garantint un
ús racional de l’espai que compatibilitze l’activitat turística
amb el benestar dels veïns i veïnes, és imprescindible
per al desenvolupament del sector turístic. De la mateixa
manera que la preservació de la façana marítima és
bàsica per potenciar la imatge de poble mariner que
identifica les Cases. En aquesta línia, també s’ha treballat
intensament per obtenir el segell de Vila Marinera, que
atorga l’Agència Catalana de Turisme, i que contribuirà a
reforçar el posicionament turístic del municipi.

Tenim la cara i la creu de les Quinquennals, uns ciutadans
volcats amb el municipi i un govern lluny de les espectatives
creades al mes de maig.

Totes aquestes accions, recollides en el nostre programa,
són cabdals en l’assoliment dels objectius que ens vam
fixar i dels compromisos que vam adquirir amb els veïns
i veïnes i el sector turístic, la participació dels quals ha
estat i ha de seguir sent bàsica i fonamental en la nostra
tasca. Seguim fent camí!

Junts per Alcanar, les Cases i Alcanar Platja us desitgem
unes bones festes QUINQUENNALS !

També volem aprofitar aquest espai per a desitjar unes
bones Quinquennals a tothom!
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Quinquennals 2019: Llarga però bonica espera
Falten uns dies per a que comencen
les Quinquennals. Pels carrers del
poble, s’hi coneix. No es fa estrany
trobar-se veïns treballant a l’entrada
d’alguna casa. La Mercedes, la Josefa i la Mari Carmen, per exemple, es
reuneixen totes les nits, des de les nou
fins a les dotze, a l’antic forn de José
Queralt. Alguna vegada, també a la
vesprada. «Raonem, a vegades fem
un berenar o traiem dos pastetes»,
confessa la Mercedes. Entre els jóvens les especulacions sobre quines
seran les actuacions musicals estel·
lars van in crescendo i els més menuts
es troben davant de la seua primera
experiència quinquennal. Aquella que
gairebé ningú no recorda, però que
tothom té ben assenyalada.

ens hem despertat. A mesura que

Una volta més, les quantitats dels

més», comenta la Mercedes, que no

blants. En alguns carrers, ja s’han

Compte enrere
A l’avinguda de la Constitució ja ho
tenen gairebé tot amanit. «Justament aquesta setmana hem demanat unes estructures que ens
fan falta per a fer els muntatges i,
amb això, ja ho tindríem pràcticament tot. Després sols faran falta
uns detallets», explica la Joana, veïna del carrer. Aquesta mateixa situació es va repetint per tot el municipi.
«Al principi semblava que estàvem
tots una mica parats, però ara ja

es van apropant, tothom s’implica

perd punt i segueix treballant. Entre les
seues mans, una flor de tela blanca, de
cinc pètals. Plantada al seu costat, la

Josefa alça la veu per a preguntar com
li ha quedat una altra flor, d’aparença

idèntica a l’anterior. «Bé, bé», coincideixen la Mari Carmen i la Mercedes.

materials utilitzats seran inversem-

tallat més de 180 quilograms de fil
d’aram o s’han utilitzat més de 6.000
fulls de goma EVA; en d’altres, por-

ten comptades 80.000 flors, 180.000
pètals o 200.000 pistils. Un ball de xi-

fres marejador que, edició rere edició,
augmenta el ritme. «De les primeres

El magatzem de Josep Vicent és ple

quinquennals recordo que la gent

espècie de cabina dels germans Marx,

matissa pel camp, per les serres o

i sensibilitat artística, ha assessorat

ta. Quan arribaven aquí guarnien

creació i confecció. «Ja està gairebé tot

trada dels carrers solien fer un arc

seua ment, segurament, és qui guarda

zill. Ara ens hem complicat la vida»,

veurà Alcanar durant les dos primeres

i moltes quinquennals a les espatles.

serà un dels que sorprendrem més.

que, sobretot, denota orgull.

visitants, que en tenim de les quatre

carrers; la il·lusió, també. Pel que

de motius «quinquennalencs». Una

anava amb els carros a buscar la

però amb flors. Atesa la seua professió

pels montes, perquè n’hi havia mol-

múltiples carrers en les labors de

tots els carrers amb rams. A l’en-

enllestit», assegura. A hores d’ara, la

amb la matissa. Era molt més sen-

la projecció més fidedigna de com es

explica Juan José, amb una lleu rialla

setmanes d’octubre. «Aquest any

Del seu gest s’infereix un cert to irònic

Tant a nosaltres mateixos com als

Però no solament estan a punt els

cares de l’entorn. Per la diversitat

sembla, és inversament proporcio-

de colors i per la diversitat de flors,
de decoracions, de muntatges, etc.
La gent s’hi ha mirat molt i ha tingut

moltes ganes d’innovar. S’estan
preparant coses molt boniques i
atractives», avança.

nal als dies que falten. «La gent està
molt il·lusionada. Les Quinquennals

són unes festes molt nostres i que
esperem amb moltes ganes tots els

canareus, o almenys jo», comenta

l’Àngels, que treballa cada dia de cara

Cinc anys d’espera i quinze dies de festa; quinze dies de festa i cinc anys
d’espera. Un cicle que va començar ara fa 75 anys i en el qual tothom recorda quan
va entrar. Un cicle que és això mateix: una concatenació de dos etapes
en què ambdós són tan importants com boniques.
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Vida local
al públic. La Joana, també amb un establiment comercial al poble, ratifica

l’afirmació: «Ara ja comença a haver-hi ambient. La gent comença a
emocionar-se. Tothom va fent les últimes reunions per a acabar d’en-

S’estan preparant coses molt
boniques i atractives

llestir-ho tot».

Molt més que una quinzena
La Mercedes, la Josefa i la Mari Carmen van començar a treballar en l’or-

namentació a primers de juliol. Les seues jornades de treball són disteses.

Hi ha moments per a suar, però també per a xarrar, fer broma, riure o menjar. Edició rere edició, els agrada conrear aquesta atmosfera, que, segons
elles mateixes, també forma part de les Quinquennals.

«Jo vaig començar a donar idees i a treballar amb carrers al mes de

novembre. De fet, no vaig parar de reunir-me amb carrers fins al maig»,
explica Vicent. Per ell, les Quinquennals també comencen molt abans del

que indica el calendari: «Jo sempre dic que les Festes Quinquennals necessiten una prèvia als dies de festa en si. Gaudir de les Quinquennals

és, precisament, el fet d’elaborar els dissenys i de treballar els mate-

rials. Trobar-se amb els veïns i, entre tots, fer la festa. Llavors venen
els dinars, sopars o celebracions de carrer. Els dies dels sectors són,

òbviament, importants, són la culminació, però el d’abans és molt necessari, sobretot a nivell comunitari».

Per Vicent, mantenir viu aquest foc és imprescindible, i és pessimista amb

les noves generacions: «Penso que la gent jove s’involucra poc. No és
de prèvia, és de molta espenta i de fer-ho tot al moment, i això no és

possible». L’Àngels, representant d’aquest jovent, comparteix l’afirmació a

mitges: «Hi ha gent que passa, sí. Segurament, la gent gran ho porta més
endins, però també som molts jóvens els que volem seguir amb aquesta

il·lusió». Quan es demana a la Mercedes per aquest tema, ratifica l’Àngels:

«Hi ha de tot» afirma. A l’instant de fer-ho, salta la Josefa: «El que no hi ha
són homes». Per pensar-hi.

Cinc anys d’espera i quinze dies de festa; quinze dies de festa i cinc anys

d’espera. Un cicle que va començar ara fa 75 anys i en el qual tothom

.

recorda quan va entrar. Un cicle que és això mateix: una concatenació de
dos etapes en què ambdós són tan importants com boniques

L’anècdota de Quinquennals
Al poble sempre s’ha dit que els anys de Quinquennals naixen
més nadons i que, de grans, estan ben avinguts. El passat
estiu la quinta del 69 va celebrar el seu 50è aniversari amb
un sopar i una festa. La trobada, igual que totes les festes
de la quinta, va tenir el seu ritual: endevinar noms, recuperar
batalletes i comprovar que tothom continua tenint la mateixa
essència i complicitat. La celebració va estar plena de rialles,
de música i de moltes ganes de xalar

.
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Cessió dels treballs del VIII Certamen
de Treballs de Recerca d’Alcanar
a la Biblioteca Trinitari Fabregat
Sis alumnes, que cursaren segon de batxillerat el darrer any

acadèmic, cediren, el passat 21 d’agost, el seu treball de
recerca al fons documental de la Biblioteca Trinitari Fabregat. L’acte, celebrat a la Biblioteca de les Cases, es va dur
a terme en el marc de les festes d’agost.

Les peces d’investigació cedides foren: “Anàlisi del pH del
sòl d’Alcanar”, d’Àngel Mestre; “Vocacions científiques de

les noies d’Alcanar”, de Mariuta Ana Postolache; “Memòria
gigantum”, de Pau Segarra Queralt; “Observant amb lupa.
Tetranychus urticae”, de Mònica Sancho Espí; “El patrimoni industrial d’Alcanar. Los rejolars”, d’Èlia Martí Sancho,

i “Cultius alternatius als cítrics a Alcanar”, d’Àlex Beltran

Adell. Aquest últim, a més a més, fou el treball més ben
valorat del certamen. Beltran Adell hi analitza minuciosa-

Intervenció artística de Miquel Paton
a la Capella dels Prats d’Alcanar
L’estiu de 2015, la família Rosàs Tosas

interna dels retaules barrocs i en la

gues conegudes. De la pedra, que havia

va encarregar a l’artista Miquel Paton

cartografia del territori més pròxim.

estat boca de rec de la bassa del mateix

una intervenció artística a la Capella dels

La gamma cromàtica emprada sor-

prat, Paton va fer tallar la base sòlida

Prats, amb l’objecte de crear una nova

geix dels colors del pas de les estaci-

que sosté la tija de fusta, en la qual està

pintura per a l’espai central del retaule

ons. La contemplació del conjunt ens

suspesa la icona. Aquesta tija, de base

barroc, situat a la capella de la seva pro-

convida a la introspecció i a elevar la

cruciforme, té una petita magolla cúbica

pietat, al bell mig dels prats canareus.

mirada des de camps i horts fins als

amb un relleu incrustat que representa

La composició d’aquesta obra havia

blaus de llum i cap a l’infinit.

una flor de taronger. La icona i la taron-

de dialogar amb una icona exempta

Paton va dibuixar aquesta icona de

gina de la tija van ser repussades en ar-

de la Mare de Déu, titular de la ca-

la Mare de Déu dels Prats, tot prenent

gent, a partir dels dissenys de Paton.

pella. L’obra s’inspira en l’estructura

com a referència les icones més anti-

Situada a l’esquerra de la porta d’en-
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Cultura
ment la viabilitat productiva de diversos cultius alternatius
als cítrics, així com els seus rendiments.

D’ara en avant, aquests estudis es troben a disposició de

totes aquelles persones a les quals els puguen interessar.
Per a accedir-hi, sols cal entrar al blog de la biblioteca, on
es poden localitzar de forma molt intuïtiva.

Aquesta cerimònia, que pretén acostar els treballs a la ciutadania i posar de manifest la dedicació de l’alumnat, tancà els

actes relatius al VIII Certamen de Treballs de Recerca d’Alca-

nar. Un any més, el Certamen ha estat fruit de la col·laboració entre la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Alcanar i
la Coordinació Pedagògica de l’Institut Sòl de Riu.

Joan Roig, alcalde i regidor de Cultura, valorà molt positi-

vament l’edició: “Els treballs són d’un gran nivell, com ja
va sent habitual. Any rere any, el patrimoni acadèmic
d’Alcanar s’eixampla, i ho hem de celebrar. La investigació més propera, molts cops, és menystinguda, però

està plena d’oportunitats. Animo tothom a seguir amb
aquesta tasca, així com a endinsar-se en els treballs
ja publicats”. Maribel Ramon, regidora d’Educació, seguí

la línia de Roig: “Cada peça d’investigació és una opor-

tunitat d’aprendre increïble. M’agradaria donar l’enho-

.

rabona, un cop més, a tot l’alumnat participant. La seua
mirada jove i transversal ens enriqueix molt”

la remodelació d’aquest
espai de silenci i recolliment
s’ha desenvolupat amb el
màxim respecte pels elements
històrics que conserva, i
l’objectiu últim del treball ha
estat allò que forma part de
l’essència de l’art, que no és altra
cosa que transmetre al visitant
un missatge per al qual
no serveixen les paraules

trada a la capella, hi trobem una pintura a l’oli damunt de
fusta, de 70 x 20 cm, que representa el tetramorf (conjunt
dels símbols tradicionals dels quatre evangelistes).
Segons l’artista, “la remodelació d’aquest espai de silenci i recolliment s’ha desenvolupat amb el màxim respecte pels elements històrics que conserva, i l’objectiu
últim del treball ha estat allò que forma part de l’essència de l’art, que no és altra cosa que transmetre al visitant un missatge per al qual no serveixen les paraules”.
El 16 d’agost es va presentar a la Biblioteca Trinitari Fabregat d’Alcanar l’opuscle que posa en valor el desenvolupament d’aquest projecte de Miquel Paton. Aquesta publicació, impresa per Gràfica Dertosense, SL, s’ha portat a
terme amb el suport del Consell Comarcal del Montsià. Ha
estat coordinada per Anna Nicolau i inclou textos de Miquel
Paton, Bernat Puigdollers, Ramon Rosales, Elisenda Rosàs

.

i Sergi Sancho, i també unes magnífiques fotos de Bea Dalmau. Ha estat revisat amb cura per Miquel Saumell

Fotografia: Bea Dalmau
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Tauler d’anuncis
L’Ajuntament d’Alcanar i l’Aula de Fotografia organitzen un concurs d’Instagram per a promocionar les Festes Quinquennals del 2019.
En què consisteix el concurs? Consisteix a fer fotos on aparega una
imatge relacionada amb les Festes Quinquennals d’Alcanar i penjar-les a
la xarxa Instagram amb les etiquetes #QuinquennalsAlcanar #ConcursQuinquennals #Quinquennals19.
Cada participant pot presentar fins a dos fotos.
Paral·lelament, les fotografies s’han de fer arribar al correu electrònic comunicacions@alcanar.com amb un format de 20x20 i amb un mínim de
240 ppp de resolució (millor si és de 300 ppp).

CONCURS D’INSTAGRAM DE
LES FESTES QUINQUENNALS

A més, tots els participants hauran de seguir els comptes d’Instagram de l’Ajuntament d’Alcanar (alcanaraj) i de l’Aula de Fotografia d’Alcanar (afa_alcanar).
Qui hi pot participar? Pot participar en el concurs fotogràfic qualsevol persona
física de 16 anys o més que no haja estat implicada en la definició i/o preparació d’aquest concurs. En el cas de menors de 18 anys, el fet de participar en el
concurs implica que tenen el consentiment dels seus pares o tutors per a fer-ho.
Quan es pot participar? Fins al diumenge 20 d’octubre de 2019.
Com s’escullen les fotografies guanyadores? Un jurat format per la
regidora de Mitjans de Comunicació, una persona del Departament de
Comunicació de l’Ajuntament d’Alcanar i una altra de l’Aula de Fotografia
d’Alcanar escollirà la millor foto, la foto més original i la millor en B&N.
Quin és el premi? Les tres persones guanyadores de cada categoria (la
millor, la més original i la millor en B&N) s’emportaran un menú doble per
a les Jornades Gastronòmiques de la Clementina 2019 i un lot de marxandatge de les Quinquennals.
A més, totes les fotografies s’exposaran a les xarxes socials i al web de
l’Ajuntament d’Alcanar. Les fotografies guanyadores també es publicaran
al butlletí municipal.
Així mateix, està previst que s’organitze una exposició de les fotografies participants i que les imatges queden exposades en diferents equipaments públics quan acabe l’exposició.
Anima’t a participar. Fes grans les Quinquennals!

Vius o transites per Barcelona? Penja a Facebook, Twitter o Instagram una foto teua davant del cartell de les Festes Quinquennals
situat a la part de darrere de l’andana de l’estació Plaça Catalunya
de la línia 1 del metro en direcció a Bellvitge i etiqueta-la amb
#QuinquennalsAlcanar #Quinquennals19. La foto més divertida

.

s’emportarà una samarreta i una tassa commemorativa de les
Quinquennals. És important respectar la línia groga de seguretat.
Tens temps fins al 6 d’octubre! Fes poble!
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FES-TE UN `SELFIE´ AMB EL
CARTELL DE LES QUINQUENNALS
AL METRO DE BARCELONA

L’origen de les Quinquennals

Ara fa...
anys després d’aquella aclamació
popular.

Malgrat la certesa del plebiscit de
l’any 1939 i de la promesa del poble

d’Alcanar, anys més tard l’Ajunta-

ment d’Alcanar va considerar necessari que constés en una acta formal

i escrita la gènesi d’aquestes solemnes commemoracions quinquennals.
D’aquesta manera, en la sessió ple-

nària extraordinària del 18 d’agost de
1964, el llavors alcalde de la ciutat,
Joan Segarra Reverter, va presentar

una moció a través de la qual es van
confirmar, ratificar i aprovar per unaImatge del carrer de Sant Francesc engalanat a les Quinquennals de 1959. En aquells anys
encara se solien emprar flors naturals combinades amb ornamentació de paper. Foto cedida
per Joan B. Beltran Reverter

nimitat tots els antecedents de l’origen de les Festes Quinquennals, així
com la promesa del poble d’Alcanar.

Es donà la circumstància que, en els
El 17 d’octubre de 1939 Alcanar va
rebre en processó i amb molta solemnitat la nova imatge de la Verge
del Remei, procedent dels tallers
escultòrics d’Onda (Plana Baixa). La
imatge, adquirida per subscripció
popular i que havia de ser reentronitzada a l’Ermita del Remei, era una
reproducció de la que havia estat
destruïda durant la Guerra Civil.
Aquell dissabte d’octubre, la Mare de
Déu va ser traslladada en processó a
la llavors anomenada Plaza del Generalísimo (actualment, plaça Major),
on es van celebrar solemnes actes
religiosos en el seu honor a càrrec de
mossèn Federico Domingo. Hi van
ser presents totes les autoritats locals, davant de tots els veïns i veïnes
d’Alcanar que s’hi van congregar. En
espontani plebiscit, va proposar que,
a partir de llavors, cada cinc anys es
fessen les Festes Quinquennals en
honor de la patrona d’Alcanar, amb
la celebració d’un novenari durant el

qual la Verge recorreria tots els car-

25 anys transcorreguts des del 1939,

canar, per sectors, per tal de rebre la

ques de l’època havien deixat cons-

proposta fou acceptada i confirma-

dels seus antecedents. Així doncs,

de tots els presents. En compliment

de 1964 és la que ha possibilitat el

1944 es van començar a celebrar les

tes Quinquennals a les generacions

rers de la ciutat i de les Cases d’Al-

ni el bisbe ni les autoritats eclesiàsti-

veneració de tots els seus devots. La

tància escrita d’aquesta efemèride i

da amb una aclaparadora aclamació

aquella històrica moció d’alcaldia

d’aquesta elevada promesa, l’any

coneixement de les nostres Fes-

Festes Quinquennals, és a dir, cinc

posteriors

.

Moment de l’arribada de la Verge a Alcanar el 1954. Foto cedida per Joan B. Beltran Reverter
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Setembre - Octubre 2019
Salut

Cultura

Festes Quinquennals

Infància

Formació

· SORTIDA EN BICICLETA
DIUMENGE, 22 DE SETEMBRE - 8.20 h

Lloc: Entorn de la moleta del Remei

Ruta: Riumar - Lo Garxal - Zigurat o Torre de Babel - Lo
Montell de les Verges - Pont del Rei o del Moro - Riumar

· EXPOSICIÓ DE PINTURA DE LLAGOSTERA PITXÓ I
MARLENE OSUNA
INAUGURACIÓ: 27 DE SETEMBRE - 19.30 h

Lloc de sortida: Prolongació de l’avinguda Catalunya d’Alcanar
Organitza: Agrupació Excursionista d’Alcanar

· RUTA A PEU
DIUMENGE, 22 DE SETEMBRE - 17 h.

Consulteu-ne la programació a www.alcanar.cat

Fins al 31 d’octubre Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat

· RUTA LITERÀRIA TRINITARI FABREGAT
DIUMENGE, 22 D’OCTUBRE,
A LES 11 h

Lloc de sortida: Ermita del Remei d’Alcanar
Explicació dels orígens de les Festes Quinquennals, en el
marc de les Jornades Europees del Patrimoni 2019

· XIII PUJADA AL MONTSIÀ

Lloc: Plaça del Mirador
Amb la participació de diversos rapsodes locals i comarcals

- MEMORIAL FRANCESC
BORT (MADRO) i XII CIRCUIT
CATALÀ DE CURSES PER MUNTANYA TERRES DE L’EBRE

DIUMENGE, 29 DE SETEMBRE
Inscripcions i informació a www.pujadamontsia.cat

· FESTES QUINQUENNALS · DEL 2 AL 14 D’OCTUBRE
Consulteu-ne la programació a www.alcanar.cat

Destacats:
· TEATRE FAMILIAR AMB
L’OBRA LA PRINCESA EN
TEXANS, DE LA COMPANYIA
SGRATTA
DIUMENGE, 6 D’OCTUBRE,
A LES 11.30 h

· TYRIKA FESTIVAL IBER
DEL 27 AL 29 DE SETEMBRE
- A PARTIR DE LES 19.30 h
Tallers, animacions, artesania
i tradicional mercat

Lloc: Poliesportiu de les Cases d’Alcanar
Organitza: Ajuntament d’Alcanar

Recomanacions literàries
01

Sota les onades
Autora: Meritxell Martí
Il·lustrador: Xavier Salomó
Editorial Flamboyant

En l’aparent senzillesa d’una trobada a la mar sorgeix el conflicte interior de cada un dels personatges. La vergonya, la temor, el rebuig… Per a resoldre-ho només es pot fer una cosa: anar a les
profunditats, cercar els tresors amagats, obrir bé els ulls i mirar atentament. Potser així descobrirem de què som realment capaços, com de meravellosa és la vida i què és realment important.
Una història íntima i emotiva que amaga moltes lectures i transporta xiquets i adults a afrontar
els conflictes interiors amb amor i confiança.
Sota les onades és un exercici preciós i un exemple del que entenem per literatura valenta, amb
contingut, amb missatge i, sobretot, amb unes imatges boniques de bo que ens reconcilien
amb la vida i ens alegren el dia.
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Agenda

QUINQUENNALS D'ALCANAR
DIJOUS 10 D'OCTUBRE

HORA: 23.30H - CENTRE CIVIC
ENTRADES ANTICIPADES: 3€ // TAQUILLA: 5€

· CONCERT INTOUR, PER KAMBRASS QUINTET
DIUMENGE, 6 D’OCTUBRE, A LES 23.00 h

· ACCIONS DEL PROGRAMA DE
COMPETITIVITAT EMPRESARIAL

Lloc: Plaça de l’Ajuntament

La realització i la data d’aquests
cursos dependrà del nombre
d’inscripcions formalitzades.
Informació i inscripció: 977 732 013

· BALLACLOWN. ESPECTACLE AMB PALLASSOS, MÀGIA I
ANIMACIÓ AMB BOMBOLLES, BUFES GEGANTS, ETC.
DIUMENGE, 14 D’OCTUBRE, A LES 17.00 h
Lloc: Plaça de l’Ermita del Remei

· PROJECCIÓ DEL CURTMETRATGE INDIANA JONES. EL
RETORN D’ELSA SCHNEIDER, UNA PRODUCCIÓ DE LLUÍS
ORTEGA I BENJAMÍ DALMAU
DIUMENGE, 13 D’OCTUBRE, A LES 18.00 h
Lloc: Edifici dels Serveis Agraris

desenvolupament@alcanar.cat / www.alcanar.cat/ocupació-i-formació

- SEMINARI TÈCNIC: GESTIÓ DE TETRANYCHUS URTICAE
(ARANYA ROJA) EN CLEMENTINA
DiMARTS 24 DE SETEMBRE
- AUTOMOTIVACIÓ I GESTIÓ DE L’ESTRÈS (5 h)
DiJOUS 26 DE SETEMBRE, DE 15 A 20 h
- COMUNICACIÓ DIGITAL: EL MILLOR APARADOR PER AL TEU
NEGOCI (4 h)
DILLUNS 30 DE SETEMBRE, DE 16 A 20 h

· TALLER DE MINDFULNESS PER A XIQUETS I XIQUETES
AMB MANEL SANTOR
DISSABTE, 19 D’OCTUBRE Organitza: AMEIBA
· XARRADA D’EVA BACH: “ COMUNICACIÓ EDUCATIVA
AMB COR A L’ADOLESCÈNCIA”
DISSABTE, 26 D’OCTUBRE, A LES 17.30 h
Lloc: Casal Cívic Trinitari Bel

02

- HABILITATS DIRECTIVES (20 h)
DILLUNS 30 DE SETEMBRE. Horari: dimecres 23 i 30 d’octubre
i 6, 13 i 20 de novembre, de 16 a 20 h.
- CURS DE NIVELL QUALIFICAT DE MANIPULADOR I APLICADOR
DE PRODUCTES FITOSANITARIS (60 h) · Inici 16/10/19
- SUPORT VITAL BÀSIC + DESFIBRIL·LACIÓ SEMIAUTOMÀTICA
DISSABTE 26 D’OCTUBRE, DE 9 A 15 h.

Humanitats en acció
Un projecte dirigit per Marina Garcés
Raig Verd Editorial

Humanitats en acció és pensar les humanitats des del seu potencial
transformador i com un actiu positiu per al conjunt de la societat. Les
humanitats no són un conjunt de disciplines acadèmiques en extinció,
sinó que són el conjunt d’activitats amb què donem sentit a l’experiència
humana, des del punt de vista de la seua dignitat. Per aquest motiu, a
l’Aula Oberta s’han convocat una vintena de ponents d’àmbits molt diferents, per a reflexionar sobre les seues respectives línies de treball, els
seus límits i els seus reptes. Artistes, acadèmics, activistes, periodistes,
cineastes, científics, entre d’altres, han participat en aquest projecte, cadascun i cadascuna des de la seua disciplina, mirada i trajectòria.
El resultat és aquest conjunt de vint veus que presenten una aposta
generacional i renovadora sobre el discurs i les pràctiques de les humanitats actualment, i sobre quin pot ser-ne el futur.
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La contra d’

escolta-la!

107.5 FM

“L’essència de les Quinquennals és la il·lusió de la gent”
A pocs dies de la baixada de la Verge del
Remei, Josep Vicent és qui més informació té sobre com seran les creacions artístiques que lluiran en la pròxima edició de
les Festes Quinquennals. D’ell han sorgit
la majoria de dissenys que engalanaran les
places i els carrers d’Alcanar i les Cases.
Després de 35 anys involucrat en aquesta tasca, la seua imaginació i el seu enginy
semblen inesgotables.
Com vas començar en el món del disseny?

De menut ja tenia aquesta afició. Segurament, em ve de la meua mare, que
era una apassionada de la decoració i
tenia una gràcia especial per a transformar i adaptar les coses al seu gust. De
més gran, em vaig anar perfeccionant i,
després de participar en dos edicions de
Quinquennals, la meua dona i jo vam obrir
la tenda/taller de manualitats Trencadís,
l’any 1992.

Enguany no he dissenyat l’altar de la plaça
Major, però he fet el de les Cases.

Què tens en compte a l’hora de dissenyar

Aquest altar de les Cases serà una de les

El nivell d’implicació del veïnat és primordial a l’hora de realitzar treballs més o menys
elaborats. D’altra banda, intento que hi haja
consens entre tots a l’hora de triar entre les
diferents propostes. Altres aspectes a considerar són les mides del carrer, si és més
ample o més estret, així com el disseny
d’anteriors edicions, per tal de no coincidir
en les formes o els colors.

novetats d’enguany?

Sí. Les últimes Quinquennals ja vam tenir
l’experiència amb un altar molt petit. Enguany es presentarà un altar de l’envergadura dels d’Alcanar. Tenint en compte les
petites dimensions de l’Església de Sant
Pere i l’acudida massiva de gent, era molt
millor fer un gran altar que permeta obrir
molt més l’espai i que quede tot molt més
lluït. Els veïns s’han bolcat a treballar amb
molt d’entusiasme i el resultat és un altar
amb motius mariners molt elegant.
Els altars comporten un treball afegit per
als veïns...

Va ser l’altar de la placeta del Xulo, l’any
1984. Eren un sol i una lluna amb un núvol

Per descomptat! En aquest sentit, vull elogiar el compromís, el treball i la col·laboració
dels encarregats de cada sector, que solen
ser els mateixos de sempre i que, a més de
l’altar, també es fan càrrec de guarnir el seu
carrer. Això els suposa molt més treball i
despeses. Considero molt positiva la iniciativa de l’ajuntament, que, per primera ve-

enllumenat. Un veí d’aquell sector em va fer

gada, enguany ha fet una aportació de 500

experiència. Arran d’aquell primer altar van

l’altar no només afavoreix el carrer on està,

Recordes el teu primer treball destacat de
Quinquennals?

la proposta i recordo que va ser una bonica

venir els següents, tot i que abans ja havia fet
dissenys per al carrer de l’Alcalde Sanmartí.

Enguany, quants de carrers i altars has dissenyat?

Ara mateix, no et sabria dir quants carrers
exactament, però molts. D’altars, sis, i també he participat una mica menys en un altre.

euros per altar. S’ha de tenir en compte que
sinó el conjunt del sector.

Es detecta una evolució en els treballs?

En els últims deu anys han sorgit nous materials que han permès fer altres tipus de tre-

els motius per a un carrer en concret?

Amb quant de temps d’antelació es comença a preparar cada nova edició?

Les decoracions parteixen de les idees que
començo a plasmar un any abans. Després,
els treballs duren mesos. El normal és començar a treballar, retallar, pintar, apegar els
objectes... amb el temps suficient per a tenir-ho enllestit abans de l’estiu. El Nadal passat va començar a treballar el primer grup de
veïns i al maig ja havien acabat. Però aquest
cas és excepcional ja que, entre pocs, han
hagut de fer un carrer de quasi 200 metres.
Quina consideres que és la part més fonamental d’aquesta festa?

Si deixem de banda que el motiu de les
Quinquennals és la Verge del Remei, jo em
quedo amb la part humana. Per a mi l’essència és la il·lusió de la gent, els llaços de
veïnatge i el treball en equip. Em trobo amb
veïns que donen més importància al fet de

.

balls. Així, les flors han donat pas a les deco-

compartir un temps treballant junts que a si

que requereixen més treball en equip.

harmonia es nota en el resultat final

racions, amb dissenys molt més complicats

es fa un tipus de flor o una altra. Aquesta

