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HORARIS ESTIU
AJUNTAMENT

Atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 8 a 15h

BIBLIOTECA TRINITARI FABREGAT

Matí: dimarts, dimecres dijous i divendres de 10 a 13:30h.
Tarda: de dilluns a dijous de 17 a 20.30h.

BIBLIOTECA DE LES CASES D’ALCANAR

Matins: de dimarts a divendres de 11 a 13h.
Tarda: de dilluns a divendres de 17 a 20h.

DEIXALLERIA

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

CEMENTERI MUNICIPAL

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

Dissabte: de 9.30 a 13.30h i de 17 a 21h.
Diumenge: d’11 a 13.30h i de 17:30 a 21h.
Fora d’aquest horari, si teniu recepta mèdica,
truqueu al telèfon d’urgències que trobareu
a l’exterior de cada farmàcia.
Les guàrdies comencen el dilluns a les 9.30 h i
acaben el següent dilluns a la mateixa hora.

Del 12 al 18 d’agost i dia 24
Del 9 al 15 i del 23 al 29 de setembre
Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó
Tel. 977 732 291 – C/ Felip Pedrell, 1

Del 5 a l’11 i del 19 al 25 d’agost
Del 2 al 8 de setembre
Farmàcia Mònica Roca
Tel. 977 737 110 – C/ Trafalgar, 44 - Les Cases

De l’1 al 4 i del 26 al 31 d’agost i dia 10
Del 16 al 22 de setembre i dies 1, 7 i 30
Farmàcia Jordi Delgado Boix
Tel. 977 730 105 – C/ Generalitat, 17

RECOLLIDA D’OBJECTES
VOLUMINOSOS
El servei gratuït de recollida de mobles i
trastos a domicili es fa els dimecres.
Només cal que truqueu prèviament al telèfon
de l’Ajuntament 977 732 253, en horari d’oficina.
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Editorial
Volem saber la veritat
Volem dormir tranquils. Tenim dret a conèixer la veritat i a saber

què va passar exactament ara fa dos anys a casa nostra,
al xalet de la urbanització Montecarlo, d’Alcanar Platja.

El 16 d’agost de 2017 vam ser testimonis en primera persona

de la devastadora explosió que va afectar greument els veïns

i veïnes de la urbanització Montecarlo, una explosió provocada
per la voluntat conscient i lliure dels terroristes.

Per aquest motiu, la Junta de Govern Local d’Alcanar, en la

sessió del dimecres 31 de juliol, va acordar, per unanimitat,

sol·licitar al Ministeri Fiscal que reconsidere la decisió de

desvincular l’explosió d’Alcanar dels atemptats de Barcelona i

Cambrils de l’agost del 2017. Estem indignats, ja que, si no es

recondueix aquesta situació, cap de les víctimes de
l’explosió d’Alcanar Platja no podrà obtenir ajudes.

També estem preocupats per les informacions

del diari Público segons les quals el Centro Nacional

de Inteligencia (CNI) escoltava les converses dels terroristes

cinc dies abans dels atacs i feia un seguiment dels seus membres,
el cervell dels quals, l’imam de Ripoll, Abdelbaki

es-Satty, era confident del CNI.

Per això mateix, reclamem la màxima transparència i una

investigació en profunditat dels atemptats a la Rambla de Barcelona

i a Cambrils de l’agost del 2017 i de l’explosió prèvia que va tenir lloc
al xalet d’Alcanar Platja. Reclamem al Govern de l’Estat que facilite

la informació sobre aquests atemptats i que aclarisca si

són certes les informacions del diari Público.

Així mateix, considerem el silenci del Govern espanyol una

manca de respecte vers la ciutadania i, especialment, vers les

víctimes, per la qual cosa reclamem la creació d’una comissió
d’investigació que permeta d’aclarir els fets i depurar

responsabilitats, si s’escau, per tal que els ciutadans i ciutadanes

d’Alcanar puguen tenir tota la informació sobre allò que

va succeir aquell fatídic mes d’agost.

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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A principis d’estiu, un grup de sis voluntàries va netejar
el seti que hi ha al costat del parc de la plaça de Lluís
Companys. Totes elles, compromeses amb el municipi,
formen part del programa “Aprenents per la llengua”.
Iniciatives com aquesta reforcen la col·laboració
entre l’Ajuntament i la ciutadania, i alhora ajuden a
conscienciar de la importància de tenir cura dels espais
comuns d’Alcanar.
Foto cedida per l’Associació Engrescats de les Terres de l’Ebre.

La Policia Local d’Alcanar, els Mossos d’Esquadra, les
protectores Engrescats, ARCA i Agosagats, l’alcalde
d’Alcanar i la regidora de Salut van socórrer, el 25 de juliol,
17 gossos abandonats en una casa d’Alcanar Platja. Allò
que va passar és la màxima manifestació de l’horror i el
patiment animal. Ara cal que la llei actue amb diligència.
L’Ajuntament prega a la ciutadania que no deixe passar ni
un sol dia si és coneixedora de situacions d’aquesta índole.

D’on ve este malnom?
Badoc
Una bona forma de saber i aprendre malnoms del poble és a través de la toponímia local. Ens expliquem: els noms de
les partides, els masos o els accidents geogràfics, moltes vegades, venen donats precisament pels seus propietaris, i

en un món com l’Alcanar d’entre el segle XVIII i començaments del XX, quan es formen la majoria de motius que encara
avui coneixem, això era bàsic per a identificar-los.

El revolt estiu del 1869, l’ajuntament va passar a estar encapçalat pel mariner Agustí Badoc Badoquet. Badoquet en

va tindre un fart per a intentar fer reeixir la seua pròpia batlia, cosa que no aconseguiria perquè va ser destituït poc
temps després i substituït per Tadeu Beltran. Seria el mateix que comprava una finqueta al capdamunt d’un tuc a la

partida dels Santjaumes, propet dels Montes, i que seria així conegut –erròniament, val a dir– com lo monte de Badoc.
Un nét d’Agustí era Batiste Balada Badoc. Segur que molts dels lectors se’n deuen recordar encara, de Batiste, fent els

bans amb la ”trompetilla” i una gorra de plat i sense el braç dret, que perdé en un accident de pesca amb dinamita. Així
doncs, els Badocs que queden, que no són massa, hereten actualment el seu malnom dels cognoms dels avantpassats.

I hi ha una graciosa anècdota referent al malnom. Batiste es dedicava, uns anys ans de la guerra, a fer carbó. En un
viatge que va fer per aquest motiu a Alcossebre, en una taverna es va trobar un cridaner lloro –un lloro, en aquella

època, era tota una atracció!–, que xisclava ”badoc, badoc”. Ell, sorprès, es va girar de cara al lloro i va etzibar:
“Bon Déu, fins i tot aquí mos coneixen!”.
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Entrevista a Joan Roig,
alcalde d’Alcanar i nou
president del Consell
Comarcal del Montsià
“Com a president del Consell Comarcal
vetlaré perquè les diferents polítiques
que es porten a terme contribuïsquen al
desenvolupament d’Alcanar”
Just un mes després de ser proclamant
alcalde d’Alcanar, Joan Roig ha estat
investit president del Consell Comarcal del Montsià, de nou amb majoria
absoluta de consellers d’ERC i 12 abstencions. En aquesta entrevista el batle
d’Alcanar ens parla dels seus reptes al
capdavant de les dues institucions.
Què suposa per a vós poder ser
l’alcalde més votat de la història del
municipi?
Sento una gran gratitud cap als milers
de ciutadans i ciutadanes que ens han
fet confiança, i un compromís renovat
amb tota la població, amb el repte de
dirigir Alcanar pel camí del progrés i
el benestar de tothom. Els electors i
electores han aprovat àmpliament la
gestió duta a terme durant els darrers
anys i ens demanen que aprofundim
en el camí marcat.
Quins són els principals objectius
d’aquest mandat a Alcanar?
El benestar de les persones centrarà la
nostra acció de govern. Hem de continuar donant suport a les famílies i als
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col·lectius que més ho necessiten, fomentant la inclusió social i lluitant contra la pobresa. Treballarem també per
a l’eliminació de la violència sexista,
per a garantir el desenvolupament dels
jóvens i el benestar de la gent gran, i
per a incrementar la seguretat del municipi amb la dotació de set nous efectius de la policia local.
D’altra banda, hem d’aconseguir projectar les infraestructures i els equipaments que donen respostes a les necessitats dels nostres veïns i veïnes.
Per exemple, l’auditori i la urbanització del sector dels Codonyers i de
l’Alcalde Sanmartí, a Alcanar, o el tancament de les pistes poliesportives i
la millora dels accessos a les Cases.
I a Alcanar Platja, seguirem treballant
al costat dels veïns per a solucionar la
gran problemàtica de les urbanitzacions no recepcionades.
Finalment, l’Ajuntament ha de mantenir el lideratge inversor, com a motor
de modernització i progrés, fomentant els diferents plans de desenvolu-

pament local. I això només ho podem
fer amb l’economia local sanejada.
Per tant, continuarem treballant per
uns valors d’endeutament mínims
que ens asseguren un futur favorable.
Què significa per a vós assumir el
càrrec de president del Consell Comarcal del Montsià?
Com a canareu enamorat de la seua
terra, l’orgull que sento de presidir el
Consell de la nostra comarca és immens, com també ho és l’ambició de
millorar, dins de les nostres possibilitats, la vida dels nostres veïns i veïnes, al costat dels alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores, convençuts
del nostre potencial com a territori
creatiu i d’oportunitats.
I al Consell Comarcal, quins són
els principals propòsits per als pròxims quatre anys?
Les persones són el més important, i
així ho anem demostrant als ajuntaments republicans com el d’Alcanar.
I ara continuarem procurant a la gent
una administració comarcal propera, a

Tema d’actualitat
la qual puguen dirigir-se per a resoldre
les circumstàncies que els afecten.
D’altra banda, és important que ens
centrem en les polítiques de promoció
econòmica i aboquem recursos a la
formació, per a fomentar l’ocupació,
i a plans estratègics, per a impulsar la
cultura emprenedora, sobretot en els
més jóvens, no només creant talent
sinó també retenint-lo. La nostra intenció i el nostre deure és aconseguir
que els jóvens puguen quedar-se als
seus pobles treballant i contribuint al
seu desenvolupament. I per a remar
en aquesta direcció, tenim eines molt
valuoses, com l’Agència de Desenvolupament del Montsià.
A banda, és important cedir els nostres mitjans als municipis perquè puguen oferir serveis de qualitat, sobretot els municipis més petits. D’això
se’n diu equilibri territorial i el Consell Comarcal és una peça clau per a
mantenir aquest element fonamental
de l’autogovern de Catalunya.
Així mateix, treballarem a fons l’administració digital per a alinear-nos amb
el principi de bon govern, amb l’objectiu que el Consell funcione amb la màxima transparència, qualitat i equitat, i
amb garantia de retiment de comptes.
I com teixireu sinergies entre els objectius municipals i els comarcals?
L’equip de govern del Consell Comarcal ens volem fer nostres els problemes i les necessitats dels pobles de
la comarca, entre els quals s’inclou

Alcanar, i posar al seu abast tots els
mitjans per a que puguen garantir
serveis de qualitat als veïns i veïnes.
Per tant, com a president del Consell
Comarcal vetlaré perquè les diferents
polítiques que es porten a terme al
Consell contribuïsquen, de la millor
manera possible, al desenvolupament
i benestar del nostre poble.

dels processos d’adopció dels ani-

Per posar un exemple, l’Agència de
Desenvolupament del Montsià, juntament amb la Regidoria d’Empresa,
Comerç i Turisme del nostre Ajuntament, ja han començat a dissenyar
nous projectes per a estimular, fomentar i diversificar l’economia local
al voltant de l’Acord territorial per a la
reactivació econòmica i l’ocupació.
D’altra banda, en matèria de protecció animal, tenim l’objectiu d’articular
una gossera o protectora comarcal,
que faça recollida i acollida i s’ocupe

dotant de recursos i eines als més jó-

mals recollits. Ja hi estem treballant i
crec que serà una iniciativa que beneficiarà molt el nostre municipi.
En l’àmbit jove, seguirem dissenyant
polítiques de joventut integrals i transversals, que juntament amb el Programa de la garantia juvenil, continuen
vens de la comarca per a facilitar-los
l’emancipació. També seguirem reforçant i millorant les polítiques comarcals en matèria de medi ambient
i salut amb organismes com el COPATE o amb projectes com Serveis
Socials o el servei de recollida de deixalleries i voluminosos, que permeten
reforçar l’essència de la comarca, ja

.

que es comparteixen serveis públics
per eficiència i solidaritat

És important que ens centrem en les polítiques de promoció
econòmica i aboquem recursos a la formació, per a fomentar l’ocupació, i
a plans estratègics, per a impulsar la cultura emprenedora, sobretot en els
més jóvens, no només creant talent sinó també retenint-lo.
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El cartipàs d’Alcanar incorpora les
regidories de les Cases, Alcanar Platja,
Polítiques d’Igualtat i Tradicions

El Ple de l’Ajuntament d’Alcanar va

Patrimoni i Ordenació del Territori, de

altra de nova creació, la de Tradicions.

tipàs municipal amb la distribució de

d’Obres i Serveis, i de la de nova cre-

també s’estrena, assumeix Participació

aprovar el passat mes de juny el carregidories i càrrecs per al mandat

2019-2023. Un cartipàs que incorpo-

ra regidories de nova creació, com
són la de les Cases d’Alcanar i la d’Al-

canar Platja, per tal de poder atendre

la singularitat d’aquests nuclis de població. “Alcanar, les Cases i Alcanar Platja són tres nuclis amb tres

realitats diferents. Creiem que era

necessària la creació d’aquestes
regidories específiques”, ha asse-

nyalat l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig.
També s’han creat les regidories de
Polítiques d’Igualtat i de Tradicions.

Joan Roig encapçala l’equip de
govern com a batle i cap de perso-

nal, i amb les regidories de Cultura i
Banda Municipal de Música, a més
de la resta de funcions reservades a

l’alcaldia. Ivette Fibla continua al cap-

davant de les regidories d’Urbanisme,
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Recursos Humans, Brigada Municipal
ació, la Regidoria de les Cases. Jordi
Bort serà regidor de Governació i Se-

guretat, cap de la Policia Local, i regidor d’Esports, Medi Ambient i Medi
Natural, i de la nova regidoria d’Alcanar Platja.

A l’últim, Meritxell Ulldemolins, que
Ciutadana i Joventut.

En aquest mandat hi haurà dos regidors amb dedicació exclusiva: Ivette

Fibla i Jordi Monfort. D’altra banda,
també han estat nomenats Jordi Bort

com a primer tinent d’alcalde, Mari-

Una de les noves incorporacions a

bel Ramon segona tinenta d’alcalde,

Ramon, assumirà les regidories d’Afers

calde i Meritxell Ulldemolins quarta

altra de nova creació, la Regidoria de

Tot i la majoria absoluta de l’equip de

l’equip liderat per Esquerra, Maribel

Mercè Fischer tercera tinenta d’al-

Socials i Famílies i d’Educació, i una

tinenta d’alcalde.

Polítiques d’Igualtat. Jordi Monfort

continuarà al capdavant de la Regidoria d’Economia i Hisenda, de la d’Em-

presa, Comerç i Turisme, de la d’Agri-

cultura, Pesca i Entorn Rural i de la de

Comunicació i Transparència. Mercè

Fischer segueix amb les regidories de
Salut i de Festes. Una altra de les noves incorporacions, Jordi Cervera, as-

sumeix la Regidoria de Gent Gran i una

govern, l’alcalde proposa que govern

i oposició treballen de forma conjunta
pel futur del municipi. “Majoria absoluta no és sinònim d’exclusió. Els
despatxos dels regidors i regidores

són sempre oberts”, ha manifestat

Roig. El benestar de les persones,
l’impuls de l’economia i l’urbanisme

.

són els principals eixos de treball del
govern local

Acció de govern

FOTO 2 PARLAMENT

Alcanar participa en la comissió de la Proposició
de llei de protecció d’oliveres monumentals
Alcanar, representat pel regidor de Medi Ambient,
Jordi Bort, ha format part de la comissió que tramita la
Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals.
El regidor, que participà en les ponències prèvies que
permetran d’elaborar la llei, va comparèixer el dijous 18
de juliol al Parlament de Catalunya.
Bort es mostra satisfet d’haver pogut transmetre la visió
del territori i explica quina va ser la base del seu discurs:
“El nostre missatge fou molt clar. En primer lloc,
tenim un patrimoni que volem preservar i protegir. A
la vegada, tenim un sector agrícola i una pagesia que
també hem de protegir i ajudar al màxim. A més a més,
vam defensar a ultrança que a Alcanar tenim un sector
de vivers i una activitat agrícola econòmica lligada a
aquest sector, a la qual, evidentment, no podem donar
l’esquena. Aquests tres factors han d’estar reconeguts
a la llei, i ho vaig remarcar molt fortament”.
Així mateix, el regidor posa èmfasi en la importància
d’aconseguir una mostra el més àmplia possible en
el procés d’elaboració de la llei. “S’han d’incloure
sectors dels vivers, sectors proteccionistes,

entitats, mancomunitats, ajuntaments, advocats,
especialistes, etc. La mostra ha de ser molt transversal
i molt diversa perquè la llei, tot i que entenem que no
es farà en pro de ningú, sí que es farà en pro de tots”.
Joan Roig, alcalde d’Alcanar, que també es va desplaçar
al Parlament de Catalunya, afig: “És una negociació. Totes
les parts han de cedir i hem de treballar perquè aquesta
proposició acabe en una llei que ens identifique i en
què tots ens sentim reconeguts i representats”.
De fet, a banda de l’Ajuntament d’Alcanar, hi hagueren
altres ponents, com l’alcaldessa d’Ulldecona, Núria
Ventura; una representació del Col·legi Oficial d’Enginyers
Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya; Paco
Lavega, exregidor de l’Ajuntament d’Ulldecona i expert
en dinamització turística i gestió del patrimoni; Vicent
Guimerà, xef i propietari del restaurant L’Antic Molí; Paco
Zapater, advocat impulsor de l’arreplega de signatures per
a la protecció de les oliveres, i Lluís Porta, propietari de
les finques del Museu Natural de les Oliveres Mil·lenàries

.

de l’Arion i del Molí de la Creu
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L’Ajuntament d’Alcanar signa un contracte amb
la protectora ARCA per a la recollida d’animals
El consistori ja ha habilitat l’espai de primera d’acollida al recinte del magatzem municipal
la participació de diferents agents”,
explica Mercè Fischer, regidora de
Salut de l’Ajuntament d’Alcanar. “ARCA
tindrà els animals a la protectora
fins que es troben els propietaris o
se’ls puga donar en adopció, o fins
i tot cuidar-los allí perquè estiguen
ben atesos”, afig.

L’Ajuntament d’Alcanar i l’Associació
per al Refugi i la Cura dels Animals
(ARCA) han signat un contracte per
a la prestació del servei de recollida
d’animals de companyia abandonats
o perduts. L’Ajuntament va rescindir
al maig el contracte que en els últims
anys havia tingut amb l’empresa El
Corralet, de Vinaròs.
“El contracte que hem signat amb
l’associació ARCA per a la recollida
d’animals es va iniciar el 16 de juliol.
El procés ha estat complex i implica

ARCA, actualment emplaçada a
Aldover, presta ja els serveis de recollida
d’animals. En el contracte l’Ajuntament
es compromet a disposar d’un petit espai
amb les condicions corresponents per
a que l’animal trobat hi puga romandre
durant el temps necessari, entre un i tres
dies naturals, fins que el propietari el
puga recollir en cas de pèrdua o fins que
siga recollit per ARCA.
“En
breu
instal·larem
espais
d’acollida al recinte del magatzem
de la Brigada Municipal d’Obres i
Serveis amb dispensadors d’aigua
i pinso per tal de proporcionar la
primera acollida. Després de recollirlos, la Policia Local farà la lectura

de xip i, si els seus propietaris són
d’Alcanar o de la zona, hi contactarà
perquè no s’hagen de desplaçar
a Aldover per a recollir-los”, afig
Fischer.
Mensualment
ARCA
haurà
de
comunicar a l’Ajuntament d’Alcanar
el nombre d’animals arreplegats, les
característiques, la raça, la justificació de
la recollida, i el tractament o seguiment
que en cada cas pertoque fer de l’animal.
“El fet que ARCA es comprometés a
fer arribar a l’Ajuntament informació
periòdica del seguiment de l’animal,
des de la recollida fins a l’acollida,
passant per l’adopció, va ser un punt
decisiu a l’hora de seleccionar-la”,
explica l’alcalde, Joan Roig.
De moment el contracte tindrà una
durada màxima d’un any. “Passat
aquest període, farem una avaluació
del servei proporcionat per ARCA
amb l’objectiu d’aconseguir la millor
solució per a garantir el benestar

Recollida - Acollida - Adopció
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dels animals”, conclou el batle

Acció de govern
Agraïments de l’Ajuntament a tres entitats
per les tasques de rescat de gossos
en condicions insalubres a Alcanar Platja

Foto cedida per l’Associació Engrescats de les Terres de l’Ebre.

El dijous 25 de juliol, es van decomissar
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.

perquè tenien molta set, i mullar-los

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, també

A banda dels dèsset gossos recuperats,

aquells

hi cinc gossos morts, alguns dels quals

membres d’aquestes associacions,

resta, els que van poder recuperar, van

sempre, van liderar les feines de

Tres patrulles dels Mossos d’Esquadra,
la Policia Local d’Alcanar i tres
associacions de protecció 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, que descriu el que
va veure com a “dantesc”, ja que no
s’havia trobat mai “un panorama
així”. La primera atenció als animals
rescatats va ser “donar-los aigua,

les Terres de l’Ebre i la protectora ARCA,

d’Alcanar

d’animals

la voluntat de treballar al seu costat

amb mànegues”.

va ser-hi present i recorda que, “en
moments,

quan

tothom

set dels quals cadells, també van trobar-

estava paralitzat per la barbàrie, les

en avançat estat de descomposició. La

amb una valentia que recordarem

ser acollits per l’Associació Engrescats de

rescat”. Per això, des de l’Ajuntament

que ara s’encarrega de fer la recollida

aquest missatge de gratitud sincer i

d’Alcanar també està fent un seguiment

en pro de la dignitat i la protecció

de tots els gossos rescatats.

dels animals”, afig el batle.

La Junta de Govern Local, en la

A hores d’ara, els Mossos d’Esquadra

agraïment i un reconeixement a ARCA,

animals abandonats. Per la seua banda,

fermesa i la valentia amb què van

ciutadania que, si sospiten que hi ha

maltractament animal”.

denuncien

a

Alcanar.

L’Ajuntament

“els

volem

fer

arribar

reunió del 31 de juliol, va voler fer un

investiguen qui era el responsable dels

aGOSaGATs i Engrescats “per la

les protectores d’animals demanen a la

afrontar una situació extrema de

casos de maltractament o en veuen, ho

.
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Els alumnes de quart d’ESO inicien un projecte
de voluntariat dedicat a les Quinquennals
Les Quinquennals atrapen, tant els
jóvens com els grans. Una mostra
d’aquest fet és el projecte que aquest
estiu han engegat els alumnes que
cursaran quart d’ESO durant el pròxim any acadèmic. Organitzats en
nou grups, un per sector, els voluntaris ja treballen en la proposta, que
s’emmarca en el Pla de serveis comunitaris (APS).
La iniciativa naix de la col·laboració entre el consistori i l’Institut Sòlde-Riu, que a les acaballes del curs
passat plantejaren als alumnes com
els agradaria participar en les pròximes festes quinquennals. El resultat:
múltiples propostes que, després de
ser estudiades pel consistori, han
anat agafant forma. “En les tres
classes estava present la idea de
fer una guia, un mapa o un tríptic
informatiu. D’aquesta proposta va
aflorar la idea de crear una fitxa informativa per a cada carrer”, explica Maribel Ramon, regidora d’Educa-

ció. La fitxa en qüestió contindrà informació formal i artística. S’hi podrà
consultar el sector del carrer o l’altar.
Així mateix, es revelaran els processos d’elaboració, amb fotos, informació dels materials i curiositats.

A banda de la fitxa informativa, també

Després de reunir-se alumnes, professors i representants de l’Ajuntament, els voluntaris ja estan en marxa.
D’estiu, la seua tasca estarà centrada
en la recerca d’informació: entrevistaran la gent dels diversos sectors,
s’atansaran al procés d’elaboració,
etc. “Posar-nos en marxa ha estat
molt senzill”, destaca Maribel, que
continua: “La resposta dels alumnes i el professorat ha sigut boníssima. S’han organitzat i mobilitzat
molt ràpid. Tot i estar en època de
vacances, les reunions han estat
tot un èxit quant a assistència i ens
han transmès molt d’interès”. Tant
és així que el grup de voluntaris està
compost per la totalitat de l’alumnat,
uns 70 membres aproximadament.

orientacions i atendre consultes.

s’està organitzant un servei d’acompanyament, que consistirà en la presència

de l’alumnat, identificat amb vestimenta corporativa, pels carrers del poble

durant els dies festius per tal de donar
El projecte, tot i emmarcar-se en el Pla

de serveis comunitaris, no comportarà

l’aturada dels altres programes que estan en marxa, de manera que l’alumnat

continuarà col·laborant, i formant-se,

amb L’Onada, la Fundació Mercè Pla i
la Biblioteca Trinitari Fabregat.

“Des de l’institut estem molt contents i tenim moltes ganes. Esperem

molta col·laboració per part dels
alumnes, que ja han iniciat el treball
de camp i, de moment, es mostren

molt motivats”, explica Neus Barrera, professora de l’Institut Sòl-de-Riu

i coordinadora del projecte Aprenem

.

Junts. El futur, i present, de les Quinquennals està en bones mans

Neus Barrera i Maribel Ramon en un moment de la reunió // Imatge de la vestimenta corporativa que portaran els voluntaris a les Quinquennals
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Acció de govern
Instal·lació de tòtems a
diferents accessos del municipi
Comença el compte enrere per a la celebració de les
Festes Quinquennals, que tindran lloc entre el 2 i el 14

d’octubre, i això sempre significa activitat al consistori i als diferents carrers del municipi. “Aquestes festes
que són una gran celebració, la nostra bandera i se-

nya d’identitat com a poble, per això mereixen que

la campanya promocional siga ben potent”, explica
Joan Roig, alcalde d’Alcanar.

Per aquest motiu, el consistori ha instal·lat dos tòtems

de mides grans a dos accessos del municipi, un a la part
de dalt de la Ronda del Remei i l’altre a la rotonda d’ac-

cés a Alcanar des de l’Àngol, amb el cartell corporatiu
de la festa. Així mateix, està previst que s’instal·len dos
tòtems més: un a la rotonda dels Alfacs d’Alcanar Platja

i l’altre a la vorera de la rotonda de la circumval·lació en
direcció a la gasolinera Tamoil.

Aquests tòtems se sumaran als 12 que ja s’han instal·lat a
diferents punts d’Alcanar, les Cases i Alcanar-Plaja amb diferents imatges de la festa. L’objectiu és engrescar la ciu-

tadania a treballar en les Quinquennals, i també per a que

.

tothom que visite Alcanar es reserve les dates compreses
entre el 2 i el 14 d’octubre per a conèixer les Quinquennals
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Recta final a les obres de construcció de la rotonda
d’accés a les Cases d’Alcanar per part de Foment

Després d’anys de reivindicacions, el

dels punts més perillosos de la carre-

rotonda i les cunetes. També s’hi ha ins-

tera N-340 al seu pas per les Terres

tal·lat la senyalització provisional d’obra

de l’Ebre. És una actuació necessària

i l’enllumenat públic.

per a reduir la sinistralitat”, manifesta

Ivette Fibla, regidora d’Urbanisme expli-

Ministeri de Foment ha començat aquest

l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig.

estiu les obres de construcció de la ro-

A més, la rotonda no significarà només

sables de l’obra executada per Ministeri

una millora per als veïns de les Cases

de Foment, que “ja no hi haurà més

d’Alcanar, sinó també per a tots els tu-

afectacions de trànsit”.

ristes que transiten per la zona. La de les

La previsió de Foment és instal·lar tota

tonda d’accés a les Cases d’Alcanar a
l’N-340. Una rotonda que està situada a
l’altura del Restaurant Conill i que té 50
metres de diàmetre. A més de garantir
una millor seguretat per a accedir a les
Cases d’Alcanar, la rotonda permetrà
l’accés a les explotacions agrícoles de

la vora i a les empreses. “Es tracta d’un

Cases és una de les tretze rotondes que
el Ministeri de Foment ha projectat entre
Alcanar i l’Hospitalet de l’Infant a l’N-340.
A hores d’ara ja s’ha acabat d’asfaltar la

ca, després de parlar amb els respon-

la cartellera d’orientació al setembre
i la senyalització horitzontal definitiva

.

en blanc, a l’octubre, moment en què
l’obra es podrà donar per acabada

En marxa les obres d’arranjament
al carrer de Sant Agustí

única, de manera que la vorera, de

A mitjans de juny l’Ajuntament va co-

migó, presentava fissures i pèrdues en

mençar les obres d’arranjament del car-

molts de punts.

rer de Sant Agustí. Els Serveis Tècnics

Ivette Fibla explica que, “després de

mateix nivell per tal d’aprofitar l’espai

patives amb els veïns i veïnes per a

per un encintat amb rigola”, afig Fibla.

del consistori han fet el disseny de la
solució tècnica, mentre que l’obra s’ha
fet amb els mitjans propis de la Brigada
Municipal d’Obres i Serveis.
El carrer de Sant Agustí, un dels més
antics del municipi, comptava amb una
calçada de formigó que es trobava en
molt mal estat a causa del desgast pel
pas del temps i el trànsit de vehicles.

mantenir diferents reunions partici-

al màxim, tot i que estaran separats

trobar la solució més adequada, hem

L’Ajuntament té previst d’arranjar, en un

iniciat unes obres molt esperades
amb l’objectiu que milloren notablement la mobilitat al carrer”.

els quals impliquen una actuació més
complexa, ja que també s’hi haurà de
canviar la xarxa d’aigua i l’enllumenat.

clavegueram general i les escomeses

De moment ja s’han redactat els projec-

d’entrada a les cases. També s’han

Les voreres eren també de formigó i
vorades amb pedra. La seua xarxa de

“Seguint la normativa actual, s’ha
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futur, altres carrers antics del municipi,

L’actuació ha consistit a renovar tot el

substituït la vorera i la calçada.

clavegueram, encara amb tubs de for-

panot, i la calçada, d’asfalt, estaran al

optat per instaurar una plataforma

tes executius de diferents carrers com
per exemple, Càlig, Passatge Espanyol,

.

Àngel Guimerà, Remei, Santa Teresa,
Campanar entre altres

Acció de govern
Ple ordinari del 25 de juliol
La sessió plenària ordinària del 25

de juliol va començar a les 20 h i va
consistir en el debat i aprovació dels
següents punts de l’ordre del dia:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, del 15 i el 28 de juny de
2019. S’aprova per unanimitat.

va amb els vots favorables d’ERC i
l’abstenció de la resta de partits.

5. Proposta de la Regidoria d’Hisenda

d’aprovació de la modificació de crèdit

núm. PCE2/2019 (crèdit extraordinari)
finançat amb càrrec al romanent líquid

de tresoreria. S’aprova per unanimitat.

2. Dació de compte dels decrets d’Al-

6. Proposta de la Regidoria d’Hisenda

S’aprova per unanimitat.

de preus públics. S’aprova amb els vots

raris d’actes taurins de les Festes
d’Agost de 2019 de les Cases d’Alcanar. S’aprova amb els vots favorables
d’ERC, Junts i PSC, els vots en contra
de la CUP i l’abstenció de Desperta’t.
9. Proposta de la Regidoria de Festes
de fixació de les festes locals per a

de derogació de les ordenances fiscals

l’any 2020. S’aprova per unanimitat.

3. Proposta d’Alcaldia que eleva al

favorables de tots els grups municipals

hesió

titulars/suplents en les comissions in-

7. Proposta d’Alcaldia de denúncia

unanimitat.

casòl per a la urbanització PP15 Roca

caldia (del 2019-0280 al 2019-0737).

Ple per a la designació, si escau, dels

tret de la CUP, que hi vota en contra.

formatives permanents. S’aprova per

del conveni de cooperació amb l’In-

10. Proposta d’Alcaldia per a l’adal

Pacte

d’alcaldes/esses.

S’aprova per unanimitat.
11. Moció d’Alcaldia per a l’aprovació, si escau, de la moció en defensa

4. Proposta de la Regidoria de Festes

Tallada. S’aprova amb els vots favo-

dels drets civils i polítics entre la ciu-

dit núm. PCE1/2019 (modalitat crèdit
romanent líquid de tresoreria. S’apro-

tes d’aprovació del quadrant d’ho-

d’aprovació de la modificació de crè-

rables de tots els grups municipals

tadania i el teixit associatiu del muni-

tret de Desperta’t, que s’hi absté.

cipi. S’aprova amb els vots favorables

extraordinari) finançat amb càrrec al

8. Proposta de la Regidoria de Fes-

d’ERC, Junts i la CUP; el PSC i Desperta’t s’hi abstenen

.

Liquidació Festes de Maig 2019
Liquidació de despeses

Liquidació d’ingressos
Total (IVA inclòs)

(%)

Licitació d’orquestres i espectacles

21.598,50 €

17,56%

Concert “SAU 30”

22.264,00 €

18,10%

Altres actuacions i espectacles

11.188,00 €

9,10%

Programa Jove

12.461,18 €

10,13%

6.168,39 €

5,02%

26.646,32 €

21,66%

Lloguers

3.005,78 €

2,44%

Assegurances responsabilitat civil

5.442,57 €

4,42%

Altres serveis

2.606,34 €

2,12%

Sopar popular

11.616,00 €

9,44%

Seguretat i transport sanitari
- actes diversos
Actes taurins*

Total

Total (IVA inclòs)

(%)

Concert “SAU 30”

4.858 €

71,40%

Sopar popular

1.946 €

28,60%

Total

6.804 € 100,00%

122.997,08 € 100,00%

(*) Inclou totes les despeses derivades dels actes taurins, tals com serveis veterinaris i mèdics i taxes.
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LA MOSCA NEGRA

+ majoria absoluta, - govern eficient

La plaga de la mosca negra va aparèixer a les Terres

Ja dèiem la legislatura anterior que les majories absolutes
no són bones, però en els pocs dies que portem d’aquesta
legislatura, amb una majoria encara més gran, tot segueix
igual o pitjor....

de l’Ebre, l’estiu de 2005. La mosca negra té un radi
d’actuació d’uns 50 km des del lloc on neixen, això fa
que any rere any estengui la seva presència a una zona
geogràfica més àmplia si no es fa una important tasca
preventiva amb tractament de les aigües on cria les
seves larves.
Durant les diferents reunions mantingudes al llarg
d’aquests anys, els tècnics han explicat i recordat que
aquesta plaga és difícil d’eradicar, però que es pot tractar
amb antelació. Al llarg d’aquests darrers quatre anys,
hem reclamat al govern de la Generalitat que garanteixi
els pressupostos necessaris per fer-hi front. L’any passat
en una moció a través del Consell Comarcal del Baix Ebre
es va demanar que es creés una comissió de seguiment.
Tot van ser compromisos per part de la Generalitat, però
a principi d’aquest 2019 ni s’havia signat el conveni ni
s’havia autoritzat cap despesa al COPATE, que en no

- Realitzen la poda dels arbres en plena temporada turística.
- Instal·lació inadequada dels nous contenidors en campanya turística.
- La rotonda de les Cases en ple estiu, molestant a turistes
i ciutadans del nostre municipi.
- L’aire condicionat del centre cívic amb deficiències i a 45
dies de Quinquennals.
- Els pàrquings de les Cases fets un desastre, amb poca
capacitat i mal condicionats.
- Dutxes de les platges sense funcionar.
- El sostre del pavelló amb goteres de fa quasi 1 any i a 30
dies de l’inici de les activitats esportives.
- Manteniment de la via pública deficitari als 3 nuclis.
- ....
Ara la gent es queixa, però recordem que tenim el que el
poble ha votat!

tenir conveni, no tenia competències per controlar la
mosca negra.
La mosca negra afecta l’activitat agrícola, el turisme i la
salut. I això no es pot permetre de cap de les maneres.
Perquè no es pot improvisar amb la vida de les persones.
S’han de tenir clares quines són les prioritats. Reclamen
d’una vegada per totes que les Terres de l’Ebre tinguin
els mateixos drets que la resta dels territoris del país,
que el govern de la Generalitat atengui les necessitats
del sud de Catalunya.
Per això, al pròxim ple, els socialistes presentarem una
moció per exigir a la Generalitat que compleixi el conveni
amb el COPATE per garantir que l’any vinent no es torni
a produir l’error d’aquests darrers anys i que l’inici de
la primavera no sigui de nou un infern per a la gent que
vivim a les Terres de l’Ebre.
La salut de les persones i el seu benestar són fonamentals
per a nosaltres!
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De moment continuem igual, només quan es presenten
queixes/incidències a les xarxes socials com el facebook,
el govern municipal actua i per a nosaltres actua tard

i malament. Exemple? El mal estat del camí de Virol! en

data del 19 de juny de 2019, vam presentar una instància
oficial denunciant el mal estat del camí i el greu perill que

comportava (millor dit encara comporta) per als usuaris,

posant de manifest que aquest mal estat no era de feia uns
dies, ni d’uns mesos ni d’un any, a més a més s’instava a

estudiar la possibilitat d’eixamplament del mateix oferint-

mos a participar-hi activament. El silenci com a resposta
oficial. Només quan vam publicar les fotografies i les

instàncies al facebook van córrer a tapar quatre forats,
aquesta és la solució? Penseu per vosaltres mateixos.
Antoni Castro

Els grups municipals opinen
#LaCUPésBenestarAnimal

Punts lila... parlem-ne!

En plena campanya electoral i a través de la premsa, ens

Quan parlem de punts lila, referents lila, braçalets lila, ens
ve al cap una pregunta: el perquè de tot plegat. I llavors,
inevitablement, pensem: tant de bo no fos necessari.

vam assabentar que la regidoria de Salut havia decidit
rescindir el contracte amb SEPROANIMAL (Corralet),
l’empresa encarregada del servei de recollida d’animals
al nostre municipi.
Aquest acord es va adoptar en la Junta de Govern
local del 23 de maig, una setmana abans que acabes la
pròrroga del contracte:
“PRIMER. RESCINDIR el contracte subscrit amb
SERPROANIMAL SL, de Vinaròs,per a la prestació
del servei de recollida d’animals al municipi d’Alcanar,
amb efectes de data 31/05/2019, per no desitjar la seva
continuïtat.”
Des de l’Assemblea local de la CUP Alcanar - Les Cases
no estàvem d’acord que aquest servei estigues gestionat
per Corralet, així ho hem denunciat en diverses vegades.
Però per poder arribar a rescindir el contracte amb èxit
i que es pogués gestionar la recollida d’animals per
una protectora sense que aquesta es veies abocada
al col·lapse, durant el passat mandat s’hauria d’haver
començat a treballar amb la tinença responsable
d’animals, dotant a la policia local d’un lector de xip,
sancionant als propietaris que no tinguessin als animals
identificats i fent complir altres aspectes bàsics de la Llei
Catalana de Protecció Animal.
I ens fem una sèrie de preguntes:
Que passa amb els animals recollits al nostre municipi
per Corralet abans del 31 de maig de 2019?
El govern local d’ERC acorda rescindir un contracte set
dies abans del seu venciment sense tenir una alternativa
al mateix?
Qui presta actualment el servei de recollida dels animals
al nostre municipi?
#LaCUPésBenestarAnimal

Estem davant d’un tema complex, molt sensible, i alhora
actual i lligat als nostres espais d´oci.
Quan sortim de festa, volem passar-ho bé, evidentment, però si
preguntem a bona part de les dones, ens trobarem que moltes,
en algun moment de la nostra vida, ens hem sentit assetjades
per algun home: insistència davant del “no”, comentaris sobre el
seu cos. I algunes, també, han estat víctimes d’alguna agressió
sexual, en alguna de les seues formes, mentre l’únic que volien
era gaudir d’una estona de festa.
Hem dit PROU! Evidentment, cal actuar, i s’ha de fer des
d’un doble vessant. Per una banda, és urgent, necessari i
imprescindible fer-ne moltíssima pedagogia. S’ha de treballar
des de les escoles, els instituts, i a tots els nivells formatius
i amb tots els col·lectius, per eradicar les agressions i
assetjaments sexuals, per acabar amb la violència sexista. El
fet de ser dona o LGTBI no ens ha de fer sentir vulnerables,
i en aquest moment, lamentablement, és així. Per això cal
treballar-ho des de menuts, els pares i els docents tenim
l’obligació i la necessitat d’educar inculcant el valor de la
llibertat. Però no és una tasca dirigida al jovent únicament; a
tots els nivells, a totes les edats, amb tots els col·lectius, cal
molta pedagogia per a poder acabar realment amb aquesta
xacra social. Des del nostre equip de govern apostem per
formacions i tallers encaminats a fer-ne pedagogia.
Per altra banda, mentre existisquen aquestes accions, caldrà
que a les nostres nits de festa, hi haja els referents lila; davant
un assetjament o una agressió sexual, NO ESTEM SOLES.
Podem dirigir-nos a qualsevol de les persones que porten un
braçalet lila: tindrem l’acompanyament i la informació.
Hem fet campanya als establiments i comerços, buscant la
seua implicació, amb cartells de color ben lila, per tal que
a tothom li arribe el nostre missatge: VOLEM UN MUNICIPI
LLIURE D’AGRESSIONS I ASSETJAMENTS SEXUALS.
Apostem per la formació; tenim dos tècnics de l’Ajuntament
i una regidora formats específicament en punts lila; tot
l’equip de govern format en sensibilització en igualtat de
gènere, apostem per empreses de seguretat amb personal
format. I seguirem treballant.
Tant de bo un dia puguem parlar-vos del lila com un color, i
que la seua relació amb les violències sexuals siga només
un record del passat.
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Institut Sòl-de-Riu, vint-i-cinc anys d’història
Aquest curs 2018-19 l’Institut Sòl-de-

Maribel Ramon, que, en el seu primer

inici de les obres de substitució i ade-

Riu ha celebrat el 25è aniversari. Per a

discurs com a responsable de l’àrea

quació de la coberta de l’institut.

commemorar una efemèride tan impor-

d’ensenyament, va destacar la labor

Per la seua banda, la directora, Carme

tant, el centre ha dut a terme dos actes
al llarg de l’any. L’1 de febrer va fer un
acte institucional presidit pel conseller
d’Educació, Josep Bargalló, i el 28 de
juny, coincidint amb el tancament del
curs acadèmic, va organitzar un nou
acte que va reunir alumnes, professorat
i famílies, i en qual van participar el músic i pedagog Constantí Sotelo; Marià
Cano, adjunt a la direcció i responsable
de planificació escolar als Serveis Territorials d’Educació a les Terres de l’Ebre;
la directora del centre, Carme Caballé;
representants polítics municipals; la
presidenta del Consell Comarcal del
Montsià, M. Carme Navarro, i la regidora d’Ensenyament, Maribel Ramon,
acompanyada de l’alcalde, Joan Roig.
L’encarregada d’obrir l’acte va ser
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educativa de l’equip docent i va felicitar especialment el professorat que
n’ha format part al llarg de la història i
l’alumnat. “De l’institut us emporteu

l’aprenentatge, però també les vivències i els lligams afectius entre

companys i companyes, i també amb

els docents. L’institut ha contribuït a
fer-vos créixer no només en coneixe-

ments sinó també en valors. L’educació, la formació i l’aprenentatge
contribueixen a fer grans persones i

a fer gran el poble”, va dir. La regido-

Caballé, va fer un repàs de la trajectòria del centre. “Tot i que el comença-

ment no va ser fàcil i que teníem per
davant un gran repte de futur, ens

sentim orgullosos d’aquests 25 anys.
Som conscients, però, que hem de
seguir treballant per a continuar millo-

rant”. Caballé va destacar com a punts
forts de l’Institut Sòl-de-Riu l’atenció a

L’institut ha contribuït a
fer-vos créixer no només en

ra també va aprofitar la coincidència de

coneixements sinó també en

l’acte amb la celebració del Dia Interna-

valors. L’educació, la formació

cional de l’Orgull LGTBI per a remarcar
“els drets a la llibertat, la igualtat i la

no discriminació”. Va finalitzar la seua
intervenció amb l’anunci de l’imminent

i l’aprenentatge contribueixen
a fer grans persones i
a fer gran el poble

Vida local

la diversitat i l’acollida dels nous alum-

famílies representades en les diferents

nes que s’incorporen al centre, així com

juntes de les AMPA, els seus respectius

l’elevat percentatge d’alumnes graduats.

presidents i presidentes, els represen-

També va fer ressaltar la consolidació

tants del Consell Escolar, el personal del

d’activitats, com el teatre o la coral de
l’institut, a partir de la consolidació del
Pla educatiu d’entorn. D’altra banda, va
fer esment de la importància del projecte “Aprenem junts”, de la signatura de
convenis de formació professional dual
i del Pla català de l’esport a l’escola. La
transformació digital i tecnològica del
centre, el servei de mediació escolar, la
incorporació de l’educació emocional,
així com la tasca que es du a terme per a
potenciar l’aprenentatge de les llengües
estrangeres, el coneixement i l’ús de la
robòtica i la programació van ser altres
qüestions destacades del seu discurs.

centre i dels serveis territorials educa-

i 4t d’ESO es va graduar en educació
secundària obligatòria. Molts d’ells van
començar el nou batxillerat i, al juny de
1997, els primers 20 alumnes van obte-

tius, i, especialment, l’alumnat.

nir el títol de batxillerat LOGSE.

L’acte va finalitzar amb l’actuació de la

En aquests 25 anys de trajectòria de

Coral de l’Institut Sòl-de-Riu, coincidint
amb el seu 11è aniversari, sota la direc-

l’Institut Sòl-de-Riu, més de 1.550 alumnes s’han graduat en ESO. Aproximada-

ció de Gerard Ramon i Constantí Sotelo.

ment 680 alumnes han obtingut el títol

Més de dos mil alumnes han
obtingut una titulació a l’institut d’Alcanar

nic i uns 300 alumnes més, el de tècnic

Enrere queda aquella tarda del divendres 4 de febrer de 1994, quan es va inaugurar el tan desitjat i necessari institut
d’Alcanar. La construcció d’unes instal·

“Ens queda encara camí per recórrer

lacions modernes i funcionals posaven

facilitar encara més la participació de

d’anar-se’n fora del poble per a cursar

tenciar la participació en projectes in-

El curs 1993-94 l’Institut Sòl-de-Riu va

ment amb un record per als professors,

educativa de la LOGSE i va començar

en l’establiment d’estratègies per a

fi a la necessitat dels jóvens d’haver

les famílies, reduir l’absentisme i po-

batxillerat o formació professional.

ternacionals”. Va finalitzar el seu parla-

ser pioner en l’aplicació de la reforma

pares i mares traspassats, i amb una

amb 49 alumnes que havien cursat 3r

a caminar acollint l’alumnat de 1r, 2n i

menció especial als anteriors directors,

3r d’ESO, alhora que continuava oferint

Juan José Tomàs i Joan Josep Sancho.

els estudis de formació professional.

També va fer un reconeixement a les

El curs següent, la primera promoció

de tècnic de manteniment electromecàde gestió administrativa o comerç. Xics i
xiques que actualment són pares i mares
d’alumnes, professors, operaris en empreses, pagesos, electricistes, metges,
farmacèutics, investigadors, comercials,
emprenedors i tantes i tantes professions com es vulga imaginar. D’altra banda, més de 320 docents han format part
del claustre durant tots aquests anys.
El reconeixement al treball i la trajectòria del centre s’ha materialitzat en el fet
que els seus alumnes han estat guardonats amb quinze premis CIRIT Recerca
Jove i que en quatre ocasions el centre
ha obtingut aquest mateix premi, a més
d’un segon premi IDECE, així com nom-

.

brosos premis concedits per universitats i altres institucions
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El litoral i el folklore local marquen el
Cap de Setmana del Turisme
Activitats aquàtiques, visites guiades, actuacions musicals, etc.

de setmana, impregnaren d’història i troballes el mateix nucli

El Cap de Setmana del Turisme a les Cases presentà, els pas-

antic i el litoral casenc.

sats dies 2, 3 i 4 d’agost, una oferta d’activitats àmplia, diversa i

La festa Summer Magic, un viatge musical a través de l’evolució

plural, amb alguns denominadors comuns: la creació d’un ambient familiar i proper, l’efervescència de la cultura local, un entorn
tan paradisíac com dinàmic i una molt bona acollida.

del house i el techouse, tancà la jornada. Abans, la segona Master
Ciclo Indoor va fer suar a més d’un la fideuada del dinar popular.
Vuitanta bicicletes d’interior donaren una aparença al recinte por-

La projecció de la versió fan de la pel·lícula Indiana Jones y

tuari que poc, o no res, podia envejar al recentment finalitzat Tour

la corona de espinas, del productor i guionista canareu Lluís

francés. Des de la FECOAL, entitat col·laboradora, es valorà molt

Ortega, iniciava el cap de setmana i deixava ataüllar-ne el full

positivament l’activitat. “Es van superar totes les previsions. La

de ruta. Nominada als Premis Cinefan Festival 2019, el film és

demanda va superar les places disponibles i, fins i tot, s’hi va

una mostra de la vivacitat de la cultura i les inquietuds locals.

apropar un bon nombre de gent com a públic. A més a més,

El dissabte va tenir com a protagonista la costa casenca. Sis

vam tindre participants de totes les edats i d’altres munici-

sortides en golondrina primer i l’activitat “Vine i prova-ho”

pis”, explica Ramon Martí, president de la Federació.

després foren les primeres oportunitats d’endinsar-se en el

Diumenge estigué passat per aigua. Al matí, festa aquàtica amb

litoral de les Cases, que fascinà durant els tres dies a tot-

unflables a la platja del Marjal; a la vesprada, curs d’iniciació al

hom que s’hi acostà. Al mateix temps, al nucli antic d’Alcanar,

caiac a càrrec de l’empresa Paddle Van. L’espectacle infantil

s’iniciaven una sèrie de visites guiades que, durant el cap

Tri-circus, el multitudinari concert de Quico el Célio, el Noi i el
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Cultura
Fotos d’Àlex Espuny

Mut de Ferreries amb l’Agrupació Musical Canareva i l’activitat
Cel Obert posaren el punt i final al dia i, així, a un cap de setmana molt ben valorat des del consistori. “El Cap de Setmana
del Turisme és el resultat d’una reformulació que segueix en
evolució. El 2015 es passa de la Diada del Turisme al format
actual i, al mateix temps, es posa en marxa una proposta
que pondera molt més la vessant cultural i popular. A mesura que aquesta reformulació ha avançat, l’acollida també ha
estat més bona”, destaca Jordi Monfort, regidor de Turisme.
Des del consistori es pretén superar el tradicional turisme de
sol i platja, però sense deixar-ne de banda les virtuts. Els espectacles infantils “Al Marjal” són un exemple d’aquest procés,
el mantra del qual és la combinació del privilegiat entorn de la
costa casenca amb una transversalitat que done resposta a tota
mena d’inquietuds. “Estem completant l’oferta turística amb
propostes cada cop més culturals, que són les que creiem
que encaixen amb el que els ciutadans esperen. La nostra
oferta turística es va acomodant a la demanda. Estem aconseguint un equilibri dinàmic amb propostes fermes, però
que tenen capacitat per a adaptar-se al públic quan sigue
necessari”, conclou Monfort. Les classes de ioga a l’aire lliure,
els espais de joc creatiu o les visites teatralitzades a la moleta

.

del Remei són altres de les propostes que, juntament amb “Al
Marjal”, pretenen traçar aquest itinerari
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Tauler d’anuncis

CONCURS PER A L’ELECCIÓ
DEL CARTELL DEL 175È
ANIVERSARI DE LA BANDA
MUNICIPAL DE MÚSICA D’ALCANAR

L’Ajuntament d’Alcanar ha convocat un concurs per a l’elecció del
cartell commemoratiu del 175è aniversari de la Banda Municipal de
Música d’Alcanar, que va ser fundada el 3 de juny de 1845. El jurat
valorarà la creativitat, la composició, la dificultat, el disseny i l’originalitat dels treballs presentats, que han d’incloure en la seua proposta el
text “175è aniversari de la Banda Municipal de Música d’Alcanar”. Per
a participar en aquest concurs cal ser major d’edat. El període per a
la presentació dels treballs finalitzarà el pròxim 16 de setembre i
les obres s’han de lliurar al registre d’entrada de l’Ajuntament. Hi haurà tres premis: el primer serà l’edició oficial del cartell, un val de 250
euros i un parell de menús de les jornades gastronòmiques; el segon
consistirà en 175 euros i un parell de menús de les jornades gastronòmiques, i, finalment, el tercer premi tindrà una dotació econòmica de
100 euros i també un parell de menús de les jornades gastronòmiques.

El CEM La Fanecada Alcanar vol incorporar un/a monitor/a de natació i activitats dirigides i socorrista. El lloc de treball és de durada
indefinida i la jornada setmanal és de 35 hores. Els requisits són
els següents: ser monitor esportiu de natació per a cursets per a
infants des de 6 mesos fins a 12 anys, ser monitor d’activitats dirigides en sec i aquàtic, i ser socorrista aquàtic amb experiència mínima de 6 mesos. Les tasques consistiran a impartir cursos de natació per a infants de diferents edats, impartir i dinamitzar activitats
dirigides com spinning, GAC, pilates, abdoestira, coreografiades o
aquagim, i oferir servei de socorrisme aquàtic. La incorporació al
lloc de treball es farà al setembre.

OFERTA DE FEINA AL CEM
LA FANECADA

T’interessa? Ompli el formulari “Treballa amb nosaltres” que trobaràs al portal web del CEM.
Ja és possible inscriure’s a la XIII Pujada al Montsià, a través del web www.
pujadamontsia.cat. Fins al 31 d’agost, a més, amb un descompte del 25%.

INSCRIPCIONS OBERTES A
LA XII PUJADA AL MONTSIÀ
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El pròxim 29 de setembre, Alcanar tornarà a acollir la Pujada al Montsià –
Memorial Francesc Bort (Madro), que puntuarà per al XII Circuit Català de
Curses per Muntanya Terres de l’Ebre. Com en l’edició anterior, inclourà
quatre recorreguts: absolut, júnior, cadet i exprés. La marxa popular, en
canvi, presentarà una novetat important, ja que es farà conjuntament amb
la cursa exprés, amb un recorregut d’uns dotze quilòmetres. La marxa
popular, en el seu format tradicional, es desplaçarà al desembre, en el
marc de La Marató de TV3, amb l’objectiu d’enfortir, mitjançant l’atmosfera de les Quinnquenals, una marxa amb un tarannà molt local.
L’organització anima tothom a participar-hi i a gaudir de la jornada, que acabarà al pavelló poliesportiu amb una botifarrada. A més a més, informa tots
els comerços interessats que ja és obert el període de col·laboracions

.

L’inici de la celebració de Sant Cristòfol

Ara fa...
Soto, ajuda Ramon a fixar la imatge damunt
del seu taxi. Com que el sant estava custodiat a la botiga de Miguel, la benedicció va
tenir lloc a la plaça del Camí Ample.
Sant Cristòfol de 1965 ja va tenir una gran
afluència de vehicles de tot tipus i la festivitat
va agafar més envergadura, fins al punt que
van tallar el carrer del General Prim i van soltar
una vaqueta. Se sap que van posar de través el camió de Juanjo Ulldemolins. La gent
va xalar i els terrats d’aquell tram de carrer
eren plens. La benedicció dels vehicles es va
traslladar al carrer de Felip Pedrell, davant de
les escaletes de missa. A la nit, hi va haver
ball amb orquestra a la pista d’estiu del camp
de futbol. L’any següent la festa va continuar

Ramon Ulldemolins col·loca el sant a la capelleta situada a la cantonada del carrer Sunyer amb el carrer
Verge de Montserrat. L’acompanyen Jaime Zaporta, Bienvenido Alfara i Miguel Reverter (1965).

La celebració de la festa de Sant Cristòfol a

a l’organització i es té constància que ja hi

Alcanar es remunta a l’inici dels anys seixan-

va haver una gran participació de tractors i

ta. A partir d’aquestes fotografies, cedides
per la família del taxista Ramon Ulldemolins
Sancho, recordarem les primeres edicions
d’aquesta festivitat.

de maquinària agrícola. També es van beneir
moltes vespes i mobylettes, i, de tant en tant,
algun cotxe, però molt pocs. Una gran processó fins a l’entrada de les Fletxes, passant

Ramon lo Xulo va ser el primer taxista d’Al-

pel carrer de Sunyer, va tancar l’acte.

canar. L’any 1942 es va comprar un model

Va ser a l’edició de 1964 quan es va estrenar

Essex Sis de segona mà, amb el qual solia
fer serveis, principalment per a l’alcalde de
l’època, Pepet de Nàssio, i els regidors de
l’ajuntament, i també per a les famílies més
benestants del poble (la dels O’Connor, la del
marquès de Las Atalayuelas i la dels Suñer).
També era molt sol·licitat per a portar les

la figura de sant Cristòfol que avui conservem. La figura va ser adquirida per mediació
d’un viatjant de roba que freqüentava la botiga de Miguel Guimerà, lo Gorrito. Una de les

amb la mateixa programació, però en aquella
ocasió el ball va tenir lloc a la plaça Major.
Ramon va continuar al capdavant de l’organització de Sant Cristòfol i la celebració
va continuar tenint molt d’auge. Al cap de
cinc o sis anys, va decidir deixar-s’ho. Llavors la festa va caure en picat fins al punt de
conservar només la tradicional benedicció.
Poc després un grup de jóvens van decidir
prendre el relleu. La festa va anar creixent
novament. A més, hi van afegir la celebració d’un dinar de germanor per al col·lectiu
de xofers i taxistes. També van escollir una
pubilla que representés l’entitat a les festes
majors. Llavors s’anomenava dama d’honor. Així és com aquesta festivitat ha arribat

fotografies que acompanyen aquest article

fins als nostres dies.

recull el moment en què Andrés Subirats, lo

Fotos cedides per Provi Ulldemolins.

dones embarassades a parir a l’hospital de
Tortosa. Com a professional de la conducció,
Ramon sempre va estar afiliat a Montepio de
Conductors Sant Cristòfol de Tortosa. Als
anys quaranta l’entitat ja celebrava la festivitat
del seu patró a la ciutat ebrenca i Ramon hi
participava cada any per a beneir el seu taxi.
Juntament amb el seu amic i també taxista
Julio Falcó, Ramon va encarregar-se d’organitzar aquesta festivitat a Alcanar. La primera
edició va tenir lloc l’any 1962 i va consistir
sols en la benedicció dels cotxes i l’obsequi
d’una branqueta d’espígol amb la medalla
del sant. L’any següent es va afegir més gent

A punt d’estrenar la imatge de sant Cristòfol (1964). A la banda esquerra de la foto, Andrés Subirats
Gras (lo Soto) i Joaquín Reverter (Garrell). A la dreta, Ramon Ulldemolins. Els dos municipals són
Cesáreo i Jurado.
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Agost - Setembre 2019
Cultura

Tradicions

Ensenyament

· EXPOSICIÓ ‘PINZELLADES D’ESTIU’ DE L’ARTISTA
ESTEFER
L’exposició romandrà a l’Agrobotiga de les Cases fins al 31
d’agost i es podrà visitar en l’horari de l’establiment.

Salut

· TYRIKA FESTIVAL IBER
CAP DE SETMANA 27-29 DE SETEMBRE
· EXPOSICIÓ DE PINTURA DE LLAGOSTERA PITXÓ
I MARLENE OSUNA
INAUGURACIÓ:
27 DE SETEMBRE - 19.30 h

· VISITA GUIADA TEATRALITZADA AL POBLAT IBÈRIC
DE LA MOLETA DEL REMEI D’ALCANAR
DISSABTE, 24 D’AGOST - 20 h.
Lloc: Jaciment ibèric de la Moleta del Remei

· JORNADA DE PORTES
OBERTES AL JACIMENT
DE SANT JAUME D’ALCANAR
DIUMENGE, 25 D’AGOST - 10.30 h
Sortida des de l’aparcament del cementeri
L’activitat coincideix amb la finalització de la campanya
d’excavacions a Sant Jaume Mas d’en Serrà, el jaciment
canareu que data de la primera edat del ferro.
Organitza: L’Ajuntament i el GRAP-UB.

· SOPAR LITERARI TRINITARI FABREGAT
DISSABTE, 14 DE SETEMBRE
21 h
Lloc: Verger de la Mestra Gual

Formació

L’exposició romandrà a la Biblioteca Trinitari Fabregat fins al
31 d’octubre i es podrà visitar en l’horari de la biblioteca.

· SOPAR POPULAR DE FI D’ESTIU
DISSABTE, 31 D’AGOST
Lloc: Recinte portuari

Sopar per a tothom per a acomiadar l’estiu amb actuació
musical en directe.

· CELEBRACIÓ DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
DIMARTS, 10 DE SETEMBRE
19 h: demostracions i inflables per a xiquets i xiquetes
20 h: Ofrena a Rafel Casanova, tot seguit actuació de la
Banda Municipal, cantada de cançons per part de la Coral
Cor Iúbilo i ballada de sardanes. En finalitzar els actes hi
haurà sopar de pa i porta al mateix carrer amb un discjòquei
d’acompanyament.

Recomanacions literàries
01

Kokoro - El cor de les paraules
Sandra de la Cruz
Editorial Bridge
La il·lustradora Sandra de la Cruz arreplega en aquest llibre les experiències i emocions viscudes
en el seu viatge al Japó a través de poemes, pintures i 27 conceptes nipons (haikus) que no tenen
traducció al català, com Sakurafubuki, la pluja de pètals de flor de cirerer; Iki, que defineix la sensualitat elegant i sòbria, o Kokoro, la unió entre la ment, l’esperit i el cor. La bellesa dels haikus resideix
en l’efímer, en allò que succeeix en un moment de la natura, i l’autora aconsegueix plasmar-ho a la
perfecció a través de la seua ploma i les seues meravelloses il·lustracions.
Els poemes i reflexions mostren la faceta més íntima de l’autora i sorgeixen de l’experiència d’un
viatge al Japó més ancestral.
Kokoro. El cor de les paraules és un llibre d’una gran bellesa i sensibilitat, ple de meravelloses il·lustracions acompanyades de proverbis japonesos, reflexions i microrelats, amb els quals ens sentirem
identificats en més d’una ocasió.

22

Agenda
Lloc: a les oliveres mil·lenàries de l’Ermita del Remei
Un espai on podrem connectar amb la nostra essència.

· INTERCANVI DE PUBILLES I HEREUS
DISSABTE, 21 DE SETEMBRE
20:30 h

· XERRADA A CÀRREC D’ÀLEX FLORENSA SOBRE COM
COMBATRE LES ADDICCIONS

Lloc: Jardí de la mestra Gual

DIMECRES, 18 DE SETEMBRE - HORA I LLOC A CONCRETAR

· INICI DEL CURS ESCOLAR

· XIII PUJADA AL MONTSIÀ MEMORIAL FRANCESC
BORT (MADRO) i XII Circuit Català de Curses per
Muntanya Terres de l’Ebre.

DIJOUS, 12 DE SETEMBRE - 9 h

DIUMENGE, 29 DE SETEMBRE

Comença el curs escolar als
diferents centres educatius
del municipi

Informació i inscripcions: www.pujadamontsia.cat

· PROGRAMA DE COMPETITIVITAT
EMPRESARIAL
· CLASSES DE IOGA I TAITXÍ,
A LA PLATJA DEL MARJAL

Informació i inscripció: 977 732 013
desenvolupament@alcanar.cat

DIMARTS I DIJOUS

www.alcanar.cat/ocupació-i-formació

Lloc: Parc Sénior Biosaludable.

- PERSONAL BRANDING (8 h) · Inici 17/09/2019

CLASSES DE IOGA: DE 9 A 10 h.
CLASSES DE TAI-TXI: DE 20 A 21 h.
A càrrec de l’Associació Cultural Taitxí Ioga Pilates d’Alcanar.
Organitza: Col·lectiu Gastronòmic d’Alcanar i les Cases i
Ajuntament d’Alcanar

· IV JORNADES OBERTES

DIMARTS 17 I 24 DE SETEMBRE DE 16 A 20 h
- SEMINARI TÈCNIC: GESTIÓ DE TETRANYCHUS URTICAE
(ARANYA ROJA) EN CLEMENTINA · Inici 24/09/2019
DiMARTS 24 DE SETEMBRE
- AUTOMOTIVACIÓ I GESTIÓ DE L’ESTRÈS (5 h) · Inici 26/09/2019
- TREBALLADORS EN ACTIU I PERSONES A L’ATUR
DIMECRES 4 DE SETEMBRE DE 15 A 20 h

DE TERÀPIES COMPLEMENTÀRIES D’ALCANAR

- COMUNICACIÓ DIGITAL: EL MILLOR APARADOR PER AL TEU
NEGOCI (4 h) · Inici 30/09/2019

7 I 8 DE SETEMBRE

- TREBALLADORS EN ACTIU I PERSONES A L’ATUR
DILLUNS 30 DE SETEMBRE DE 16 A 20 h

02

Sirena
Jessica Love
Kókinos
Infantil
Aquest és un àlbum il·lustrat delicat i profund. Un llibre que celebra la
diversitat, ple d’amor i complicitat. El protagonista, Julià, és un xiquet
a qui li enxisen les sirenes i que sent que ell també és una sirena. Com
aquelles que ha vist al metro quan anava amb sa iaia. En veure-les es
queda fascinat i se li acut una idea: ell també pot convertir-se en sirena,
se sent una sirena i vol vestir-se com elles. Sa iaia comprèn els seus
sentiments i, lluny d’oposar-s’hi, el convida a descobrir aquesta identitat. Li regala un collar i l’acompanya a una desfilada plena de sirenes,
com ell. Vol que siga com ell vulga ser.
No fa falta gaire text per a expressar aquest missatge, que queda clar d’una
forma preciosa en aquest àlbum de Jessica Love, que ens transporta a un
espai exòtic, de colors vius, en el qual cadascú pot ser com vol ser.
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“Hem demostrat que amb esforç tot es pot aconseguir”
Mireia Fibla, capitana del Femení Alcanar Club de Futbol
L’equip Femení Alcanar CF s’ha proclamat

hem esforçat per aconseguir aquest resultat.

fa als partits, acostumen a ser el diumenge al

què any consecutiu. La humilitat, l’esforç i la

forçar perquè Verònica aconseguís marcar els

Durant el mes de juny vau fer entrenaments
oberts per a totes aquelles jugadores que
es vulguen incorporar al Femení Alcanar
CF. Com van anar?

aquesta temporada campió de la lliga per cinconstància han estat claus per a aconseguir

I en un dels últims partits tot l’equip es va esgols que li feien falta per a convertir-se en la

aquest resultat. A més de les victòries aconse-

segona màxima golejadora de la lliga.

el seu projecte tinga continuïtat amb la formació

Quina valoració feu d’aquests últims cinc
anys?

guides, el Femení Alcanar CF batalla per a que
del futbol base femení. És per això que durant el

passat mes de juny, els divendres, va organit-

zar entrenaments per a xiquetes a partir de tres
anys. Uns entrenaments que van obtenir molt
bona resposta per part de les futures jugadores.
Quina valoració feu d’aquesta temporada?

La primera vegada que et proclames guanya-

dora de la lliga es viu amb molta alegria, mol-

ta il·lusió, mentre que les altres vegades és

diferent. Crec que està clar que amb treball,
sacrifici, esforç, humilitat i companyonia...,

amb tots els valors que nosaltres intentem

El nostre objectiu era ser campiones, un ob-

transmetre al camp, es pot aconseguir un bon

per a això. Havíem guanyat quatre campio-

matí a les onze.

Estem molt satisfetes de la participació aconseguida en aquests entrenaments, que eren

gratuïts. Ja al primer entrenament una tren-

tena de xiquetes, d’entre quatre i dotze anys,

van venir a la Fanecada per a gaudir d’una
tarda de futbol. Per a moltes d’elles va ser el
primer contacte amb aquest esport. La nostra

idea amb aquests entrenaments és formar un
equip base.

jectiu molt ambiciós, però ens vam preparar

resultat.

Teniu un club nou, tat?

Com veus el futbol femení?

nats i ser pentacampiones era un pas més,

Sí, a principi de temporada van sorgir uns

Tant de bo quan jo vaig començar a jugar ha-

tres directament. Per això vam crear el Feme-

tats que hi ha actualment. En el meu cas vaig

que ens permet reivindicar el nostre esport i
donar-nos més a conèixer. Hem demostrat
que amb esforç tot es pot aconseguir.

A més de campiones de la lliga, el vostre
equip també s’emporta el reconeixement a
les jugadores més golejadores?

problemes i vam decidir gestionar-nos nosalní Alcanar Club de Futbol i ens vam inscriure
a la federació. De tota manera, ens agradaria que el base, els veterans i el primer equip

anéssem units amb un sol nom. Esperem que

gués estat com ara, amb totes les oportunipatir molt per a poder jugar, m’havia de des-

plaçar lluny. En canvi, actualment les xiquetes

que volen poden jugar a futbol. Amb tot, encara queda molt camí per recórrer.

Verònica Folguera i jo mateixa hem estat les

algun dia ho aconseguim.

màximes golejadores de la lliga, amb 53 i 56

Com es presenta la nova temporada?

De quins recursos disposeu per a poder tirar avant l’equip?

gols respectivament. Matemàticament ens vam

Serà una temporada marcada pels canvis. Hi

Les jugadores han de pagar-se de la butxa-

proclamar campiones quan encara faltaven

ha algunes jugadores que ens deixaran. Fa

ca la seua fitxa per a poder jugar. Aquí ningú

quatre jornades perquè teníem deu punts de

molts anys que estan aquí i tenen obligacions

diferència amb el segon equip. Durant aquesta

que no els permeten continuar amb l’equip.

cobra per jugar. Intentem que les despeses

temporada no hem perdut cap partit i només en

D’altra banda, estem formant jugadores joves

vam empatar un. Hem fet 229 gols i només ens

perquè encaixen al nostre equip.

n’han fet 26. Les nostres porteres, Mar i Carme,

Quins són els vostres horaris d’entrenament?

són les menys golejades de la lliga.
Significa això un rècord en el futbol femení?
No sé si hem fet cap rècord o no, però ens

Aquesta temporada els entrenaments són els

siguen les mínimes i, en aquest sentit, són
molt importants els patrocinadors. Sense ells
no podríem jugar perquè es generen moltes
despeses que nosaltres no podríem assumir.

.

També agraïm la col·laboració de l’Ajunta-

dimarts, dimecres i divendres, i per a la pròxi-

ment i de les nostres famílies, que ens ajuden

ma temporada ho estem gestionant. Pel que

molt per a poder tirar endavant

