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Salutació
Arriba la tardor i amb ella les esperades Festes d’Octubre, dedicades a la Verge del
Remei, que vénen carregades d’activitats per a tots els públics. Aquesta celebració cada
any té una fisonomia concreta, però mai s’oblida de les nostres tradicions i costums. En
aquesta edició hem apostat amb força per la cultura, per això en aquest llibret també hi
trobareu diferents exposicions i activitats programades durant tot el mes d’octubre.
El Pregoner de les Festes del Remei serà en Josep Poblet i Tous, President de la Diputació de Tarragona. La col·laboració i coordinació entre aquesta institució supramunicipal i
l’Ajuntament d’Alcanar és bàsica per tal d’optimitzar la prestació dels nostres serveis municipals. Per aquest motiu, des de fa anys treballem junts d’acord als principis de modernitat,
proximitat, no duplicitat, simplificació i gestió eficient.
Les administracions locals no passem pel nostre millor moment, per això, comptar amb la
complicitat de la Diputació de Tarragona és vital. No només pel seu suport tècnic, sinó també perquè vol que Alcanar compti amb infraestructures com el Mercat Municipal i perquè
aposta per la preservació del nostre patrimoni cultural. Així, contribueix a la conservació
i difusió del nostre llegat iber del jaciment de la Moleta del Remei i a posar en valor i revitalitzar la cultura.
D’altra banda, voldria donar la benvinguda i felicitar la pubilla major i pubilla major infantil, així com les pubilles, pubilles infantils, hereus i hereus infantils, que durant aquest
any representaran el nostre municipi, de ben segur que amb molta il·lusió.
Permeteu-me també un darrer agraïment a totes les persones que desinteressadament
col·laboren en l’organització de les Festes del Remei; a la Regidoria de Festes i a la
Comissió de Festes per la seua dedicació, a les associacions i entitats del municipi per
les seues propostes, i als serveis municipals, per fer-ho possible. I per descomptat, a tota
la gent del municipi, per participar-hi amb alegria i convivència!
Que tingueu unes molt bones Festes Majors!
L’ALCALDE,

Alfons Montserrat Esteller
Alcanar, octubre de 2016
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Salutació
“El meu país és tan petit
que des de dalt d’un campanar
sempre es pot veure el campanar veí.
Diuen que els poblets tenen por,
tenen por de sentir-se sols,
tenen por de ser massa grans,
tant se val! és així com m’agrada a mi
i no sabria dir res més.
Canto i sempre em sabré malalt d’amor pel meu país”.
PAÍS PETIT, Lluís Llach.
Ja tenim aquí novament les Festes d’Octubre en honor a la Mare de Déu del Remei,
unes festes que per damunt de tot signifiquen cultura, tradició, participació i emotivitat, els
dies festius d’Alcanar per excel·lència!
En aquest programa hi podreu trobar una gran varietat d’actes musicals, culturals, esportius i infantils, com ara balls de gala, concerts, actuacions teatrals, les tradicionals paelles
i la pujada en bicicleta, amb la visita a la Verge del Remei, la nostra patrona.
Com cada any, hem volgut tenir un especial record per aquells que, per uns motius o
altres, no hi són, i per aquells que formen part de l’essència del nostre municipi, amb
un homenatge al Canareu Absent i un altre a la vellesa, és a dir, als nonagenaris i
nonagenàries del nostre municipi. Però enguany no ens podíem oblidar d’Agustí Beltran “Guixa”, mític jugador del Club Deportiu d’Alcanar i figura essencial dels Veterans
d’Alcanar.
Aprofito per donar les gràcies a les entitats del nostre municipi per fer realitat aquest
programa tan divers, així com també a la Comissió de Festes i a tots els serveis municipals que han estat treballant de valent. I felicitar, especialment, les noves pubilles,
pubilles infantils, hereus i hereus infantils perquè comencen una etapa que segur recordaran per sempre més.
Us desitjo que gaudiu molt de les Festes del Remei, les nostres festes!
LA REGIDORA DE FESTES,

Mercè Fischer Cid
Alcanar, octubre de 2016
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Salutació
L’avinentesa de les festes dedicades a la Mare de Déu del Remei, em permet fer arribar
una cordial salutació a tots els canareus i canareves, juntament amb un desig de prosperitat per al poble.
En agraïment a la invitació que m’heu fet, distingint-me com a pregoner de la vostra festa major, vull fer un reconeixement a la tasca dels pobles com el vostre que, tot i no ser
massa gran, però amb l’energia pròpia d’un poble pagès, pescador, industrial i menestral,
contribuïu a fer gran el nostre país. Els pobles tenen presència, sobretot quan se sumen,
quan s’articulen en comarques i es projecten més enllà del seu terme, i Alcanar n’és un
exemple, i el Montsià, també.
Pobles com el vostre són vius i actius perquè saben construir-se en la diversitat, mantenirse en la riquesa cultural i projectar-se en la confiança i l’esperança. L’activitat agrícola,
industrial i turística d’Alcanar el situa en un dels primers nivells d’interès econòmic i cultural
de la comarca i això es constata molt bé durant els dies de festa i especialment durant
les festes extraordinàries, pel nombre de visitants que s’acosten a l’ermita i al poble i pel
programa festiu, que amb tanta cura heu preparat entre tots.
Espero i desitjo que aquestes festes, que tenen la Mare de Déu del Remei com a eix festiu
religiós i cultural, serveixin per donar a conèixer, encara més, els vostres valors i interessos
arreu.
Bona festa major a tots!
Josep Poblet i Tous
President de la Diputació de Tarragona
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PROGRAMA

FESTES DEL REMEI 2016 ALCANAR

						

Dijous, 6
19:00h.: Inauguració exposició de pintura i ceràmica “peixos i fòssils” de Mercè Barberà
i Conxa Ferrer. Lloc: Cisterna del Vall.

Divendres, 7
18:00h.: Cercavila per diferents carrers de la ciutat a càrrec de la Banda Municipal de
Música.
19:00h.: A l’Ajuntament es farà la recepció per les autoritats, pubilles, hereus, presidents
d’entitats i associacions al Pregoner de les Festes del Remei 2016, Josep Poblet i Tous,
President de la Diputació de Tarragona.
19:30h.: Imposició de les bandes a les pubilles, pubilletes i hereus i proclamació de
la Pubilla i Pubilleta Major. A continuació, pregó de festes a càrrec del Pregoner de les
Festes del Remei 2016, Josep Poblet i Tous. Lloc: Centre Cívic.
23:00h.: Cercavila de l’Agrupació Musical Canareva pels carrers de la ciutat.
23:50h.: Sortida de les pubilles, pubilletes, hereus, acompanyats per les autoritats des de
la plaça de l’Ajuntament. Amenitzaran el recorregut fins al Centre Cívic la Banda Municipal
de Música d’Alcanar i l’Agrupació Musical Canareva.
00:00h.: Ball de gala en honor de les pubilles, pubilletes i hereus, amenitzat per
l’ORQUESTRA MONTESOL. Les pubilles, pubilletes i hereus obriran el ball amb els acompanyants. Lloc: Centre Cívic.
		
...tot seguit, continua la festa!
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Dissabte, 8
10:30h.: Espectacular parc infantil amb gran varietat d’opcions per a totes les edats i gustos
(Inflables, tobogans, rocòdrom, karts, etc). Lloc: Plaça del Mirador.
11:00h.: Concentració de la X DIADA DEL CANAREU ABSENT. Acte de benvinguda. Lloc:
Plaça del Verger de la Mestra Gual.
11:30h.: Recepció per part dels representant polítics, parlaments i lliurament d’obsequis als
participants de la X Diada del canareu Absent. Lloc: Plaça del Verger de la Mestra Gual.
12:00h.: Plantada de nanos i gegants a la plaça de l’Ajuntament. (Colles participants:
Amposta, Camarles, Sant Carles de la Ràpita, Tortosa, Vinaròs, Benicàssim, Benicarló,
Pere Mata de Reus, “Golafre de Tortosa”, cap grossos del barri de Sant Llàtzer de Tortosa)
a càrrec de l’Associació Cultural, Popular i Tradicional “Benifallim”. A les 13:30h es marxarà
pel C/ Ramon i Cajal fins de la Plaça de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia
(Centre Cívic).
15:00h.: Partit de futbol femení entre el CD Alcanar femení i el CD Sant Jaume d’Enveja.
Lloc: Camp municipal La Fanecada.
16:30h: I Homenatge Agustí Beltran “Guixa” amb partit de futbol entre la Selecció Veterans Campionat Terres de l’Ebre i l’AV Alcanar. Lloc: Camp municipal La Fanecada.
17:30h.: Cercavila de les colles de nanos i gegants pels carrers Ramon i Cajal, Aspirantat Sant Jordi, Miquel Figueres, Passatge espanyol, Generalitat, Plaça Major, Felip Pedrell,
Almenara, Carolines, Alcalde Sanmartí, Plaça Major, Ramon i Cajal, Canonge Matamoros, i
Plaça del Mercat, a càrrec de l’Associació Cultural, Popular i Tradicional “Benifallim”.
18:30h.: Exhibició de gimnàstica rítmica a càrrec del Centre Esportiu Canareu. Lloc: Pavelló poliesportiu.
18:30h.: Xerrada arqueològica organitzada conjuntament pel GRAP de la Universitat de
Barcelona i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alcanar, en què els directors de les excavacions exposaran el darrers resultats obtinguts en la campanya d’excavació arqueològica
realitzada al jaciment canareu de Sant Jaume durant el mes d’agost. Lloc: Casa O’Connor.
19:30h.: Concert del Cor Iúbilo i la Coral García Julve de Vinaròs. Lloc: Auditori José
Antonio Valls.
20:30h.: Concert de l’Orquestra NUEVA ALASKA. Lloc: Centre Cívic.
22:00h.: XXVIIIè Festival de Bandes de Música, amb la participació de la Unió Musical de
Traiguera i la Banda Municipal de Música d’Alcanar. Lloc: Plaça de l’Ajuntament.
		
00:00h.: Ball de gala en honor de les pubilles, pubilletes i hereus, amenitzat per
L’ORQUESTRA NUEVA ALASKA. Les pubilles, pubilletes i hereus obriran el ball amb els
acompanyants. Lloc: Centre Cívic.
...tot seguit, continua la festa amb l’actuació de DJ’s locals.
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Diumenge, 9
FESTIVITAT DEL REMEI
08:30h.: Trobada de carrosses davant l’Ajuntament.
09:00h.: Sortida popular en romeria fins a l’Ermita del Remei, amb l’acompanyament de
les autoritats, pubilles, pubilletes, hereus i la Banda Municipal de Música.
La romeria comptarà amb la participació dels cavalls i carretes de l’Associació Canareva
d’Amics del Cavall.
En arribar-hi, es farà la tradicional Santa Missa en honor a la Mare de Déu del Remei,
Patrona d’Alcanar, amb acompanyament musical de la Rondalla Verge del Remei.
11:00h.: Jornada de portes obertes al poblat ibèric de la Moleta del Remei.
Organitza: Ajuntament d’Alcanar i Museu del Montsià. Obert fins les 14:00h.
12:00h.: Celebració de la segona missa, que comptarà amb l’acompanyament del Cor
Iúbilo.
En sortir de la missa hi haurà ballada de la sardana d’Alcanar, amb les pubilles, pubilletes
i hereus, i tothom que s’hi vulgui afegir. Lloc: Plaça de l’Ermita.
13:00h.: Repartiment de “paella del Remei”
(els tiquets es recolliran a l’Ajuntament al preu d’1 €uro).
17:30h.: VIII Baixada de carraus d’Alcanar, a càrrec de l’Associació Amics del Carrau. Enguany recuperem la cursa de carraus amb els dissenys més bojos, curiosos i divertits, que
de ben segur us faran passar una bona estona. Recorregut: Sortida de la Plaça del Mirador,
passant pel C/ La Bassa i finalitzant a la Plaça del Camí Ample.
Durant la celebració de l’acte, hi haurà animació musical a la Plaça de la Bassa. En finalitzar, es realitzarà l’entrega de trofeus i comptarem amb el concert de la “Finestra Buida”.
20:00h.: Actuació del Grup de Teatre Gresol amb l’obra “El Misteri del Museu”. Lloc:
Auditori José Antonio Valls.
22:30h.: Living Retro Music, un viatge a través del ball que recorrerà les diferents èpoques
de la música nacional i internacional, per COM-PASS BY JASDANSA. Lloc: Centre Cívic.
00:00h.: Nit de Remember amb animació a la zona dels Pubs. Lloc: C/ Sant Carles.
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Dilluns, 10
FESTIVITAT LOCAL
11:30h.: Matí de titelles en viu per a tots els públics. Matito, el protagonista de l’espectacle,
arriba amb un objectiu molt ambiciós: fer-nos xalar. Lloc: Plaça de la Bassa.
15:00h.: Pujada popular en bicicleta a l’Ermita del Remei amb l’inestimable col·laboració
de l’A.C.A. En arribar es farà la tradicional ofrena d’un clavell a la Verge.
Nota: L’organització (Ajuntament d’Alcanar) no es farà càrrec dels danys soferts pels participants que no segueixin les directrius i les instruccions dels organitzadors, tant pel que fa
a la pujada com la baixada.
Alhora s’adverteix que, per qüestió de seguretat, no es deixarà participar a ningú que no
porti casc.
17:30h.: HOMENATGE A LA VELLESA. Berenar per homenatjar als nonagenaris i nonagenàries d’Alcanar. Lloc: Centre Cívic.
19:30h.: Concentració de carrosses davant la plaça de l’Ajuntament.
20:00h.: Cercavila de cornetes i tambors pels carrers de la població a càrrec de l’Agrupació
de Timbalers Sant Isidre.
20:00h.: Desfilada de carrosses i batalla de confetti, serpentí i caramels..
		
(Recorregut: davant la plaça de l’Ajuntament, C/ Genariltat, C/ Ramon y Cajal, Avinguda
Catalunya, C/ Verge de Montserrat, C/ del Mar, Plaça Doctor Fleming i C/ Generalitat. Es
faran dues voltes).
Tot seguit els diables “Fotem-li Foc” d’Alcanar, ens acompanyarà pels carrers de la nostra
ciutat (Plaça del Mercat, Av. Catalunya, C/ Ramon i Cajal, C/11 de setembre, Av. Abril, Av.
Constitució) ballant amb foc fins a la Plaça de la Plataforma en Defensa de les Terres del
Sénia on acomiadarem les Festes amb un castell de focs d’artifici.
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ACTES FORA DE PROGRAMA

Dimarts, 11
11:00h.: IV Concurs de poesia a càrrec de la Residència l’Onada d’Alcanar.

Dimecres, 12
11:30h.: “SOL COM UN MUSSOL”: Espectacle infantil d’animació amb música en directe.
Vine a cantar i a ballar amb la Companyia Escalivada. Lloc: Centre Cívic.
12:00h.: Missa i Ofrena de flors en honor a la Verge del Pilar.
Lloc: Plaça de la Bassa, amb l’assistència de les autoritats locals i pubilles.
Col·labora: Associació de Veïns “La Bassa”.

Dissabte, 15
09:30h.: Itinerari per les Terres de Cruïlla - Jornades Europees de Patrimoni 2016
(Ruta del Cítric): L’objectiu de l’activitat és donar a conèixer el procés de producció dels
cítrics i la seua importància en l’economia d’Alcanar. Lloc de sortida: Edifici Vivers Alcanar
(C/ Joan Maragall, s/n). Organitza: Associació Cultural Lo Rafal. Col·labora: Viveros Alcanar
i Mancomunitat Taula del Sénia.
*Cal portar vehicle propi, beguda, roba i sabates còmodes per a caminar. La durada aproximada serà de 4 hores.
20:15h.: Festival Club Patí Alcanar, 25 anys d’art sobre rodes”. Lloc: Pavelló poliesportiu.
			

Diumenge, 16
De 10.00 a 13.00 h.: Oliveres mil·lenàries i agricultura ibèrica, orígens d’Alcanar -Jor
nades Europees de Patrimoni 2016
Es visitarà l’àrea d’oliveres mil·lenàries de l’ermita del Remei i el poblat iber, on s’explicarà
la introducció en el territori del Sénia del cultiu de l’olivera fa més de 2.000 anys, en el marc
dels intercanvis entre les cultures mediterrànies.
Lloc: Ermita del Remei.
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EXPOSICIONS
Exposició dels treballs de ceràmica i pintura realitzats pels alumnes de l’Escola Municipal
d’Arts Plàstiques (Secció Ceràmica i Pintura) d’Alcanar.
Lloc: Cisterna del Vall. Oberta fins al 16/10/2016.
Exposició “Art i flors als balcons”. Es tracta de la primera mostra a Alcanar d’art al carrer,
reunirà 36 obres d’artistes canareus o vinculats amb el municipi.
Lloc: Les obres estaran penjades als balcons de la plaça Major, carrer Felip Pedrell i plaça
Sant Miquel fins al 16/10/2016.
Exposició de pintura “Mirades de Sòl de Riu. Aquarel·les i cianotípies d’Antònia Renau i
Rosa Barenys amb aportacions de Montserrat Barenys. La temàtica de l’exposició són els
arbres i vegetació que trobem a Sòl de Riu.
Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat. Oberta fins al 28/10/2016.
Exposició “El teixit: del fil a la tela”. El Museu de les Terres de l’Ebre ha organitzat una
exposició que ens introdueix en el món del tèxtil a la protohistòria, a partir de text explicatiu
i la mostra de nombrosos materials arqueològics vinculats a aquesta activitat, procedents
dels jaciments de la zona.
Lloc: Centre d’Interpretació de la Cultura dels Ibers-Casa O’Connor. Oberta fins al
24/12/2016.
* L’exposició es podrà visitar divendres de 17.00 a 20.00h i dissabte i diumenge de
11.00 a 14.00h.
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Judit Sabaté Queralt
Comissió Sant Cristófol
Pubilla Major
23

Paula Reverter Pastor
Tradició Canareva
25

Paula Riba Bel
Comissió de Bous
27

Alba Fibla Aguiló
Club Patí Alcanar
29

Ainoa Segarra Reverter
Club Ballet Alcanar
31

Alba Obiol Ventura
Agrupació Musical Canareva
33

Jordi Pérez Camacho
Agrupació de Timbalers Sant Isidre
35

Elisabet Anguera Reverter
Agrupació Excursionista d’Alcanar
37

Alexandra Sancho Reverter
Ass. Esp.Veterans de Futbol Alcanar
39

Ainhoa Reverter Reverter
Centre Esportiu Canareu
41

Neus Salvadó Garriga
Club Bàsquet Alcanar
43

Paula Sancho Forcadell
Banda Munic. de Música d’Alcanar
45

Maribel Selma Fontet
A. de Mestresses de Casa d’Alcanar
47

Noemí Pell Crespo
Club Twirling Alcanar
49

Melanie Morales López
Associació Amics dels Cavalls
51

Nerea Bueno Fibla
Penya Ensapats
53

Ana Maria Buzuleac
Banda Munic. de Música d’Alcanar
Pubilla Major Infantil
55

Berta Agustín Fibla
Club Patí Alcanar
57

Abril Reverter Sancho
Club Ballet Alcanar
59

Iker García Fibla
A.C. Popular i Tradicional Benifallim
61

Gina Reverter Sancho
Agrupació Musical Canareva
63

Shelina Altés Pla

Agrupació de Timbalers Sant Isidre
65

Ingrid Monfort José
Agrupació Excursionista d’Alcanar
67

Ruth Belmonte Batiste
Societat de Caçadors Diana
69

Mar Roig Forés
Penya Carnavalera Margarita
71

Miruna Daniela Cret
Club Twirling Alcanar
73

Paula Beltran Casals
Penya Ensapats
75

Nayala Delmonte Chaler
Comissió de Sant Antoni
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