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Editorial
guany havien de ser normals. Però malauradament, les xifres
de contagis per coronavirus al municipi i al conjunt del país

són molt elevades i es troben a l’alça. Estem immersos en la

sisena onada i ara cal que siguem més responsables que mai,
sense deixar-nos emportar per la temor que paralitza.

La Generalitat ara obliga a presentar el certificat co-

vid per a entrar a la restauració, els comerços i els gim-

nasos. Per això, durant el mes de desembre, l’Ajuntament
ha posat en marxa dos punts de suport per a descarregar
el certificat covid, destinats a ajudar els veïns i veïnes

que tenen pocs recursos tecnològics, amb l’objectiu de

facilitar-los l’accés als diferents serveis.

Les autoritats sanitàries recomanen limitar les trobades en

espais tancats i tenir molta precaució a l’hora d’organitzar els
àpats de les festes. En aquest context, els carrers d’Alcanar

representen una escletxa d’optimisme i alegria davant la covid.
Gràcies a la implicació i la faena dels treballadors i treballa-

dores del comerç local, fer un passeig pels nostres carrers

significa descobrir tot l’esforç que hi ha darrere dels aparadors

nadalencs que llueixen com a veritables obres d’art.

Esteu convidats i convidades a visitar aquests establiments i

a gaudir de la seua decoració amb la música solidària de fons
que sona al carrer. I recordeu que la millor manera de fer un

agraïment al seu esforç és contribuir a fer gran el Nadal com-

prant al comerç menut i de proximitat. Enguany, més que mai,
ens sobren motius per a fer-ho.
Bones festes i feliç any 2022!

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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Vols denunciar una actitud incívica o posar en valor una bona
conducta ciutadana? Envia’ns la fotografia amb el teu nom al telèfon 696438188 o al correu electrònic comunicacions@alcanar.cat
Gràcies!

?

L’Ajuntament d’Alcanar, amb la col·laboració de l’entitat
aGOSaGATs, ha llançat una campanya de sensibilització amb motiu de les festes nadalenques, en contra de
l’abandonament animal i a favor de l’adopció, així com
sobre la responsabilitat que comporta regalar un gos o
un gat per Nadal. Adopta. No els abandones, ells mai no
ho farien! ;)

La Brigada Municipal d’Obres i Serveis ha reparat una
part de les voreres del carrer Rafael Alberti, després que
una veïna avisés que alguna persona les havia trencades a consciència amb un pic o escarpi. La col·laboració
entre la ciutadania i l’Ajuntament és vital per a detectar
accions incíviques i que impliquen una infracció. Gràcies
per la vostra col·laboració!

D’on ve este malnom?
Firme
Alguna vegada ens hem referit a les propietats físiques i les característiques personals d’algú com
a motiu del malnom. El cas d’este mes versa, també, sobre estes propietats.
Som a mitjan 1800, quan la gent amb 50 anys ja era vella. El desgast del camp i la mar, les faenes
de la casa... La vida en general era dura. Això passava factura al cos: la cara solcada d’arrugues,
l’espatla encorbada i els muscles caiguts, els genolls esventats...
Amb tot, un tal Agustí Fibla, vora la norantena –un vellet en tota regla!–, s’aguantava d’allò més bé.
Ert com un tito, com se solia dir de la gent ben pita, pujava les escaletes –en aquella època, un
pedruscall quasi intransitable– com si res, fent mitja rialla. “Mireu, com va de firme!”, deia la gent
en veure’l.
I així fou com a aquell vellet d’Agustí li va quedar el malnom de Firme, que ja apareix en documentació municipal del 1861. No em direu, com a mínim, que no és ben plantat, este malnom?
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“Tot i les adversitats, que
han estat moltes, estem al
voltant d’un 60% d’execució
del pla de govern”
perifèriques, sobretot de connexió amb les
explotacions agrícoles, que estan encara
afectades. Ja ho estaven pels aiguats del
2018 i els d’enguany han agreujat la situació. Un poble com Alcanar no té recursos
econòmics per a poder fer-se càrrec de tot
això. A més, estem desviant molts recursos
El mandat 2019-2023 ha arribat al seu

econòmics locals a la mitigació dels efectes

estat marcats per les conseqüències

exemple la subvenció de prop de 700.000

ria i per les pluges torrencials del pas-

nalment destinarem a fer pluvials i a millorar

calde, Joan Roig, per a fer balanç sobre

la repavimentació de camins a la zona d’Al-

fer un repàs d’algunes de les línies de

si en un futur torna a caure aquesta quanti-

equador. Els seus dos primers anys han

dels futurs fenòmens atmosfèrics, com per

dels aiguats del 2018, pel temporal Glò-

euros per a equipament de l’auditori, que fi-

sat mes de setembre. Parlem amb l’al-

les zones inundables del municipi, i també a

la gestió de la postemergència i per a

canar Platja per a reduir al màxim els danys

l’acció de govern.

tat d’aigua, que esperem que no.

Tal com vostè va defensar uns dies

De quina manera els fets de l’1 de se-

després dels aiguats, han estat una

tembre

qüestió de país?

pressupostos?

Sí, sens dubte. De fet, la mobilització de

L’esfera social ocuparà l’espai central dels

recursos de la Generalitat per a poder arreglar tots els desperfectes i infraestructures municipals i el seguiment que ha fet de
l’emergència ha sigut excepcional: dotze
conselleries implicades i un pressupost
d’1,2 milions d’euros. Precisament, s’ha
considerat el que ha passat a Alcanar com
una qüestió d’emergència que pot acabar
passant els pròxims anys a qualsevol poble del litoral català i, per tant, a banda
d’actuar ràpidament, penso que s’ha de
destacar que el cas d’Alcanar ha servit
com una experiència a l’hora de gestionar

condicionaran

els

pròxims

pressupostos municipals del 2022. Ja ho
feia per la pandèmia, però encara s’accentuarà més, perquè ara toca cobrir les necessitats de les infraestructures i les persones
més vulnerables. La gestió exemplar dels
recursos econòmics de l’Ajuntament els
darrers anys ha fet que tinguéssem un romanent molt important per a poder cobrir
estes necessitats i alhora continuar executant les obres més importants del mandat,
com l’auditori o l’Oficina Delegada de les

en la vida. Centenars de persones, de tots
els indrets de Catalunya, arribaven i ens
ajudaven sense descans i, precisament,
això ens va permetre no quedar-nos atrapats en el desànim.
A més, els aiguats ens han fet veure que
hem d’ordenar els nostres planejaments
urbanístics. Encara tenim estes herències
de plans urbanístics caòtics, sobretot a Alcanar Platja, que no tenen gens de sentit i
que no consideraven el pas dels barrancs,
ni els pluvials, ni el canvi climàtic, però ara
ja ho sabem i la nostra responsabilitat és
girar l’acció de govern cap a la prevenció i
la millora de les zones inundables.
Parlem ara del govern. Hem superat

l’equador del mandat. Quin balanç fa
d’aquesta primera part?

Tot i les adversitats, que han estat moltes,
estem al voltant d’un 60% d’execució del
pla de govern. Això, a l’equador del mandat, vol dir que és molt probable que poguéssem executar al voltant del 100% del
pla de govern i això és una cosa que s’ha
de tenir en compte en un poble que ha patit
dos aiguats, més el Glòria i el Filomena, a
banda de la gestió de la pandèmia que va
paralitzar la tasca de totes les administracions públiques. Farem tot el possible per
a arribar al 100% del nostre pla de govern.

seguirem executar estos projectes. Seria to-

Abans d’acabar el mandat, quina obra

talment inviable fer-ho si no el tinguéssem.

Tres mesos després, què queda per fer?

Al final de tot, quines lliçons en pot ex-

La majoria dels danys més visibles ja es-

traure personalment?

tan arreglats, però és important que tot-

Una de les lliçons que a mi em reconforta
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de l’1 de setembre i que no oblidaré mai

Cases. Gràcies a aquest romanent, acon-

futures emergències climatològiques.

hom entenga que hi ha infraestructures

moviment solidari que va aflorar després

com a dirigent polític i com a ciutadà és el

o quin projecte voldria veure finalitzat?

Un dels projectes és el futur auditori municipal, que respon a un model de poble
que té com a pilar fonamental la cultura.
També farem tot el possible per a arreglar

Entrevista
i millorar tot el que és l’entorn dels centres educatius i del pavelló poliesportiu i el
sector dels Codonyers, que és un projecte
urbanístic de molta complexitat que està
costant de portar a terme perquè hi ha diferents criteris tècnics i jurídics a l’hora de
desenvolupar-lo, però des de la Regidoria
d’Urbanisme s’estan fent tots els esforços
per a que siga una realitat. Finalment, volem reforçar el servei de neteja al municipi
per a respondre a les noves necessitats.
Parlant del futur auditori, en quin punt
de les obres ens trobem?

A principi del 2022 s’acabarà l’obra principal
de l’auditori i es licitarà el projecte complementari d’equipament electroacústic. Aquest
projecte inicialment havia de comptar amb
un pressupost de 700.000 euros. Ara, un cop
desviada la subvenció del Pla d’acció municipal per a la construcció de pluvials a la
zona escolar del municipi, el pressupost es
reduirà a 440.000 euros i està previst que es
licite també a principis d’any. De manera que
a l’any vinent l’obra estarà totalment acabada
per a poder-se inaugurar.
Recentment, també s’ha aprovat el

projecte executiu de la segona fase de

reforma de l’Escola de Música per a

El semàfor del
pla de govern

poder ser un conservatori. Per què un
conservatori a Alcanar?

Aquí tenim dos escoles de música i centenars de famílies que tenen la música com a

tre país. Penso que això s’ha aconseguit per
la qualitat del producte i el nivell dels restaurants. A més, hem rebut molts visitants que
venen a tastar els nostres productes i que

eix principal de l’activitat extraescolar i curri-

ara també es poden allotjar als Josepets.

cular. Històricament, hem sigut un poble que

El segon objectiu és posicionar les Cases

ha girat culturalment al voltant de la música
de banda i tenim detectat que moltes persones s’han de desplaçar a conservatoris
d’altres poblacions per a acabar els estudis
superiors de música. Nosaltres, finalment,
vam decidir fer un pas més. L’Escola de
Música continuarà sent escola de música,
però també es podran fer estudis superiors
de música clàssica i moderna. Aquesta actuació, juntament amb la construcció del nou
auditori, l’impuls del grau de Discjòquei i So,
i la reforma de l’antic escorxador són el full

com a referent de l’activitat nàutica, vinculat al model de desenvolupament turístic,
gràcies també a la implicació del Club Nàutic i l’escola de les Cases. Hem introduït
esta activitat nàutica a l’Escola Marjal i actualment hi ha al voltant de 56 xiquets i xiquetes que fan aquesta activitat curricular,
és a dir, que van a fer vela. Ara l’objectiu de
la Regidoria d’Educació és ampliar aquesta
activitat als xiquets i xiquetes d’Alcanar.
Per acabar, quin missatge voldria traslla-

de ruta per a assolir aquest model de poble

dar a la ciutadania a les portes de Nadal?

que defensem en el nostre pla de govern, ba-

Espero i desitjo que tothom puga tenir uns

sat en la cultura i la música com a motors de
desenvolupament social i econòmic.
Un altre dels projectes que heu emprés

durant aquest mandat ha estat posicio-

nar Alcanar com a destinació turística
associada a l’activitat nàutica.

dies de descans i que passe unes bones
festes. Evidentment, també he de demanar molta prudència a l’hora de fer trobades, ja que malauradament ens trobem
immersos de ple en la sisena onada, amb

.

xifres de contagis molt elevades. Com

El primer objectiu turístic era posicionar les

sempre he dit, vencerem el coronavirus

Cases com a referent gastronòmic del nos-

amb la implicació de tots i totes

Verd: 56,57%
Ambre: 31,4%

Podeu consultar el pla de govern i el
semàfor complet al web alcanar.cat.

Roig: 12%
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495.500 euros en ajuts extraordinaris
al comerç i la restauració pels aiguats
del setembre i ampliació de la
partida amb 100.000 euros
El setembre passat, el conseller d’Em-

ros, depenent del grau d’afectació que

presa i Treball, Roger Torrent, va fer una

van patir i dels dies de tancament obligat

“Això no obstant, des de l’Àrea de
Desenvolupament Local de l’Ajunta-

visita institucional a Alcanar i va anun-

per les conseqüències dels aiguats.

ciar que el seu Departament, a través

“Aquest centenar d’establiments del

havia algunes empreses i alguns au-

pagament d’esta ajuda, que atenuarà

a la convocatòria i es va contactar

carar la campanya nadalenca. Per tant,

ves”, explica Jordi Monfort, regidor de

explicat Joan Roig, alcalde d’Alcanar.

en uns 100.000 euros més.

En concret, el Departament d’Empresa i

L’alcalde ha conclòs amb “un agraïment

del Consorci de Comerç, Artesania i
Moda (CCAM), destinaria al voltant de
500.000 euros en ajuts als sectors del
comerç, la restauració i els serveis del
terme municipal d’Alcanar afectats pel
temporal de pluja de l’1 de setembre.
En aquest marc, fa uns dies va sortir
la resolució d’aquesta línia específica
d’ajuts, que anuncia la concessió de
495.000 euros en ajuts directes i a fons
perdut que rebran 106 persones empresàries i autònomes de comerços, bars,
restaurants, cafeteries i serveis assimilats d’Alcanar, les Cases i Alcanar Platja.
Les ajudes d’aquesta convocatòria extraordinària són d’entre 3.000 i 8.000 eu-

ment d’Alcanar es va detectar que hi

municipi rebran abans de final d’any el

tònoms que encara es podrien acollir

els efectes dels aiguats a l’hora d’en-

amb el CCAM per a cercar alternati-

arriben en un moment molt oportú”, ha

l’àrea. Finalment, s’ha ampliat la partida

Treball ha rebut 122 sol·licituds. Del total,
11 no s’han admès, la majoria perquè
un mateix establiment n’havia presentat més d’una i d’altres perquè no eren
establiments que es poguessen beneficiar d’aquesta convocatòria o perquè no
eren empreses del municipi canareu. En
les cinc restants, els mateixos sol·licitants ja hi havien desistit prèviament.

molt gran a l’equip tècnic de l’Àrea de

Desenvolupament Local de l’Ajuntament d’Alcanar per la gran feina feta,

així com a l’Àrea de Comerç del De-

partament d’Empresa i Comerç de la
Generalitat, que ha estat en contínua

comunicació amb el nostre consistori

.

per a materialitzar aquesta ajuda tan
necessària per al municipi”

L’Ajuntament d’Alcanar suspèn
la taxa per llicència d’obertura
d’establiments i activitats
aquesta mesura vol seguir facilitant el

El Ple municipal del 25 de novembre va

l’any 2022 estiguen exemptes del paga-

acordar de modificar l’ordenança fiscal

ment de la quota tributària que afecta

número 5, reguladora de la taxa per lli-

la taxa regulada en aquesta ordenança

prendre una activitat al nostre poble”.

fiscal. La suspensió tindrà efectes de l’1

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, afegeix

cència d’obertura d’establiments i activitats, per segon any consecutiu, amb la
unanimitat de tots els grups municipals,

de gener al 31 de desembre de 2022,
tot i que es podrà prorrogar si les cir-

camí de les persones que volen em-

que “la proposta s’emmarca en el
conjunt de polítiques que es van acti-

llevat de la CUP, que hi va votar en con-

cumstàncies ho requereixen.

tra. D’aquesta manera, s’estableix un

Jordi Monfort, regidor de l’àrea, explica

nomia davant una situació econò-

setembre i del context de pandèmia,

extern”

mecanisme per tal que totes aquelles
activitats que s’emprenguen al llarg de
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que, “després dels aiguats de l’1 de

var l’any passat per a reactivar l’eco-

.

mica complexa a causa del context

Actualitat municipal

Aquestes dates
festives recorda....

La velocitat és un dels factors principals que causen accidents de trànsit. En cas d’accident, l’excés de velocitat
augmenta al voltant d’un 60% la mortalitat. En vies urbanes les xifres són molt rellevants: en cas d’atropellament augmenta un 80% el risc de mortalitat.

Sabies que...
Recórrer 2 quilòmetres pel nucli urbà a 50
km/h costa al voltant de 2 minuts i 30 se-

2 km

2 min i 30 s

2 km

4 min

gons. La mateixa distància a 30 km/h es fa
amb uns 4 minuts. Per tant, només es produeix un estalvi d’1 minut i 30 segons si fa
no fa pel fet de conduir 20 quilòmetres per
hora més ràpid.

Alhora, l’increment de velocitat produeix un Risc de mortalitat en cas d’atropellament:
augment del risc de mortalitat en cas d’atropellament: si se circula a 30 km/h el risc de
mortalitat és d’un 10% i va augmentant fins al
10 %
90% si se circula a 50 km/h.

Malgrat l’estalvi menut de temps, el risc d’atro-

Fem un poble més
segur, reduïm la
velocitat,
guanyem vida!

pellament mortal entre conduir a 30 o a 50 km/h,
si un menor o qualsevol altra persona travessa
el carrer davant nostre, augmenta un 80%.

90 %

.

La reflexió és: paga la pena estalviar 1 minut i 30 segons si s’augmenta el risc d’atropellament mortal fins al 90%?
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Finalitzen les obres d’ampliació i millora de l’antic escorxador d’Alcanar

L’Ajuntament d’Alcanar ha finalitzat les

cultura i la música com a motors de

recció i l’altra l’arxiu, que connecta amb la

obres d’ampliació, reforma i millora de

desenvolupament social i econòmic”.

nova sala d’assaig.

l’edifici de l’antic escorxador, que alberga

El projecte s’ha basat en el cobriment d’una

Ivette Fibla, regidora d’Urbanisme, explica que

la seu de l’Agrupació Municipal Canareva
(AMC). El projecte es va adjudicar el mes
d’abril d’enguany a la mercantil Moiras
Serviobra, SL, per un import de 95.232,51
euros (IVA inclòs). L’obra ha rebut una
subvenció de 30.000 euros de la Diputació de Tarragona. La resta ha estat finançada per l’Ajuntament d’Alcanar.

part del pati posterior, on s’ha construït
una nova sala d’assaig diàfana i de grans
dimensions, amb 10 m de profunditat per
12.50 m de llargària, sense pilars centrals
ni cap altre element al mig. La coberta de la
nova sala s’ha dividit en dos parts: la part
plana, de 2,70 m de llargària i 2,60 m d’al-

“s’ha procurat un disseny senzill i agradable, que estiga d’acord amb l’entorn i amb
les necessitats actuals, garantint al màxim
l’entrada de llum i la ventilació natural”. Per
a poder adaptar l’edifici als criteris actuals
en matèria d’accessibilitat i protecció contra
incendis, també s’han dut a terme obres de

çària, i la part inclinada, aixecada respecte

millora de les rampes d’accés.

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, destaca que

a la primera per a permetre l’entrada de

“aquesta actuació, juntament amb les

llum i ventilació natural. El projecte també

“Per a l’AMC ha representat una millora

obres de reforma de l’EMMA i de crea-

ha inclòs obres més menudes de reforma

ció del conservatori, la construcció del

de l’anterior sala d’assaig, que s’ha dividit

nou auditori i l’impuls del grau de Disc-

en dos: una cambra tancada destinada a

jòquei i So, són els passos per a assolir

hem guanyat també una nova aula per al

aula d’estudi i assaig, i una sala oberta per

aquest model de poble que defensem

llenguatge musical, on podran fer classe

a permetre el pas a les dos aules existents,

els més menuts. Estem molt contents”,

en el nostre pla de govern, basat en la

de les quals una acollirà el despatx de di-

afegeix la seua presidenta, Fani Pla

Visites a l’auditori
Coincidint amb la recta final de les

faran ús del nou equipament. “Tal com

obres de construcció del nou Auditori

vam fer el febrer del 2017, mitjançant

José Antonio Valls, durant aquest dar-

les reunions participatives en la fase

rer trimestre de l’any s’han organitzat

de redacció del projecte executiu,

visites destinades al teixit associatiu.

per a preguntar com volien que fos

Des de les regidories d’Urbanisme i

el nou equipament, ara també volem

Participació Ciutadana es considera

que siguen els primers a veure els re-

necessari tenir en compte les opinions

sultats dels treballs de reforma”, con-

i els suggeriments dels col·lectius que

clou Fibla
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.

molt important, ja que en l’anterior sala
d’assaig es feia complicat poder assajar
per un tema de capacitat. Amb la reforma,

.

Actualitat municipal
L’Ajuntament asfalta 15 camins arran de la concessió
de les subvencions pels aiguats del 2018
El mes de novembre va començar les

tuacions tindran aquest 50% de fons

obres d’arranjament de camins del muni-

municipals, menys la primera de totes,

cipi, arran de les subvencions pels aiguats

als camins d’Alcanar Platja, en què el

del 2018 concedides per l’Estat espanyol.

finançament és compartit entre l’Estat

Les obres es van començar a licitar a

espanyol i la Generalitat de Catalunya”,

l’agost del 2021 perquè la bestreta dels

afegeix Joan Roig, alcalde d’Alcanar.

diners de la subvenció va ser efectiva al

Camins d’Alcanar Platja: de la Mestra,

juliol del 2021.
El projecte de pavimentació consisteix en
l’asfaltatge de tota la longitud i amplada
dels camins. De moment ja s’ha actuat en
sis, tot i que està previst d’adequar-ne un
total de quinze dins la partida pressupostària d’enguany.
Ivette Fibla, regidora d’Urbanisme i Ordenació del Patrimoni, explica que “el 2018
es van dividir les sol·licituds en vuit sectors; uns quants d’aquests ja estaven
en licitació quan van arribar els aiguats
de l’1 de setembre de 2021”. Després de
les pluges torrencials del mes de setembre, s’han mantingut les actuacions en els
camins on no hi ha hagut canvis substancials respecte al seu estat després dels
aiguats del 2018 i on, per tant, continuen
essent vàlids els projectes inicials de reparació del paviment.
“Hi ha un parell de sectors que s’han
hagut d’aturar, ja que són zones, com
la dels Castellans o Sant Jaume, on hi

de Codonyol, del Mas del Cec i del Llop
Els primers camins a asfaltar-se han estat
quatre d’Alcanar Platja, que uneixen l’antiga carretera nacional i la nova nacional: el
camí de la Mestra, de Codonyol, del Mas
del Cec i del Llop. La Junta de Govern Local del 29 de setembre de 2021 va adjua través d’una licitació i per un import de
184.962 euros (21% d’IVA exclòs).
Aquesta actuació, a diferència de la resta, té un 50% de finançament de l’Estat
espanyol i l’altre 50% de la Generalitat de
Catalunya.
Camí de Càlig i dels Barranquets
dels Barranquets II, dins el sector A. La
Junta de Govern Local del 13 d’octubre
de 2021 també va adjudicar les obres a
l’empresa BECSA, SA, a través d’una licitació i per un import de 97.929,18 euros
(21% d’IVA exclòs).

projectes de reparació dels danys del

La resta de sectors estan ja licitats i ad-

aquests projectes, siga fent-ne un de
nou o fent-hi un annex”, afegeix Fibla.

Camí de la Mestra

També s’han asfaltat el camí de Càlig i el

Pròximes actuacions

lat amb la Generalitat per a replantejar

Camí de Codonyol

dicar les obres a l’empresa BECSA, SA,

ha hagut molts danys i, per tant, aquells
2018 ara ja no són vàlids. Ja hem par-

Camí de Càlig

Camí del llop

judicats i està previst que els treballs
s’allarguen fins a les pròximes setmanes.
En concret, s’actuarà en els camins del
sector B –de les Mallades–, del sector C –

Les actuacions que es faran gràcies a les

del Tancat de Codorniu, Trimar, Vell de les

subvencions pels aiguats del 2018 seran

Cases i prolongació de Virol– i del sector

finançades en un 50% per l’Estat espa-

E –Montecarlo, del Carles III, de l’Aiguas-

nyol i en un altre 50% per fons municipals.

sera sud, de la Mestra en el tram de dalt

“Per tal de poder aprofitar al màxim

de la CN-340– i l’any vinent s’actuarà en la

les subvencions del 2018, totes les ac-

resta de sectors

Camí del Mas del Cec

.

Camí dels Barranquets
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Més de 4.100 persones pernocten a l’alberg dels
Josepets durant la temporada d’estiu
La campanya estiuenca a l’alberg dels
Josepets ha estat molt positiva. L’equipament municipal ha acollit 4.175 persones,
3.217 de les quals s’hi han allotjat a través
d’estades i 958 han estat particulars.
Això no obstant, la temporada ha estat
marcada per dos factors determinants:
d’una banda, els efectes de la cinquena
onada de la pandèmia, que va ocasionar
la disminució del nombre de participants
en alguns dels grups, i, de l’altra, els aiguats de l’1 de setembre, que van obligar

a l’any vinent és seguir aprofundint en

aquest programa i allargar-lo més enllà
de la temporada estival”.

“El nostre objectiu és afavorir una dinà-

mica de grups que vagin repetint l’estada als Josepets per a generar un aplacament de l’estacionalitat. Per a fer-ho
possible, treballem amb la Regidoria de

Turisme, promovent activitats vinculades

a l’esport nàutic per a fer el destí atractiu,
no només per la seua gastronomia i tran-

quil·litat, sinó també per la seua oferta

a tancar l’equipament durant uns dies.

d’activitats de lleure”, comenta Riu.

La Fundació Pere Tarrés, responsable de

En aquest sentit, Jordi Monfort recalca “la

la gestió, té com a objectiu acostar els
atractius culturals, esportius i històrics de
la zona a famílies i escoles, i també a caus
i esplais, així com al públic familiar.
La campanya d’estiu va començar a principis de juny amb la participació d’alguns
grups escolars. Durant el mes de juliol hi
han participat altres grups organitzats (esportius, colònies, etc.), tot i que a causa
de la cinquena onada els grups van ser
força més reduïts.
A l’agost i al setembre hi ha destacat
sobretot el turisme familiar, atret per les
ganes de conèixer les Terres de l’Ebre.
Aquesta temporada la Fundació ha organitzat un programa pedagògic dinamitzat
per monitors amb activitats educatives, de
lleure i esportives entorn de la mar i la pesca, i també de la història i l’arqueologia.
En aquest sentit, han conviscut el programa “Vacances en família”, de la Fundació
Pere Tarrés, i el programa Xanascat, de
l’Agència Catalana de la Joventut.
El regidor de Turisme, Jordi Monfort, ha
valorat positivament aquesta incorporació:

“Estratègicament, és important allargar

la temporada turística i desestacionalitzar-la, i «Vacances en família» és una bona
eina per a caminar en aquesta direcció”.

Albert Riu, director del Servei de Colònies
de Vacances, explica que “l’objectiu per
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col·laboració amb el Club Nàutic i l’apos-

ta de l’Ajuntament per promoure l’activi-

tat nàutica i fer-la accessible durant bona
part de l’any, per a contribuir a incremen-

tar la demanda i a reforçar el posicionament de les Cases com a destinació vinculada també a l’esport nàutic”.

Monfort recorda que, “tal com preveu

el pla de govern, treballem per a dinamitzar el poble en l’àmbit turístic i per

a posicionar-lo com a destinació de referència”. Les Cases, diu, “ha de seguir
sent una destinació gastronòmica de

referència, però, alhora, també cultural
i de serveis; per això és molt important
continuar treballant amb els diversos

agents privats, per a configurar una

oferta de serveis atractiva que contribuïsca al posicionament del municipi”.

L’alberg dels Josepets ofereix 76 places,
distribuïdes en 22 habitacions de tres o qua-

tre places, adaptades per a persones amb
capacitats diferents, i un despatx annex per

Vacances en família
El programa de la Fundació Pere
Tarrés pretén que pares i fills puguen

gaudir d’uns dies de vacances amb
una proposta alternativa al turisme

tradicional i que els últims anys ha

tingut una àmplia acceptació per
part del públic.

a mestres o educadors amb grups escolars

D’altra banda, l’altre programa de

i dos sales polivalents amb zona de televisió,

l’Agència Catalana de la Joventut,

llers, de jocs i d’audiovisuals. A la part superi-

familiar compartit, entès com una

o de lleure. També té una cuina, un menjador

vacances en família, impulsat per

de lectura i multiusos, d’informàtica, de ta-

té l’objectiu de potenciar el lleure

or s’hi troba una terrassa amb vistes a la mar,

pràctica educativa, i afavorir alhora

solàrium i relaxament, equipada amb gandu-

la unitat familiar i d’aquests amb les

.

la muntanya i les Cases, destinada a zona de

la convivència entre els membres de

les i tauletes per a prendre el sol

altres famílies participants.

Actualitat municipal
25-N: programació diversa de l’Ajuntament per a lluitar
contra la violència envers les dones
L’Ajuntament d’Alcanar, amb motiu del

sexistes o discriminatòries no tinguen ca-

la Banda Municipal de Música d’Alcanar

25 de novembre, Dia Internacional per a

buda a cap llar del nostre municipi”.

l’Eliminació de la Violència envers les Do-

Uns dies abans del 25-N, es va instal·lar

El divendres 26 la CIA Sinergia va repre-

un punt lila i multicolor al mercat municipal

sentar l’espectacle Femin(ismes) al Casal

d’Alcanar i les Cases per a informar tota

Cívic, una obra de caràcter performatiu i

la ciutadania sobre la xacra de la violència

innovador, amb un component molt fort

sexista i els recursos a l’abast per a fer-hi

d’estudi i recerca al darrere. L’endemà va

front. Aquest mateix punt també va estar

impartir el taller “(R)evolucionem el gène-

disponible a l’Institut Sòl de Riu amb l’objec-

re” a la Biblioteca Trinitari Fabregat, adre-

tiu de conscienciar les noves generacions.

çat a xiquets i xiquetes de cinc a dotze

El dijous 25 es va celebrar l’acte institucio-

anys, per a trencar els estereotips de gè-

nes, amb la col·laboració de les entitats,
els centres educatius i la ciutadania, va organitzar una programació especial durant
la segona quinzena del mes de novembre
que s’allargarà fins al gener per a promoure la lluita contra aquesta xacra social més
enllà d’un dia assenyalat.
Maribel Ramon, regidora de l’àrea, explica que “enguany des del consistori hem
proposat una programació àmplia que

ha buscat la complicitat de l’institut
d’Alcanar. La nostra aposta és clara:
visibilitzar, condemnar, buscar compli-

citats i fomentar la prevenció des dels
més menuts i joves”.

En aquest sentit, Joan Roig, alcalde d’Alcanar,

afegeix que “la col·laboració de tots i totes
és imprescindible; cal que les actituds

del dissabte següent.

nal i la inauguració de l’exposició “Trenca

nere mitjançant el joc escènic.

el silenci a través de l’art”, al Casal Cívic

Pel que fa la programació de gener, el dis-

Trinitari Bel, organitzada per la Direcció

sabte 22 la CIA Sinergia impartirà el taller

General d’Acció Cívica de la Generalitat,

“(R)evolucionem el gènere” a les Cases.

amb la col·laboració de l’Ajuntament i

El mateix dia, a les 18 h, tindrà lloc una

l’Aula de Fotografia d’Alcanar. Tot seguit,

marxa exploratòria també a les Cases per

l’alumnat de quart d’ESO va llegir el mani-

a detectar zones negres que s’hagen de

fest del 25-N a l’Institut Sòl de Riu. El ma-

millorar amb relació a l’urbanisme i la il·lu-

teix alumnat va tornar a llegir el manifest

minació. El dissabte 29 la marxa explora-

institucional al concert de Santa Cecília de

tòria es farà a Alcanar.

#NomésSíésSí
L’Ajuntament d’Alcanar treballa permanentment per
a ser un municipi lliure d’actituds sexistes, racistes i
LGBTI-fòbiques a través de la campanya «#noméssíéssí Alcanar, les Cases i Alcanar Platja, espais lliures d’agressions sexuals i comportaments sexistes,
racistes i LGBTI-fòbics».
Entre altres accions, es reparteixen tovallons i cartells
als establiments de restauració amb un missatge de
rebuig de la violència masclista i el número de telèfon
d’atenció a la víctima, i s’instal·la un punt lila i multicolor als actes festius de lleure nocturn, com a punt
d’informació, assessorament i acompanyament per a
víctimes d’agressions.
Tal com afirma Maribel Ramon: “La lluita contra

la violència sexista no es pot aturar després del
25-N mentre a la nostra societat no s’hagen erradicat completament aquests comportaments.

.

Per tant, seguim treballant de forma constant per
a aprofundir en les eines que facilita la campanya
#NomésSíésSí”
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Resultat de les votacions del ple
extraordinari del 12 de novembre
La sessió plenària extraordinària del 12
de novembre va començar a les 9.35 h i
va acabar a les 12.15 h, amb l’ordre del
dia següent:
1. Proposta de l’Alcaldia que eleva al
Ple l’aprovació, si escau, de l’acceptació de la presa de possessió del nou
càrrec electe del grup municipal de la
Candidatura d’Unitat Popular d’Alcanar
i les Cases - Alternativa Municipalista
(CUP-Amunt). Aquest punt no es vota.
2. Proposta de la Regidoria d’Hisenda que eleva al Ple l’aprovació, si escau, de les modificacions de crèdit,
PSC4/2021, finançada amb el romanent

4. Modificació de crèdit PSC6/2021 fi-

2020. S’aprova amb el vot favorable

nançada amb el romanent de Tresoreria

de tots els grups municipals, llevat de

per a despeses generals de l’exercici

la CUP, que s’hi absté.

2020. S’aprova per unanimitat.

5. Modificació de crèdit PCE6/2021 finançada amb el romanent de Tresoreria
per Despeses Generals de l’exercici
2020. S’aprova per unanimitat.

6. Modificació de crèdit PCE7/2021 fi-

9. Modificació de crèdit PCE10/2021 finançada amb el romanent de Tresoreria
per Despeses Generals de l’exercici
2020. S’aprova amb els vots favorables d’ERC-AM i Junts i amb l’abstenció del PSC-CP i Desperta’t. La

nançada amb el romanent de Tresoreria

CUP hi vota en contra.

per Despeses Generals de l’exercici

10. Modificació de crèdit PCE11/2021

2020. S’aprova amb el vot favorable
de tots els grups municipals, llevat de
la CUP, que s’hi absté.

de Tresoreria per a despeses generals

7. Modificació de crèdit PCE8/2021 fi-

vots favorables d’ERC i l’abstenció

finançada amb el romanent de Tresoreria per a despeses generals de
l’exercici 2020. S’aprova amb els vots
favorables d’ERC-AM i Junts i el vot

de l’exercici 2020. S’aprova amb els

nançada amb el romanent de Tresoreria

negatiu de la resta de partits.

per Despeses Generals de l’exercici

de la resta de partits.

2020. S’aprova amb el vot favorable

11. Modificació de crèdit PCE12/2021

3. Modificació de crèdit, PSC5/2021, finançada amb el romanent de Tresoreria

de tots els grups municipals, llevat de
la CUP, que hi vota en contra.

per a despeses generals de l’exercici 2020.

8. Modificació de crèdit PCE9/2021 fi-

i l’abstenció de la resta de partits.

per Despeses Generals de l’exercici

S’aprova amb els vots favorables d’ERC

nançada amb el romanent de Tresoreria

Andreu Carapuig i Fora pren
possessió com a regidor de la CUP
El primer punt del ple extraordinari

ralt Queralt. Tal com explica ell

del 12 de novembre va ser la pre-

mateix, Carapuig es dedica “pro-

sa de possessió del nou regidor de

fessionalment a la defensa de la

la Candidatura d’Unitat Popular -

llengua, la cultura i l’educació pú-

CUP d’Alcanar i les Cases, Andreu

blica” i està vinculat “al món de

Carapuig i Fora. Carapuig assumia

l’esport local des de ben menut

el càrrec després de la renúncia

i a les lluites socials i moviments

voluntària del regidor Xavier Que-

de base des de l’adolescència”.
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finançada amb el romanent de Tresoreria per Despeses Generals de l’exercici 2020. S’aprova amb el vot favorable d’ERC-AM i Junts, així com
l’abstenció de la CUP, el PSC-CP i
Desperta’t.

Actualitat municipal
Resultat de les votacions del ple
ordinari del 25 de novembre
La sessió plenària ordinària del 25 de
novembre va començar a les 20.01 h i

va finalitzar a les 23.59 h. No van ser-

7. Proposta de l’Alcaldia que eleva al Ple

sancionador en matèria de tinença de

de l’objecció 2021-14, relativa a la fac-

S’aprova per unanimitat.

la resolució, si escau, de la discrepància

hi presents ni Jordi Bort (ERC- AM) ni

tura FACT-2021-1513 de Limpiezas Se-

sar la seua presència. La sessió va tenir

de tots els grups municipals, llevat de

Èrica Beltran (CUP). Tots dos van excul’ordre del dia següent:

1. Aprovació de les actes de les sessions del 27 de maig, 26 d’agost i 12 de

novembre de 2021. S’aproven amb el
vot favorable de tots els grups muni-

cipals, llevat de la CUP, que s’hi absté.
2. Dació de compte dels decrets de
l’Alcaldia (del 2021-0483 al 2021-1143).
Aquest punt no es vota.

3. Proposta de l’Alcaldia que eleva al Ple
l’actualització de la designació dels titulars i suplents dels grups municipals en

les comissions informatives permanents

del consistori. S’aprova per unanimitat.
4. Proposta de l’Alcaldia que eleva al
Ple la resolució, si escau, de la discrepància a l’objecció 2021-1, en relació amb la factura 12 de Rètols Èricla,

SL. S’aprova amb el vot favorable de

tots els grups municipals, llevat de la
CUP, que s’hi absté.

5. Proposta de l’Alcaldia que eleva al
Ple la resolució, si escau, de la discrepància a l’objecció 2021-4, en relació

nar, SL. S’aprova amb el vot favorable
la CUP, que s’hi absté.

8. Proposta de l’Alcaldia que eleva al Ple

la resolució, si escau, de la discrepància
de l’objecció 2021-16, relativa a les fac-

tures B3818 i B3820 de Joan Pere Bel
Fontcuberta. S’aprova amb el vot fa-

vorable de tots els grups municipals,
llevat de la CUP, que s’hi absté.

9. Proposta de l’Alcaldia de modificació de
l’ordenança fiscal número 5, reguladora
de la taxa per llicència d’obertura d’esta-

bliments i activitats. S’aprova amb el vot
favorable de tots els grups municipals,
llevat de la CUP, que hi vota en contra.

10. Proposta de la Regidoria de Recursos Humans d’aprovació de la modificació dels llocs de treball de tècnic
d’administració especial per a Intervenció (TAE). S’aprova amb el vot favora-

ble de tots els grups municipals, llevat de la CUP, que s’hi absté.

11. Proposta de la Regidoria de Recursos Humans, que eleva a dictamen de

la Comissió Informativa, Gestió Interna

i Seguretat i Especial de Comptes, de

gossos de raça potencialment perillosa.
14. Proposta de la Regidoria de Ben-

estar Animal de resolució d’expedient
sancionador en matèria de tinença de

gossos de raça potencialment perillosa.
S’aprova per unanimitat.

15. Proposta de la Regidoria de Ben-

estar Animal de resolució d’expedient
sancionador en matèria de tinença de

gossos de raça potencialment perillosa.
S’aprova per unanimitat.

16. Proposta de la Regidoria d’Educació

que eleva al Ple l’acord d’aprovació, si escau, de la designació dels representants
municipals per al Consell Escolar Municipal d’Alcanar. S’aprova per unanimitat.

17. Moció de Desperta’t perquè les

obres d’urbanització dels Codonyers es
posen en marxa amb l’aprovació defini-

tiva del projecte per part de la Regidoria
d’Urbanisme en un termini de sis mesos.

La moció no prospera. ERC hi vota en
contra; la CUP i Junts s’hi abstenen,
i el PSC i Desperta’t hi voten a favor.

18. Moció del PSC-CP de sol·licitud

de presentació d’al·legacions contra la
línia de molt alta tensió (MAT) d’Ara-

gó. S’aprova amb el vot favorable de

tots els grups municipals, llevat de la

amb les factures 67 i 55 de Can-iden-

modificació de la relació de llocs de tre-

rable de tots els grups municipals, llevat

de destinació de lloc de diversos llocs

19. Moció de Junts per a reclamar un

de la CUP, que s’hi absté.

de treball. S’aprova per unanimitat.

6. Proposta de l’Alcaldia que eleva al Ple

12. Proposta de la Regidoria de Participació

terme municipal d’Alcanar. S’aprova

a l’objecció 2021-6, en relació amb la

ció inicial, si escau, el Reglament del règim

20. Moció d’ERC amb motiu del 25N.

moros. S’aprova amb el vot favorable

d›Alcanar. S’aprova per unanimitat.

21. Moció (aprovada d’urgència per

la CUP, que s’hi absté.

estar Animal de resolució d’expedient

tification, SL. S’aprova amb el vot favo-

ball per a l’increment del complement

CUP, que s’hi absté.

manteniment de les vies pecuàries del

Ciutadana que eleva al Ple per a l’aprova-

per unanimitat.

factura 34 de Maria Rosa Sancho Mata-

intern de l›hotel d›entitats de les Cases

S’aprova per unanimitat.

de tots els grups municipals, llevat de

13. Proposta de la Regidoria de Ben-

la resolució, si escau, de la discrepància

.

unanimitat) del PSC amb motiu del 25N.
S’aprova per unanimitat
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Mirades al comerç

Mirades al comerç
Concursos
nadalencs per a
promoure el
comerç local

El Joc del Concurs d’Aparadors

Campanya de la FECOAL: “Emporta’t el

En la mateixa línia, s’ha organitzat el Joc del

Nadal al cabàs!”

Concurs d’Aparadors, que consisteix a re-

Amb el lema ”Emporta’t el Nadal al cabàs”,

soldre uns mots encreuats amb les paraules
que podem trobar als aparadors dels establiments participants. Hi ha temps fins al 5
de gener per a portar els mots encreuats,
correctament emplenats, a un dels punts de
recollida situats a l’Ajuntament i a les bibli-

l’Ajuntament i els comerços de la FECOAL
conviden la ciutadania a escollir el nostre poble per a fer les compres nadalenques utilitzant l’app alcabàs!”.
Durant el període nadalenc i fins al 5 de gener

oteques d’Alcanar i les Cases, on hi ha unes

del 2022, els clients que opten per comprar

urnes per a depositar el paper del joc.

als comerços d’Alcanar adherits a la campa-

En aquesta època de l’any hi ha bona cosa de

Entre totes les persones que hi participen,

nya seran obsequiats amb un punt (equiva-

propostes d’activitats que ens conviden a sor-

se sortejarà un lot de Nadal de productes de

lent a una participació) a la plataforma alca-

tir al carrer i gaudir de la màgia de Nadal. “Per

proximitat i dos llibres de temàtica local.

bàs!. “Així, per cada compra que es rea-

aquestes dates tan especials, l’Ajuntament

A més, del 20 al 23 de desembre, es pot gau-

litze en algun dels establiments adherits a

també ha volgut dinamitzar i promoure la
compra en el comerç local aprofitant que
s’incrementen les vendes als establiments”,
explica Jordi Monfort, regidor de l’àrea.

dir de música en directe a l’aire lliure. Amb

la campanya, s’obtindrà un punt més, siga

aquesta acció es vol aconseguir que la gent

quin siga el valor de la compra i sense que

surta a passejar la setmana més important

s’haja de gastar un import mínim”, detalla

d’aquestes festes. Els músics, que tocaran

Ramon Martí, president de la FECOAL.

D’aquesta idea i fruit del treball conjunt de

en benefici de La Marató de TV3, se situa-

l’Àrea de Desenvolupament Local i la Regi-

ran en diferents punts del municipi de ma-

doria d’Educació va nàixer el primer concurs

nera que els carrers s’ompliran d’alegria i de

d’aparadors i decoració nadalenca dels co-

música. “Cal agrair a la Banda Municipal

merços locals, en el qual han participat 24 es-

de Música d’Alcanar, l’Agrupació Musical

tabliments d’Alcanar i les Cases. El concurs

Canareva i l’Escola Municipal de Música

va arrancar el dia 3, coincidint amb l’encesa

d’Alcanar la seua implicació i participació

en compres als comerços de la FECOAL

de llums, i va finalitzar el 20 de desembre.

en aquesta activitat”, recalca el regidor.

participants

Els punts acumulats en totes les compres
efectuades durant aquest període es convertiran en participacions per a un sorteig que
vol premiar la fidelitat dels clients. Els premis són 4 vals de 100 euros per a gastar

.

Especial Nadal
Alcanar recupera la il·lusió de Nadal amb més de trenta activitats
La màgia nadalenca s’ha instal·lat als carrers del municipi amb una trentena d’activitats per a totes les edats. Actes ja tradicionals com “Troba el teu tió”, la Fira de Santa
Llúcia i els Reis d’Orient tornen a Alcanar, les Cases i Alcanar Platja. El tret de sortida
de la programació nadalenca es va disparar el divendres 3 de desembre, amb l’acte
de l’encesa dels llums de Nadal i de l’enllumenat dels comerços.

Encesa
de llums

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, explica que
“enguany l’encesa de llums ha tingut
un format híbrid per tal que els xiquets
i xiquetes confinats hagen pogut veure
l’acte des de casa. No volíem que cap
menut es pogués perdre este moment
tan especial”.
Des de la Regidoria d’Educació enguany
s’ha volgut continuar donant el protagonisme d’aquest acte a tots els xiquets i
xiquetes del municipi, treballant amb els
centres educatius el conte de l’encesa de

llums. Els infants l’havien escoltat a l’aula
i la seua autora, Eva Oms, el va tornar a
explicar durant l’acte, tot fent el compte
enrere de l’encesa de llums.
A més, hi van col·laborar l’AMPA de l’Escola
Joan Baptista Serra, l’Associació de Mestresses de Casa, l’Associació de Gent Gran,
la Penya Ensapats, l’empresa Lisan (gestora
del menjador escolar de l’Escola Joan Baptista Serra) i l’Escola Municipal de Música, a
Alcanar, així com l’AMPA de l’Escola Marjal i
la Rondalla Parroquial Sant Pere, a les Cases.

Tots els xiquets i xiquetes van rebre un
obsequi que necessitaven en el moment
de l’encesa de llums, també els que van
haver de seguir l’acte de casa estant. A
més, encara poden penjar un desig escrit
als arbres de la plaça de Sant Pere de les
Cases i la plaça Major d’Alcanar, abans
que arribe el senyor Nadal, el 24 de desembre, per a fer-los realitat.
En finalitzar l’acte, es van repartir xocolate
bullit i bescuits, seguint el protocol de seguretat davant la covid-19 per a evitar contagis.

Activitats
solidàries
per La Marató
de TV3

Per la seua part, Maribel Ramon, regidora

paper destacat a Alcanar i les Cases

quet o xiqueta i s’ha celebrat a Alcanar i

d’Acció Social i Famílies, destaca “totes

durant dos caps de setmana”.

les Cases. A més, inclou una xocolatada

les activitats solidàries per La Marató

L’activitat ”Troba el teu tió” consisteix a

a càrrec de l’Associació de Mestresses de

cercar el tió que porta el nom de cada xi-

Casa, l’Associació de Gent Gran, la Penya

de TV3, que, un any més, han tingut un
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Club Ballet Alcanar, el Club Patí Alcanar, el

va, així com actuacions musicals en directe

mostracions amb l’objectiu de promoure la

Alcanar i l’Associació de Natació Artística

com la desfilada de l’alumnat de 4rt d’ESO

ties de salut mental. Entre aquestes activi-

rals, hi va haver el Concert de Nadal del Cor

de l’Institut Sòl de Riu.

entre el CB Alcanar i l’AB Salle Alcanar, una

Nadales Familiar i la Cursa Solidària a càrrec

Excursionista i Pujada al Montsià, i també

conjunt instrumental de l’aula de les Cases

Ensapat, Lisan i l’AMPA de l’Escola Marjal.

a carrer de l’EMMA, la BMMA i l’AMC; així

També hi va haver activitats esportives i de-

Centre Esportiu Canareu, el Club de Twirling

solidaritat envers la recerca sobre les malal-

Aquàtic Maestrat. Entre les activitats cultu-

amb la col·laboració del Club Twirling i l’AFA

tats, es van organitzar un partit de bàsquet

lúbilo a les Cases i Alcanar, la Cantada de

”Un any més, Alcanar i les Cases s’han

marxa popular promoguda per l’Agrupació

de l’AMPA de l’Escola Marjal, i l’actuació del

diferents activitats esportives a càrrec del

de l’escola de l’Agrupació Musical Canare-

mobilitzat i s’han abocat a la causa de
La Marató de TV3. Un agraïment immens a totes les persones i entitats que
hi han col·laborat”, afegeix la regidora.

Fira de
Santa
Llúcia

trobades entre la ciutadania, crear am-

El 12 de desembre la Fira de Santa Llúcia

es va poder gaudir d’un taller de circ per a

es va instal·lar de nou a la plaça de Lluís

totes les edats. Meritxell Ulldemolins, re-

Companys. Diversos comerços i artesans

gidora de Participació Ciutadana, recorda

proximitat, tot respectant les mesures

El Pare Noel visitarà Alcanar, les Cases i Al-

infants tornaran a gaudir del parc nadalenc

canar Platja i arreplegarà les cartes dels xi-

al Centre Cívic d’Alcanar. I el 3 i el 4 de ge-

quets i xiquetes del 21 al 23 de desembre.

ner se celebrarà el Casal Nadalenc a les

D’altra banda, del 27 al 29 de desembre els

pistes poliesportives de les Cases.

es van sumar a l’edició d’enguany. A més,

El Pare
Noel
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que “l’objectiu de la fira és promoure

bient nadalenc i fomentar compres de
de protecció davant la covid-19”.

L’Ajuntament
d’Alcanar
vos desitja
bones festes
nadalenques!

Especial Nadal
Els Reis
Mags d’Orient
i el seu vídeo
viral

Del 2 al 4 de gener, el patge Mikelí visitarà
el municipi per a arreplegar les cartes dels
xiquets i xiquetes i oferirà un contacontes.
El mateix 3 de gener tindrà lloc l’espectacle nadalenc “Dansant per la vida”. El
dia 5, com cada any, Ses Majestats els
Reis arribaran a Alcanar i les Cases plens
de sorpreses, regals i molta màgia. “Quan
tinguem clar quines són les directrius
sanitàries a seguir per a la covid-19,
podrem avançar els detalls de les cavalcades d’enguany”, explica Jordi

Cervera, regidor de Tradicions. “També

lloses per a poder estar el dia assenyalat

per a poder celebrar la revetlla de Cap

“Així que enguany us visitarem de nou

estem pendents de rebre indicacions
d’Any”, conclou el regidor.

amb la gent del municipi.

i amb més ganes. Ho tenim tot amanit

I un any més, els Reis Mags d’Orient han

per a que siga una gran cavalcada i una

comunicar als xiquets i xiquetes que ja

vostres famílies, aprenent de valent a

d’un vídeo que ja s’ha fet viral, l’Ajunta-

tres companys i companyes”, expliquen

enviat el seu més valent patge reial per a

nit ben màgica. Seguiu així! Ajudant les

venen cap a Alcanar i les Cases. A través

escola i sent generosos amb els vos-

ment explica que els Reis Mags travessa-

a la carta que han fet arribar a l’alcalde

ran deserts, altes muntanyes i mars peri-

d’Alcanar.

per part de la televisió pública a tota

contacte amb l’alcalde per a fer-li arribar

aquesta gent, i segur que serviria per

tot l’escalf de la cadena i per a definir les

a impulsar el consum local i el turisme

iniciatives dirigides a pujar els ànims i do-

nacional després de la catàstrofe que

nar un cop de mà a l’economia local, entre

hem viscut”, explicava Roig a la carta.

les quals l’enregistrament d’una part de

aquestes festes nadalenques.

La resposta va ser immediata. El director

l’espot de Nadal de la cadena pública al

“Seria l’homenatge més gran possible

de TV3, Vicent Sanchis, es va posar en

port de les Cases d’Alcanar

TV3
enregistra
l’espot de
Nadal a les
Cases

Fa unes setmanes, Joan Roig, batle d’Al-

canar, va convidar TV3 a sumar-se a

l’onada de solidaritat que està rebent el
municipi després dels aiguats de l’1 de
setembre, per tal que el municipi d’Alca-

nar pogués tenir un paper protagonista

.
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paga a la premsa per estes informacions municipalistes és el mateix
ajuntament no un partit polític concret.
Els fets ocorreguts el passat Ple son prou importants com pera que
almenys se’ns escolti. Els quatre grups a l’oposició a l’Ajuntament
L’oposició d’Alcanar, demana responsabilitats a l’alcalde, així com la
dimissió del regidor de Governació, per les denúncies de circulació

Arran de l’entrada en vigor del decret que redueix la velocitat en vies
urbanes a 30 km/h, l’Ajuntament d’Alcanar va posar en marxa una
campanya de “conscienciació” consistent en contractar a una empresa
perquè instal·li un radar.
Aquesta no és una mesura que afavoreixi la conscienciació, més aviat
és una mesura recaptatòria, i amb un cost desproporcionat pels 7 dies
que va durar quan hi ha altres mesures a emprar. El resultat de la campanya, segons el tècnic de l’Ajuntament va ser: 336 multes tramitades
i 676 multes lleus que decideix no tramitar.
Davant d’aquest fet, en la sessió plenària del dia 26 d’agost, els grups
de l’oposició li demanem a l’alcalde que aclareixi que és el que ha passat exactament, després que a la comissió del mes d’agost es donessin per part del regidor de governació versions contradictòries de com
havia anat tot el tema de les denúncies i el perquè 900 d’elles (segons
el regidor) no s’haguessin tramitat. La resposta de l’alcalde és que es
faria una reunió per aclarir-ho, però va ser una fugida cap endavant per
part de l’alcalde, com sempre fa, eludint tota responsabilitat.
Volem saber quin criteri tècnic ha emprat el regidor perquè les denúnci-

d’Alcanar vam fer un escrit conjunt, per manifestar el nostre desacord
a una decisió presa per l’equip de govern. Un tema que ha portat de
cap a tota la població i a molta gent que ens visita. I la premsa ha fet
cas omís del dit escrit, ni s’han ficat en contacte en cap dels grups
per assabentar-se de la qüestió en concret. Per quin motiu no s’ha
publicat, si els partits a l’oposició representem el 40% de la població
d’Alcanar? Sent que el finançament és municipal.
El tema de les sancions fetes pel nou decret de circulació, de limitar
la velocitat dels vehicles segons quines vies, a 30 km hora, o a 50
km hora segons la via, des de l’oposició volem manifestar el nostre
malestar de com sa gestionat esta campanya completament recaptatòria, plena de dubtes, en manca d’informació i ratllant la il•legalitat.
5760 Controls efectuats. 1012 Captures de radar, dels quals 676 sancions
han estat lleus, 249 greus, i 87 de molt greus, segons informació facilitada.
Per tot això els grups a l’oposició hem demanat en bloc, la destitució
del regidor de governació, per eludir responsabilitats en un fet tan importat que ha generat tant de malestar i desconfiança a la ciutadania.
Per això Desperta’t, pensem que és un punt prou important pera que
la premsa face ressò de la situació creada per l’equip de govern de
l’Ajuntament d’Alcanar, d’ERC.

es lleus no es tramitin i en quin punt de la llei s’estableixen com a lleus,
donat que això ha creat un malestar i desconfiança entre la ciutadania.
Segons el regidor, ell no en sap res de res, és a dir, incompetència amb
el seu deure de regidor de governació. I si estava al cas, i ara eludeix
responsabilitats, pitjor encara per permetre aquesta mala praxi de tota
la campanya, en un temps que no tocava (només 15 dies després d’un
canvi de normativa) i que només ha servit per recaptar diners dels nostres ciutadans i ciutadanes, que amb tot el que hem passat, prou ens
està costant aixecar el cap.

Com afrontar la creixent falta de confiança amb el govern canareu?

Per tot això, al ple del passat dijous 25 de novembre, els grups muni-

D’aquesta forma tan directa comencem el nostre article aquest mes.

cipals de l’oposició en bloc, vam demanar la dimissió del regidor de

Tanquem l’any 2021 en un fort contrast de com l’iniciàvem. Ho fèiem

governació i en el cas que no ho faci, demanem a l’alcalde que el cesi
de totes les seves responsabilitats de forma immediata.

amb molta il·lusió i grans esperances d’engranar una enèrgica entesa
amb el govern d’ERC, on ens posàvem d’acord amb disset propostes
en els pressupostos que aprovàvem al març del ‘21. Però el pas del
temps i els fets ens han fet tornar a tocar de peus a terra i veure la realitat de la forma de governar en majoria absoluta del govern canareu.
Ens sentim enganyats, menyspreats i tenim la percepció que no se’ns
té respecte ni consideració per tirar endavant els acords presos.
I ara, no ens valen els oferiments i les presses per tornar a parlar d’allò
que al mes de març semblava que ho teníem tots clar. Ja ens afaitem

El passat dia 3 de desembre, a Tortosa es va celebrar el vintè aniversari

i ens vestim pels peus!

del col·legi de periodistes a l’Ebre. Des d’aquí volem felicitar tota esta tra-

Una mostra més d’aquesta desconfiança ha estat la falta de transpa-

jectòria de difusió de tot el que succeeix al nostre territori, des del territori.

rència i l’opacitat amb la gestió de la campanya de “conscienciació”

Però també volem fer un prec no sols als periodistes, sinó a les dife-

de velocitat que es va realitzar al nostre municipi al mes de juny i que

rents redaccions de la premsa escrita, que a les hores de fer les dife-

va obtenir com a resultat 363 sancions greus i 676 de lleus.

rents publicacions no acaben de ser del tot parcials. Està clar que el

No ens sembla excusa que davant les reincidents queixes es va optar

que mana fa el que vol, però d’aquí a què no es publique res del que un
grup polític a l’oposició vol dir ho veig un poc incoherent, ja que el qui
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per aquesta mesura “recaptatòria” quan des del nostre grup feia anys
que fèiem propostes a tal efecte, com ara la instal·lació de radars

Els grups municipals opinen
pedagògics per tal de crear consciència als conductors de la velocitat

pectador preval sobre la promoció lingüística, mai s’hauria dut a ter-

en què circulen per les nostres vies urbanes i que des del govern van

me, per exemple, la immersió lingüística que situa la llengua catalana

ser desateses.

com a vehicular en el nostre sistema educatiu.

Realitzar aquesta campanya quan encara no s’havien actualitzat tots els

De fet, ens podem preguntar ara mateix, quina serà la propera con-

senyals amb la nova limitació de velocitat i fer-ho només 15 dies des-

cessió lingüística de l’equip de govern?

prés d’entrar en vigor del nou decret sense fer cap mena de campanya

Assemblea Local CUP Alcanar – les Cases

informativa prèvia, creiem que no és la millor forma de portar-ho a cap.

Desembre de 2021

Com tampoc, la forma de com s’ha assignat l’empresa per a realitzar

Alcanar i les Cases, el Sénia, Països Catalans

aquesta campanya, la qual presenta un servei valorat en 14.550 euros,
xifra que permet no fer cap procediment mitjançant el qual un comprador públic dóna a conèixer una necessitat, d’adquirir un bé, un servei
o una obra, i sol·licita a aquelles empreses que la puguin cobrir, i que
reuneixin els requisits exigits pels plecs, presentin les seves ofertes i
s’acabi adjudicant el contracte a aquella que compleixi la millor relació
qualitat preu. Per tant, s’atorga a dit, per què?
És per això i perquè les explicacions que se’ns ha donat no ens han convençut i encara ens han creat més dubtes, el passat ple municipal del
25 de novembre vam demanar la dimissió del regidor de Governació.
La tasca dels grups municipals a l’oposició, és fiscalitzar l’acció de
govern i des de Junts per Alcanar, les Cases i Alcanar Platja no renunciarem a fer-ho.

Mà estesa i mirada llarga
La mà estesa sempre, mirada llarga, clars i transparents, i amb la
il·lusió intacta per seguir construint l’Alcanar del futur. Així és com
l’equip de govern d’ERC d’Alcanar-les Cases i Alcanar-Platja hem
entès la política municipal al llarg d’aquest mandat.
Hem treballat per afavorir escenaris de distensió i cohesionar la nostra
societat enfront dels que aposten per murs de formigó. Aquest escenari
no es construeix en quatre dies sinó perseverant malgrat les adversitats
imposades per alguns i algunes que només volen la confrontació.
És el moment de construir i NO de destruir. Els últims mesos hem
aconseguit superar els infortunis amb altes dosis de solidaritat, empatia i treball conjunt. És així com hem d’afrontar el futur més immediat en tots els àmbits de la nostra societat.

La CUP demana la dimissió de Jordi Monfort per la justificació de
la programació del Cinema a la fresca principalment en castellà.
La CUP d’Alcanar i les Cases demana la dimissió del regidor de turisme, Jordi Monfort, arran de les declaracions realitzades durant el ple
extraordinari del mes de novembre on afirmava que la realitat socilingüística de les Cases i Alcanar-Platja justifica una programació del
Cinema a la fresca principalment en castellà.
És ara, quan tots els indicadors sobre l›ús del català ens alarmen
sobre la situació de la nostra llengua, que cal promoure més que mai
la llengua catalana en tots els àmbits de la nostra vida i això inclou,

Per això sempre hem deixat les portes del govern obertes a la CUP,
per això fomentem el diàleg amb tots els companys i companyes de
l’oposició, i, per això, hem treballat per consensuar els pressupostos
municipals amb tots els grups municipals, sense excepcions, i ho
seguirem fent fins a final de mandat.
El municipi necessita i mereix unitat política i cohesió social. Les
estratègies electorals s’han de deixar de banda per prioritzar el benestar de la nostra gent, amb un únic objectiu sobre la taula: superar
la pandèmia i guanyar impuls després de les pluges de l’1 S.
Tenim l’obligació de protegir el present i el futur del nostre poble

és clar, la promoció per part de les institucions locals. El català no

amb unitat, rigor, honestedat i altruisme.

es pot permetre el luxe de continuar perdent espais, és més, els ha

No és hora de generar crispació, ni de demanar dimissions, ni de

d›ampliar i, precisament, en un àmbit com ho és l›audiovisual, on la
discriminació del català és evident, és on més èmfasi cal posar.
Durant el passat ple extraordinari, el regidor va afirmar que la realitat
sociolingüística de les Cases no és la mateixa a l’estiu que a l’hivern i
amb això justificava la proposta d’emissió majoritàriament en castellà.
Per tant, els drets dels consumidors catalans queda en segon pla. El

pensar amb els vots. Ara, cal més que mai, fer una lectura responsable de la situació, parlar, raonar i escoltar molt. La gent no vol ni
necessita polítics que busquen la confrontació a la recerca del seu
propi rèdit electoral.
Alcanar ens necessita units i unides. Sobretot en temps de crisis
com els que estem vivint, aquesta creiem que ha de ser la postura

mateix passa a Alcanar-Platja, on inclús es va exposar un cas en què

de l’oposició i del govern: unitat.

un treballador municipal, sota bon criteri segons el regidor, va canviar

L’objectiu comú és aturar la COVID, atendre les persones i els col·lec-

la llengua de la projecció un cop començada perquè així li ho havia

tius més vulnerables arran dels aiguats i construir el futur del municipi.

exigit un dels espectadors.

Allò que tots i totes formem part del mateix vaixell, avui és més cert

I és que amb aquest mateix criteri, on la llengua d’una part dels es-

que mai.
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Partit solidari de la selecció catalana amateur
femenina i la Selecció de les Terres de l’Ebre
El 8 de desembre al matí es va cele-

Per la seua banda, Mireia Fibla, presi-

la mateixa voluntat de contribuir i fer

brar un partit benèfic entre la Selecció

denta del CF Femení Alcanar i alhora

Catalana Amateur Femenina, que s’ha

créixer el futbol femení”.

una de les jugadores, juntament amb

creat recentment per a poder disputar

altres companyes del seu equip, de la

Partit solidari dels veterans de futbol

aquest partit solidari, i la Selecció de
les Terres de l’Ebre Femenina, a l’Estadi Municipal La Devesa, de la Ràpita.
Aquest partit solidari tenia com a objectiu destinar tota la recaptació a la
plataforma #Monsortirem, la qual gestionarà conjuntament amb la Fundació
Josep Irla el repartiment d’aquestes

Selecció de les Terres de l’Ebre Femenina, va donar les gràcies, en representació dels quatre clubs d’Alcanar, “per

portar la Selecció Catalana a casa

nostra” i va afegir que “és un orgull
haver participat en aquest partit solidari contra una gran selecció i poder

ajudar la nostra terra, de la qual ens

ajudes, siga a la ciutadania o a edificis

sentim profundament orgulloses”.

municipals, com el Complex Esportiu

Per acabar, l’alcalde d’Alcanar, Joan

Municipal La Fanecada, afectats pels
forts aiguats que van caure a principis
de setembre.

Roig,

va

concloure:

“M’agradaria

agrair la implicació de la Federació

Catalana de Futbol per recuperar

sala del FC Barcelona i un combinat
del Montsià
El diumenge 12 desembre al matí es
va celebrar un altre partit solidari organitzat per #Monsortirem i la Federació
Catalana de Futbol, en el marc de la
Fira de Santa Llúcia, al pavelló poliesportiu municipal d’Alcanar.
En aquesta ocasió, un combinat del
Montsià i el CIPTE d’Alcanar es va enfrontar amb els veterans de futbol sala
del FC Barcelona. A la mitja part del
partit es van sortejar diversos regals,
com samarretes dels veterans i una

Rosa Raga, portaveu de la plataforma

la normalitat en el futbol d’Alcanar,

ganitzar activitats com aquest partit

partit solidari, sense precedents al

van poder assistir però que hi volien

daritat envers les situacions d’emer-

car que “el futbol femení viu un mo-

des solidàries de la fila 0.

molt contents i satisfets, ja que ac-

ta d’Or d’Alèxia Putellas ha generat

a la convocatòria d’ajuts que publicarà

seguir endavant”.

un projecte a escala menuda, tenim

da finalitzen les diferents accions

#Monsortirem, va manifestar que “or-

que s’ha materialitzat amb aquest

bicicleta. Aquelles persones que no hi

de futbol femení és un acte de soli-

nostre territori.”. Roig també va expli-

col·laborar van poder comprar entra-

gència que ens va tocar viure. Estem

ment històric a casa nostra. La Pilo-

La recaptació dels partits es destinarà

cions d’aquest tipus ens ajuden a

un punt d’inflexió. Aquí a Alcanar, en

la plataforma #Monsortirem una vega-
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Èxit del gran concert solidari
del 4 de desembre
El 4 de desembre es va celebrar el gran

Meritxell Ulldemolins, regidora de Par-

concert solidari organitzat per la plata-

ticipació Ciutadana, va donar suport a

forma #Monsortirem, amb la col·laboració de l’Ajuntament, a fi de recaptar
fons per a ajudar els veïns i veïnes d’Alcanar, les Cases i Alcanar Platja a recuperar el municipi després dels aiguats
de l’1 de setembre.
El concert va tenir lloc al passeig del
Marjal, davall d’un envelat per a protegir del fred, amb un gran cartell format

la plataforma en tota la logística i organització, i va explicar: “Hem aconseguit organitzar un concert sense
precedents al municipi per una bona
causa i pensem que el resultat ha

estat molt satisfactori, tant des del

punt de vista de la participació com

de l’aprenentatge que hem fet amb

vista a l’organització d’altres actes

per artistes de renom, tant del territori

d’aquesta magnitud”.

com de la resta del país, que van actu-

“També volem donar les gràcies a les

ar de forma altruista: Joan Rovira, Miquel del Roig, Pepet i Marieta, Buhos,
Porto Bello, Suu i Zebrass. També hi va
participar l’entitat Amics de la Música
Electrònica d’Alcanar, amb sessions de
diferents discjòqueis, i també Pedrito i
Tatiana Cabezas.
Les entrades per al concert i les de la fila
0 es van poder comprar de manera anticipada i telemàtica a través de la web
d’Ebreticket, i també presencialment a
diversos establiments del terme municipal d’Alcanar i el mateix dia del concert.
En total, es van vendre prop de 600 entrades. Moltes persones d’arreu del país
es van traslladar fins a les Cases per a
assistir al concert. Cal tenir en compte que el concert va estar subjecte a la
normativa sobre la Covid-19. Per tant,
s’havia de presentar el certificat Covid o
un test d’antígens amb resultat negatiu
realitzat 24 hores abans i portar la màscara durant el concert.
“Des d’aquí volem fer un agraïment a
els grups i músics per l’energia que

van desprendre durant les actuaci-

ons i, sobretot, a tots els voluntaris
i voluntàries que van col·laborar de

valent per a fer possible el concert”,
va explicar Rosa Raga, una de les portaveus de #Monsortirem. Des de la pla-

empreses, els establiments del municipi i les entitats que han col·laborat amb
nosaltres aquests mesos”, explica Cris-

tina Pla, una altra membre de l’entitat. De
fet, molts de mitjans de comunicació han
fet difusió del concert gratuïtament i diferents empreses i professionals del món de
l’espectacle han reduït les seues tarifes de
manera molt considerable.
La plataforma vol fer un agraïment a
les entitats i empreses següents: Espectacles Maestrat, Aula de Fotografia
d’Alcanar, Alcanar Ràdio, Ebretravel,
Ebreactiu, Marfanta, Surt de Casa, Imagina Ràdio, Aguaita, Ser Tortosa, 40
Ebre, Ràdio Aldea, Ser Maestrat, Ràdio
Ràpita, La Veu de l’Ebre, Més Ebre, Diari
de Tarragona, Diari del Maestrat, Vinaròs News, La Plana Ràdio, Amposta Ràdio, Ràdio Manresa, Turisme Catalunya,
Ebre Digital, Canal Terres de l’Ebre,
Canal 21, TV Canal Taronja (Catalunya
Central), Fundació La Caixa, Empresa
de Sanitaris Toi Toi, Grup Alfa i Toscà.
Una vegada s’hagen celebrat tots els
actes solidaris, la plataforma #Monsortirem farà el recompte final de la recaptació i farà públiques les bases de
la convocatòria d’ajuts per als afectats
pels aiguats de l’1 de setembre que

.

taforma també es vol fer “una menció

prepara amb el suport de la Fundació

hos per la implicació en el concert”.

Fotos: Aula de Fotografia d’Alcanar.

especial a Guillem Solé i al grup Bu-

Josep Irla
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Tornen les activitats infantils de foment
de la lectura a la Biblioteca
La Biblioteca Trinitari Fabregat i la Bibli-

l’obra seleccionada. Es treballen diver-

acompanyats d’algun membre adult del

oteca de les Cases al llarg del curs pro-

sos gèneres per a donar-los a conèixer i

mouen l’organització de diverses activi-

per a que puguen triar millor el seu camí

seu cercle familiar. L’objectiu és crear

tats infantils de foment de la lectura.
L’Hora del Conte. És una activitat permanent de dinamització lectora en què
els infants aprenen a través de l’imaginari del conte. Les bibliotecàries Eva
Oms i Aina Esteller transmeten aquesta

lector. La Biblioteca Trinitari Fabregat i
la Biblioteca de les Cases proposen un
ventall de sessions, des de l’octubre
fins al juny. L’objectiu és apegar-los les
ganes de llegir. Les sessions són quinzenals o mensuals, a petició dels matei-

màgia als xiquets i xiquetes de més de

xos usuaris.

dos anys mitjançant la narració oral i un

Aquesta activitat es du a terme a les

polsim de creativitat.
Les sessions de contacontes tenen una
durada d’una hora si fa no fa. D’hivern,
les sessions tenen lloc a les 18 h i, d’estiu, a les 18.30 h. El seu objectiu és estimular la imaginació dels més menuts i
descobrir noves formes de pensar i de
viure. Amb la narració de contes, les
bibliotecàries aconsegueixen traslladar

dos biblioteques i ha tingut tan bona
resposta que, a vegades, cal la col·laboració de voluntaris per a conduir
els grups de participants. La majoria

prensió lectora i moltes més coses. Es
crea un ambient motivador per a iniciar
un tema concret, escollit pels mateixos
menors. Els llibres són el fil conductor
de la sessió. És un projecte molt engrescador per a pares, mares, fills i filles perquè hi participen junts i denota
la connexió pròpia entre els membres
de la mateixa família. “Aquestes troba-

lats. “Els dilluns, dimarts i dimecres ens

nió dels seus fills envers certs temes

trobem a les sessions de «Llegim junts»
per a gaudir de la lectura i tots els seus
àmbits. La lectura és passió i no obliga-

tasia.

Al voltant de la Taula Blanca és

Llegim junts. Ja fa deu anys que

un projecte de família que té lloc úni-

xiquetes a partir de tercer de primària

xement, alhora que es treballen la com-

des permeten als pares conèixer l’opi-

ció”, explica Aina.

ar aquest projecte adreçat a xiquets i

de llibres de diverses àrees del conei-

d’aquests voluntaris són mestres jubi-

els infants a nous mons plens de fan-

la Biblioteca Trinitari Fabregat va inici-

un col·loqui entre les famílies a través

cament a la Biblioteca Trinitari Fabregat i està adreçat a xiquets i xiquetes
de més de nou anys. Les sessions de

que sorgeixen dels llibres que llegim
que, possiblement, en el seu dia a dia
no descobririen. Tot plegat resulta molt
enriquidor”, explica Eva.
Durant la pandèmia les sessions es van
fer de forma virtual, però aquest curs
tornen a ser presencials. A hores d’ara
la Biblioteca Trinitari Fabregat treballa
en l’organització dels grups de partici-

(vuit o nou anys). L’activitat consisteix

la Taula Blanca són una manera lúdi-

en una lectura conjunta en veu alta en-

ca i participativa de compartir la màgia

pants per tal d’iniciar l’activitat presen-

tre tots els participants i el comentari de

de la lectura. Els menors hi assisteixen

cialment abans de finalitzar l’any
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Cultura
L’Agrupació Musical Canareva celebra el seu 40è aniversari amb la
presentació del llibre “80 anys de Quinquennals. 40 anys de música”
L’Agrupació Musical Canareva celebra el

cació de 115 pàgines, amb un centenar

textos. 80 anys de Quinquennals. 40 anys

seu 40è aniversari amb la publicació d’un

de fotografies, que resumeixen les Festes

de música comença amb una introducció

llibre. En el marc del concert de Santa Cecília, que va tenir lloc el 4 de desembre,
l’entitat va presentar 80 anys de Quinquennals. 40 anys de música. Una publi-

Quinquennals de 2019 amb l’acompanyament de l’AMC. 80 anys de Quinquennals.
40 anys de música té un preu de 10 euros
i se n’ha fet una tirada de 250 exemplars.
Concebut com un àlbum de fotografia,
el llibre ens acompanya en un recorregut

sobre l’origen de les Quinquennals i de
l’AMC i continua amb els peus de foto,
que conviden a aturar-se a cada pàgina, a
observar més detingudament les imatges i
a conèixer molt més enllà d’allò que mostren. Els treballs de coordinació han anat

pels diferents sectors, des que la Verge del

a càrrec de Fani Pla Sancho.

Remei arriba a Alcanar fins que se’n torna

La presentació d’aquest llibre estava pre-

a l’Ermita. Un autèntic passeig a través
d’unes imatges impactants, obra de l’interiorista i delineant Jordi Cugat, que ha sabut plasmar la màgia que es desprèn quan
s’ajunten música, art i fervor popular.

vista per a l’any passat, quan coincidia el
40è aniversari de l’AMC amb els 80 anys
de les primeres Festes Quinquennals. A
causa de la pandèmia, l’entitat es va vore

.

obligada a posposar aquesta presentació

L’historiador i recercador Jordi Sancho

i a clausurar el concert extraordinari d’ani-

Parra s’ha encarregat de l’apartat dels

versari que tenia previst

La Banda Simfònica de les Illes Balears fa a Alcanar
un concert d’homenatge a la Mediterrània
Més de 90 músics procedents de diverses

pirat, entre d’altres. El Centre Cívic també

Banda Simfònica de les Illes Balears, dirigi-

Catalunya de l’obra Escenes de Ses Sa-

bandes de les Illes Balears, membres de la
da per Tomeu Aulí, van actuar al Centre Cívic 1 d’Octubre d’Alcanar l’11 de desembre.

El Concert de Música Mediterrània fou un
monument musical als sons que ens unei-

xen. L’espectacle ha estat fruit de la col·laboració de la Federació Catalana de Soci-

etats Musicals amb la Federació Balear de

Bandes de Música i Associacions Musicals,
amb el suport de l’Ajuntament d’Alcanar.

va ser l’escenari de la rigorosa estrena a
lines, de Jesús Santandreu.

“És un plaer estrènyer llaços amb els
nostres veïns i amics de la Federació

Balear. Per la qualitat de la formació i
les peces, el concert ha estat un gran

esdeveniment”, afirma Joan Cañagueral,
president de la Federació Catalana de So-

cietats Musicals, que expressa “el reco-

neixement a l’Ajuntament d’Alcanar, en

El concert va recórrer diferents estils: del

especial al seu alcalde, Joan Roig, i a

z-Espert) a la suite simfònica Alejandro

dana i Joventut, Meritxell Ulldemolins”.

present al concert, tot fent ullades al re-

que “el municipi ha rebut amb entusiasme

a l’edifici de l’Hotel d’Entitats d’Alcanar, i

vergadura, que ha estat un èxit d’assistèn-

a terme iniciatives com aquesta”

pasdoble (Sabas, de Sabin Bikandi i San-

la seva regidora de Participació Ciuta-

Magno, del compositor Miquel Morales,

Des del consistori canareu, Joan Roig explica

Catalana de Societats Musicals, amb seu

pertori popular, com la “Malaguenya de

la celebració d’aquest concert, de gran en-

l’Ajuntament d’Alcanar, que permet portar

Barxeta”, en la qual Azael Tormo s’ha ins-

cia”. Per la seua banda, Meritxell Ulldemolins
recorda el vincle estret “entre la Federació

.
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La sentència absolutòria decep la
Plataforma de les Terres del Sénia
La sentència absolutòria del cas Castor
s’ha rebut amb desengany i decepció a
Alcanar. L’Ajuntament i les plataformes
Aplaca (dels afectats) i en Defensa de
les Terres del Sénia lamenten que els
magistrats de l’Audiència de Castelló
neguen la relació de causalitat entre la

Terres de Sénia afirma que “la sentència

de la reacció del govern espanyol

tot i que l’acatem, no la compartim”.

terratrèmols, sabem que hi ha una

és la injustícia de la justícia, perquè,

A més, Reverter també diu que “no
ha estat un procés transparent, ja

que no ha estat inculpat cap dels

tècnics que van firmar els informes

a aquesta sentència. Notem els

relació de causalitat i no acceptaríem
la reactivació de cap manera”.

El tribunal assegura que els terratrèmols
difícilment es podien preveure i que no

injecció de gas del Castor i els més de

favorables al projecte”.

mil terratrèmols que es van produir. Des

Pel que fa al desmantellament dels

fins i tot, minimitza l’abast dels sismes,

pous i de les plantes, la Plataforma

tot descartant que arribessen a produir

de la Plataforma de les Terres del Sénia
destaquen la mobilització ciutadana
d›aquests catorze anys de lluita contra el
projecte que ha permès donar a conèixer
“l’abús i desastre” que ha estat.

“demanarà al Ministeri la planificació
del desmantellament definitiu dels

pous i de la planta marítima. També
volem

Ara al municipi hi ha preocupació

hi ha consens científic sobre la causa i,

demanar

la

planificació

del desmantellament de la planta

danys personals ni materials a la població
dels municipis pròxims. La sentència
rebutja també els danys morals que
reclamava l’acusació particular de la
plataforma d’afectats Aplaca.

perquè la sentència obri una escletxa

terrestre”.

per a reactivar el projecte. Escal UGS va

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, afegeix:

“per moltes injustícies que hi haja,

Plataforma del Sénia, vetlarà perquè

ja que gràcies al treball de tothom

recórrer al Tribunal Suprem, el 2009, en
contra de l’ordre de desmantellament,
un recurs que no s’ha resolt.

“L’Ajuntament, juntament amb la

es desmantellen les instal·lacions

Cristina Reverter Cid, membre de la
Plataforma Ciutadana en Defensa de les

terrestre i marítima del Castor i farà
un seguiment encara més exhaustiu

Tot i això, recorda Cristina Reverter,
hem de valorar la unió ciutadana,
s’ha

donat

problemàtica

a

i

conéixer
s’han

aquesta

fet

.

molts

passos pel tancament del Castor”

Recomanacions literàries
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La nena del far
Annet Schaap
Editorial: Pagès Editors
Premi Llibreter 2021

La nena del far uneix gèneres diversos, des del de terror fins al d’aventures de pirates. La narració

fa força girs argumentals, la majoria dels quals ajuden a mantenir l’interès en la història, tot i que
la trama central, la relació entre la xiqueta i un xiquet amb cos de sirena, és excessivament llarga.

La novel·la és molt recomanable per a lectors jóvens perquè transmet un seguit de valors encorat-

jadors. Els personatges principals, la majoria xiquets, superen les temors que els tenallen i s’embol-

callen en l’amistat per a poder tirar avant els projectes personals. Tots ells tenen alguna mancança,
siga física o psicològica, que els fa difícil sortir-se’n a la vida. Més malparats en surten els grans, ja
que projecten les seues frustracions en els fills.

Un dels capítols que crida més l’atenció és el dedicat als personatges amb malformacions que treballen a la fira, que està a l›altura dels museus dels horrors que hem vist en altres obres.
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Vida local
Torna el pessebre monumental d’Alcanar
Fruit de la vocació de Juan José Curto, el

la qual enguany s’han afegit noves figures

el pessebre tenia unes dimensions de nou

pessebre monumental d’Alcanar torna a lluir

i construccions que conformen escenes

metres quadrats. Les següents edicions es

amb tota la seua majestuositat, després que

diferents. “A causa de les dimensions del

van traslladar a la Cisterna i des de llavors

l’any passat fos suspès per la pandèmia. La

local, el pessebre ha passat dels 55 metres

no ha parat de créixer. Haig de donar les

principal novetat d’aquesta edició és el canvi d’emplaçament. Acostumats a veure’l a la
Cisterna del Vall, ara el pessebre s’exposa

quadrats de l’any passat als 40 d’enguany.
No obstant això, s’exposen totes les figures
de les anteriors edicions, més les que hem

gràcies a tota la gent que s’hi ha implicat:
Àngel, Agustí, Laura, José Antonio, Maria, Pau, Àlex, Laia, Marc, Isabel, Darwin

per primera vegada als baixos del número

incorporat de noves”, explica Juan José.

9 de la carretera Nova, propietat de la famí-

El pessebre monumental va obrir les por-

cedeix materials”, reconeix Juan José.

lia Reverter-Castell, que l’ha cedit de forma

tes el 12 de desembre i es pot visitar tots

gratuïta. Aquest canvi comporta una millora

els caps de setmana (de divendres a diu-

Per tal de sufragar les despeses econòmi-

substancial en les condicions d’accés i faci-

menge), fins al 9 de gener, en horari de 18

lita considerablement les tasques de mun-

a 21 hores.

tatge i desmuntatge.

Una tradició que es manté de fa nou

A l’hora d’armejar tots els elements i esce-

anys

nes del pessebre, hi ha col·laborat una de-

Cada any, el pessebre d’Alcanar plasma la

i Àgueda. També a l’Ajuntament, que ens

ques ocasionades, enguany, a l’igual que al
2019, una seixantena de comerços, establiments de restauració i empreses del municipi han aportat la voluntat a canvi de publicitar-se al cartell anunciador. No obstant
això, aquest grup d’amics ja han iniciat els

il·lusió i l’experiència de Juan José Curto

tràmits per constituir-se oficialment en l’en-

ge espectacular que ens transporta al pai-

al voltant d’aquesta tradició nadalenca. “La

titat “Amics del pessebre d’Alcanar”. De

satge de l’època, ple de detalls i rogles molt

primera vegada que es va exposar va ser

moment però, ja han estrenat el seu perfil a

treballats, una construcció del tot realista a

l’any 2012, a la Casa O’Connor. Aquell any,

Instagram: “pessebre_alcanar21”

sena de persones. El resultat és un muntat-
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Quan s’esborren les paraules
Rafel Nadal
Editorial: Columna Edicions

Rafel Nadal torna a posar la seua mirada literària sobre
la memòria, el pas del temps i les noves generacions en
aquest llibre íntim i delicat amb el qual tanca la saga familiar
més venuda de la literatura catalana.
Quan s’esborren les paraules les coses perden el seu nom i
deixen d’existir; aleshores a l’autor només li queda escriure
aquestes pàgines sobre la baba Montserrat, amb l’esperança que, cada vegada que algú les lligga, pose en marxa
les històries que s’hi expliquen i faça reviure un a un els
seus protagonistes. Un relat que no amaga la nostàlgia per
un temps que s’acaba, però que ompli d’humor i de tendresa un temps que tot just comença.
Un llibre d’una gran intensitat emocional que romandrà indeleble en la memòria dels lectors.
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Vida local
Després d’un any i mig, es reprenen les activitats
de lleure per a la gent gran
Un dels col·lectius que s’ha vist més afectat per l’arribada de la pandèmia ha estat la
gent gran. Després d’un any i mig de restriccions, els jubilats han reprès amb molta
il·lusió les seues activitats de lleure als locals
socials del municipi, encara que a mig gas.
El diumenge 31 d’octubre arrancaven les
sessions de ball al Centre Cívic organitzades per l’Associació de Pensionistes, Protectors i Defensors d’Alcanar. Per a aquesta ocasió l’Ajuntament es va fer càrrec del
cost de l’orquestra. Malgrat les ganes de
tornar a ballar i sociabilitzar-se, des de llavors l’assistència encara es manté baixa,
tot i que s’espera que torne a augmentar.
Abans de la pandèmia, centenars de persones d’Alcanar, les Cases i els pobles de
la volta omplien el Centre Cívic. Aquestes
últimes setmanes, però, només hi han assistit unes cent persones. “La poca aflu-

ència de públic fa que la recaptació de la

taquilla sigue justa per a pagar els mú-

sics.”, explica el president de l’entitat, Andrés Balada, que també fa una “crida a la
participació i anima els socis a tornar”.

“El ball és un estímul per a la gent gran i

va molt bé per al benestar físic i emoci-

onal. Ballem amb mascareta i complim

totes les normes sanitàries que ens demanen. A més, s’ha de tenir en compte

que el local té una superfície de 1.150
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metres quadrats i una capacitat per a
més de mil persones. Això vol dir que

la distància de seguretat entre els as-

sistents està garantida”, argumenta Balada, que també agraeix el suport i la col·
laboració que sempre ha tingut l’entitat de
part de l’Ajuntament.

L’Associació de Pensionistes, Protectors

i Defensors d’Alcanar es va constituir fa
tretze anys amb l’únic objectiu d’aconse-

La presidenta de l’entitat, Mercedes Queralt, explica que “des de l’inici de la pandèmia fins ara, ens ha deixat molta gent.
Abans de la pandèmia, quan organitzàvem alguna activitat més especial, de
seguida s’omplien les inscripcions. Ara,
estem tots més tancats a casa”. Això i
tot, l’entitat comença a millorar els ànims.
El 26 de novembre va organitzar una sorti-

guir fer ball els diumenges a la vesprada

da a Barcelona per a veure el musical “Can-

2,5 euros i, fins ara, incloïa un número

25 persones; mentre que el 14 de desem-

al Centre Cívic. L’entrada té un cost de

tando bajo la lluvia”, amb la participació de

per a una rifa i un dolç. Aquesta activitat

bre es va organitzar un curs de preparació

té lloc tots els diumenges de l’any, entre
les 18 i les 21 hores, llevat de quan l’Ajun-

tament organitza alguna activitat puntual.
Actualment, l’Associació té prop de qua-

de tapes fredes on n’hi van participar 16, a
càrrec de la cuinera Rosa Sàmper.
Pel que fa a la Llar de Jubilats de les Ca-

tre-cents socis, que paguen una quota

ses, tot i que ja ha obert les portes i està

l’entitat organitza dos dinars a l’any –amb

Ramon Ribot, considera que, amb la si-

anual de 13 euros. Amb aquests diners,

disponible per a l’entitat, el seu president,

un complement de 5 euros per part de

tuació sanitària actual, la gent jubilada de

cada assistent– i, a més, obsequia cada
soci amb una mona de Pasqua.

L’Esplai de la Fundació “la Caixa” va reobrir les portes la primera setmana d’oc-

tubre. Els membres de l’Associació de

Gent Gran d’Alcanar es troben al local els

les Cases “està poc animada. Així que,
de moment, esperem que la situació
sanitària millore i a vore què passa”.
El regidor de Gent Gran, Jordi Cervera,
anima “tota la gent gran del municipi

dimarts a la tarda, de 15 a 17 hores, per a

a tornar a les seues rutines i activitats

ges, en el mateix horari, per a passar la

l’alegria, sempre seguint les mesures

fer manualitats, i els dissabtes i diumen-

d’oci per a fomentar el retrobament i

tarda o jugar a cartes.

sanitàries”

.

Notes antigues d’una família marinera

Ara fa...
al mundo, que pesava tres tones i escaig i que –segons una inspecció del 27
de març del 1935 de l’enginyer tarragoní
C. Tòful– estava lligada a la capitania de
la Ràpita. Dins d’aquella barqueta s’hi
afegirien, a la tardor del 1939, sons dos
fills, Marià i Pepet. El patró cobrava 150
pessetes al mes i els ajudants, un duro
i mig al dia.
A la primavera del 1944 la flota va quedar-se menuda i la família va decidir
afegir-hi una altra barca, una xalana una
mica més grandeta, que s’anomenaria
Coral. Les mides eren 7,20 metres d’eslora, 2,20 metres de mànega i 65 centímetres de puntal. Va fer-se a les desaparegudes drassanes del rapitenc Albert

1. Cartilla militar marinera de Pepet Sancho Esteller de Serereu (1868-1953), del 1935.
2. Permís de navegació i inspecció de la muleta La vuelta al mundo, signada pel tarragoní C. Tòful, el 1935.
3. Factura del primer termini de pagament de la xalana Coral, feta entre el 1944 i el 1945 a les drassanes rapitenques d’Albert Carcellé.
4. Marià Sancho Aubalat (1909-1964) i la xalana Coral, varada al codolar.

A les Cases encara queden algunes fa-

pesca o altres elements que els comple-

mílies que practiquen l’art i l’ofici de la

tessen la dieta, com ara cereals, oli o vi.

pesca de fa un bon grapat d’anys. Alguna

A començaments de la dècada del 1860

d’elles, fins i tot, de fa més de cent o cent
cinquanta anys. D’altres, tot i que han
canviat de professió, mantenen encara
molt viva la seua experiència a la mar –
que s’ha de tractar amb respecte, però
no amb temor– i tenen el seu regust ben
present en el dia a dia.
Ja a finals del segle XVIII, la família d’un
tal Sancho lo Serereu es dedicava al bolig per altri. En aquell moment, no era una

el cap de la família era Manuel Sancho
Caudet. No va ser fins a son fill, Pepet
Sancho Esteller, que a la casa tindrien
barca pròpia i “es farien a la mar” d’una
manera autònoma. Al març del 1924,
amb 56 anys, Pepet ja estava enrolat
com a patró a la barca italiana Giovanna, que vogava de les boques de l’Ebre
al nord de la costa dels Tarongers –de
l’Ampolla a Benicàssim, poc o molt– i

Carcellé González i va costar 3.500 pessetes, una menudeta fortuna –bé podrien ser dos cotxes de l’època!– que van
haver de pagar a terminis.
Amb este patrimoni d’allò més mariner,
la família dels Serereus semblava que
tenia la faena enllestida. Per a arredonir-ho, la família passaria a formar part
del Pòsit de Pescadors –Marià Sancho tenia el número 6 d’agremiat i una
cartilla acreditativa– al febrer del 1941,
formant unió amb la resta de colles casenques abocades al sempre complicat
món de la mar. Amb tot, arribada la mort
de Pepet i, uns anys després, la de son
fill Marià, la dèria marinera de la família, que ja era gairebé bicentenària en
aquelles alçades, se n’aniria en orris.

anava principalment al moll, als llangos-

Les següents generacions, malgrat que

patrons amos de les barques i les aïnes

tins i a les galeres.

provarien d’anar a la mar, no hi conti-

de la pesca, la majoria dels mariners del

Encetada de poc la Segona República,

nuarien la tradició encetada moltes i

poble no tenien més remei que treballar

Pepet de Serereu va decidir tindre una

per a ells per tal de sobreviure. Es paga-

flota pròpia. Va manar al calafat José

passat. Definitivament, aquells casencs

va en diner –maravedís, rals o lliures– i,

Nos Balagué que li fes una muleta de

d’antany devien ser més ferrenys i tibats

principalment, en espècie –una part de la

vela llatina que duria per nom La vuelta

que els d’ara...

tasca gens estranya: amb només quatre

moltes dècades ans per un seu avant-

.
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Miguel Sancho: “Faig art per amor a l’art”
Miguel Sancho (Alcanar, 1950) fa deu anys

a fer el que més m’agrada: escultures

escultures són un reflex de la meua manera

que dedica el seu temps lliure a l’escultura

de ferro forjat i bonsais.

de ser i reconec que jo soc molt atípic.

de forma autodidacta. Al prat, on un dia hi

És un dels avantatges de fer-se gran...

En aquests deu anys de trajectòria no

En aquesta fase de la vida, de vegades el cos

t’has plantejat mai la possibilitat de fer

va haver la seu de la seua empresa Yoko
Bonsai, ara hi té el taller. En aquest entorn
privilegiat, fa les seues escultures combinant ferros vells amb altres materials
com la pedra i la fusta. Aquests fragments
d’objectes, que un dia van tenir una utilitat, ara cobren una altra forma per a pas-

i l’esperit no envelleixen de forma simultània.
Si fos per la meua ment, encara me n’aniria a
la Xina a buscar plantes, però el meu físic em
demana un altre ritme. Tot i així, no paro quiet.
Quan i com vas començar en el món de

sar a ser admirats. El resultat són compo-

l’art?

sicions elegants, de línies molt simples,

Deu fer uns deu anys. Recordo quan vaig

però, alhora, molt impactants.

ensenyar la meua primera escultura a la

La teua llarga trajectòria empresarial

meua dona. Per a comprovar si passava

s’ha caracteritzat pel teu esperit emprenedor i innovador.
He mirat de fer sempre el que m’ha vingut
de gust, més enllà de la seua repercussió
econòmica. M’ha agradat fer coses diferents a la majoria. En aquest sentit, vaig

la prova, se’m va ocórrer dir-li que l’havia

exposicions o d’utilitzar Internet per a
donar-te a conèixer?
En diverses ocasions m’han invitat a exposar
a diferents llocs, però sempre m’hi he negat.
Penso que ja hi ha molta gent que es dedica
a l’art. Reconec que si fos amic de les xarxes
socials possiblement aconseguiria donar més
sortida a la meua obra, però no tinc gens d’interès a difondre-la. L’art per a mi és una distracció més. Tinc el goig de fer les meues obres pel
simple goig de fer-les. Si després les venc, bé, i

comprat a un xic que començava a do-

si no, també. Faig art per amor a l’art.

nar-se a conèixer. Li vaig preguntar què li

Llavors, qui són els teus clients i com

semblava i ella em va respondre: “M’agrada!”. La seua aprovació em va servir d’arrancada i des de llavors no he parat de fer

arriben a tu?
Durant uns anys, aquestes mateixes instal·lacions on ara tinc el taller i les obres

ser pioner en la creació d’empreses en

obra. Soc totalment autodidacte.

diferents sectors: des de la primera dis-

El material principal de les teues escul-

coteca que hi va haver a Alcanar (Mozart

tures és el ferro reciclat.

l’Estat espanyol dedicades a aquest nego-

2002), fins als primers hivernacles, passant

Una altra de les meues aficions és col·lecci-

ci, aquí acudien molts empresaris. Alguns

per Vivers Gregal –on vaig assumir la ge-

onar objectes vells i tinc una bona col·lecció

d’aquells clients són els que em compren

rència–, l’empresa de cultiu de flor tallada

d’arreus i estris de ferro. Això implica que,

bona part de l’obra.

Yoko Bonsai, la sabateria...

qualsevol ferro oxidat pel pas del temps i que

Què més t’agradaria fer que encara no

I, en aquest moment, el que et ve més de

aparentment ja no serveix per a res, el trans-

van ser la seu de l’empresa Yoko Bonsai.
Com que són poques les empreses de

hages fet?

gust és dedicar-te a l’art.

formo en la base de les meues escultures.

Sempre he tingut vocació artística.

Com definiries la teua obra?

M’ha agradat l’art i l’he valorat. Ara

A banda d’utilitzar el reciclatge com a ferra-

tensió de publicar-lo. Només seria per als

que estic jubilat, he guanyat temps per

menta artística, sempre dic que les meues

meus, per a quan jo ja no hi sigue

Crec que tinc moltes coses per a explicar i
m’agradaria escriure un llibre. Sense la pre-

.

