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BIBLIOTECA TRINITARI FABREGAT · ALCANAR

Matí: dimarts, dimecres, dijous i dissabtes de 10 a 13:30 h.
Tarda: de dilluns a divendres de 16 a 20 h.

BIBLIOTECA DE LES CASES D’ALCANAR
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Editorial
La tornada a la normalitat:
causes i conseqüències
La Generalitat de Catalunya ha començat a reduir les restriccions
enfront de la covid-19, gràcies a l’augment de la immunitat de grup
i la davallada de casos. Malgrat que el risc de rebrot encara és alt,
les dades i previsions ens permeten de ser optimistes.
Davant la realitat de la pandèmia, l’Ajuntament sempre ha defensat
una cultura segura, tot respectant les mesures de seguretat que marca el Procicat. I és que la cultura és urgent i necessària. Amb aquesta premissa es va organitzar la cavalcada dels Reis Mags i la resta
d’activitats de Nadal. Així mateix, des de les diferents regidories es
treballa en l’organització de les pròximes festivitats, com Carnestoltes, Sant Jordi o les festes de maig, amb la vista posada a recuperar,
definitivament, la normalitat.
No obstant això, cal tenir present que la situació al municipi és
complicada, ja que els aiguats del 2018, els temporals Glòria i Filomena, la pandèmia de covid-19 i els aiguats del 2021 han tensat el
dia a dia de l’Ajuntament. Aquestes situacions sobrevingudes han
generat unes despeses elevades i un gran volum de faena addicional i, de retop, també han afectat el funcionament de departaments
essencials, com els Serveis Tècnics, la Secretaria, Intervenció o
la Brigada Municipal d’Obres i Serveis, que han hagut d’aturar les
tasques habituals per a atendre l’emergència i la postemergència.
A més, hi ha infraestructures perifèriques, sobretot de connexió amb
les explotacions agrícoles, que encara estan afectades pels aiguats.
Si ja ho estaven pels aiguats del 2018, els del 2021 han agreujat
la situació. Un poble com Alcanar no té recursos econòmics per a
poder fer-se càrrec de la reparació de tots els camins damnificats
i, malgrat que ha rebut el suport d’altres institucions municipals i ha
desviat fonts pròpies per a la reconstrucció, encara està lluny de
tornar al moment zero. Ara ens cal seguir treballant amb tenacitat,
però acceptant la realitat tal com és.

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!

?

Un any més, l’Ajuntament d’Alcanar ha editat el calendari anual de paret. Ja està disponible a la Casa de la Vila i a l’Oficina
de Turisme de les Cases en horari d’oficina. Es pot trobar en
dos mides i enguany inclou quatre fotografies antigues de dones amb l’objectiu de retre homenatge a la figura de la dona
rural i marinera d’Alcanar, les Cases i Alcanar Platja.

Les darreres setmanes s’han detectat gats ferits amb trets
de balins a diferents indrets del municipi. Un exemple de
maltractament animal i d’un incivisme alarmant. Uns fets
que l’Ajuntament i aGOSaGATs condemnen rotundament.
La Policia Local ha obert diligències i demana la col·laboració ciutadana: si es detecta cap comportament que atempte
contra els drets dels animals, cal comunicar-ho a la policia.

D’on ve este malnom?
Bertomeu
Una de les formes més antigues de reanomenar una família era a través del nom d’un avantpassat,
normalment el pater familias. La tradició romana ja ho feia així i no és gens estrany trobar documentació
canareva dels segles XVIII i XIX en què encara s’acostumava a fer així. Tal és el cas que presentem avui.
A la família Nolla Pla els venia la cosa de lluny. Els primogènits, de temps ben antics –com a mínim, del
1820–, eren Bertomeus. O Barthomeu, o Bartolomé, com més us estimeu. Fills d’este nom tan bíblic i
d’origen hebreu interessantíssim, van anar deixant petjades arreu de la toponímia nostra: el rajolar de
Bertomeu o la sénia dels Bertomeus són alguns d’estos exemples.
Resulta curiós, com a mínim, que alguns dels actuals portadors –i principals coneguts pel dit renom–
siguen dones... I lloable que, després de tantes generacions, no hagen canviat el mot per Bertomeues!
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L’Ajuntament rehabilita els nius
de metralladora de les Cases
Aquesta actuació s’emmarca en
un projecte més ampli per a protegir i conservar les fortificacions
de la Guerra Civil
A finals de gener l’Ajuntament d’Alcanar
va finalitzar els treballs de rehabilitació
i interpretació dels nius de metralladora
situats al litoral de les Cases d’Alcanar,
en el marc d’un projecte més ampli que
té com a objectiu recuperar i posar en
valor tots els elements de la Guerra Civil
que es troben dins del terme municipal.
En total, a Alcanar hi ha catorze elements
de defensa de la costa: set nius de metralladora, dues bateries, un observatori,
un polvorí, un campament, un fortí i un
búnquer. Alguns són a la mateixa línia
de costa, mentre que d’altres es troben
als vessants de les serres. Així mateix,
alguns estan situats en zones de domini
públic i d’altres en finques privades, amb
diferents qualificacions urbanístiques.
Un niu de metralladora era una construcció senzilla que protegia una arma
automàtica. La grandària estava condicionada per la dimensió de la metralladora que hi havia dins. Dels sis nius de
metralladora de les Cases, quatre han
caigut a la mar a causa de la costa rocallosa en què foren construïts; dos més
estan situats a la platja de l’Estanyet
damunt d’una plataforma, després que
el 2021 s’extraguessen de la mar, on el
corrent els havia arrossegat; un setè és
a la punta de la Cianeta, a Alcanar Platja, i un observatori és a la Martinenca.
En aquest sentit, Joan Roig, alcalde
d’Alcanar, explica que aquesta actuació
ha tingut un doble propòsit: “potenciar

aquests nius de metralladora com a
FOTO: Sistema Binari
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FOTO: Sistema Binari

recurs turístic i, a la vegada, mantenir
i conservar elements patrimonials de

gran interès històric per a explicar la
fortificació de la costa catalana de-

senvolupada els anys 1936-1938 per
part de la República Espanyola”.

L’arqueòleg Toni Cartes ha coordinat

D’altra banda, s’han netejat els grafits

De fet, aquest conjunt d’elements de de-

que hi havia als nius de metralladora de

fensa de la costa del darrer conflicte bèl·

l’Estanyet i de la punta de la Cianeta i s’hi

lic espanyol situat a Alcanar és una de les

ha aplicat una capa protectora. Als de

mostres més àmplies i representatives

l’Estanyet també s’hi han instal·lat portes,

de la mena de construccions militars

per a evitar l’accés a l’interior. Finalment,

de defensa costanera de tot Catalunya.

s’ha senyalitzat el refugi polvorí del Bou,

Cartes destaca “el bon estat de con-

servació de molts d’aquests edificis,

aquesta primera actuació, que ha tingut

situat al tram sud d’Alcanar Platja.

un pressupost de 39.657,02 euros i que

Tots els elements que s’han adequat

ha constat de diferents intervencions. El

en aquesta primera fase estan units pel

Grup de Recerca i Investigació d’Espais

passeig de Sòl de Riu, el passeig de les

de la Guerra Civil, liderat pel Dr. Adrián

Cases d’Alcanar i l’antic lligallo de la

banitzats ni transformats”.

Cabezas, ha fet una recerca inicial sobre

Mar o camí de ronda, fet que facilita la

L’objectiu de l’Ajuntament d’Alcanar

la fortificació de la costa canareva en el

creació d’un primer itinerari senyalitzat.

és desenvolupar més fases d’aquest

context del conjunt de la costa catalana.
A partir d’aquesta recerca s’han elaborat
els textos que ara es poden llegir en els

“Ara l’objectiu és mostrar aquests

elements patrimonials situats a la línia de costa i integrar-los en una o

deu plafons explicatius que s’han col·lo-

diverses rutes pel terme per tal de

plafons: uns de genèrics, col·locats als

municipi”, afegeix el batle.

cat. “Es poden distingir dos tipus de

complementar l’oferta cultural del

extrems de la ruta i al costat de l’Ofici-

Aquests nius de metralladora i la res-

na de Turisme de les Cases d’Alcanar,
i uns d’específics, col·locats a tocar

de cadascun dels elements de fortifi-

cació de la costa que s’han conservat.
Aquests darrers aporten informació

sobre l’organització, el funcionament,
la construcció, el finançament i la

dotació militar d’aquestes fortificacions“, detalla Toni Cartes.

ta d’elements de la Guerra Civil situats

que han arribat fins a l’actualitat en
gran part perquè es troben en espais

agrícoles que no han estat massa ur-

projecte global de recuperació de la
línia defensiva del municipi. La regidora avança que està previst “iniciar els
pròxims mesos la segona fase de

rehabilitació, que inclourà la bateria

de la costa de la punta de la Tana, situada a la serra del Montsià, en una

zona molt transitada per excursionis-

al municipi estan en procés d’esdevenir

tes, prop del nucli urbà de les Cases”.

béns culturals d’interès local (BCIL). L’ex-

El projecte també ha rebut el suport de

pedient ja s’ha incoat i està en procés de

l’associació cultural Lo Rafal, que ha fet

tramitació per part del consistori d’Alca-

seguiment de les diferents actuacions.

nar. Ivette Fibla, regidora d’Ordenació del

Els seus membres també van assistir a

Territori, recorda que “aquesta catego-

ria garanteix la catalogació i protecció
del patrimoni cultural català”.

l’extracció i transport dels nius de metralladora des de l’aigua. “Volem fer un

agraïment a l’entitat pel seu compro-
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nicipi”, expressa l’alcalde.

Història de la fortificació de la costa
d’Alcanar

La fortificació de la costa d’Alcanar
s’emmarca en les mesures que va por-

“

l’objectiu és mostrar aquests elements

“

mís amb el patrimoni històric del mu-

patrimonials situats a la línia de costa i
integrar-los en una o diverses rutes pel terme per tal
de complementar l’oferta cultural del municipi

tar a terme el govern de la República
Espanyola al llarg de la costa catalana
entre els anys 1936 i 1938, davant els
bombardejos dels vaixells feixistes i la
temor d’un desembarcament militar a
les costes catalanes.
Concretament, es temia un atac naval
dels vaixells feixistes de Mallorca. Per
aquest motiu, es va intentar crear una
línia defensiva amb nius de metralladora
i trinxeres a les platges del litoral català,
alternant-les amb punts estratègics de
control, a més d’emplaçaments d’artilleria pesant.
L’any 1936, els responsables de la Conselleria de Defensa de la Generalitat van
dividir les costes de Catalunya en tres
sectors: el primer de Portbou a Tossa
de Mar; el segon de Tossa de Mar fins a

FOTO: Sistema Binari

encarregat d’organitzar una vigilància

cies de defensa costanera i va rellevar

constant, a la qual les poblacions de

així la Generalitat de Catalunya, que se

més a la vora havien de contribuir amb

n’havia fet càrrec fins a aquell moment.

personal, armament i mitjans al primer

Al llarg de l’evolució del conflicte bèl·lic,

Vilanova i la Geltrú, i el tercer de Vilano-

senyal d’alarma.

va i la Geltrú fins a Alcanar. Cada sector

Al maig de 1937, el govern central de

defensa de la costa van patir diverses

va quedar sota un comandament militar

la República va assumir les competèn-

reorganitzacions en l’àmbit de la gestió

per tant, aquests punts de vigilància i

FOTO: Sistema Binari
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Fotos: Biblioteca Nacional de Espanya a Madrid

i l’organització jeràrquica. Així i tot, du-

cumentació conservada deixa entreveure

rant tota la guerra la seua missió princi-

que les defenses de la costa d’Alcanar es

pal fou la d’observació, amb l’objectiu
de descobrir possibles moviments de
l’enemic enfront de la costa, per tal de
poder posar en marxa la defensa amb
l’anticipació més gran possible. La vigilància de la costa també era una destinació de descans de les unitats que
havien estat al front.
Segons un informe del capità Eduardo
Medrano, la costa d’Alcanar necessitava 50 milicians per a vigilar-la tota.
Aquests milicians estaven repartits principalment entre les Cases d’Alcanar i la
desembocadura del riu Sénia. A més,
indirectament, esdevenien els vigilants
d’altres punts d’interès estratègic, com
la carretera Barcelona-València. Una altra força que duia a terme la tasca de

van començar a construir a la primavera
de 1937. La major part de les obres es van
enllestir a finals del mateix any. “Aquesta
documentació, a més d’oferir àmplies
descripcions de les principals defenses, també permet copsar l’evolució
de la funció i organització de les principals defensa d’aquesta zona, especialment de les dues bateries de costa,
les quals es completaven amb els nius
de metralladora de la costa”, conclou
l’arqueòleg.
Les fotografies preses pels franquistes
l’abril de 1938, en el moment d’ocupar
el terme municipal d’Alcanar, després
d’haver desembarcat a Vinaròs, mostren com aquestes fortificacions es tro-

vigilància de la costa i que va continu-

baven en bon estat d’ús.

ar fent-la durant tota la guerra van ser

Text redactat a partir del projecte de re-

part de la Comandància de Tarragona.
Segons que explica Toni Cartes, la do-

“

cuperació i posada en valor dels elements

.

de la Guerra Civil del terme municipal
d’Alcanar, elaborat per Toni Cartes

“

els carrabiners. Els d’Alcanar formaven

a més d’oferir àmplies descripcions de les principals

defenses, també permet copsar l’evolució de la funció i
organització de les principals defensa d’aquesta zona
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Els alcaldes d’Alcanar, Vinaròs i Ulldecona celebren l’avanç de les
obres de l’N-238 en la trobada celebrada a Alcanar

A la Casa de la Vila d’Alcanar va tenir lloc

ca dels tres municipis, pel seu mal estat i

a Ulldecona. Tal com va recalcar Núria

d’Alcanar, Ulldecona i Vinaròs per a abor-

tres batles van visitar les obres d’aquesta

individual a aquestes xifres, i encara

la segona trobada entre els ajuntaments
dar temes d’interès al voltant de les obres

a l’N-238, les accions conjuntes després

dels aiguats de l’1 de setembre i la coordinació en temes de seguretat.

A la reunió hi van assistir l’alcalde d’Alcanar,

Joan Roig, el de Vinaròs, Guillem Alsina, i
l’alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura,

acompanyats d’alguns regidors i regidores.
La trobada arriba després de mesos difícils,

pels efectes de les pluges torrencials que
van afectar els tres municipis el passat 1 de
setembre, i també per la pandèmia.

perquè patia deficiències de seguretat. Els

Ventura, “no podem fer front de manera

carretera, que acumula molts d’accidents

menys si sumem tots els episodis

dustrials i diferents explotacions agrícoles.

tims anys. Més enllà d’aquest treball de

i que uneix els municipis, els polígons in-

d’emergència que hem viscut en els úl-

En aquest sentit, Guillem Alsina, va expli-

coordinació entre els tres ajuntaments,

dels 6,5 quilòmetres que transcorren pel

administracions superiors, de les quals

habitual també per als veïns d’Ulldecona i

mes que tenim en l’àmbit territorial”.

car l’estat de les obres de l’N-238, al llarg

la força també la volem demanar a les

terme de Vinaròs, però que són d’ús molt

necessitem el suport i ajuda pels proble-

Alcanar. Es millorarà també la via principal

Els alcaldes van valorar molt positivament

d’accés a Alcanar des de les dos poblacions veïnes. “Les obres, amb una inversió

per part de l’Estat de 13 milions d’euros,

la coordinació i l’intercanvi d’informació
entre les policies locals d’Alcanar, Ullde-

cona i Vinaròs, que s’havia concretat en la

L’amfitrió de la trobada, Joan Roig, va

segueixen els terminis establerts i està

idea que el Sénia no és frontera; tenim

detallar Alsina, malgrat que “la maquinària

les tres alcaldies, i aquest impuls és la

guats del passat 1 de setembre i alguns

ons de gran importància que beneficien

Així mateix, els dos alcaldes i l’alcaldes-

d’Alcanar que tenen terrenys a Ulldeco-

de la carretera N-238 que s’estan fent

de Catalunya, la Generalitat Valenciana i

solent amb totes les mesures que tenim

nicipis puguen rebre prompte els ajuts i

A l’últim, tots tres van reafirmar que

primera reunió d’alcaldies, el setembre de

recordar que “sempre hem defensat la

previst que acaben a finals del 2023”, va

lligams intensos i de confiança entre

va patir danys importants durant els ai-

fórmula bàsica per a aconseguir inversi-

treballs es van haver de repetir”.

els tres municipis, com la de les obres

sa van demanar celeritat a la Generalitat

na o Vinaròs i viceversa, que anirem re-

el govern espanyol per a que els tres mu-

al nostre abast”, va afegir Roig.

ara”. Tots tres van celebrar l’avanç de les

obres de l’N-238, eix principal de comunicació viària entre els tres municipis.

puguen afrontar les reparacions dels des-

La reforma d’aquesta via, per la qual cir-

perfectes dels aiguats de l’1 de setembre.

1.000 camions, era una demanda històri-

li2ons d’euros a Vinaròs, 2 a Alcanar i 1,5

culen diàriament uns 8.000 vehicles i
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Es van registrar danys per valor de 2,9 mi-

2020. De fet, és la primera vegada que cos-

sos policials de diferents comunitats autònomes treballen coordinadament. També
es van abordar algunes problemàtiques de
les zones limítrofes, com ara “la dels veïns

aquestes reunions són molt necessàries i

.

que han de continuar més enllà dels can-

vis de govern per tal de tenir més veus davant les administracions centrals

Actualitat municipal
Les obres de construcció de l’auditori municipal entren en la recta final
FOTOS: Àlex Espuny

El 8 de febrer va tenir lloc una visita

nicipal (PAM) de la Diputació de Tarrago-

nio Valls, d’Alcanar, a la qual van assistir

tant, es finança amb l’aportació municipal.

d’obres a l’Auditori Municipal José Anto-

na. La resta de l’obra, la part més impor-

l’alcalde, Joan Roig, i la regidora d’Urba-

En marxa el projecte de subministra-

nisme, Ivette Fibla, acompanyats de diversos mitjans de comunicació.

Joan Roig va destacar que “la construc-

ció del nou auditori és el pas més important per a assolir el model de poble

ment de l’equipament electroacústic

Durant aquest primer trimestre del 2022

es licitarà la segona part del projecte, que
fa referència al subministrament de l’equipament electroacústic per tal de posar en

que defensem en el nostre pla de go-

marxa la megafonia, la pantalla, els motors

a motors de desenvolupament social i

és que abans de final d’any estiga el pro-

dificultats socioeconòmiques, esperem

Aquesta segona fase té un cost de sortida

vern, basat en la cultura i la música com

dels talons, etc. La previsió del consistori

econòmic. Malgrat els entrebancs i les

jecte totalment executat i l’obra acabada.

inaugurar-lo abans de final d’any”.

de 440.000 euros i, ara com ara, està previst

La primera fase del projecte –la construc-

que l’aportació siga 100% municipal. “Tení-

que finalitze les setmanes vinents. “És

dels aiguats de l›1 de setembre, hem deci-

convertit un solar en un edifici pràcti-

que anirà a altres necessitats d’interven-

ció i l’equipament de l’auditori– es preveu

em una línia concedida del PAM, però, fruit

la fase més espectacular, ja que hem

dit canviar l’objecte d’aquesta subvenció,

cament enllestit”, recalca Ivette Fibla.

ció en aigües pluvials. Ara bé, estem tre-

La superfície útil total del nou auditori és de
1.521,52 metres quadrats, amb un esce-

nari de 16 per 8 metres i una sala amb una
capacitat de prop de 400 butaques. L’equi-

ballant per acollir-nos a línies de subven-

cions d’altres entitats finançadores per
a una part d’aquest segon projecte que
estem a punt de licitar”, apunta la regidora.

pament té forma de L i s’ha aixecat al mateix

L’auditori, la pedra angular del projecte

annex connectat en diferents nivells. La part

Les obres de remodelació integral de l’Audi-

seti on hi havia l’antic auditori i a un edifici
llarga alberga la sala (plató escènic, platea i
amfiteatre), mentre que a la curta s’emplaça

la zona de serveis i camerinos i una sala menuda per a actes de petit format.

El pressupost finalment ha sigut de vora 2,8
milions d’euros, amb un període d’execució
de les obres que s’ha allargat per dificultats
tècniques. “Ens hem trobat amb la singu-

laritat i complexitat que és un edifici en-

tre mitgeres i, per tant, s’han hagut de fer
els treballs amb molta precaució. A més,

l’obra s’ha hagut de paralitzar en dos mo-

ments, per la pandèmia i pels aiguats del

setembre passat, que van provocar inundacions a l’edifici”, recalca Fibla.

521.000 euros d’aquesta primera part del
projecte s’han finançat amb tres subven-

cions consecutives de les anualitats del
2017, el 2018 i el 2019 del Pla d’acció mu-

cultural d’Alcanar

tori José Antonio Valls han estat molt reivin-

dicades per la ciutadania i pel teixit associatiu

del municipi, que d’aquí a uns mesos podran
començar a gaudir d’aquest equipament.

Al voltant de l’auditori giraran altres projectes vinculats a l’àmbit de la cultura,

com l’Escola Superior de Música, el grau
mitjà de Vídeo, Discjòquei i So, el suport a

les dos bandes de música, la remodelació

de l›antic escorxador, la consolidació i

ampliació del Consell de Cultura o la incorporació a l’Ajuntament de la figura d’un
tècnic o tècnica de cultura.

“Estem parlant d’una xarxa àmpliament
treballada de fa anys amb les entitats del

municipi per a que Alcanar tinga la infra-

.

estructura cultural que fa temps que de-

sitja, de la qual el nou auditori municipal
serà la pedra angular”, conclou l’alcalde
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L’Ajuntament d’Alcanar destina més de 70.000 euros a ajuts i
convenis per a l’educació d’infants i jóvens
L’Ajuntament d’Alcanar destina més de
70.000 euros a ajuts vinculats a l’educació d’infants i jóvens, en el marc del
pressupost de l’any 2021. Aquest import
inclou la convocatòria anual d’ajuts per
assistència a llar d’infants, la compra de
llibres i el transport obligatori, així com el
conveni anual amb l’Escola Marjal per a la
compra de material escolar i les despeses
de transport intramunicipal de l’alumnat.
D’una banda, el consistori va aprovar a
finals de desembre l’atorgament d’un
paquet d’ajuts per a l’educació dels
infants i el jovent del municipi per un
import de 60.293 euros, als quals han
optat 426 famílies.
Maribel Ramon, regidora d’Educació,

centiu per la dedicació i constància

dels xiquets i xiquetes, especialment
en aquesta època de pandèmia”.
d’infants

l’alumnat

D’altra banda, l’Ajuntament va aprovar

L’Ajuntament també va aprovar al desem-

la concessió de prop de 39.000 euros
en ajuts per als infants que van assistir
a l’escola bressol del municipi durant el
curs 2020-2021.
Maribel Ramon destaca que “amb

aquesta ajuda es donarà cobertura a
prop del 50% del cost que paguen les
famílies al llarg del curs escolar”.

Les llars d’infants o escoles bressol són
centres educatius homologats per la

en la cobertura de les despeses deri-

8.309 euros per a l’adquisició de lli-

a l’assistència a llars d’infants, l’ad-

Així mateix, prop de 300 famílies de

és donar un cop de mà a les famílies

quatre mesos als tres anys.

vades dels estudis dels fills pel que fa

bres escolars

l’alumnat de l’Escola Joan Baptista

Per la seua banda, Joan Roig, alcalde

Serra i l’Institut Sòl de Riu, d’Alcanar,

el nostre pla de govern, continuem

ponent, rebran una ajuda de fins a 128

allò que està al nostre abast. Al ma-

que empren els seus fills i filles en els

donant suport a les famílies en tot

teix temps, aquests ajuts són un in-
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pel professorat del centre.
20.000 euros per al desplaçament de

explica que “la finalitat d’aquests ajuts

d’Alcanar, afirma que, “tal com indica

aprèn amb material pedagògic amanit

38.470 euros per l’assistència a la llar

Generalitat que atenen els infants dels

quisició de llibres o el transport”.

triculat a l’Escola Marjal, de les Cases,

que han presentat la sol·licitud correseuros per l’adquisició dels llibres de text
dos centres d’educació. L’alumnat ma-

bre concedir les beques de transport a un
total de 73 estudiants de cicles superiors i
graus universitaris. El pressupost destinat
a assumir les beques de transport ha estat d’11.014 euros i, com els darrers anys,
cada estudiant del municipi que ho ha sol·
licitat rebrà un ajut que oscil·la entre els
30 i els 200 euros, depenent de la distància respecte a Alcanar del centre educatiu
on va cursar els estudis superiors durant
el curs 2020-2021.
Les famílies del municipi amb alumnat
que cursa estudis obligatoris en centres
públics, privats o concertats o en centres d’educació especial fora del municipi també tenen cobert el desplaçament gràcies a uns ajuts provinents del
Consell Comarcal del Montsià, mentre
que l’Ajuntament d’Alcanar assumeix el
transport escolar dels xiquets i xiquetes

.

de les Cases i d’Alcanar Platja que estudien a Alcanar, amb una partida anual
de prop de 9.000 euros

Actualitat municipal
Signatura de convenis entre l’Ajuntament i diverses entitats

L’any passat 84 persones d’Alcanar

L’Ajuntament d’Alcanar i diverses institu-

També es va signar el conveni anual amb

cions i entitats socials del municipi van

l’Agrupació Musical Canareva. L’Ajunta-

signar, durant els darrers dies de l’any

ment li ha atorgat una subvenció directa

guer del Consell Comarcal

2021, una part dels convenis i subvenci-

de 24.000 euros per a fomentar l’activitat

ons anuals que atorga el consistori.

musical i per a fer front a les despeses

Fa uns mesos es va tancar la convoca-

Concretament, l’alcalde d’Alcanar, Joan

d’instruments i personal. D’aquesta ma-

Roig, va signar els convenis de col•la-

nera, l’Ajuntament dona suport a l’escola

boració amb la Confraria de Pescadors

i la banda de música de l’Agrupació.

Sant Pere, l’Escola Marjal, l’Agrupació

D’altra banda, es va signar el conve-

Musical Canareva i l’entitat Càritas Par-

nanual amb l’Escola Marjal, de les Ca-

roquial d’Alcanar, i també amb el Bis-

ses, amb un import de 2.500 euros que

bat de Tortosa, per al manteniment dels

el centre educatiu destina a la compra

dos campanars del municipi.

de material pedagògic per a preparar i

El batle ha agraït a aquestes entitats

utilitzar a les aules.

la faena que porten a terme al llarg de

Un altre conveni signat el 2021 va

l’any i les ha animat a “continuar amb

la tasca que desenvolupen en el seu
àmbit perquè d’alguna manera contribueixen al desenvolupament econòmic i social del municipi i, al mateix
temps, al benestar de la ciutadania”.

Com a fet destacat, enguany es manté

ser amb la Confraria de Pescadors
Sant Pere, de les Cases d’Alcanar,

es van beneficiar dels ajuts per al llo-

tòria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya d’ajuts per al lloguer del 2021,
que és gestionada pel Consell Comarcal del Montsià.
L’any passat 84 persones d’Alcanar es
van beneficiar d’un ajut al lloguer adreçat
a adults, menors de 35 anys o gent gran,
mentre que l’any 2020 havien estat 80 les
famílies del municipi que n’havien rebut.
Per a accedir a aquesta classe de subvencions s’han de complir uns requisits.
En el cas de les persones que estan de
lloguer en algun municipi de les Terres

una entitat que col•labora anualment

de l’Ebre, no poden pagar més de 400

en l’organització de diversos actes i

euros al mes de lloguer. Per a famílies

esdeveniments de caràcter popular i
festiu. L’Ajuntament li ha atorgat una
subvenció directa de 4.000 euros per

nombroses i per a unitats de convivència
amb algun membre amb discapacitat i
barem favorable, l›import màxim del llo-

al foment del turisme i la difusió dels

guer mensual és de 900 euros.

post destinat a l’entitat Càritas que es va

productes autòctons.

A més, cal complir els requisits socio-

aplicar l’any anterior, per tal que l’entitat

Finalment, el Bisbat de Tortosa i l’Ajunta-

econòmics. Hi ha uns límits màxims i

puga fer front a les necessitats socials

ment van signar un conveni de 6.000 eu-

derivades de la crisi econòmica de la co-

ros per a les despeses de manteniment

vid-19. “Amb aquest conveni, l’Ajuntament

dels campanars de l’església de Sant Mi-

d’Alcanar atorga una subvenció directa de

quel d’Alcanar i l’església de Sant Pere

8.000 euros adreçada a garantir productes

de les Cases d’Alcanar, ja que tenen una

de primera necessitat als col•lectius més

dimensió social com a anunciadors dels

guer de l’habitatge.

desfavorits i a les persones en risc d’exclu-

esdeveniments més significatius de la

sió social”, recorda Roig.

vida quotidiana del municipi.

Està previst que la convocatòria del 2022

l’augment de més d’un 30% del pressu-

mínims d’ingressos que es ponderen
segons el nombre de membres de la
unitat de convivència. Els ingressos de
la unitat de convivència no poden ser
inferiors en cap cas a l’import del llo-

.

s’òbriga al voltant del mes de juny

11

Programació alternativa a la festivitat de Sant Antoni 2022

A finals de desembre, la Comissió de
Sant Antoni i l’Ajuntament d’Alcanar
feien públic que, per segon any consecutiu, es cancel·lava la celebració de la
festa a causa de la situació epidemiològica, ja que la naturalesa de l’acte i
la seua preparació eren incompatibles
amb les mesures sanitàries i de protecció que calia seguir per a fer front a la
sisena onada de covid-19.
Joan Roig, alcalde d’Alcanar i regidor
de Cultura, recorda que “aquesta festa
centenària, molt estimada per la ciutadania, es mereix una celebració, però
encara ens trobem en una situació
complicada de covid i s’ha hagut de
mantenir la modalitat virtual”. I un any
més, vol mostrar el seu agraïment “als
membres de la Comissió de Sant An-

toni per la gran feina que fan i per mantenir viu l’esperit d’aquest patrimoni
immaterial d’Alcanar tan important”.

rotllets saludables, amb Núria Balada i

la pubilla de Sant Antoni, Laia González
Martí. I a la nit es va poder seguir també

Núria Balada, membre de la Comissió,
explica que, “malgrat que no podrem
celebrar la festa ballant com ens agradaria, presentem una programació
destinada a tots els públics que pot
distraure les famílies confinades”.

a les xarxes socials l’obra del Grup de

El dijous 20 de gener es va donar el tret
de sortida a la programació: els membres
de la Comissió de Sant Antoni van dir
unes paraules sobre la festa a través del
Facebook i l’Instagram de la Comissió.

mossèn Emili va fer la benedicció virtual

El dissabte 22 de gener, dia de Sant Antoni, al matí es va llançar a Instagram un
qüestionari sobre la festivitat. A la tarda
es van preparar en directe a Instagram

a tancar la programació, el dissabte 29

Teatre Gresol “Mascles”.

El diumenge 23, a les 4 de la matinada,
ja es podia veure el vídeo de la Despertada i del Ball de Sant Antoni al Facebo-

ok de la Comissió i a les 11.30 del matí
dels animals.

A més, durant diversos dies es va projectar l’audiovisual “Un repàs per la història de Sant Antoni” al Casal Cívic. Per

.

a la nit es va publicar el vídeo “Recull de

la història de Sant Antoni” a les xarxes
de la Comissió de Sant Antoni

Subvenció del Departament de Cultura per
a les obres de reparació de la Biblioteca
Els forts aiguats de l’1 de setembre de
2021 van causar greus afectacions a diferents equipaments públics d’Alcanar,
entre els quals la Biblioteca Trinitari Fabregat. En concret, aquest edifici es va
veure afectat per les filtracions ocasionades per la gran quantitat d’aigua acumulada a la terrassa de la segona planta, que va provocar danys de diversa
consideració a tres plantes de l’edifici.
Les filtracions d’aigua van malmetre el
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sostre i l’enllumenat de les escales i de
la recepció del primer pis. També es
van fer malbé uns 40 metres quadrats
de terra tècnic, així com algunes portes,
bastiments i el sostre de diverses sales.
A totes aquestes reparacions s’hauran
d’afegir els treballs de pintura de sostres, parets i portes, així com de la tarima de fusta de la terrassa. Tot plegat
suposa una despesa de 23.284,11 euros. A hores d’ara ja s’han efectuat els
treballs més urgents d’electricitat i de

guixaire. La resta d’obres es preveu que
es duguen a terme els mesos vinents.
En aquest sentit, la Biblioteca ha rebut
una subvenció per a les obres de reparació dels danys causats pels forts aiguats de l’1 de setembre de l’Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural del Depar-

.

tament de Cultura de la Generalitat, per
un import de 10.090,52 euros

Vida local
De l’11 de febrer al 13 de març de 2022, veniu a tastar la galera!
Les viles marineres d’Alcanar, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i la Ràpita s’uneixen, un any més, per a oferir als seus
restaurants exquisits menús gastronòmics que tenen com a protagonista
la galera, un producte local i de qualitat típic de la mar de l’Ebre. Les IX Jornades Gastronòmiques de la Galera
se celebren en aquestes municipis de
l’11 del febrer al 13 de març.
Aquest crustaci, abundant en zones a tocar dels deltes, on les aigües són riques en nutrients, és una
excel·lent font de proteïnes d’alta
qualitat, vitamines i minerals. A diferència d’altres crustacis, la galera
és baixa en calories i fàcil de pair.
D’Alcanar són setze els restaurants
participants: Can Manel, Casa Esquerra, Casa Lupe, Casa Ramon, El
Faro “Casa Gemma”, El Nàutic Les
Cases, Hotel Carlos III, La Mar, La
Marinada, Les Barques “Can Joan”,
Les Palmeres, Serramar, Els Jardins
del Tancat, Bitàcora, Lo Pouet i Mesón del Mar.
Aquests establiments oferiran menús gastronòmics en què la galera
serà protagonista i es maridarà amb
vins de la DO Terra Alta i altres productes locals i de qualitat, com l’arròs, la carxofa o l’oli d’oliva verge.
Tots els restaurants us han preparat
un seguit de menús, en què podreu
tastar, entre altres plats, galeres flamejades amb rom en aroma de romer, arròs melós de galera o crema
de galera amb cruixent d’avellana i
codonyat. Les diferents propostes

.

gastronòmiques tenen un ventall de
preus que va dels 30 als 45 euros
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#Monsortirem reparteix lots d’electrodomèstics a famílies
vulnerables i afectades pels aiguats del setembre
local, a les famílies del municipi greu-

vulnerables per a que poguessen tornar

ment afectades pels aiguats de l’1 de

a viure a les seues llars amb normalitat.

setembre que no tenien assegurança.
Van ser una desena les famílies que van
rebre el lot, el qual, en funció de les necessitats i de les afectacions, podia contenir fins a un frigorífic, una rentadora, un
radiador elèctric, una cuina amb fogons i
forn, un microones i un televisor.
Meritxell Ulldemolins, regidora de Participació Ciutadana de l’Ajuntament
d’Alcanar, explica que per a seleccionar
les famílies beneficiàries “s’ha comptat
amb el suport de Càritas, que ha fet

En aquest sentit, Rosa Raga, membre
de Monsortirem, destaca que, “una vegada coberta la urgència i necessitat
d’aquelles famílies que ho van perdre
tot i que no tenien el suport d’una
assegurança, ara la plataforma està
treballant amb la Fundació Irla per a
traure les bases a les quals es podran
acollir aquelles persones afectades
pels aiguats que no han tingut prou
cobertura de les assegurances”.

els informes pertinents que acrediten

D’aquesta manera, per tant, la platafor-

El dia 24 desembre, just a l’inici de les

la situació de vulnerabilitat”.

ma Monsortirem haurà complert la seua

festes nadalenques, els membres de la

La plataforma Monsortirem va nàixer

missió de recaptar diners per a donar

plataforma Monsortirem van repartir lots
d’electrodomèstics, comprats al comerç

.

amb aquest objectiu d’ajudar els veïns

suport a les persones i famílies afecta-

i veïnes més afectats pels aiguats i més

des pels aiguats

La plataforma #Monsortirem guanya el bronze als premis
“La bona gent de Tarragona 2021”, del Diari de Tarragona
La plataforma #Monsortirem va estar

gran onada de solidaritat provinent

nominada i finalment ha estat guardo-

de tot el país. Sempre els estarem

nada, ja que ha aconseguit la tercera
posició amb 950 vots. A la plataforma
canareva l’acompanyen l’Institut Escola Daniel Mangrané, en segona posició
amb 1.790 vots, i “Todos en azul”, en
primera posició amb 7.584 vots.
#Monsortirem, sorgida de la solidaritat
de diverses persones arran del tem-

agraïts. La solidaritat és la tendresa
de tots els pobles”.
L’entitat ha afegit que “desgraciadament el nostre paradís i porta sud de
Catalunya s’ha convertit en una prova de la veracitat del canvi climàtic.
Hem estat ‘zona catastròfica’ unes
quantes vegades en poc temps. Per

Durant el mes de desembre es van obrir

poral de l’1 de setembre, ha agraït el

les votacions dels premis “La bona gent

reconeixement al Diari de Tarragona:

això la plataforma sempre estarà a

necessari. La bona gent som tots i

nalitat d’ajudar a recuperar-nos com

de Tarragona 2021” per a reconéixer els
col·lectius que durant el 2021 han destacat per la seua solidaritat.

14

“Seguirem endavant sempre que siga

disposició del ciutadà amb l’única fi-

totes! Alcanar va ser testimoni d’una

a societat i com a poble”

.

Mirades al comerç

Mirades al comerç
L’Ajuntament va organitzar accions de

nadalencs, la il·luminació i la integració

promoció del comerç local i va atorgar

dels productes. De tot això, en va sortir

diversos premis

guanyadora la floristeria L’Arrel, amb 115

Durant la campanya comercial de Nadal

punts. En segona posició va quedar Cui-

i Reis, des d’”alcabàs!”, l’app de pro-

da’t Santiveri, amb 109 punts.

moció del comerç local de l’Ajuntament

D’altra banda, el 20 de desembre es van

d’Alcanar, es van portar a terme accions
per a fomentar la compra de proximitat. En concret, es va realitzar un concurs d’aparadors, amb diversos premis,

tancar les votacions del jurat popular. 556
persones van votar en línia el seu aparador preferit. Va quedar en primera posició,
amb 108 vots, L’Hort de Choca, i en sego-

i també un joc dirigit a la ciutadania, en

na posició, amb 95 vots, el Forn de Marià.

el qual s’havien de visitar els comerços

Els dos establiments guanyadors gaudi-

participants i resoldre uns mots encreuats. D’entre tots els participants es va
fer un sorteig d’un lot de productes de
proximitat i dos llibres de temàtica local.
La floristeria L’Arrel i L’Hort de Choca
guanyen el concurs d’aparadors
Gràcies a la implicació i la gran faena
dels treballadors i treballadores del comerç local, un passeig pels nostres carrers durant les festes de Nadal es va convertir en tot un descobriment, ja que s’hi
podia veure el treball i esforç que hi havia
darrere dels aparadors, que lluïen com a
veritables obres d’art.
El 14 de desembre un jurat tècnic va visitar els 24 aparadors concursants i va

La campanya de
Nadal, plena de
vida gràcies als i
les comerciants!

ran d’una experiència cultural i gastronòmica per als seus treballadors i treballadores. A més, la comissió organitzadora
del concurs, veient que les puntuacions i
votacions eren molt ajustades, va decidir

tre tots els participants al joc dels mots
encreuats que van dipositar la butlleta a
les urnes repartides per diversos punts
del municipi. El sorteig el va guanyar
Ivet Fibla González, que es va emportar
de premi, també, un lot de productes de

que els establiments que havien quedat

proximitat i dos llibres de temàtica local.

en segona posició de les dos categories

Quatre vals de 100 euros, l’acció de la

també serien premiats. A més, tots els
comerços participants rebran un obsequi per la seua implicació i dedicació al
concurs. Els premis es lliuraran quan la
situació de la pandèmia millore.
D’entre tots els participants en la votació
popular es va sortejar un lot de productes de proximitat i dos llibres de temàtica
local, que ha guanyat Flor Calero.

valorar del 0 al 5 diversos aspectes, com

El sorteig del joc dels mots encreuats

la creativitat i l’originalitat, els elements

El 12 de gener es va fer el sorteig d’en-

FECOAL
El 13 de gener, la FECOAL va lliurar quatre vals per valor de 100 euros per a gastar en compres als comerços participants
a les persones guanyadores del sorteig
de la campanya “Emporta’t el Nadal al
cabàs!”, organitzada amb la col·laboració
de l’Ajuntament. Les guanyadores van
ser M. Carme Antolí Pérez, Rosa Maria

.

Guinot Barba, Noèlia Tena Gil i Conxa
Ferré Garcia

Segon premi Popular:
Forn de Marià

Primer premi Jurat:
Floristeria l’Arrel

Segon premi Jurat:
Cuida’t Santiveri

Primer premi Popular:
Hort de Choca

Guanyadores del sorteig de la campanya
15la FECOAL
“Emporta’t el Nadal al cabàs!” de

de la gastronomia de tot el país, i l’aposta més important és la
música i la cultura? Així anem com anem.

Balanç en negatiu
A hores d’ara, quan gairebé queda un any i mig per a que finalitze
aquesta legislatura, és possiblement el moment de fer balanç, i el
resultat no és exactament el que esperàvem. Quan vam començar,
ho vam fer amb molta il·lusió, amb ganes de treballar junt amb l’equip
de govern per millorar el nostre poble i així ho va transmetre la nostra
portaveu, donant suport a l’alcalde i posant-se a la seva disposició
per a tot el que influeixi als nostres ciutadans i ciutadanes.
Les majories absolutes mai han sigut bones, ho sap tothom, i tot
i això, confiàvem que igualment podríem treballar junts, però des
de fa dos anys cap aquí, ha estat com voler travessar una paret.
Vam oferir la nostra ajuda amb la pandèmia, exactament igual amb
els aiguats de l’1 de setembre i l’única resposta obtinguda van ser
unes declaracions del senyor alcalde dient que s’havien sentit molt
sols. A part d’això, el dia a dia no ens tenen en compte per a res,
fan el que volen, clar, i encara s’atreveixen a criticar quan el vot a
alguna moció no és el que ells voldrien.
Pareix que se’ls ha oblidat que estem representant a una part del poble
també, que no tots els ciutadans i ciutadanes van votar al seu partit,
justament si estem on estem, és perquè va haver gent que va dipositar
la seva confiança amb nosaltres, i només per respecte a aquesta gent,
que també són veïns i veïnes, no haurien de tractar-nos ni anul·larnos de la manera que ho fan. L’última falta de respecte, per nombrarne alguna, ha estat saltar-se el ple del mes de gener, via correu del
secretari, amb l’excusa de la falta de personal... els carrers cada dia
més bruts també és culpa de la falta de personal, pels camins no es
pot circular, el poble cada dia pitjor, el jovent sense futur...
Nosaltres ens devem a la ciutadania i la feina s’ha de fer sense
excuses, i tornant al ple, i com no ha estat la primera vegada que
passa, ens atrevim a pensar que aquesta és una manera més de
silenciar a l’oposició, d’acumular punts per al pròxim ple i que
com és ja de costum, no s’arribi al punt de precs i preguntes i
així l’oposició no pot mostrar la seva feina i no cal donar tantes
explicacions. El més preocupant de tot és que aquest és el seu
perfil, no sé que en pensareu vosaltres, però d’un partit que és
capaç de posicionar-se al costat del PP i de Vox, per votar en
contra d’una reforma laboral que beneficia a milers de catalans i
catalanes, nosaltres ja no esperem res de bo!

Una vegada més ens quedem perplexes, en les declaracions del
nostre equip de govern i del nostre alcalde, que tornen a posar de
manifest que aposten únicament per la cultura i per la música com
a motor econòmic del municipi.
Com és possible que un municipi en 14 km de costa, en tota l’oferta
turística que podem donar de mar i muntanya, on tenim dos nuclis
de població importants vora mar, amb dos ports un pesquer i un
industrial molt importants al territori, tres càmpings, més de 50
empreses de restauració en tot el terme municipal i punt referent
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De fet, segons l’última publicació feta per ERC, en el díptic que es
va repartir per tot el poble, tenen raó és una aposta generosa, és
una aposta per la despesa pública i molt poca per la inversió real.
S’ha de dir que els esdeveniments soferts per les inclemències
meteorològiques han estat un entrebanc per la gestió política
però no es una excusa per no apostar per unes inversions de
futur. Continuem com ja hem dit en anteriors escrits i en algunes
preguntes dels plens sense saber res del polígon industrial dels
campets, paralitzat i en perspectives de desaparèixer, en no
massa temps. En aquest interval de temps no sabem on farem cap,
sí que tindrem molts de joves que se podran formar musicalment,
però laboralment on els haurem de col•locar.
En el ple del mes de gener del 2021 vam presentar una moció per
un Habitatge digne, una moció rebutjada per l’equip de govern
canareu d’ERC, al•legant que això se gestionava des del Consell
Comarcal, pos bé ara l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita,
en un govern d’ERC, estudiarà quina es la situació de l’habitatge
al municipi per impulsar-hi un pla local, “la Ràpita” és un municipi
que ja disposa d’habitatge social però, tot i això, es preocupen
per a que aquestes necessitats puguin ser una realitat per tothom.
Que costaria fer aquest Pla Local d’habitatge aquí a Alcanar, i
sabríem quina és la situació real del municipi.
Des de Desperta’t volem que s’aposti pel Turisme, i per la
industrialització del municipi, deixem de jugar amb el present
perquè ens juguem el futur.

Quan tot just celebrem el cinquè aniversari de l’arribada a
Barcelona de la Marxa Pagesa, la qual inundava i col·lapsava els
seus carrers amb centenars de tractors reivindicant la dignitat de la
pagesia catalana i l’ofici de pagès com un sector estratègic, veiem
com poca cosa ha canviat, i si ho ha fet ha estat per empitjorar.
Comencem l’article amb aquestes paraules davant el que sembla
serà un altre mal any per a l’agricultura canareva, sobretot, pel
que fa als cítrics de la segona campanya. Un any més, on des
dels llocs de responsabilitat fugen d’estudi i miren cap a un altre
costat, i si la cosa es fica molt magra, ja farem un parell d’accions
de postureig i tirarem la pilota cap endavant.
L’agricultura canareva veu com baixa el nivell d’ingressos per
hectàrea un any si i l’altre també. Però aquest any encara es posarà
més entre dit aquesta viabilitat davant l’augment escandalós del
preu dels adobs, productes fitosanitaris, llum i gasoil... i pareix no
preocupar-li a ningú. En conseqüència, cada cop hi haurà menys
famílies que hi podran viure d’ella, i es posarà i es posa encara més
en relleu la falta de llocs de treball no agraris que pateix el municipi.
Hem d’aconseguir per Alcanar, un sector primari econòmicament
viable, ecològicament sostenible i socialment rendible, tant en el
camp de la citricultura com en la pesca.
En l’actualitat no hi ha prou alternatives a l’ocupació agrària. Alcanar
ha passat de ser receptor de treballadors a ser exportador, o si no que

Els grups municipals opinen
li ho expliquen als joves que per la falta de possibilitats de tenir un lloc
de treball fora del sector primari ha de marxar fora del poble. I la cosa
encara s’accentua més per als joves en estudis superiors els quals són
els que més es veuen obligats a marxar a treballar fora del municipi.
Aquesta assignatura pendent del nostre municipi, és evident, que els
últims governs municipals no ho han sabut transformar, ni emprendre
accions decidides i valentes per diversificar l’economia local i han
basat el desenvolupament econòmic municipal en castells de fum i
titulars lluminosos que després no s’han concretat en res.
Un exemple d’això és tornar a ficar a la primera línia de debat
l’opció de desenvolupar un polígon industrial a la martinenca en
contraposició del polígon industrial dels Campets. Un debat que
hauria d’estar resolt i superat des de fa més de 20 anys!!!

es fa més necessari que mai una política proteccionista sobre
el preu dels nostres cultius principals. Per això, des de la CUP
defensem que mos cal:
Diversificar la producció, suport a les subvencions, fomentar el
sindicalisme agrari i assessorament laboral.
Instaurar línies d’ajuts econòmics i tècnics vinculats a la
producció ecològica.
Instar a òrgans superiors la fixació de preus dignes per als
productes de la pagesia.
Promoure l’ús responsable del sòl basat amb una activitat agrària
socialment, ambientalment i econòmicament justa.
Crear un pla integral calendaritzat per arranjar i mantenir els
camins rurals.

gent, tot estimulant el naixement d’empresaris autòctons i impulsar

Potenciar parades vinculades amb la producció de proximitat als
mercat municipals i amb fires especialitzades.

la cultura de l’autoocupació i facilitant projectes d’iniciativa local.

Crear un banc de terres.

S’han d’estimular les iniciatives de desenvolupament de la nostra

Pensem que estes mesures aplicables a l’àmbit local poden ser
el primer granet d’arena per millorar i enfortir el sector principal
del nostre poble. Visca la terra, ara i sempre.

De l’arbre al plat
Des de la CUP defensem la pagesia, una pagesia arrelada al
territori que la treballa i se l’estima. És ben cert, que a diferència
d’altres territoris, aquí, qui més qui menys, disposa d’un trosset
de terra i ara se veu contra les cordes. Volem que la pagesia puga
viure en dignitat, formant part del teixit productiu canareu. No és
res nou, la pagesia és qui sosté i ha sostingut l’economia local.
Som un municipi que a banda de sofrir la crisi social, sanitària i
econòmica derivada de la COVID-19, també veu agreujada la seua
situació per la crisi del cítric d’esta temporada d’hivern, sumada a
la greu crisi estructural del sector dels darrers anys, res nou per
desgràcia.
Els darrers anys la pagesia familiar ha caigut un 70% i el preu del
quilo de taronja este any se paga a vora 10 cèntims/kg al pagès
i el de mandarina a poc més de 20 cèntims/kg, uns preus que
fan inviable que sigue rendible el seu treball i que ens deixa
imatges desoladores on el pagès no pot col·locar el fruit al mercat
i acaba literalment llençant el producte al terra. Això no ho podem
permetre i hi hem de posar solució entre totes.
Hem de garantir que qui vulga treballar la terra ho puga fer amb
garanties i preus justos. Canviar cap a una agricultura ecològica
i de proximitat, respectuosa amb l’entorn i el medi ambient, on
el petit pagès puge desenvolupar-se sense haver de dependre
de les grans distribuïdores que rebenten el mercat. Evidentment,
això garantint unes condicions de vida i faena dignes per als
temporers. S’han de fixar preus per als productes de la nostra
pagesia i que acaben amb l’especulació dels intermediaris que
escanyen les pageses i pagesos. S’ha de assegurar l’accés a
la terra al jovent, per tal de garantir el relleu generacional d’una
pagesia força envellida.
El canvi climàtic sacseja les economies agràries d’arreu del món i
els nostres verals no en són una excepció. I en este sentit és quan

Miquel Aubà i la lluita pel sector citrícola canareu
Al març farà tres anys que vam viatjar a Brussel·les i vam intervenir
al Parlament Europeu per denunciar la situació de vulnerabilitat
del sector dels cítrics canareu.

A la seu de la democràcia europea vam traslladar la nostra

preocupació per la competència deslleial d’altres països d’ençà
que es van aprovar els tractats de lliure comerç. A Brussel·les

ens van acompanyar una representació de productors de cítrics

canareus, els eurodiputats Josep Maria Terricabras i Jordi Solé i
el senador Miquel Aubà, que ens ha deixat recentment.

Fa tres anys d’aquell viatge al nucli neuràlgic d’Europa i recordem
amb orgull i molt d’agraïment la pressió constant i el treball ingent

del senador Aubà per tal d’activar la clàusula de salvaguarda i
endurir els controls fitosanitaris i de seguretat alimentària dels
països que exporten cítrics al continent europeu.

El company Miquel Aubà sempre ha estat un polític compromès

amb el nostre municipi i la pagesia canareva. Un polític exemplar.

La veu de l’Ebre i d’Alcanar al Senat. Un home de principis,
d’accessibilitat absoluta, afable, comprensiu, proper i amic de
tothom. Se’n va un lluitador i un ferm defensor del territori. Però

per sobre de tot, se’n va una gran persona. El nostre condol a la
família i amics. Et trobarem a faltar, Miquel.

Però la nostra lluita per la defensa del sector citrícola català i per
la dignitat de la pagesia canareva continua present i encara no ha

acabat. De fet, ja hem tingut contacte amb la Unió de Llauradors
valencians per a fer accions conjuntes des del món de la citricultura
de l’arc mediterrani amb l’objectiu de fer reivindicacions més
generals i fer que la nostra veu es puga sentir més fort.
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Reconeixement institucional als esportistes locals
més destacats del 2021

Al llarg del mes de novembre passat,

Jordi Antonio ha estat campió de Cata-

l’Open de Categories, el segon al Cam-

la Regidoria d’Esports va fer diversos

lunya de Supermotards 2021. Just l’any

pionat de Catalunya, el sisè al Campio-

reconeixements a esportistes locals

passat va canviar i va córrer amb una

nat d’Espanya i el segon al Campionat

que van destacar al llarg del 2021 per

moto de 450 cc, al costat de companys

Copa d’Europa.

participar en esdeveniments esportius

amb molta més experiència i essent el

significatius que han generat una pro-

pilot més jove de la graella. Ha participat

Juan José Ulldemolins va fer bona la

jecció al municipi per la seua magnitud,

en sis curses del Campionat de Catalu-

per la tipologia de l’esport o pel mo-

nya de Supermotard i a totes ha muntat

ment social en el qual s’han desenvo-

al pòdium. Un bac a una de les curses

lupat. Aquests agraïments públics es

del Campionat Nacional de Supermoto li

fan anualment després d’un procés de
deliberació amb la participació de l’àrea
d’esports de l’Ajuntament i la col·labo-

va causar una fractura al canell. Aquesta
lesió el va deixar fora de competició. Tot
i així, va aconseguir classificar-se al desè

condició de candidat al triomf i es va
proclamar vencedor del Campionat de
Catalunya de Podencs Eivissencs, celebrat al setembre a Castelldans (Garrigues). Va millorar d’aquesta manera
la segona plaça obtinguda a la darrera
edició del campionat (2019). La seua
passió pels cans eivissencs l’ha dut a

ració d’entrenadors de les diferents mo-

lloc del Campionat.

dalitats premiades.

L’Aleví B de l’AEFA és un dels equips

Íker Garcia amb quatre anys va comen-

que forma el futbol base d’Alcanar. La

capçalar la classificació.

temporada 2020-2021 va guanyar la lli-

Roman Sancho va ser tercer al darrer

çar a pilotar i amb 6 va participar en la
seua primera cursa. De llavors ençà ha
competit a diversos campionats nacionals i europeus al màxim nivell. L’any
passat, aquest pilot de les Cases d’Alcanar, de dèsset anys, va assolir el títol
de Campió d’Europa Yamaha Cup. A
més, al llarg del 2021 ha aconseguit els

ga del seu grup de segona divisió de les
Terres de l’Ebre. L’equip està format per
Lluc Sancho, Vachik, Jordi, Aleix, Sergi,
Lluc Queralt, Santiago i Lucian. Amb el
seu entrenador, Esteban Balada, i el delegat, Ramon Sancho, van aconseguir
guanyar la lliga de la temporada 2020-

resultats següents: Misano (Itàlia), P1;

2021 i pujar de categoria.

Donington Park (Anglaterra), P2; Assen

Ivan Garriga va començar a patinar

(Països Baixos), P1;

Most (República

Txeca), P3, i Montmeló (Catalunya), P1.
D’aquesta manera, Íker continua engreixant el seu brillant palmarès, en què figuren, entre altres, els pòdiums següents:
sotscampió de Catalunya de velocitat

quan encara no havia complert els tres
anys i, de llavors ençà, no ha deixat de
fer el que més li agrada: patinar. Es va
iniciar en aquest esport al club de la
seua població (Ulldecona) i posteriorment va passar per diversos clubs, com

participar en a manta campionats de
caça, en què ha aconseguit sempre en-

Campionat de Catalunya de Podencs
(setembre del 2021). Es va iniciar en la
modalitat de caça amb podencs el 1999,
quan tenia dèsset anys. L’any 2007 va
participar per primera vegada a la Copa
d’Espanya i, des de llavors, ha pres part
en innombrables ocasions als campionats més importants de caça amb podencs de l’Estat espanyol: Campionat
d’Espanya, Campionat de Catalunya,
Campionat de Castella - La Manxa,
Campionat Amics del Podenc Eivissenc
de Pozo Lorente, etc. En totes les competicions, ha aconseguit situar-se en els
primers llocs de la classificació i en algu-

l’Amposta i l’Aldea, per a, finalment,

nes ha estat el guanyador absolut.

citat (2013), sotscampió d’Espanya SM-

acabar al d’Alcanar, població d’on és

65 (2013), campió d’Espanya de moto 4

Ainoa Ortiz ha estat primera al Cam-

son pare. En representació del Club

(2015), a més dels dos importants pò-

pionat de Catalunya de tir al plat de la

Patí Alcanar ha aconseguit els seus mi-

modalitat Compak Sporting i segona de

diums del 2021: primer classificat euro-

llors resultats. Amb tan sols deu anys,

Catalunya en la modalitat de recorregut

peu Talent Cup del circuit de Montmeló i

va arribar a la màxima categoria. L’any

de caça, categoria dama. Tot i que la

campió d’Europa Yamaha Cup.

passat va aconseguir el primer lloc a

presència de dones federades és es-

(2012), campió de Catalunya de velo-
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Vida local
cassa, l’Ainoa reconeix que aquest es-

aconseguir el segon lloc de la classifi-

de les Terres de l’Ebre es va proclamar

port l’apassiona i que en això hi ha tin-

cació en la modalitat Compak Sporting.

guanyador absolut de la seua categoria.

gut molt a veure l’exemple de son pare,

Oriol Fibla l’any passat va ser primer al

David Queralt Ramos ha estat campió,

Campionat de Catalunya de tir al plat

amb el seu equip (La Rapitenca), al presti-

en la modalitat Compak Sporting i pri-

giós torneig internacional de futbol Donosti

Kilian Beltran, segon al Campionat de

mer de Catalunya en la modalitat de

Cup 2021. Aquest campionat li va perme-

Catalunya de Tir al Plat en la modalitat

recorregut de caça, categoria júnior. Al

tre de demostrar tota la seua vàlua com

Compak Sporting i segon de Catalunya

Campionat d’Espanya de recorregut de

a jugador i viure una experiència iniguala-

en la modalitat de recorregut de caça,

caça va aconseguir el quart lloc de la

ble. David té tretze anys i en fa quatre que

categoria júnior. També va ser desta-

classificació general, mentre que en la

va comença a jugar a futbol. Els primers

cada la seua participació al Campionat

disciplina Compak Sporting del mateix

dos anys va formar part de la plantilla del

Provincial de les Terres de l’Ebre, cele-

campionat es va situar en sisena po-

CD Alcanar. Passat aquest període, es va

brat l’estiu passat a Ulldecona, on va

sició. A més, al Campionat Provincial

incorporar a La Rapitenca

Javier Ortiz, que el 2017 va aconseguir
el títol de campió del món.

.

Íker Garcia

L’Aleví B de l’AEFA

Ivan Garriga

Jordi Alonso

Juan José Ulldemolins, Roman Sancho, Ainoa Ortiz, Kilian Beltran, Oriol Fibla

David Queralt Ramos
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Encesa de torres pels drets humans
El dissabte 15 de gener, Alcanar va sumar-se

Un patrimoni a posar en valor

a l’encesa de torres de guaita i defensa coor-

L’actual terme canareu tenia, en època moder-

dinada per l’Institut Ramon Muntaner. L’acció
va desenvolupar-se per tota la Mediterrània i
al nostre poble va estar preparada per membres de l’associació cultural Lo Rafal amb la
col·laboració de l’Ajuntament d’Alcanar.
Este acte tenia com a pretensió donar a conèixer la situació dramàtica que vivim a la Mediterrània, amb una migració que procura sense

na, una desena de torres. De Sòl de Riu a l’actual terme de la Ràpita –o millor dit, de la torre
de na Caterina (o torre de la Sunyera) a la Ràbita del Cascall, l’important monestir musulmà
fortificat–, hi havia un seguit d’elements defensius que tingueren diferents funcions: protegir
el convent de monges hospitalàries als segles
XIV, XV i XVI, i protegir la costa i els seus pobles

èxit arribar a la nostra costa nord i que és dei-

de l’assot dels pirates des del 1560.

xada morir a la mar per les institucions. D’altra

Al nucli antic canareu, al redós dels carrers

banda, i molt particularment en el cas nostre,

del Forn, Forcadell, Hug de Folcalquer i Jesús,

es posava el focus a un patrimoni importan-

també trobem elements de defensa. El primer

tíssim i gairebé oblidat, com són les torres de

emmurallament d’aquell incipient Canar de-

defensa i de guaita que encara queden disse-

gué efectuar-se al voltant del carrer del Forn

minades pel terme, i en l’àmbit urbà.

poc després d’encetar el 1300. Posteriorment,

L’activitat es va repartir en dues visites: una al
matí, amb una visita comentada a les torres de
Morralla i del Calbo, i una altra a la tarda, en la
qual s’introduïren els elements defensius i les
restes visibles del nucli urbà. En acabat, es feren
escenificacions amb llums i fum de com seria un
avís entre talaies, i les companyes magribines

a mitjan sis-cents, una segona cinta tancava el
poble protegint els vora 650 habitants.
Alguns d’estos elements, inventariats per la
Generalitat, es troben en un estat de decadència important. Caldria, amb tot, posar en valor,

.

com a patrimoni cultural del poble que són,
totes estes restes, si no recuperar-les. Coses

Dúnia i Horya, membres del Voluntariat per la

així són les que ens ajuden a dignificar-nos

Llengua, llegiren un manifest pels drets humans.

Jordi Sancho Parra

Recomanacions literàries
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Una cançó de molt lluny
Autor: A. F. Harrold
Il·lustrador: Levi Pinfold
Editorial: Blackie Books

Una cançó del molt lluny és una novel·la plena de detalls i d’il·lustracions que no només acompanyen sinó que sumen i complementen perfectament la narració escrita. Una història de secrets i de

misteris, perfectament acabada, que ens deixa amb ganes de més. Molt recomanable per a lectors
i lectores de dotze anys en amunt.

En Nick té un secret. Al soterrani de casa seua sona una cançó misteriosa. Val més que no ho sàpiga ningú, d’on surt aquesta música. Cada dia a classe veu la Frank, una xiqueta que també té un
secret. Se sent sola, però no ho vol dir a ningú. Una tarda, en Nick descobrirà el secret de la Frank. I

ella, el d’en Nick. Però tots els secrets contenen perills: en aquest soterrani hi ha finestres que donen
a altres mons i éssers que les volen travessar. Només en Nick i la Frank els poden aturar.
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Cultura
Un segell personalitzat dedicat al
Canonge José Matamoros

L’emissió d’un segell personalitzat mar-

En just reconeixement a la persona i

postal del segell personalitzat és de

ca l’inici de l’any del centenari de la pu-

l’obra del canonge, l’Ajuntament d’Alca-

0,75 cèntims d’euro (tarifa A), corres-

blicació de la monografia Historia de mi

nar, aleshores presidit per Miguel Chi-

ponent a la tarifa actual d’una carta

pueblo. Alcanar, del canonge José Ma-

meno, en sessió plenària de 20 d’agost

ordinària (20 g) enviada en l’àmbit es-

tamoros Sancho, l’obra més rellevant de

del mateix any, va acordar “por unani-

tatal, però el preu de l’emissió supera

la historiografia canareva. En paraules de

midad nombrar Hijo Predilecto al Muy

amb escreix aquest valor facial. Una

Ilustre Sr. D. José Matamoros Sancho

altra de les particularitats d’aquests

por sus patrióticos servicios a favor de

segells personalitzats és que no es po-

esta ciudad”. Un mes després, el 29 de

den adquirir a les oficines de Correos.

setembre, festivitat patronal de Sant Mi-

Aquesta facultat la té la persona que

quel, va tenir lloc l’acte solemne i institu-

en demana l’emissió, després del dis-

que aquesta es la Carta Pobla”.

cional de nomenament de fill predilecte.

seny i d’haver-la pagada, evidentment.

A primers de l’estiu de 1922, editat per

El segell, dels anomenats Tu Sello, eme-

L’emissió del segell personalitzat esde-

sos per l’empresa estatal Correos, mos-

vé el primer dels elements que durant

tra una imatge del canonge de l’any 1932

l’any 2022 formaran part dels actes

i de la portada del llibre, així com la ins-

commemoratius del centenari de la

cripció “Historia de mi pueblo. Alcanar

publicació de la Historia de mi pueblo.

(1922-2022). Canonge J. Matamoros

Alcanar. Amb ell també vull retre ho-

Sancho”. A més, hi figuren les mencions

menatge al canonge José Matamoros

obligades “España”, “Correos”, “Tu Se-

Sancho, periodista, escriptor, historia-

lectura i consulta a l’hora d’estudiar i in-

llo” i “tarifa A”.

dor i poeta

vestigar sobre la història d’Alcanar.

De mides 2,5 x 6 cm, el valor facial i

Joan B. Beltran Reverter

mossèn Froilán Beltran -lo rector vellet-,
“el llibre de mossèn Matamoros ve a ser
com el vestit de nostre poble; que aquest
estava batejat, però que li faltava, per haver-se perdut, la partida de naixement, i

la impremta Querol de Tortosa, era publicat el llibre Historia de mi pueblo.
Alcanar. Una obra, fruit d’anys d’estudi i recerca historiogràfica per part del
canonge Matamoros, que, del mateix
moment de la seua publicació, ha esdevingut punt de referència i d’obligada
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Hamnet
Maggie O’Farrell
Editorial: L’Altra Editorial

La irlandesa Maggie O’Farrell és, indiscutiblement, una de les millors
plomes actuals. En aquesta novel·la, mereixedora del Women’s Pri-

ze for Fiction 2020, l’escriptora se centra en la història de Hamnet,
el fill de Shakespeare mort amb onze anys, i la dona del dramaturg,
Agnès, que ha estat menyspreada i denigrada per la història.

Un dia d’estiu de l’any 1596, una xiqueta de Stratford-upon-Avon, un

poble a prop de Londres, torna de l’escola cansada, amb febre, mal
de cap i poques ganes de jugar amb el seu germà bessó, el Hamnet.
Angoixat, ell cerca per tota la casa algú que puga ajudar-los, però
no hi troba ningú. La mare, un esperit lliure i excèntric, és al jardí on

conrea plantes medicinals, a més d’un quilòmetre de distància, vigi-

.

lant els basos d’abelles. El pare és a Londres, treballant al teatre, i la
germana gran i l’àvia han anat al poble a comprar. Cap d’ells no és
conscient de la tragèdia que s’està desfermant a casa seua
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Tauler d’anuncis
Qüestionari de satisfacció amb els serveis públics
L’Ajuntament d’Alcanar té cartes de serveis de diferents àrees de treball, com l’Ofi-

cina de Turisme, l’Oficina d’Atenció Ciutadana, el Servei d’Intermediació Laboral,
el Punt d’Informació Juvenil, la Biblioteca Trinitari Fabregat i els Serveis Agraris.

Les cartes exposen en què consisteixen aquests serveis municipals i establei-

xen una sèrie de compromisos amb la ciutadania. Un any més, arriba el moment de demanar als veïns i veïnes si aquests compromisos s’han complert,
amb l’objectiu final de millorar la prestació.

Per això, l’Àrea de Participació Ciutadana vol conèixer la teua opinió. Si vols fer una
valoració sobre aquests serveis, has d’emplenar el qüestionari anònim i digital que
està disponible al web municipal, amb la data límit del 28 de febrer de 2022.

Recull el teu calendari de farmàcies de guàrdia del 2022
Com cada any, l’Ajuntament d’Alcanar ha editat el calendari de farmàcies de
guàrdia. Les persones que en vulguen un exemplar han d’adreçar-se a les depen-

dències de l’Ajuntament, en horari d’oficina, o a les tres farmàcies del municipi,
en horari comercial.

Cal recordar que les guàrdies de les farmàcies comencen el dilluns a les 9.30
hores i acaben el dilluns següent a la mateixa hora. D’altra banda, les farmàcies
del nucli urbà d’Alcanar fan els reforços de dissabte al matí quan la de les Cases
està de guàrdia.

Obertes les inscripcions a la quarta Mostra d’Art i Flors als Balcons
La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alcanar, amb la col·laboració de la

Biblioteca Pública Trinitari Fabregat, ja ha posat en marxa la quarta edició de la
Mostra d’Art i Flors als Balcons, una gran exposició d’art al carrer que aplega
una quarantena d’obres plasmades en teles de gran format (150 x 260 cm).

La quarta exposició és oberta a tots els artistes i les artistes majors de dèsset

anys, nascuts o residents a Alcanar, amb vinculació amb la població, o d’altres
poblacions però que són o han estat alumnes de l’Escola Municipal d’Arts Plàs-

tiques d’Alcanar. També hi podran participar els artistes de la Ràpita, ja que
enguany és la ciutat convidada.

Els autors i les autores han d’emplenar la sol·licitud de participació i inscripció,
que està disponible al web municipal, així com a la recepció de la Casa de la

.

Vila i a les biblioteques d’Alcanar i les Cases d’Alcanar, i poden lliurar-la presencialment o enviar-la a l’adreça de correu btf@alcanar.cat. L’últim dia per a
formalitzar la inscripció és el 28 de febrer de 2022
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Les famílies propietàries del mas de Mulet

Ara fa...

Situat a la serralada del Montsià (al terme

sià, concretament d’Alcanar: els Fibla.

En l’actualitat, aquest mas pertany a les

d’Ulldecona), el mas de Mulet comprèn

Una descendent d’aquesta família, M.

un total de cent cinquanta jornals. En el

Teresa Fibla Queralt, que era fadrina, va

filles de José Marcoval: Mari Carmen i

transcurs de la seua història ha estat ob-

deixar el mas de Mulet en testament a

Pietat Marcoval. L’any 1991 es va fer vedat de caça. Llavors, José Marcoval va

jecte de diverses fases de transformació.

son germà Miguel Fibla Queralt.

En aquest sentit, molt abans que fos un

M. Teresa Fibla Anglès, filla de Miguel Fi-

habilitació de les instal·lacions, tals com

bla Queralt, es va casar amb son cosí, Ilde-

la renovació de les bigues, el reforç de la

mas, hi havia una volta de pedra que feia
tant de caseta com de corral. Aquesta
propietat ja apareix certificada al segle
XIII a la declaració de béns dels germans
Agustí i Bertomeu Mulet.
Així, els seus primers propietaris eren
membres de la família Mulet, una de les

fons Ayguavives i Queralt. El matrimoni va
tenir sis fills. Un d’ells, Joan Baptista Ayguavives i Fibla, casat amb M. de las Mercedes Vasallo i Ruiz, va ser qui va heretar el
mas. Son fill, Joan Ayguavives i Vasallo, es
va casar amb Isabel León i Ibarrola, mar-

famílies més antigues i benestants del

quesa de Las Atalayuelas i Guardia Real.

Montsià. Aquesta nissaga és la que do-

D’aquesta manera va ser com el mas de

naria nom al mas. Els primers Mulet que
s’han trobat documentats eren fusters.
Posteriorment, alguns van ser notaris i,
més tard, pagesos, hisendats, capellans
i doctors en dret. Aquesta família també
era propietària del molí del Pas, que es
va conservar fins a ben entrat el segle
XIX. Més avant, per alguna circumstàn-

Mulet va passar a mans del marquès de
Las Atalayuelas. Joan Ayguavives i Isabel León van tenir cinc fills. El primogènit, Alfonso Ayguavives i de León, quart
marquès de Las Atalayuelas, es va casar
amb Ramona de Moy Sauri. Son fill, Alfonso Ayguavives i Moy, es va morir l’any
1962, després d’haver perdut diverses

dur a terme una sèrie de treballs de re-

teulada i la construcció d’un rafal. Avui
dia, el mas encara hi és i, tot i que es
troba en un estat crític de conservació,
els caçadors l’utilitzen per a fer-hi esmorzars i dinars.
En una etapa concreta de la història del
mas de Mulet hi havia viscut un matrimoni de masovers i els seus sis fills. Aquesta
parella eren els besavis de la Clàudia Fibla
Juan, autora del treball de recerca “Mas
de Mulet”, guanyador de la darrera edició
del certamen de treballs de recerca que
convoca l’Ajuntament d’Alcanar. La seua
investigació ha servit per a conèixer qui
eren i com vivien els seus avantpassats i
per a recuperar una part de la nostra his-

cia que encara es desconeix, la propie-

propietats, entre les quals el mas, que es

tat del mas de Mulet va passar a mans

va veure obligat a vendre a José Marco-

tòria. Aquest article està basat en un dels

d’una altra família benestant del Mont-

val, ramader i pagès d’Ulldecona.

capítols d’aquest treball

.
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La contra d’

escolta-la!

107.5 FM

Isabel Sancho: “És un orgull que allò que un dia vaig aprendre
de les meues iaies ara se servisca a les taules de molta gent”
La Isabel Sancho (Alcanar, 1970) ve

boracions amb poc o gens de sucre. De

tius molt tradicionals d’estiu (tomaque-

tradició d’aprofitar els excedents de

productes nous. Recentment, hem fet

renovat els fruiters perquè els que teníem

te, i de bercoc i garrofa. Aquest estiu, ha

citricultors i en temporada fem les confi-

També agrada molt la pell de taronja

Quines característiques tenen els vos-

de casa de pagesos de tota la vida. La
l’hort per a fer conserva l’ha viscuda
a través de les seues iaies, sa mare i,

més tard, sa sogra. De menuda, ja li

agradava ajudar a embotir amb el dit
la tomaca a les botelles de cava i revoldre la cassola on sa iaia feia la con-

fitura de carabassa. Aquests orígens
han estat la font d’inspiració de 1000

gustos, la seua pròpia empresa, amb

seu a Alcanar, dedicada a l’elaboració

mica en mica, anem innovant i elaborem

cremes untables: de maduixa i xocola-

eren arbres vells. Però, bàsicament, som

tingut molt d’èxit el paté d’esbargenga.

tures i melmelades de cítrics.

confitada (dolça i amarga) i comencem a

donar a conèixer els chutneys: de tomaca, carabassa o mançana de l’agredolç.

Quant de temps fa que va nàixer “1000
gustos”?

de conserves tradicionals, amb pro-

La idea ve de fa anys, però l’empresa fa

liars i amb un segell propi de qualitat.

El més costós ha estat la burocràcia per

ductes procedents dels conreus famiEts tu la impulsora d’aquest projecte
familiar?

He tingut molta ajuda i ànims de part
de la família. M’he format fent cursos
-de conserves, de conservació, de cui-

res, esbargengueres, etc.). També hem

tres anys que funciona al cent per cent.
tal d’obtenir els permisos necessaris, així

com el registre sanitari i el certificat de

venda de proximitat. La meua filla és qui
ha creat i dissenyat la pàgina web i també

les etiquetes de tots el nostres productes.

tres productes?

La principal característica és la qualitat.
Es tracta de producte fresc que va de

l’hort al pot; és a dir, es cull en el moment
de maduració òptim i es cuina al punt.

Quin és el moment més intens de tot el
procés d’elaboració?

En determinats moments, tenim arbres

fruiters que maduren tots alhora i llavors
s’ha d’intensificar la faena ans que la frui-

ta es face malbé. D’altra banda, elaborar
nous productes ocupa molt més temps.

Creus que cada vegada els consumi-

na i d’autocontrols- a escoles i obradors

Quina valoració fas d’aquest temps?

professionals, a la Seu d’Urgell, Torrent,

És una gran satisfacció i orgull que aquell

Mas Bové i Amposta.

coneixement que vaig aprendre un dia

Tot i que cada vegada la gent té menys

Quins productes es poden adquirir a

ara es transforme en productes que se

temps per a cuinar, també són més els

dors valoren més els productes artesanals i de proximitat?

través del vostre web?

serveixen a les taules de molta gent.

Començant pel més tradicional, com

Quins productes conreeu?

cuinats i fabricats de manera industrial i

és la tomaca en conserva, passant pel

Primer, vam començar amb els exce-

opten per productes artesanals i de pro-

primentó rostit o la samfaina, i acabant

dents de l’hort familiar. Ara plantem més

amb melmelades del que tenim a cada

per a poder augmentar la quantitat de

temporada: bercoc, taronja, mandarina,

conserves i confitures, però la producció

nats de forma artesanal amb fruites i ver-

figa, codonyat, etc. Oferim diverses ela-

no és molt gran. A l’hort, hi plantem cul-

dures de temporada, cultivades a casa

que deixen de banda els productes pre-

ximitat. En aquest sentit, “1000 gustos” és
una alternativa: productes naturals, cui-

.

