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CAP d’Alcanar.....................................977 731 932
CAP de les Cases d’Alcanar...............977 735 106
Ermita del Remei..................................977 730 472

HORARIS
AJUNTAMENT

Atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 8 a 15 h i dijous de 16:30 a 19h.

BIBLIOTECA TRINITARI FABREGAT

Horari hivern: (16 de setembre a 30 de juny).
Matí: dimarts, dimecres dijous i dissabte de 10 a 13:30 h.
Tarda: de dilluns a divendres de 16 a 20.00 h.
Dijous: matí de 10 a 13.30 h, tarda de 17 a 20.30 h.
Divendres: matí de 10 a 13:30 h, tarda tancat.

BIBLIOTECA DE LES CASES D’ALCANAR

Horari hivern: (16 de setembre a 30 de juny).
De dilluns a divendres de 17 a 20 h.

DEIXALLERIA

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

CEMENTERI MUNICIPAL

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

Dissabte: de 9.30 a 13.30 h i de 16:30 h a 20:30 h.
Diumenge: d’11.00 a 13.30 h i de 17:00 a 20:30 h.
Fora d’aquest horari, si teniu recepta mèdica,
truqueu al telèfon d’urgències que trobareu
a l’exterior de cada farmàcia.
Les guàrdies comencen el dilluns a les 9.30 h i
acaben el següent dilluns a la mateixa hora.

Del 17 al 23 de juny

Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó
Tel. 977 732 291 – C/ Felip Pedrell, 1

Del 24 al 30 de juny
Del 8 al 14 de juliol

Farmàcia Mònica Roca
Tel. 977 737 110 – C/ Trafalgar, 44

De l’1 al 7 de juliol

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

RECOLLIDA D’OBJECTES
VOLUMINOSOS
El servei gratuït de recollida de mobles i
trastos a domicili es fa els dimecres.
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Editorial
Cal preservar el patrimoni natural
És necessari conservar el nostre patrimoni natural i cultural. I és

evident que per a facilitar-ne la protecció calen lleis, però també

és clar que amb la normativa no n’hi ha prou. Fa pocs mesos que
l’Ajuntament d’Alcanar va aprovar el Catàleg municipal d’oliveres

mil·lenàries, un document que inclou set oliveres monumentals, em-

plaçades a la partida de l’ermita del Remei, i incloses en

l’inventari d’oliveres mil·lenàries de la Mancomunitat Taula del Sénia.
Una acció amb la qual l’Administració local pretén crear línies

de suport per a incentivar els propietaris a protegir aquests arbres.

Han de ser els propietaris els primers interessats a preservar aquest
patrimoni i cal establir línies d’ajut, però també cal fer pedagogia.

En aquest sentit, la divulgació de la importància del patrimoni natural

entre els més menuts és fonamental i activitats com l’organitzada per
la Taula del Sénia i l’Ajuntament d’Alcanar per a que els escolars del

municipi coneguen les oliveres mil·lenàries ajuden no sols a fer que

coneguen aquest patrimoni, sinó també a fer que l’estimen.

A la nostra població trobem un altre exemple per a acostar el

patrimoni als més jóvens. Es tracta de l’acord entre l’Ajuntament, el

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià,

l’associació Picampall i l’Escola d’Aqüicultura de la Ràpita.

Una faena transversal que permetrà de divulgar la riquesa de

l’aiguamoll de Sòl de Riu. A més de la tasca de divulgació que es

durà a terme d’una àrea de gran valor natural, situada a la
desembocadura del riu Sénia, el projecte de Sòl de Riu

incorpora una estudiant en pràctiques de formació dual.
L’educació i la divulgació són línies de treball imprescindibles

per a preservar el nostre patrimoni natural.

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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El Femení Alcanar CF s’ha proclamat campió de la lliga per cinquè any consecutiu. La humilitat, les ganes,
l’esforç i la constància han estat claus per a aconseguir
aquest resultat. A més de les victòries aconseguides,
el Femení Alcanar CF batalla per a que el seu projecte
tinga continuïtat amb la formació del futbol base femení
i, en aquest sentit, ha organitzat entrenaments per a xiquetes a partir de tres anys durant els divendres de juny.

L’Ajuntament d’Alcanar ha reclamat una indemnització
per unes pintades a la façana exterior del pavelló municipal d’esports. Les pintades afectaven la contrapetja
de les escales, la façana i la porta d’accés al pavelló.
L’import del rescabalament ha estat de 629 euros. Recordem a la ciutadania la importància de preservar entre tots i totes els edificis i espais públics.

D’on ve este malnom?
Lluco
Del nom propi d’un membre de la família, normalment el pare, també en pot derivar el malnom que arrossegarà tota la seua prole. Hi ha molts, moltíssims, casos que així ho corroboren. Esta vegada parlarem d’un que,
malauradament, s’està perdent i que és, sens dubte, ben sonor.
El 1809 naixia, en una casa al carrer dels Archs –avui dia, Hug de Folcalquer– Lucas Beltrán Subirats. Son pare
havia estat José Beltrán Sancho, el qual consta en alguns registres cadastrals com José de la Torrera, manllevant
el malnom que a son pare li atorgaren pel seu ofici de torrer –s’ocupava de la torre de Sant Felip, a les Cases–.
Lucas, que en alguns documents oficials ja constava per la catalanització del nom com a Lluc, va ser alcalde del
poble entre el 1853 i el 1866, a més d’un opulent comerciant burgès que s’enriquí amb el vaivé de garrofes al port
francès de Seta. Moriria en una casa al carrer de la Plaçola –actual placeta lateral de l’església– al juny del 1874,
d’uns atacs d’asma, dolència que l’afligia de feia uns anys i que s’agreujà en els darrers temps del seu mandat.
Mentrestant, sons fills –especialment el gran, el sacerdot Froilán, i el mitjà, l’apotecari Lucas– van començar a
ser coneguts com Llucos. En una epístola del febrer del 1888, mossèn Andreu Queralt ja els anomenava així. I
així se’ls va quedar als dos primers fills, però no al tercer, César Beltrán Fibla, que va formar d’igual manera la
seua prole amb el malnom derivat del seu propi nom: sons fills Enrique, Dolores i Maria eren coneguts al poble
amb el renom de César.
Quina manera hi ha més bonica de perpetuar el malnom que evocant la memòria d’un avantpassat d’inicis del
XIX? No creuen?
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La ciutadania ens demana que aprofundim en el camí marcat. Som uns enamorats d’Alcanar i estem convençuts del potencial
d’aquest poble, com a poble creatiu i d’oportunitats. Ens admira el seu
passat i ens emocionen les possibilitats del seu futur
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Constitució de l’Ajuntament
Les persones, l’impuls de
l’economia i l’urbanisme
seran els eixos de treball
del govern local
El republicà Joan Roig va ser proclamat alcalde el passat 15 de juny
amb el suport de 9 dels 13 regidors que formen el Ple de l’Ajuntament. Tot i la majoria absoluta dels republicans, durant el discurs de
presa de possessió com a alcalde, Roig va oferir una política de mà
estesa als grups de l’oposició
Joan Roig (ERC) ha estat reelegit al-

ja que han revalidat la majoria absolu-

casa de la vila es va quedar menut en

aprofundim en el camí marcat. Som

calde d’Alcanar. El saló de plens de la

la sessió constitutiva de la nova cor-

ta. “La ciutadania ens demana que

uns enamorats d’Alcanar i estem

poració municipal (2019-2023), que va

convençuts del potencial d’aquest

tretze regidors que formen el Ple van

tunitats. Ens admira el seu passat i

rebre el suport de nou regidors, el cap

seu futur”, va manifestar l’alcalde en

un vot, el de Desperta’t un altre i va

El benestar de les persones centrarà

tenir lloc el 15 de juny i, en la qual els

poble, com a poble creatiu i d’opor-

prendre possessió del càrrec. Roig va

ens emocionen les possibilitats del

de llista de Junts per Alcanar va rebre

un discurs plenament emotiu.

haver-hi dues abstencions.

l’acció de govern durant els pròxims

Durant el discurs de presa de posses-

quatre anys. En aquest sentit, Roig va

car que els eixos de treball de l’equip

més necessitades, a l’eliminació de la

nes, l’impuls de l’economia local i l’ur-

volupament dels jóvens i el benes-

nostre full de ruta. Durant els prò-

seguretat del municipi, per a la qual

per fer créixer el binomi de com-

licia local amb set efectius.

ciutadania”, va dir Roig, que sosté

canar sosté que cal projectar infraes-

sió del càrrec d’alcalde, Roig va expli-

fer referència al suport a les famílies

de govern se centraran en les perso-

violència sexista, a garantir el desen-

banisme. “El nostre programa és el

tar de la gent gran, i a incrementar la

xims quatre anys ens esforçarem

cosa s’ha ampliat la plantilla de la po-

promís i confiança entre govern i

Pel que fa a l’urbanisme, l’alcalde d’Al-

que la ciutadania ha aprovat la gestió

tructures que donen resposta a les ne-

duta a terme fins ara pels republicans,

cessitats de tots els veïns i veïnes del

municipi. I va posar exemples com la
construcció de l’auditori municipal, la
urbanització del sector dels Codonyers
o el tancament de les pistes d’esports
de les Cases d’Alcanar. També va distingir entre les necessitats diferents
dels tres nuclis de població: Alcanar,
les Cases i Alcanar-Platja. “Són tres
nuclis amb tres realitats diferents
i distintes problemàtiques”, va assenyalar Roig. En aquest sentit, s’ha
creat una regidoria específica d’Alcanar-Platja i una altra de les Cases.
En el cas d’Alcanar-Platja, l’alcalde va
proposar el treball conjunt de govern
i oposició. “Hem de continuar treballant especialment en el cas de les
urbanitzacions no recepcionades.
Gestionem una situació complicada fruit de la gestió nefasta en
matèria d’urbanisme de les últimes
dècades, per la qual cosa demanem
als grups de l’oposició que no facen
demagògia amb aquest tema i
que evitem situacions com les del
passat, amb la petició de segregació”, va apuntar l’alcalde.
L’impuls de l’economia local és un altre dels eixos programàtics de l’equip
liderat per Joan Roig. “L’Ajuntament
ha de mantenir el paper d’impulsor
de l’economia local i això només
ho podem fer si tenim els comptes
sanejats”, va dir Roig. Actualment,
l’endeutament de l’Ajuntament és de
zero euros. De fet, durant l’últim mandat s’ha passat d’un deute viu de 3,5
milions d’euros a deute zero.

Política de mà estesa
Tot i la majoria absoluta dels republicans, l’alcalde va deixar clar que govern i oposició han de treballar conjuntament pel futur del municipi. “Majoria
absoluta no és sinònim d’exclusió.
No ho ha estat fins ara i no ho serà
en el futur. Els despatxos dels regidors i regidores estan sempre
oberts”, va manifestar el batle.
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Durant el seu discurs, Joan Roig va fer
un agraïment públic a tots els regidors
i regidores que han treballat durant el
darrer mandat pel municipi i va fer un
esment especial de l’exalcalde Alfons
Montserrat, que va seguir la sessió
de constitució de l’Ajuntament des
del públic. “Compartir vuit anys de
treball al costat d’Alfons ha estat el
més gran dels honors. Sento per ell
una gran admiració i respecte. És un
exemple a seguir per la seua vocació de servei i dignitat”, va dir Roig.
El batle també va adreçar unes paraules als regidors que s’estrenen aquest
mandat, així com a les famílies de tots
els regidors i regidores per la “comprensió” i “paciència”.

Oposició constructiva
El regidor de la CUP, Xavier Queralt,
va agrair als seus votants el suport
que els havien donat i va avançar que
durant aquest mandat durà a terme
una oposició constructiva. “La crítica
també és construcció”, va dir Queralt. També es va comprometre a fer
una oposició constructiva el regidor
de Junts per Alcanar, Ivan Romeu.
“La millor fórmula per a avançar és
treballar junts. Posem a disposició
del govern local el nostre programa electoral, que inclou propostes
positives per al poble”, va manifestar
Romeu, que també va agrair la tasca
acomplida durant el darrer mandat pel
regidor del PDeCAT Paco Reverter.
Per la seua banda, la regidora socialista, Neus Sancho, va manifestar:
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“Sempre ens asseurem per parlar
de la gent d’Alcanar, deixant de
banda la ideologia de cada partit.
Així ho vam pactar en l’últim mandat i així continuarem treballant.”

Majoria absoluta no és
sinònim d’exclusió. No ho
ha estat fins ara i no
ho serà en el futur.
Finalment, el regidor de Desperta’t,
Antonio Castro, va admetre que la
majoria absoluta dels republicans deixa poc marge de maniobra als partits
de l’oposició. “El govern és important, però l’oposició també ho és.
Farem la tasca de fiscalització del
govern de forma constructiva. Som
un partit municipalista”, va dir Castro, que va assegurar que treballarà
per fomentar la participació ciutadana.

Declaració de l’Associació de
Municipis per la Independència
Després de la presa de possessió
com a alcalde d’Alcanar, Joan Roig va
llegir en el Ple una declaració de l’Associació de Municipis per la Independència. “Per l’expressió democràtica
de la voluntat ciutadana, manifestem
el ferm compromís amb els valors de
la república catalana i declarem que
continuarem treballant per la construcció d’una Catalunya políticament
lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”, va manifestar el batle.

La participació s’enfila fins al

68,65%, dos punts més que en
les eleccions del 2015
Un total de 4.538 votants, un 68,65%
del cens electoral, van participar en les
eleccions municipals del 26 de maig.
Una participació que va superar en
dos punts la de les anteriors eleccions
municipals (2015). Esquerra Republicana, l’equip liderat per Joan Roig,
va obtenir un total de 2.451 vots (un
54,65%) i una representació al con-

La crítica també
és construcció

Constitució de l’Ajuntament
Sempre ens asseurem
per parlar de la gent
d’Alcanar, deixant de banda
la ideologia de cada
partit. Així ho vam pactar
en l’últim mandat i així
continuarem treballant
sistori de vuit regidors, un més que en
l’anterior mandat, i es va quedar a setze vots d’aconseguir el novè regidor.
El següent grup municipal en nombre
de vots és la CUP, que amb un total
de 548 vots (un 12,22%) es converteix
en el principal grup de l’oposició de
l’Ajuntament d’Alcanar. La CUP té dos
regidors al consistori, un més dels que
va aconseguir en els anteriors comicis.

xell Ulldemolins, del grup d’ERC; Xavier Queralt i Èrica Bel, de la CUP;
Ivan Romeu, de Junts per Alcanar;
Antonio Castro, del grup independent
Desperta’t, i Neus Sancho, del PSC.
El Ple de l’Ajuntament està format
per set hòmens i sis dones, cinc dels
quals s’estrenen aquest mandat com
a regidors

.

La millor fórmula per a
avançar és treballar junts.
Posem a disposició del
govern local el nostre
programa electoral, que
inclou propostes
positives per al poble

Junts per Alcanar passa a ser la tercera força en representació al consistori, amb 484 vots (un 10,79%) i un regidor. En perd un respecte a les eleccions municipals del 2015. La quarta
força en representació han estat els
independents de Desperta’t-FIC, que
han aconseguit 359 vots (un 8%) i un
regidor. El PSC ha perdut prop d’un
centenar de vots i ha obtingut un regidor amb 355 vots (un 7,92%), un
regidor menys respecte al 2015. Finalment, el PP s’ha quedat sense representació al consistori canareu.

El govern és important,
però l’oposició també
ho és. Farem la tasca de
fiscalització del govern
de forma constructiva. Som
un partit municipalista
Els membres de la corporació
municipal
Els membres de la corporació municipal són: Joan Roig, Ivette Fibla, Jordi
Bort, Maribel Ramon, Jordi Monfort,
Mercè Fischer, Jordi Cervera i Merit-
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Alcanar declara arbres d’interès local
set oliveres mil·lenàries
L’Ajuntament d’Alcanar ha aprovat el
Catàleg municipal d’oliveres mil·lenàries, un document que inclou set
oliveres monumentals emplaçades a
la partida de l’ermita del Remei, que
la junta de govern local ja havia declarat arbres d’interès local. Es tracta
d’oliveres que superen els 3,5 metres de perímetre de tronc mesurats
a 1,30 metres del terra, incloses en
l’inventari d’oliveres mil·lenàries de la
Mancomunitat de la Taula del Sénia.
Amb aquesta declaració, l’Ajuntament canareu vol preservar el patrimoni natural del municipi. “Adquirim
el compromís de crear línies de suport, amb assessorament tècnic i
ajut als propietaris, per a incentivar
els propietaris a protegir aquests
arbres monumentals. Protegirem
el patrimoni al costat del sector i
treballarem conjuntament amb els
sectors productius i econòmics del
municipi, com són els viveristes”,
ha explicat el regidor de Medi Ambient i Natural, Jordi Bort.

El Catàleg d’oliveres d’interès local segueix el mateix criteri que la
Mancomunitat de la Taula del Sénia. Així, per a incloure-hi altres
exemplars d’arbres monumentals
hauran de superar els 3,5 metres
de perímetre de tronc mesurats a
1,30 metres del terra. La inclusió
d’una olivera al catàleg la podrà fer
l’Ajuntament d’ofici o a sol·licitud de
part: tècnics municipals, ciutadans,
associacions de veïns, institucions
privades i públiques. Amb tot, en el
cas d’arbres privats, la petició només la podrà fer el propietari de la
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finca on hi ha l’arbre, o bé l’Administració. Una vegada l’Ajuntament
reba la petició, els tècnics municipals faran una inspecció “in situ” i
elaboraran la fitxa de catalogació.
La catalogació de les oliveres com a
arbres d’interès local implica la prohibició d’arrancar-les, tallar-les, totalment o parcialment, i danyar-les.
L’acord de l’Ajuntament d’Alcanar
s’ha traslladat al Servei de Parcs
Naturals i al Departament d’Agricultura per a que incloga els exemplars
catalogats com a arbres d’interès
local en el seu inventari.

Acostem el patrimoni natural als
més menuts
La Mancomunitat de la Taula del Sénia,
en col·laboració amb l’Ajuntament d’Alcanar, va organitzar el 15 de març una
activitat entre els escolars del municipi per a difondre el valor del patrimoni natural. Així, els alumnes de sisè de
primària de l’Escola Joan Batista Serra
van fer una ruta fins a una de les oliveres mil·lenàries de la partida del Remei.
Allà els tècnics els van explicar com es
mesuren aquests arbres monumentals. Els escolars van batejar l’olivera
mil·lenària amb el nom de “Garrama”

.

Acció de govern
Alcanar embelleix l’accés al municipi

L’Ajuntament finalitza les obres
de millora i arranjament de la
rotonda d’accés a la localitat
des de la carretera TP-3318
Millorar i embellir els accessos a Alca-

nar és un dels objectius del govern local. En aquest sentit, durant les últimes

setmanes s’han executat les obres
de millora i arranjament de l’accés al
municipi des de la carretera TP-3318,
a la zona coneguda com les Fletxes.

Per tal de reforçar el sentiment de per-

tinença a la població s’hi han instal·lat
unes lletres amb el nom del municipi

fetes d’acer patinable (Corten), un ma-

terial que té un elevat nivell de resistència a l’exterior. “Hem començat
per l’accés al poble des de l’Àngol,
però tenim projectat millorar la resta d’accessos”, ha explicat la regido-

ra d’Urbanisme, Ivette Fibla. Les lletres

incorporaran il·luminació led per tal
que siguen visibles a la nit.

A més d’instal·lar les lletres d’Alcanar, s’ha renovat la zona enjardinada.

Concretament, s’ha substituït tota la

vorada de l’illa central i s’han plantat espècies arbustives autòctones
procedents de viveristes del municipi. “Volem millorar aquest accés al
municipi i ho fem de la mà de les
empreses viveristes locals”, ha assenyalat la regidora d’Urbanisme. El
projecte ha rebut l’assessorament
paisatgístic de l’Associació de Viveristes de Tarragona, fruit de l’acord de
col·laboració que manté amb l’Ajuntament d’Alcanar, i ha anat a càrrec
de la tècnica de l’entitat. També s’hi
ha renovat el sistema de reg i s’hi ha
instal·lat una malla antigerminant. Finalment, els treballs de millora inclouen la reordenació i substitució dels
punts de llum, que seran bàculs de 9
metres d’alçada i leds.

del municipi”, ha dit la regidora d’Urbanisme. També s’hi ha instal·lat una
malla antigerminant per tal que no hi
cresquen males herbes i s’ha renovat
el sistema de reg.

Tant l’arranjament del talús del Mi-

rador com la millora de l’accés al
municipi han estat fets per la brigada municipal. L’Ajuntament apel·la al

civisme dels veïns i veïnes per tal de

.

mantenir en bon estat de conservació
els espais arranjats

També amb la col·laboració de l’Associació de Viveristes de Tarragona
s’ha arranjat el talús del Mirador, on
s’han plantat espècies autòctones.
“S’ha fet el disseny paisatgístic tenint en compte el pendent d’aquesta zona i hem optat per la plantació
de plantes aromàtiques de muntanya, que hem adquirit a viveristes
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La platja del Marjal, 25
anys amb el distintiu
de Bandera Blava
La platja del Marjal, de les Cases d’Alcanar, és una de les tretze platges ebrenques que ha rebut el distintiu Bandera Blava que atorga la
Fundació d’Educació Ambiental amb la col·laboració de l’Associació
d’Educació Ambiental i del Consumidor. Un distintiu que és reconegut en l’àmbit internacional i que la platja casenca ha aconseguit
durant 25 anys consecutius. Es tracta d’un guardó que valora i premia la gestió ambiental i la seguretat, les instal·lacions i la prestació
òptima de serveis i d’informació i educació ambientals. A més, les
platges amb Bandera Blava tenen una qualitat de l’aigua excel·lent.
El regidor de Turisme de l’Ajuntament d’Alcanar, Jordi Monfort, ha
valorat molt positivament l’obtenció d’aquest distintiu. “Fa 25 anys

que la platja de les Cases d’Alcanar-Marjal aconsegueix la Bandera Blava. Això és fruit d’un treball constant que ens permet

reforçar el municipi com a destinació turística de qualitat que
cada vegada ofereix millor servei als visitants”, ha dit Monfort.

A més de la garantia que la platja casenca té bona qualitat de
l’aigua i presta un bon servei als usuaris, el guardó, que es lliura
en l’àmbit internacional, és un reconeixement ambiental de l’espai.
“La qualitat mediambiental del nostre entorn marítim millora
any rere any. Des de la Comissió de Platges en fem un segui-

ment constant de les platges perquè estiguen en condicions

.

òptimes i tots els usuaris puguen gaudir-ne”, ha assenyalat el
regidor de Medi Ambient, Jordi Bort

La temporada de platja s’ha iniciat,
com és habitual, el 15 de juny.
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L’aiguamoll de Sòl de Riu
formarà part de la xarxa
de custòdia del territori
L’Ajuntament d’Alcanar, el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià, l’associació
Picampall i l’Escola d’Aqüicultura de la Ràpita han
iniciat una faena transversal que permetrà de divulgar la riquesa de l’aiguamoll de Sòl de Riu. El
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i
el Montsià, que fomenta els acords de custòdia del
territori, ha posat en contacte Picampall i l’Ajuntament d’Alcanar per tal que l’entitat ornitològica
custodie aquest espai natural canareu. A més, el
projecte de Sòl de Riu inclourà la incorporació d’un
estudiant en pràctiques de formació dual.
Les administracions i entitats implicades en el
projecte de Sòl de Riu ja han celebrat una primera reunió de treball, en la qual Picampall ha
expressat la voluntat d’”apadrinar” aquest espai
natural per la seua riquesa biològica. “Picampall es comprometrà a realitzar activitats de
foment del patrimoni ornitològic, accions de
senyalització, visites guiades..., mentre que
l’Ajuntament els cedirà l’espai natural i posarà a la seua disposició els recursos humans i
materials necessaris”, ha explicat el regidor de
Medi Ambient i Natural, Jordi Bort.
L’aiguamoll de Sòl de Riu és a la desembocadura
del riu Sénia, la frontera natural entre Catalunya
i el País Valencià. Es tracta d’una àrea de gran
valor natural, amb a manta vegetació, on habita
un gran nombre d’exemplars d’ocells, però també rèptils i amfibis. La platja que hi ha just a la
vora de l’aiguamoll té el distintiu de platja verge.
“A més de donar a conèixer la importància
d’aquest espai natural, els veïns i veïnes del
municipi podran gaudir-ne”, ha dit Bort

.

Acció de govern
Comencen les obres de construcció
de l’auditori d’Alcanar

Aquest mes han començat les obres de

Les obres de construcció del nou edifi-

construcció del Teatre Auditori José An-

ci, que s’aixeca al mateix seti on hi havia

tonio Valls, una actuació que suposarà
una inversió de 2,3 milions d’euros i dotarà Alcanar d’un equipament de primer
orde que respondrà a les necessitats de
les entitats culturals. “Després de gairebé tres anys de treball, de reunions
amb les diferents entitats culturals
del municipi per a definir com havia
de ser el nou edifici i de buscar finançament a través de diferents línies
de subvenció, celebrem l’inici d’una
obra molt reclamada i necessària”, ha
manifestat la regidora d’Urbanisme de
l’Ajuntament d’Alcanar, Ivette Fibla.

l’antic auditori, tenen un termini d’execució de dèsset mesos i van a càrrec de la
Unió Temporal d’Empreses Construïm
Auditori d’Alcanar, que s’ha compromès a
executar totes les millores que figuraven
al plec de condicions administratives de
contractació de l’obra sense cap cost addicional per a l’Ajuntament. Entre aquestes millores s’inclou el subministrament de
les butaques de l’auditori, el vestíbul i el
mobiliari de l’escenari i de l’edifici annex.
La superfície útil total de l’auditori serà de
1.521,52 metres quadrats, amb un escenari de 16 per 8 metres i una sala amb

capacitat per a 402 butaques. “Som un

poble amb una llarga tradició musical i
cultural i ja és hora que disposem d’un

espai on poder dur a terme aquestes
activitats amb les condicions adequades”, ha dit Fibla.

Pel que fa al finançament de l’obra, la
Diputació de Tarragona ha aprovat recentment la subvenció del Pla d’acció
municipal (PAM) 2019 sol·licitada per
l’Ajuntament, que s’afig a les concedides en exercicis anteriors, de manera

.

que l’auditori rebrà un total de 521.000
euros a través del PAM

L’Ajuntament instal·la dos desfibril·ladors
més al municipi
de les instal·lacions municipals amb
la màxima seguretat”, ha explicat el
regidor d’Esports, Jordi Bort.
L’Ajuntament d’Alcanar ha instal·lat
dos desfibril·ladors externs automàtics
(DEA) més al municipi, concretament
a la plaça de l’Ajuntament i a la
urbanització Serramar, a Alcanar Platja.
Es tracta d’un pas més en la línia de
treball encetada per a fer d’Alcanar
un municipi cardioprotegit. En total,

A més d’ampliar el nombre d’aparells
DEA, l’Ajuntament farà cursos per a
formar la població en aquesta matèria.
“Impulsarem cursos de formació
i campanyes de sensibilització i
també d’informació per a explicar
als veïns i veïnes on estan ubicats
els desfibril·ladors”, ha manifestat la

al terme municipal hi ha instal·lats

regidora de Salut, Mercè Fischer, que

d’aquests desfibril·ladors fa més

de diverses regidories de l’Ajuntament

tots els veïns i veïnes puguen gaudir

cardioprotegit

onze desfibril·ladors. “La instal·lació

ha destacat també la faena transversal

segur el nostre municipi i permet que

per

a

fer

.

d’Alcanar

un

municipi
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Campanya contra la violència masclista amb
la col·laboració de l’hostaleria local
entre els seixanta bars del municipi

els restaurants del municipi. “Amb

60.000 tovallons que porten escrit el

aquest missatge en els tovallons pre-

lema ‘#noméssíéssí’ i el telèfon d’asL’Ajuntament d’Alcanar ha engegat
una campanya de sensibilització contra la violència masclista amb la col·

sistència a les dones en situació de violència. Els tovallons es van distribuir

durant les Festes de Maig, amb l’objectiu que tothom pogués gaudir de la

laboració de l’hostaleria local. Con-

festa i de l’espai públic en llibertat.

cretament, l’Ajuntament ha distribuït

També es repartiran tovallons entre

tenem penetrar en els espais informals amb un missatge clar i directe
dirigit a tota la ciutadania: cal que tots
i totes ens impliquem de forma activa
en la lluita contra la violència masclis-

.

ta”, ha manifestat l’alcalde d’Alcanar,
Joan Roig.

L’Ajuntament ampliarà la plantilla de la
Policia Local amb tres agents

La Junta de Govern Local ha aprovat
la creació de tres places d’agents del
cos de la Policia Local, que s’afegiran a les quatre places convocades
fa uns mesos i que permetran de
reforçar la plantilla de la policia. De
fet, el procés de selecció encetat uns
mesos enrere ja és a la recta final i els
nous agents han començat a incor-
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porar-se a la faena.

ciutadania”. En aquest sentit, Bort ha

El regidor de Governació de l’Ajunta-

assenyalat que l’ampliació de la plan-

ment d’Alcanar, Jordi Bort, ha mani-

tilla permetrà d’incrementar la pre-

tinuar endavant amb el compromís

i Alcanar Platja. “Millorarem la segu-

Local d’una plantilla que puga do-

veïns i veïnes”, ha dit el regidor de

festat: “Estem molt satisfets de con-

sència policial a les Cases d’Alcanar

ferm de dotar el cos de la Policia

retat i la tranquil·litat dels nostres

nar resposta a les necessitats de la

Governació

.

Acció de govern
Jornada esportiva de rugbi a la
platja del Ciment
Un total de 150 alumnes de quart d’ESO

que pretén difondre entre l’alumnat els
valors del treball en equip.

l’Institut

En concret, van participar en la trobada de
rugbi sis equips mixtos, però sense rivalitzar
entre ells, sinó amb l’objectiu de potenciar
l’amistat, el respecte i la responsabilitat.

dels instituts d’Amposta i la Sénia i de

Sòl de Riu, d’Alcanar, van

participar a final de maig en la jornada

esportiva de rugbi que va tenir lloc a la
platja del Ciment. Es tracta d’una activitat que el professor d’educació física

Josep Casanova, de l’institut canareu
organitza per cinquè any consecutiu i

.

Van col·laborar en aquesta activitat
l’Ajuntament, l’empresa Cemex i el club
Vinataus.

Alcanar, capital del llagostí

Durant les darreres setmanes Alcanar,
les Cases d’Alcanar i Alcanar Platja s’han
convertit en la capital del llagostí, en el
marc de les Jornades Gastronòmiques
del Llagostí, que s’han celebrat entre el

gastronòmica. “Treballem de la mà del

Col·lectiu Gastronòmic per tal de pro-

moure els productes de quilòmetre zero
i posicionar-nos com una destinació gastronòmica de referència”, ha explicat el

24 de maig i el 21 de juny, organitzades

regidor de Turisme, Jordi Monfort.

per l’Ajuntament i el Col·lectiu Gastronò-

Enguany, s’ha dut a terme la vuitena edició

mic Alcanar i les Cases. Es tracta d’unes
jornades que tenen l’objectiu de fer valdre un producte de referència a la costa
ebrenca com és el llagostí i promocionar
el municipi com a destinació turística

de les jornades, unes jornades que, parer

la presidenta del Col·lectiu Gastronòmic,
Maribel Fibla.
El preu dels menús ha oscil·lat entre els
23 i els 40 euros. Els restaurants que han
participat en aquesta edició han estat:
Bitácora, Can Manel, Casa Lupe, Casa
Ramon, El Faro, El Mesón del Mar, Nàu-

dels restauradors, ja estan consolidades.

tic, La Mar, La Marinada, Les Palmeres,

dir que la gent ja espera les Jornades del

Cases; el Club de Tennis Serramar, d’Al-

“L’afluència de clients ha anat bé. Podem

Lo Pouet i el Tancat de Codorniu, de les

Llagostí i que estan consolidades”, ha dit

canar-Platja, i La Costa, d’Alcanar

.

Liquidació del pressupost de festes

.

En compliment de l’acord de ple del 29 de novembre de 2018, en què el ple municipal va aprovar per unanimitat una moció de la CUP que

proposava que l’Ajuntament publiqués les despeses de festes, el butlletí informatiu Viure Alcanar publicarà la liquidació del pressupost de
les Festes de Maig en el pròxim número, ja que en el moment de tancar aquesta edició encara no es disposava d’aquesta informació
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COMENCEM!!
Des del nostre partit polític, volem agrair a totes les persones
que el passat 26 de maig van donar-nos el seu vot de
confiança i ens han permès seguir tenint representació al
nostre Ajuntament. El camí ha estat difícil...ha sigut una cursa
a contrarellotge, en bastants obstacles que saltar, però que
ens han fet més forts i consolidar-nos com a equip, més units
que mai! Fa un any enrera no teníem res...no sabíem ni si
podríem formar una llista de persones per a poder presentarnos a les eleccions!.. I en 4 mesos, malgrat tot, hem estat
capaços de presentar un programa electoral, un projecte fruit
de molta feina, moltes il.lusions i moltes ganes de treballar per
nostre poble!
Estem molt orgullosos de tota la feina que hem fet i del resultat
obtingut. I la nostra il.lusió per treballar per Alcanar segueix
més viva si és possible. Ara tenim 4 anys al davant, amb un
equip de persones compromeses i lluitadores i seguirem
defensant els interessos de tots els ciutadans i ciutadanes
del nostre poble en nom del nostre partit.
Estem a la vostra disposició! Comencem...!
Moltíssimes gràcies!

cal destacar la seva implicació amb temes importants per
al nostre municipi com les gestions per regular la modalitat
de caça en garbell, les gestions per aconseguir l’abric del
port de les Cases, gestions per buscar solucions al sector del
cítric i tantes i tantes gestions del dia a dia.
Amb aquestes paraules simplement vull dignificar i posar en
valor la tasca d’un regidor que des de l’oposició ha treballat
amb les mateixes ganes i il.lusió que qualsevol regidor del
govern municipal.
Gràcies Paco, seguim!!
Ara toca seguir endavant amb continuar aquest projecte de
Junts per Alcanar, Les Cases i Alcanar Platja que hem encetat
just ara mateix. Un projecte que estem convençuts que
marcarà un abans i un després en la política local. #juntsmillor

Alcanar, Les Cases i Alcanar-Platja han començat a despertar
Gràcies als 359 veïns i veïnes que el passat 26 de maig van
creure en el projecte i en la manera de fer que proposava el grup
municipal DESPERTA’T per Alcanar, Les Cases i Alcanar-Platja.
Durant aquests pròxims quatre anys Desperta’t tindrà
representació al consistori i, com a partit municipalista,
defensarem els interessos municipals amb la mateixa
intensitat mani qui mani a Catalunya i a l’Estat.

Gràcies Paco Reverter, seguim endavant...
Fruit dels resultats de les eleccions municipals del 26 de
maig, el nostre regidor Paco Reverter, no continuarà sent
càrrec electe de l’Ajuntament d’Alcanar.
Jo, Ivan Romeu, com a cap de llista del partit, regidor aquests
4 anys amb ell i amic personal, li vull dedicar unes paraules
d’agraïment immens a la tasca que ha fet pel nostre municipi
i per la implicació que ha demostrat amb el càrrec de regidor
durant aquests anys.
A l’Ajuntament, aquesta legislatura, perdem una persona
que ha estat compromesa amb tot allò que feia referència a
millorar el nostre municipi. Una persona que ha estat present
en multituds d’actes municipals ja siguin cultuals, esportius,
religiosos... i sempre predisposat a participar amb l’activitat
de la institució.
Durant aquests 4 anys també ha estat molt actiu entrat
instàncies, mocions, peticions, fent propostes a les reunions
informatives… sempre amb un to positiu i constructiu. També
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Sabem que la posició de majoria absoluta de l’actual equip
de govern no deixa molt de marge de maniobra als grups
minoritaris, no obstant, això no ens traurà la nostra il·lusió,
empenta i ganes de millorar el nostre poble.
Desperta’t som gent com tu, i per això som coneixedors
de les necessitats i anhels de la ciutadania. No deixarem
de banda cap punt de vista, per molt diferent que sigui del
nostre, i escoltarem totes les inquietuds, idees i opinions dels
veïns i veïnes, treballant incansablement per fer sentir la veu
dels canareus, canareves, casencs, casenques i ciutadans
d’Alcanar-Platja a l’ajuntament.
La nostra meta és fer avançar Alcanar, Les Cases i AlcanarPlatja, però amb un projecte ben clar i definit, donant suport
a totes aquelles iniciatives, vinguin del partit que vinguin, que
tinguin com a objectiu fer del nostre municipi un lloc més
pròsper, sostenible, respectuós i solidari i que milloren la
qualitat de vida dels nostres conciutadans.
Estudiarem amb la major concreció, professionalitat i
objectivitat possibles les diferents propostes i accions del
govern municipal per tal d’aportar les millores necessàries
i fer que totes les despeses derivades d’aquestes siguin
adequades i no es generin posteriors despeses imprevistes.

Els grups municipals opinen
Treballarem amb fermesa i amb el compromís que adquirim
de la vostra confiança per fer del nostre municipi un lloc millor.
I ho farem sempre al costat de la gent, amb la proximitat d’un
grup de persones que s’estima el poble.
Ara és l’hora dels que veritablement han de seguir escrivint la
història del nostre poble: VATROS!

Seguim fent camí al vostre costat!
El passat 26 de maig, Esquerra va obtenir uns resultats
històrics en les eleccions municipals del nostre poble. 2.451
persones, un 54,65% del total, van fer confiança al nostre
projecte, fet que ha permès revalidar la majoria absoluta
assolida fa quatre anys i aconseguir, a més, el vuitè regidor.
Entenem, per tant, que el missatge de la ciutadania
ha estat clar. Entenem també que aquesta confiança

548 gràcies
El passat 26 de maig 548 valents i valentes van dipositar la
seua confiança en la CUP Alcanar - Les Cases. Estes 548
persones ens heu ofert l’oportunitat de ser la primera força
de l’oposició amb més del 12% dels vots i amb 2 regidores,
millorant els resultats del 2015 malgrat que el context polític
no ens era gens propici.
Votar a la CUP no és fàcil, ens reivindiquem com allò que som:
anticapitalistes, feministes, ecologistes i independentistes.
Una organització política d’arrel municipalista que aposta
per una gestió pública dels serveis, la transparència sense
barreres, llums i taquígraf a tot allò que passa al nostre
Ajuntament, amb la participació directa de la ciutadania, que
esta pugue decidir com ha de ser el municipi on vol viure,
perquè la participació política de la ciutadania no es pot
reduir a anar a votar cada 4 anys.

se sustenta en la faena feta al llarg dels darrers anys
i en el compromís adquirit de seguir treballant de la
mateixa manera per tal d’assolir aquelles fites que ens
hem fixat i que configuraran el nostre Pla de Govern del
mandat que tot just ara comença.

I tot això ho farem

tal com ho hem anat fent fins ara: amb la mà estesa per
col·laborar i treballar amb qui tinga ganes de fer-ho, amb
transparència, dedicació i esforç, responsabilitat, sentit
comú i respecte a tothom.
Tenim al davant quatre anys per seguir treballant i donar
continuïtat a aquells projectes que hem anat consolidant el
darrer mandat i també per engegar-ne de nous, per tal de donar
resposta a necessitats de la ciutadania, de les entitats, del
teixit cultural i associatiu, dels sectors productius, etc. També
és moment de replantejar-ne d’altres i adaptar-los a la realitat

Propostes que vam presentar durant la campanya electoral,
explicant que una altra manera de fer política des de les
institucions és possible. Amb el nostre programa electoral
vam posar al centre del debat que s’ha de treballar des de ja
per un model alternatiu de festes, que les polítiques feministes
han de ser eix transversal, vam proposar de promoure una
consulta per a que la gent de les Cases puga constituir-se, si
així ho desitgen els seus habitants, en una Entitat Municipal
Descentralitzada (EMD); no tenim un Planeta B, també és
faena dels ajuntaments promoure un consum responsable de
l’energia i apostar per les energies renovables o que els Països
Catalans son el nostre marc nacional.

i les necessitats actuals. La societat canvia i requereix una

Els pròxims 4 anys volem que siguen els de consolidació del
projecte polític de la CUP Alcanar - Les Cases, per això des del
mateix dia 27 de maig ens vam ficar a treballar, perquè l’alternativa
no es construeix amb 15 dies de campanya i per a ser l’alternativa
és imprescindible tenir-vos a prop, us animem a participar en
el projecte CUP mitjançant les assemblees obertes o altres
propostes que aniran sortint durant els pròxims mesos.

i Carme Navarro que, després de diversos mandats,

mirada àmplia per interpretar-la i copsar les noves necessitats.
Per això, l’administració local no pot ser aliena a tots aquests
canvis. Per tant, també tenim al davant el repte d’impulsar
aquesta transformació, no sempre fàcil, del nostre ajuntament.
Per això, serà bàsica la participació i la implicació de tothom
i, per això, no escatimarem esforços intentant apropar encara
més el nostre ajuntament a la ciutadania. El repte és gran però
la motivació encara ho és més!
Finalment, volem donar les gràcies per la faena feta i per la
seua contribució al projecte d’Esquerra a Alfons Montserrat
abandonen la política municipal. També volem encoratjar als
regidors i regidores, que ara s’incorporen, a treballar amb
la passió, dedicació i ganes que el càrrec requereix i que
s’espera de tots nosaltres. A tots us desitgem molta sort i
encerts en aquesta nova etapa!

El repte no es fàcil, però no tenim por, perquè ho volem
decidir tot.

Vam dir que veníem a fer camí, i l’hem fet. Ara, volem seguir

#LaCUPetsTU

nos confiança i donar-nos el vostre suport! Comencem!

fent-ne al vostre costat! Moltes gràcies a tots i totes per fer-
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Alcanar se situa al mapa de les curses ciclistes
Un total de 158 ciclistes van participar

al mapa del calendari de curses ciclis-

homenatjar els germans Prades, Edu-

un recorregut de 105 quilòmetres que

de l’Ajuntament d’Alcanar, Jordi Bort.

va ser puntuable per al Trofeu Joan

En aquesta 22a Pujada al Mirador

La recuperació de la Pujada al Mi-

es va imposar Marc Brustenga (Vélo

vegada fa nou anys, va ser possible

Us deixem una arreplega de foto-

l’1 de maig en la 22a Pujada al Mirador,

Casadevall, de la Federació Catalana.
La cursa, que és una de les grans clàssiques, va atraure equips ciclistes de
tot l’Estat. “Hem recuperat la Pujada
al Mirador i hem posicionat el municipi
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tes”, va manifestar el regidor d’Esports

rador, que es va celebrar per última
gràcies al conveni signat entre l’Ajun-

tament d’Alcanar i l’Associació Ciclista d’Alcanar. Va servir també per a

ard i Benja, ciclistes professionals.

Club La Pomme Marseille).

grafies de la competició ciclista, que

.

va atraure l’interès d’un públic nombrós

Vida local
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Nous talents artístics locals
La presentació del primer llibre de l’enginyer Robert Garcia Pano i la primera exposició individual de l’artista Lara Bel
Selma han format part de la programació d’actes previstos per a enguany amb motiu del desè aniversari de l’ampliació
de la Biblioteca Trinitari Fabregat. Amb aquests actes, la Biblioteca pretén donar un impuls als nous talents artístics
locals i contribuir així a la promoció del potencial cultural del nostre poble.

“Papa, no vull que et tanquin a la presó. A cor
obert”, el primer llibre de Robert Garcia Pano
Gran aficionat a la fotografia i també a la poesia,
l’enginyer Robert Garcia Pano s’acaba d’estrenar
en el món literari amb “Papa, no vull que et tanquin
a la presó. A cor obert”, una arreplega de poemes
inèdits, inspirats en fotografies del mateix autor. La
primera presentació, el passat 10 de maig, es va
emmarcar en els actes de commemoració dels deu
anys de la remodelació de la Biblioteca Trinitari Fabregat i va ser el primer acte de les Festes de Maig,
alhora que l’últim presidit per Alfons Montserrat com
a regidor de Cultura, després de vint anys de dedicació a l’Ajuntament.
Aquest treball arranca d’un poema escrit a l’agost
de l’any passat que l’autor va donar a llegir a son
fill, Pau, de dívuit anys. De la seua resposta (Papa, això no ho publiques. No vull que et tanquin a
la presó) i de la barreja de sentiments desencadenats a partir del Primer d’Octubre de 2017, sorgeix
aquest llibre, en què, tot i l’evident rerefons polític,
la temor i l’amor són el fil conductor. L’elegància de
les fotografies es tradueix en poemes que evoquen
els valors, els anhels, dels quals afloren sentiments,
emocions, inquietuds, dubtes... Tot plegat converteix aquest llibre en una oda d’amor al meu fill Pau,
resumeix Robert.
Amb un format especial i un doble llenguatge, el llibre conté imatges i poemes en català i en castellà
(i també un en anglès), escrits des d’un exercici de
responsabilitat immensa, que conviden a la reflexió
i que no deixen ningú indiferent. La doctora en Periodisme Carme Ferré-Pavia ha destacat l’habilitat
i l’originalitat de l’autor a l’hora de combinar la fo-
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tografia, la música i el text. Robert sabia molt bé
què volia publicar. L’original format d’aquest llibre el
converteix en un treball exclusiu que demostra l’ànsia brutal de comunicació de lautor.
Què va ser primer, la poesia o la fotografia? En el
cas de Robert, fa molts d’anys que va trobar en
la fotografia la seua vocació. Les seues fotos són
pictòriques i poètiques, amb essència. L’any 2009,
coincidint amb les Festes Quinquennals, va capturar
una fotografia aparentment senzilla que li va inspirar
el seu primer poema. De la mà de Ramon Esteller,
avui president de l’Aula de Fotografia, va entrar a
formar part d’aquesta nova família. Aquella significativa foto va ser la portada del llibre Un mosset de
Quinquennals, que posteriorment va publicar l’Aula.
De llavors ençà, a poc a poc, sense cap pretensió
i en un àmbit bàsicament privat fins a la publicació
d’aquest llibre, s’ha dedicat a unir dues de les seues
passions:la poesia visual i la poesia textual.
Robert sol escriure a hores intempestives i a llocs
no gens habituals: de matinada en algun aeroport
del món o a la nit, en la solitud i el silenci d’una habitació d’hotel. En aquests espais de retrobament
íntim transcorren els seus moments d’inspiració.
D’aquests instants ha sorgit “Papa, no vull que et
tanquin a la presó. A cor obert”, un llibre intimista,
excel·lentment editat per Onada Edicions, escrit des
del cor i que es llig des del cor, on la imatge fotogràfica es fon amb el poema i aconsegueix una
nova dimensió. Segur que, en llegir-lo, cadascun de
nosaltres percebrem sensacions diferents i cada vegada que el rellegim tindrem noves percepcions.

Cultura

Lara, una artista emergent i
una docent autoexigent
Durant gairebé dos mesos, la sala d’exposicions de la
Biblioteca ha presentat una mostra de l’obra de Lara
Bel Selma en què el retrat ha ocupat un lloc destacat. A

través d’una tela de gran format, tres quadres i una sè-

rie de deu dibuixos, anomenada “Greatest hits”, l’artista

canareva ret homenatge als diferents artistes musicals
que l’han captivada i que, d’una manera o altra, han

passat a formar part de la “banda sonora original de la
seua vida” (Patti Smith, Chuck Berry, La Polla Records
o Lou Reed) i a d’altres de literaris, com Bukowski, de

la literatura del qual es considera una fervent admiradora, o el poeta Antonio Machado.

Sempre en blanc i negre, els seus retrats no deixen

ningú indiferent. El fil conductor dels seus retrats i qua-

dres va canviant, en funció de si sorgeixen d’una lectura, d’un record, d’una vivència o de la música, per

exemple. D’aquesta manera, en determinades obres
es deixa portar per textures atzaroses i sobtades de
capes i capes de pintura, mentre que, en d’altres, se

submergeix en el caos de l’aquarel·la, sense deixar de
banda el carbonet o el grafit, amb un clar domini i experimentació de les diferents tècniques.

En aquesta col·lecció, Lara evidencia la seua passió per
les arts plàstiques, la literatura i la música, les quals,
d’alguna manera, són sempre presents en la seua obra.

Així, sovint incorpora textos a les seues obres, ja siga
perquè han donat peu a la creació de la pintura o, simplement, perquè l’expliquen o l’acompanyen. Confessa

que la seua inspiració artística va arrancar de la lectura

de l’obra de Charles Bukowski, a qui es va “engan-

xar” per la seua forma irònica d’observar la vida, pel

seu rebuig de la conducta humana i per la manera com
ho expressava en les novel·les i els poemes. Aquesta
gran admiració és ben visible en el retrat de Bukowski,
l’obra més impactant d’aquesta exposició, en la qual
l’artista reprodueix extraordinàriament el crit descarnat
i l’expressió de ràbia de l’escriptor nord-americà.
Es tracta de la primera exposició en solitari de la Lara,
després d’haver participat en diverses mostres col·lectives, com per exemple a Sense títol (Barcelona), amb
el col·lectiu Lo Taller, de Tortosa, o a Art i Flors als
Balcons (Alcanar).
Apassionada pel dibuix i la pintura, de menuda va formar part de l’alumnat de l’Escola d’Art d’Alcanar. En
finalitzar el batxillerat artístic, va marxar a Barcelona
i es va llicenciar en Belles Arts. Després de vuit anys
vivint a la Ciutat Comtal, va tornar a Alcanar i va fer
una pausa de gairebé vuit anys més en el món de l’art.
Aquest parèntesi li ha servit per a agafar forces i ganes
d’emprendre nous projectes. En aquest sentit, avança
que el pròxim girarà al voltant dels camps d’extermini
nazis i el concepte de la memòria i el record. Mentrestant, continua treballant en els retrats en blanc i negre.
Lara és professora d’educació pública, una faena que
reconeix que l’obliga a “estar permanentment aprenent
i activa a nivell artístic”. En aquest sentit, explica que
el seu objectiu com a docent és transmetre i contagiar
la seua passió per l’art: “L’educació necessita grans
dosis de creativitat, curiositat i resiliència que la faci
capaç de superar les dificultats de la diversitat actual
a les aules, i l’educació visual i plàstica és clau per a
treballar aquests conceptes”

.
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Tauler d’anuncis
És obert el període de presentació de sol·licituds per tal que
l’Ajuntament es faça càrrec de les despeses de material i serveis corresponents al guarniment i decoració dels trams de via
pública en què hi ha edificis de titularitat municipal. Concretament, hi ha 1.400 metres lineals d’espais o edificis municipals que es decoraran i que podran rebre un ajut de fins a 7
euros per metre. A més, l’Ajuntament col·labora en el guarniment dels altars que s’instal·len en nou sectors de la població.
Els formularis específics per a aquest tràmit es poden trobar
al web municipal o al departament del registre d’entrada de
l’Ajuntament.

AJUTS PER DECORAR DURANT
LES FESTES QUINQUENNALS
ELS CARRERS QUE TENEN
EDIFICIS MUNICIPALS

El Registre Ciutadà de l’Ajuntament d’Alcanar és una eina, un mitjà,
que agrupa ciutadans i ciutadanes que han manifestat la voluntat de
participar en els afers de la ciutat. Les dues vies per a inscriure’s al
Registre són el web municipal i els fulls d’inscripció que estan disponibles a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament. La via habitual
de comunicació amb els membres del Registre és el correu electrònic, tot i que amb aquelles persones que no en tenen s’utilitzarà el
telèfon o el correu postal.

INSCRIU-TE AL REGISTRE CIUTADÀ

El 15 de juny va finalitzar la campanya municipal d’extracció gratuïta de
sang dels gossos per tal d’elaborar el perfil genètic de cada animal i poder
precisar amb aquestes dades a quina mascota corresponen les femtes
que es localitzen a la via pública. L’ordenança de tinença d’animals de
companyia d’Alcanar obliga els propietaris de gossos a fer-los la prova
d’ADN

.

FINALITZA LA CAMPANYA
D’IDENTIFICACIÓ GENÈTICA
DELS GOSSOS
20

Curiositats del nomenclàtor d’Alcanar

tí s’havia anomenat carrer Pouador. Es
té la convicció que feia referència al nom
propi d’una personalitat singular que vivia
en aquesta zona, i no a la presència d’un
pou. Aquest antic carrer també incloïa la
placeta del Carme. En l’actualitat, l’únic
tram que conserva aquest nom és el carreró amb escales que uneix la placeta
amb el carrer de Felip Pedrell.
Carrer del Mar
Els carrers d’Alcanar no sempre han conservat el seu nom original. Al llarg de la
història i en funció de les èpoques s’han
denominat de diferent manera. Els canvis
més habituals han estat motivats per decisions polítiques, com una forma d’apropiació simbòlica de l’espai urbà.
A continuació repassem algunes curiositats referents a la nomenclatura d’alguns
dels carrers del nostre poble, així com les
raons que van propiciar el seu nom original i els canvis posteriors.
Carrer de Felip Pedrell
El músic i compositor Felip Pedrell va nàixer a Tortosa, però va viure part de la seua
infantesa i joventut a Alcanar. L’any 1911
diversos pobles de les Terres de l’Ebre el
van homenatjar. Alcanar li va dedicar el
carrer que s’havia anomenat de l’Escola.
A l’acte d’inauguració i homenatge hi van
assistir destacades personalitats, com
Manuel Kindelán o els marquesos de Las
Atalayuelas, ja que fou un esdeveniment
de gran rellevància social. Aquest carrer
es dividia en dues parts: des de les Escaletes de l’església fins a la cantonada
amb el carrer d’Almenara es deia carrer
del Cementeri, i des de les Escaletes fins
a la plaça Major era el carrer de l’Escola.
Carrer del Trinquet
En aquest carrer hi havia un recinte per a
la pràctica del joc de la pilota valenciana
(actualment encara se’n conserva una part
en el pati d’una casa particular). Durant
la postguerra es va anomenar passatge
Sancho, encara que popularment es coneixia com a carrer dels Arcs, ja que en una
de les seues entrades hi havia una arcada.
Carrer Pouador
Antigament, el carrer de l’Alcalde Sanmar-

És el primer carrer que va en direcció a
la mar des que comencen a aparèixer els
carrers extramurs, cap a finals del segle
XIX i principis del segle XX. Popularment es
coneixia com a camí d’Amposta i agrupava
des de l’actual plaça del Dr. Fleming fins als
afores del poble, al carrer de Sant Carles.

Ara fa...
Carrer de Càlig
Aquest carrer era l’antic camí que duia
a la població de Càlig, situada al Baix
Maestrat. El 1911 es va canviar el nom
de camí de Càlig pel de General Piñana,
per a retre homenatge a aquest militar,
fill d’Alcanar. Durant la República es va
restablir el nom original però, en la postguerra, es va tornar a canviar pel nom
del general. Fa anys que torna a portar
el nom original.
Carrer de la Generalitat

L’any 1929, coincidint amb la inauguració
del servei d’aigua potable a Alcanar, va
canviar de nom i va passar a dir-se del General Barrera, capità general de Catalunya.

Aquest carrer sempre s’havia anomenat
del Vall, ja que hi havia el vall que envoltava tot el nucli emmurallat. Després va
prendre el nom del rei Alfons XII, fins als
anys quaranta, que va prendre el nom
del General Mola. Finalment, passà a
dir-se Generalitat, i es va relacionar així
la institució catalana amb la local, ja que
és el carrer on hi ha l’Ajuntament.

Carrer del Camp

Plaça Major

Aquest carrer s’urbanitzà al segle XVIII,
durant el primer eixamplament del nucli
antic. Aleshores, a més del carrer actual,
n’agrupava d’altres del seu voltant, com
el del Bruch o el del Pare Claret. Era el
carrer de sortida cap als camps i les terres de conreu de la població canareva.

A l’actual plaça Major hi havia antigament
uns oms. Per això s’anomenava plaça
dels Oms. A partir del 1843 s’anomenà
plaça de la Constitució. Després es va
anomenar plaça de Primo de Rivera, ja
que va ser durant la dictadura d’aquest
que es van fer les obres d’abastiment
d’aigua potable al poble. Ja en la República, es va passar a anomenar plaça de
la República i durant el franquisme es va
batejar com a plaza del Generalísimo.

Carrer Caballé
L’origen del nom d’aquest carrer és incert. De fet, hi ha dues interpretacions que
podrien ser vàlides. La primera és que el
carrer fou dedicat a Don Juan Caballero,
personatge de gran importància que es
va establir a Alcanar i que va fer construir
l’edifici del Palau. L’altra és que hi vivien
agrupats els cavallers de l’orde de Sant
Joan, ja que antigament els membres
d’un mateix gremi solien viure al mateix
carrer. Popularment, aquest carrer es coneixia com el carrer d’en Patacó, ja que
aquest senyor hi tenia un establiment.

Informació extreta del treball de recerca
de Rut Ramal “El nomenclàtor d’Alcanar.
Estudi del nom dels carrers i places”.

Carrer de Sant Josep
Fins a l’època de la República s’anomenava de l’Hospital ja que en aquell carrer es trobava l’hospital de la població,
construït al voltant de l’any 1718. Aquest
edifici és el que coneixem com el Convent. El carrer va passar a anomenar-se
posteriorment de Sant Josep.
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Juny - Juliol 2019
Gastronomia

Festes

Formació

· JORNADA PROMOCIONAL DEL
LLAGOSTÍ DE LES CASES, A
CÀRREC DE LA CONFRARIA DE
PESCADORS SANT PERE

· SETMANA DEL MUSCLO DEL
DELTA DE L’EBRE
DEL 22 AL 27 DE JULIOL
Organitza: Col.lectiu Gastronòmic d’Alcanar i Les Cases d’Alcanar.

· JULIOL JOVE
DIA 1 DE JULIOL
HORA: DE 10 a 13h,
Lloc: Casal cívic Trinitari Bel

Infància

· HABILITATS DE COMUNICACIÓ (30 h.)
HORARI: DIMARTS, DE 16.00h
A 20.00h

DISSABTE, 6 DE JULIOL
Lloc: Port pesquer (degustació de tapes,show coocking, tallers en família de pesca sostenible i reciclatge).

Joventut

Dates a determinar. Acció formativa adreçada a persones en actiu.
Lloc: Edifici de Serveis
Adreçat a persones en actiu

Agraris

“Joan

Gil”

· SUPORT VITAL (BÀSIC +)
HORARI: DISSABTE, DE 9.00h A 15.00h
Dates a determinar. Lloc: Edifici de Serveis Agraris
“Joan Gil”
Adreçat a persones en actiu

Tindran lloc diferents activitats: reforç escolar, taller de
fotografia, taller de treballs manuals, taller de cuina,
espai jove, tennis taula, futbolí, jocs d’aigua i moltes
altres més.

Recomanacions literàries
01

Canto jo i la muntanya balla
Irene Solà
Llibres Anagrama
Canto jo i la muntanya balla, obra guanyadora del 4t Premi Llibres Anagrama de Novel·la, és una
novel·la en què prenen la paraula dones i hòmens, fantasmes i dones d’aigua, núvols i bolets, gossos
i cabirols que habiten entre Camprodon i Prats de Molló. Una zona d’alta muntanya i fronterera que,
més enllà de la llegenda, guarda la memòria de segles de lluita per la supervivència, de persecucions
guiades per la ignorància i el fanatisme, de guerres fratricides, però que encarna també una bellesa
a la qual no li calen gaires adjectius.

La Irene Solà fa fotografies de l’ànima. Però no d’una ànima individual, sinó col·lectiva. I llegir-la és
drenar animetes de muntanya, veure ombres dels qui les habiten i passar d’una història a l’altra amb
aquesta elegància de qui sap treballar amb les paraules.
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Agenda
· CASAL LES CASES 2019
“DESCOBRIM EL MARE
NOSTRUM”
DIES: DEL 25 DE JUNY AL
16 D’AGOST
HORARI: DE 9.00 A 13.00h,
Lloc: Pavelló poliesportiu de les Cases d’Alcanar
Inscripció prèvia

Més informació: ce.lescases@gmail.com / 636 740
918 (Pau Castro)

· ESPECTACLE FAMILIAR-INFANTIL “CANÇONS
I CONTES DEL MÓN” DE RAH-MON ROMA
DIUMENGE 21 DE JULIOL A LES 20,00h
Lloc: Platja Bandera Blava de Les Cases- Marjal .

· CURS DE GRAFITIS I STREETART
DEL 15 1L 19 DE JULIOL
A càrrec de: Lily Brik

El curs combina la part teòrica (essencial) amb la pràctica, per poder
aplicar tot el que t’ensenyi. No li donis més voltes,
aquest estiu aposta per potenciar la teua creativitat i
donar peu a la teva imaginació.

02

· REVETLLA FESTIVITAT DE
SANT JOAN
DIUMENGE, 23 DE JUNY

· FESTIVITAT DE SANT PERE
DISSABTE 29 DE JUNY
Processó marinera en barca en
honor de sant Pere, organitzada
per la Confraria de Pescadors Sant Pere, de les Cases dʼAlcanar. Revetlla a la plaça Ramon Pous.

· FESTES DEL CARME
16 DE JULIOL
Lloc: Cases d’Alcanar

· XIII CONCENTRACIÓ DE COTXES CLÀSSICS
DIUMENGE 21 DE JULIOL
Lloc: Recinte portuari de les Cases dʼAlcanar. Organitza: Club Esportiu de Vehicles
Clàssics dʻUlldecona.

El principi de tot
Manuel de Pedrolo, Pep Boatella
Editorial Comanegra
Infantil
“El principi de tot” és una obra preciosament il·lustrada que és una excel·lent porta d’entrada per al nou lector de Pedrolo. Tot un encert de
l’editorial Comanegra amb unes il·lustracions que saben copsar i acompanyar un Pedrolo immens.
El conte és aparentment senzill i molt divertit. Un personatge una mica
estrambòtic passeja al voltant d’un bloc de cases. No comença a cridar
l’atenció fins que ha fet quaranta-tres voltes, sense parar, a la mateixa illa
de cases. És interessant de veure com va creixent l’expectació dels veïns
quan se n’adonen. Tots sabem què passa en una situació com aquesta:
comença un botiguer que havia sortit a la porta del seu establiment...,
després és una dependenta que ja el comença a tractar de ximple..., i la
portera, encuriosida..., i la dona del quiosc de diaris del davant...
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La contra d’

escolta-la!

107.5 FM

“La confiança que es genera entre venedor i comprador
del mercat fa molta falta avui en dia”
Miquel Àngel Barrera, portaveu dels venedors del mercat municipal
El mercat municipal ha celebrat el primer aniversari de la seua remodelació, una actuació
que va suposar una inversió de 380.000 euros i que va permetre de renovar-ne l’equipament i millorar-ne els accessos. Amb motiu d’aquest aniversari, Alcanar Ràdio va fer
un programa especial en el qual venedors i
clients es van convertir en protagonistes durant una jornada. Per tal d’incentivar la ciutadania a anar a comprar al mercat, l’Ajuntament i els paradistes han dut a terme durant
l’últim any diferents campanyes de promoció, en la darrera de les quals es van sortejar
una desena de menús dobles de les Jornades Gastronòmiques del Llagostí.

Què creu que es podria fer per a atraure ve-

Quin tipus de clientela té el mercat?

nedors al mercat?

Tenim un tipus de clientela fixa, gent de mitjana edat que no té un horari fix de feina.
És gent que li agrada comprar al mercat i
pegar la volta per les parades de dins i de
fora, i xarrar amb els venedors i també amb
la resta de clients.

Des de l’Administració, amb diàleg i consens
amb els paradistes, s’ha intentat ampliar el
nombre de venedors. Al principi semblava
que aquesta ampliació era possible, però la
realitat és que de moment no ho hem aconseguit. Amb tot, continuarem treballant per
a que s’amplie el nombre de parades en
funcionament a l’interior del mercat.
Pel que fa a l’edifici, després de la reforma,

Al mercat d’Alcanar trobem productes de
proximitat, de la zona, però creu possible
competir amb les grans superfícies i el canvi
d’hàbits de compra del consumidor?

Recordo que va ser un dia en què moltíssima gent va venir al mercat. Crec que la població, en general, tenia ganes que s’inau-

És molt difícil competir amb les grans superfícies. Són les que estableixen preus, promocions... Amb tot, hi ha gent que considera el tracte dels venedors de les grans
superfícies fred i que li agrada venir al mercat i xarrar amb els venedors i amb la resta
de clients. I això a les grans superfícies no
passa, però també és cert que hi ha compradors que disposen de poc temps i que
el que els interessa és anar un dia a la setmana a fer la compra de tota la setmana.
Però crec que anar al mercat és molt bonic.

bones condicions com tenim, hi haja pocs

gurés l’edifici. Vaig sentir una gran satisfac-

Avui en dia la societat viu accelerada, ens

assegurar que la diferència entre el mercat

amb el qual feia temps que estava implicat.

canvi, al mercat hi ha una convivència, un

Quina valoració fa de la reforma de l’edifici?

Aquells qui vam conèixer com estava abans
el mercat, podem dir que ara, en l’àmbit estructural, sanitari..., en definitiva en tots els
àmbits, el mercat és una meravella: tenim les
parades netes i ordenades. Molta gent s’estranya, sobretot els qui venen per primera
vegada, que, tenint un equipament amb tan

paradistes. Jo, que soc molt de mercat, puc
d’ara i el d’abans de la reforma és abismal.

queda alguna actuació pendent?

Hi havia una problemàtica pendent de resoldre, que era l’aire condicionat, perquè d’estiu
fa molta calor al mercat, però ja fa uns dies que
en tenim d’aire condicionat. També vam proposar d’instal·lar una rampa en un dels accessos, però sembla que és inviable tècnicament.
Què recorda del dia de la inauguració?

ció perquè s’havia dut a terme un projecte

Les campanyes de promoció del mercat

trobem pel carrer i ni ens saludem, però, en
caliu especial. El contacte amb la gent, la

confiança que adquirim venedor i compra-

Quantes parades hi ha al mercat i quants de

“Vine al mercat i...”, han permès d’incremen-

venedors hi trobem actualment?

tar la clientela?

dor, crec que avui en dia fa molta falta.

Hi ha unes catorze parades. Vam començar

Ara com ara diria que no han comportat un

Els venedors del mercat coneixeu els clients,

tàncies, hem quedat tres peixateres i un car-

que han generat interès entre els clients ha-

dir que sabeu quin és el seu estat d’ànim, tat?

promocionar-nos.

la clientela i és recíproca

amb set venedors i, per diverses circumsnisser. Estem per sota de la meitat del total
de parades possibles.

increment de compradors. Ara bé, és cert

sabeu quin producte volen i, fins i tot, podem

bituals. Totes les iniciatives, però, ajuden a

Exacte. Hi ha una relació de proximitat amb

.

