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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.

Del 5 a l’11 i del 19 al 25 de novembre
Del 10 al 16 de desembre
Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó
Tel. 977 732 291 – C/ Felip Pedrell, 1

Del 12 al 18 de novembre
Del 26 de novembre al 2 de desembre
8 de desembre (reforç dissabte matí)
Farmàcia Jordi Delgado Boix
Tel. 977 730 105 – C/ Generalitat, 17

Del 3 al 9 de desembre

Farmàcia Mònica Roca
Tel. 977 737 110 – C/ Trafalgar, 44 – Les Cases
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Editorial
La gota freda i
les respostes exemplars
Durant l’episodi excepcional de fortes pluges que
va tenir lloc el 18 i el 19 d’octubre, al terme
municipal d’Alcanar va enregistrar-se una precipitació
total del voltant dels 300 litres per metre quadrat en
poques hores, amb pics d’intensitat molt importants.
Tant el volum com la intensitat de la pluja han causat greus
desperfectes no només en infraestructures, via pública,
equipaments municipals, camins i rieres, sinó també en
comerços, estudis d’art, conreus i habitatges particulars.
El comportament del poble d’Alcanar va ser exemplar
durant i després de la tempesta. La valentia i la
fortalesa amb què la gent d’Alcanar, les Cases i Alcanar
Platja es va enfrontar a un fenomen meteorològic
sense precedents es van imposar al desànim.
Així mateix, la ciutadania va saber mantenir la calma i
durant l’emergència va informar-se a través de les xarxes socials de l’Ajuntament per tal de seguir els pronòstics i
les recomanacions. I també va tenir altura de mires mentre
es feien les primeres actuacions de xoc de la Brigada
Municipal d’Obres i Serveis, ja que l’arranjament dels camins
i carrers es feia en funció de la gravetat de les afectacions.
Ara Alcanar espera la mateixa exemplaritat de les
institucions perquè necessita que es prenguen
mesures extraordinàries. L’Ajuntament ha fet un crit
d’ajuda i ha demanat als governs supramunicipals
competents que assumisquen les seues responsabilitats
i que aporten els recursos necessaris per a pal·liar
els danys als quals moltes famílies, pagesos i
comerciants s’estan enfrontant en l’actualitat.
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Un grup de jóvens del municipi, durant la gota freda
que va sacsejar Alcanar el 18 i 19 d’octubre, va muntar un equip de voluntaris per a ajudar a traure aigua
i netejar els baixos de diverses cases de particulars,
estudis i comerços. La ciutadania va fer pinya per a
ajudar-se mútuament empesa per un esperit cívic i
de solidaritat.

Durant l’últim episodi de pluges intenses es va
col·lapsar la xarxa de clavegueram del municipi, fet
que va provocar que les tovalloletes que es llencen
als vàters sortissen a la superfície. Aquests productes embossen les canonades i generen grans sobrecostos en el sanejament. A més, embruten el medi i
poden acabar danyant l’ecosistema marí. Cal apel·lar al civisme ciutadà de tots i totes.

D’on ve este malnom?
Tomaca
Si en l’anterior número parlàvem de les comparacions entre elements iguals, esta vegada
duem un cas ben semblant.
Esta història se centra a mitjan dècada del 1920. Pepe Fibla, un jove que tot just s’acabava
de casar, estava llaurant el camp de son pare quan va alçar la cara al sol, una cara redona i
colorada, d’aquelles d’ans. Un dels companys de faena, en veure’l, li digué: “Tens la cara que
pareixes una tomaca!”. I així li va quedar, mig en plata mig en quartos, este graciós malnom
que al·ludia a la seua cara.
La descendència de Pepe va seguir duent el malnom. Potser una de les que més el va heretar
fou sa filla Cinta (coneguda al poble com la Maria la Tomaca), que el va anar passant a sons
fills i així successivament fins al dia d’avui, que encara trobem un gran nombre de Tomacos i
Tomaques arreu del poble. Un sonor i sense dubte molt genuí malnom que no s’ha de perdre.
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Continuen les tasques de quantificació
dels danys i dels treballs de reparació
arran de la gota freda
L’Ajuntament d’Alcanar ha arranjat temporalment més de 53 quilòmetres de camins. Les tasques de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis, juntament amb empreses especialitzades, han durat més de tres setmanes.
L’Ajuntament d’Alcanar continua la tas-

detalla Jordi Bort, regidor de Governació.

de 50 camins i una vintena de carrers,

En dos dies, els Bombers de la Ge-

la qual cosa significa que ha arranjat

incidències a Alcanar. En aquelles pri-

A la zona rural d’Alcanar s’han acom-

sones atrapades dins dels vehicles i

camins, mentre que a la zona urbana

inundables. Posteriorment, la prioritat

sat els embornals i s’ha restablert l’en-

el suport d’un enginyer civil, acomplei-

en equipaments o cases. “Després ja

vien quedat sense subministrament.

les conseqüències de les afectacions

municacions, per carretera i dins els

ca d’avaluació dels danys produïts per

neralitat van atendre al voltant de 80

vora 53 quilòmetres.

meres hores es va donar suport a per-

plit tasques de neteja i adequació de

es va treballar en zones potencialment

s’han retirat grava i pedres, s’han revi-

Els Serveis Tècnics municipals, amb

va ser l’atenció de persones aïllades

llumenat públic de les zones que s’ha-

xen aquesta tasca tenint en compte

vam començar a estructurar les co-

Per a fer aquests treballs l’Ajuntament

l’episodi de pluges del 18 i el 19 d’oc-

tubre i dels futurs treballs d’arranjament

per a donar-hi una solució definitiva

però, atesa l’afectació i la complexitat
de les solucions, encara no se’n pot fer
una valoració econòmica global.

en tots els àmbits (sector agrari, via
pública, propietats privades, etc.). En

aquest sentit, cal diferenciar entre les
solucions temporals que ja s’han dut a
terme i els treballs que es podran fer a

partir de la primavera, quan acabe la
campanya dels cítrics.
Primera emergència
A partir del 18 d’octubre, l’Ajuntament va
activar el protocol de prealerta i alerta a

nuclis urbans”, afig Bort.

pecialitzades en moviments de terra. A

“Donem les gràcies als diferents cos-

més, diversos maquinistes del municipi

resta de treballadors municipals, així

tasques d’emergència aportant tres re-

donar el seu suport a les persones

de vehicles de la Brigada.

sos d’emergència i seguretat i a la

es van oferir a ajudar en les primeres

com a totes les persones que van

troexcavadores i dos tractors a la flota

afectades”, expressa Joan Roig, alcal-

Línies d’ajudes

de d’Alcanar, visiblement emocionat, el

qual també manifesta la seua alegria pel
fet que “cap veí resultés ferit”.

partir de les notificacions de Protecció

El dissabte 20 d’octubre va comen-

cació amb la ciutadania a través de les

comunicacions. Segons Ivette Fibla,

complexos de la gota freda, divendres

setmana es van establir tres fronts

ordinar comandaments de Bombers i

actuant en les diferents afectacions,

calde i tots els regidors per a establir

A dia d’avui, de manera provisional, la

Civil i va establir un canal de comuni-

çar el pla de xoc per a restablir les

xarxes socials. “En els moments més

regidora de l’àrea: “El primer cap de

al voltant de les 18 i 20 h, ens vam co-

de treball i, des de llavors, s’ha anat

Policia Local, Brigada Municipal, l’al-

prioritzant les més greus”.

prioritats i atendre les necessitats”,

Brigada Municipal ja ha reparat més
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també ha contractat dos empreses es-

El 22 d’octubre, l’Ajuntament d’Alcanar
va sol·licitar la declaració de zona afec-

tada per emergència de protecció civil,
anteriorment declaració de zona catastròfica, per tal de fer front al cost de totes les afectacions que ha causat l’episodi de pluges. “La despesa econòmi-

ca per a recobrar la normalitat serà
ingent, i no hi podem fer front només
com a municipi”, assegura Joan Roig.

El Govern de la Generalitat ha tramitat

aquesta petició al Govern espanyol i

l’Ajuntament espera que els ajuts pu-

Tema d’actualitat

guen cobrir les despeses dels desper-

El batle manifesta la seua satisfac-

fectes que ha generat aquest fenomen

ció per l’acord: “Ara cal esperar per

tari compensar urgentment tots els

aquest anunci una vegada s’haja

meteorològic. “Pensem que és prioriafectats i afectades, i també reparar
els danys a les infraestructures, per

a garantir el nostre futur com a po-

ble i conservar el nostre patrimoni
econòmic i natural”, comenta Roig.

a poder veure com es concreta

publicat al BOE. Igualment, estem

satisfets perquè el Govern espanyol
ha pres unes mesures que suposa-

dament beneficiaran Alcanar i 26

pobles més de les Terres de l’Ebre”.

Un dia abans, el diumenge 21 d’octubre,

Per la seua banda, la Generalitat apli-

Aragonès, va visitar el municipi per a fer

PF per a afectacions d’inclemències

afectacions a Alcanar i els costos no

consistori canareu s’està reunint amb

productors de cítrics i empreses ex-

el vicepresident de la Generalitat, Pere
un primer reconeixement de les zones

malmeses i mostrar el compromís del
Govern: “Ara cal avaluar totes les situ-

acions i totes les possibilitats” per tal
de veure “quina és la millor resposta” i
“prendre decisions”.

carà la reducció de mòduls de l’IR-

per a transmetre’ls la dimensió de les

meteorològiques. Això no obstant, el

quantificats per a empreses viveristes,

diverses administracions, com el Con-

portadores de cítrics.

sell Comarcal del Montsià, el Departa-

ment d’Interior o la Direcció General
de Desenvolupament Rural, per a es-

El divendres 2 de novembre, el Consell

tudiar possibles línies d’ajudes especí-

Tarragona zona afectada greument pels

A més, el 6 de novembre la Regido-

municipis implicats són 27 de les Terres

presentants dels Serveis Territorials

de Ministres va declarar la província de

fiques a les afectacions.

temporals dels dies 18 i 19 d’octubre. Els

ria d’Agricultura es va reunir amb re-

de l’Ebre, entre els quals es troba Alcanar.

d’Agricultura a les Terres de l’Ebre

El mateix dia, Roig va participar en una
reunió d’alcaldes de la Taula del Sénia

a Sant Jordi amb els subdelegats del
Govern de l’Estat a Castelló, Tarragona i Terol, en la qual, a més de parlar
dels possibles ajuts, es va tractar el
tema de la necessària coordinació, tot

i constatar que algunes competències
pertanyen a diverses administracions.
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Tema d’actualitat
La temporada de cítrics

tures municipals, comerços i habitat-

els veïns que tenen finques en aquests

Des de l’òptica del sector agrari, les

ges particulars.

termes puguen presentar els formularis

afectacions han estat molt importants,

El centre d’atenció primària i l’Institut

de declaració de danys per afectacions

sobretot en infraestructures –camins,

Sòl de Riu han estat dos dels equipa-

marges, bancals– i en les mateixes ex-

ments d’Alcanar més afectats per les

d’atenció als damnificats d’Alcanar.

pluges. Tots dos edificis ja patien pro-

Els tres impresos es poden descarre-

plotacions agràries. “Estem en pro-

cés d’obtenció d’informació, parlant

amb els veïns i veïnes. No podem
fixar una xifra encara, però les afectacions requeriran inversions molt

importants i suport d’altres administracions”, explica el regidor de l’àrea.

L’Ajuntament ha adquirit el compromís
amb el sector que a l’inici de la temporada els camins siguen practicables i es
puga accedir a les finques, encara que

blemes de goteres, però aquest episodi
de pluges ha agreujat la situació. Durant el cap de setmana que es va produir l’emergència, la Brigada Municipal
i els Bombers van treballar per a que
els equipaments tornessen a funcionar
amb normalitat de forma urgent. Així i
tot, el consistori ja ha contactat amb els
departaments de Salut i Ensenyament
per a que el Govern repare aquests

no siga un arranjament definitiu. Això no

edificis, que són de la seua titularitat, al

acumulacions d’aigua en nombroses

Oficines d’atenció als damnificats

obstant, “s’està fent evident que les

més prompte possible.

explotacions, combinades amb les

L’Ajuntament d’Alcanar ha centralitzat

condicions atmosfèriques dels dies

posteriors, afectaran greument una
part molt important de la collita. Esperem que la resposta de les admi-

nistracions ajude a pal·liar aquesta
problemàtica”, apunta Monfort.

Al pas de la carretera N-340 per l’Àngol, també hi ha hagut greus problemes de desguàs de les aigües pluvials.
“Aquest fet demostra les mancan-

ces de les obres que va fer Foment”,
comenta la regidora d’Urbanisme.
L’Ajuntament i els empresaris afectats
del sector citrícola també reclamaran a
l’Administració estatal que es reparen
urgentment aquestes deficiències.
Afectacions als equipaments públics

l’arreplega de dades sobre les afecta-

de les pluges a través de les oficines

gar del web de l’Ajuntament o emplenar presencialment a les tres oficines,
on també s’han de lliurar. “Hem recollit més d’un centenar de formularis

de veïns i veïnes. Estem fent-los
acompanyament perquè de forma

ràpida puguen demanar aquestes
compensacions, tant des de l’àm-

bit privat, a través del Consorci de
Compensació d’Assegurances, com
des del públic, mitjançant línies

concretes d’ajuda extraordinàries
que esperem que faciliten les admi-

nistracions supramunicipals”, destaca el batle d’Alcanar.

cions privades en finques i conreus per

Assemblees ciutadanes

tal de trametre-la a les administracions

Una altra via de comunicació amb les

competents. Per a poder fer la reclamació, cal emplenar el formulari de declaració de danys pels efectes de la pluja.
En aquest sentit, el 25 d’octubre, el
consistori va habilitar tres oficines
d’atenció als damnificats, en horari
de 8 a 14 h, a l’Ajuntament d’Alcanar,
l’Oficina Delegada de les Cases i l’Ofi-

persones afectades ha estat la convocatòria de processos participatius.
L’equip de govern va convocar tres
assemblees ciutadanes obertes a Alcanar, les Cases i Alcanar Platja amb
l’objectiu de facilitar informació sobre
les possibles ajudes, així com la tramitació d’indemnitzacions amb assegu-

cina de Turisme d’Alcanar Platja i que

rances i fons de compensació.

estaran actives fins al 19 de novem-

Les assemblees, en què van participar

bre, la data límit en què la subdelegació del govern a Tarragona accepta
documentació sobre els desperfectes.

prop de 200 persones, es van fer en
els tres nuclis principals del municipi
els dies 23 i 24 d’octubre: a Serveis

Així mateix, el consistori ha establert un

Agraris d’Alcanar, al Casal de la Gent

El volum i la intensitat d’aquestes

marc de col·laboració amb els ajunta-

Gran de les Cases i al Restaurant Ser-

pluges també va afectar infraestruc-

ments de Vinaròs i Ulldecona per a que

ramar d’Alcanar Platja
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El reportatge
Comença la fase prèvia a la urbanització
de la zona dels Codonyers

Una empresa especialitzada està redactant el projecte de reparcel·lació que fixarà el repartiment de beneficis i càrregues dels immobles afectats per les quotes d’urbanització
Al llarg d’aquest mandat, l’Ajuntament d’Alcanar està treballant per a
urbanitzar l’àmbit dels Codonyers,
que inclou una part dels carrers Onze
de Setembre, Jaume I, Enric Granados i Tirant lo Blanc, amb una superfície total de 24.036,63 m².

d’aquestes vies vertebrarà una

connectivitat bàsica per a accedir

a un sector d’equipaments públics
d’importància cabdal i, de forma
col·lateral, produirà la desconcen-

tració del trànsit rodat i facilitarà

sortides ràpides cap a la ronda de

Es tracta d’una obra necessària i molt

Circumval·lació”.

demanada per la ciutadania, ja que és

Es tracta, però, d’un projecte complex

una de les zones més transitades del
municipi, en confluència amb el sector d’equipaments educatius i esportius, com l’Escola Joan Baptista Serra, l’Institut Sòl de Riu i el pavelló municipal, i també amb el Casal Cívic i el
parc de la plaça de Lluís Companys.
La urbanització de la zona dels Codo-

que aglutina diversos subprojectes d’urbanització i que inclou diferents fases
consecutives –cadascuna de les quals
té els seus respectius procediments
administratius: l’aprovació del Pla de
millora urbana (PMU) Los Codonyers,
la redacció i execució del projecte de
reparcel·lació i, finalment, la redacció i

nyers té com a propòsit desplegar no-

execució del projecte d’urbanització.

ves infraestructures, ja que les actuals

A hores d’ara, l’Ajuntament d’Alcanar

són insuficients o han quedat obsoletes. En concret, el projecte d’urbanització preveu de fer nous trams en
aquests carrers i d’equipar-los amb
tots els serveis necessaris de pavimentació, clavegueram, llum, etc.
Joan Roig, alcalde d’Alcanar, expli-

ca que “el desenvolupament urbà

ja ha aprovat el PMU. També ha licitat i adjudicat els treballs de redacció
del projecte de reparcel·lació i ha fet
l’aprovació inicial del projecte d’urbanització. Durant totes les fases del
projecte s’han realitzat diferents reu-

El Pla de millora urbana
La Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre (CUTE), reunida el 23 de
gener de 2018, va fer l’aprovació definitiva del PMU Los Codonyers. El document delimita la zona d’actuació de
les obres d’urbanització al sud-oest
de l’eixample del nucli d’Alcanar.
L’aprovació definitiva d’aquest document va comportar una faena prèvia de
diversos mesos. A finals de l’any 2016,
els Serveis Tècnics de l’Ajuntament
d’Alcanar van redactar una primera
proposta de PMU. A principis del 2017,
l’equip de govern va tenir trobades informatives amb els veïns i veïnes per a
recollir-ne les inquietuds i propostes.
El dijous 30 de març, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alcanar
va fer l’aprovació inicial del PMU, que
va anar seguida d’un mes d’exposició pública. Durant aquest període es
van fer arribar notificacions a tots els
propietaris de referències cadastrals
d’aquesta zona per a que estiguessen

nions amb la ciutadania per tal d’in-

al corrent del procés i poguessen pre-

formar-la i fer la partícip

sentar al·legacions al document. Paral·
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lelament, se sol·licitaren informes sec-

complexa, ja que es determinarà l’im-

geix que “amb aquestes obres es

Catalana de l’Aigua, Departament de

particular afectat ha de pagar prèvia-

d’ara generen conflictes i males-

torials a diversos organismes (Agència
Cultura, Servei de Carreteres, etc.).

port que, segons marca la llei, cada
ment a la urbanització de la zona, així

Passat aquest mes d’exposició pú-

com les expropiacions de terrenys

i es van incloure en el document les

La durada de tot el procés “variarà

els resultats dels informes sectorials.

que es presenten en aquesta fase

blica, es van resoldre les al·legacions

que caldrà fer.

que es van estimar, juntament amb

en funció del nombre d’al·legacions

Al novembre del 2017, el Ple municipal va fer l’aprovació provisional del

PMU i, posteriorment, al gener del
2018, la Comissió d’Urbanisme en va
fer l’aprovació definitiva.

Projecte de reparcel·lació

i del temps que es tarde a resoldre-les. De fet, hem optat per lici-

tar el projecte de reparcel·lació i la

resolució d’al·legacions a una empresa externa per tal d’actuar amb
més agilitat”, aclareix Fibla.

La licitació del projecte de reparcel·la-

Projecte d’urbanització

donyers s’ha inclòs dintre el pressupost

d’urbanització dels tres carrers i n’ha

ció de l’àmbit definit pel PMU Los Co-

El consistori ja ha elaborat el projecte

de l’any 2018 i s’ha tramitat mitjançant

fet l’aprovació inicial. La Junta de Go-

un concurs per procediment obert simplificat. La Junta de Govern Local del 26
de juliol de 2018 va acordar d’adjudicar

el projecte a l’empresa Ingloba Group
Asesores, SL, per un import de 46.948
euros (IVA inclòs), perquè era l’oferta

més avantatjosa de les presentades per
les quatre empreses participants.

El contracte es va signar el 31 d’agost

de 2018. A partir d’aquí, l’empresa té
un termini de vuit mesos per a lliurar el

projecte a l’Ajuntament amb el nivell
de concreció i definició suficient per

a garantir-ne l’aprovació inicial. Se-

guidament s’obrirà un termini de dos
mesos d’exposició pública per a que
la ciutadania puga presentar-hi al·legacions, abans de la seua aprovació

definitiva, i la mateixa empresa serà
l’encarregada de resoldre-les.

Segons Ivette Fibla, regidora de
l’àrea, el projecte de reparcel·lació “té

com a objectiu establir un repartiment equitatiu de beneficis i càrre-

gues dels immobles afectats per les
quotes d’urbanització derivades del
planejament i aconseguir la titularitat de les vies pendents de cessió”.

Per tant, es tracta de la fase més
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vern Local va acordar, el 24 de maig

de 2018, fer l’aprovació inicial del pro-

jecte d’urbanització de l’àmbit dels
Codonyers, redactat per l’enginyeria
Invall, SA.

Posteriorment, durant el mes d’exposició pública reglamentària, les regi-

dories d’Urbanisme i de Participació

Ciutadana van organitzar un conjunt

de reunions participatives amb els ve-

ïns de la zona per tal que coneguessen
el projecte i poguessen fer-hi aportacions. “El debat fou interessant i

tothom va poder compartir els seus
dubtes i inquietuds”, comenta Roig.

Transcorregut aquest mes i una volta
resoltes les al·legacions, l’Ajuntament

podrà aprovar definitivament el pro-

jecte d’urbanització, malgrat que la
licitació dels treballs d’urbanització i
l’execució de les obres no es podran

fer fins que no s’haja aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació.
L’Ajuntament

podrà

recepcionar

aquests vials, automàticament, quan

finalitzen les obres d’urbanització. Els

carrers deixaran de ser sòl urbà no

consolidat per a passar a ser sòl urbà.
La regidora de l’àrea, Ivette Fibla, afe-

dignificaran uns vials que a hores
tar entre la ciutadania per la man-

ca d’instal·lacions i pavimentació.

D’altra banda, s’incidirà positiva-

ment en l’economia local, en el
creixement sostenible i en el benestar de les persones”.

El batle d’Alcanar conclou que “ja
hem fet molts passos per a digni-

ficar els carrers de l’entorn dels

centres educatius i el pavelló municipal. Es tracta d’una actuació

prioritària per a l’equip de govern i,
malgrat que és un procés llarg, atès
el nombre de persones afectades i

la complexitat de la tramitació dels

.

expedients, ja comencem a veure
el final del camí”

El reportatge
Amb aquestes obres

PLA DE
MILLORA
URBANA

PROJECTE
DE REPARCEL·LACIÓ

PROJECTE
URBANITZACIÓ

es dignificaran uns vials
que a hores d’ara
generen conflictes i
malestar entre la
ciutadania per la manca

Aprovació inicial:

Projecte licitat:

Aprovació inicial:

JGL 30/03/2017

JGL 26/07/2018

JGL 24/05/2018

Aprovació
provisional:

Signatura
del contracte:

Exposició pública:

PLE 30/11/2017

31/08/2018

Aprovació
definitiva:

L’empresa té vuit mesos per a presentar el
projecte

CUTE 23/01/2018

fins al 08/07/2018
Pendent
d’aprovació final

d’instal·lacions i
pavimentació. D’altra
banda, s’incidirà
positivament en
l’economia local, en el
creixement sostenible i
en el benestar
de les persones
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Acció de govern
Foment construirà una rotonda a
l’entrada de les Cases
l’N-340. Per tant, desapareixerà l’actual

a l’entrador principal, davant del Res-

intersecció amb gir a la dreta i l’esquerra.

taurant Conill. En trobades posteriors

Segons el Govern espanyol, la millora

entres les dos administracions, Foment

de la intersecció es resoldrà mitjançant

s’ha compromès a començar les obres

rotondes de 50 metres de diàmetre ex-

abans que acabe aquest mateix any.

terior, així com amb els vials d’accés al
municipi, les empreses i les explotacions agrícoles de la vora.
En aquest sentit, el dimecres 29
d’agost, Ivette Fibla, regidora d’UrbaEl Ministeri de Foment de l’Estat espanyol ha fet pública la formalització del
contracte d’obres per a la construcció
d’una rotonda a l’entrada principal de
les Cases, amb la seua connexió amb

nisme, i Joan Roig, alcalde d’Alcanar,
van desplaçar-se a la seu del Ministeri
de Foment a Tarragona per a reunir-se
amb tècnics de l’Administració i reivin-

Cal recordar que l’Ajuntament ja va encomanar un projecte de construcció de la rotonda al març del 2015 i, de llavors ençà,
n’ha reivindicat la creació per a augmentar
la seguretat i la comoditat dels veïns.
Així mateix, l’equip de govern va organitzar al setembre una assemblea ciutadana a les Cases per a donar informació a

.

dicar un accés digne a les Cases des de

la ciutadania sobre aquesta qüestió i res-

l’N-340, mitjançant una rotonda situada

pondre als seus dubtes i comentaris

S’amplia l’oferta d’activitats pedagògiques a la Moleta del Remei
Des del passat estiu, el funcionament

met d’oferir als visitants un ampli ventall

visitants puguen aprofundir en l’experièn-

del Parc Arqueològic de la Moleta del

d’activitats per a totes les edats. Així, qui

cia i gaudir-ne d’una manera més plena.

Remei ha sofert canvis importants. El

ho vulga pot aprendre a teixir amb teler,

També s’ha apostat per complementar

servei de guiatge que, fins llavors, ha-

elaborar polseres, confeccionar peces de

les visites organitzades amb degusta-

via depès en exclusiva del Museu de les

ceràmica a mà, elaborar pondus i fusaio-

cions i tastos d’oli, cerveses artesanes,

Terres de l’Ebre ha passat a ser coges-

les, moldre cereals i elaborar pa i cervesa

pa ibèric... i visitant el conjunt d’oliveres

tionat per unes altres dues empreses

com ho feien els ibers, etc. També hi ha

monumentals que es troben just al costat.

especialitzades en aquest servei i en la

la possibilitat d’excavar com a veritables

creació de producte turístic, amb l’ob-

arqueòlegs o participar en jocs d’orien-

Aquesta reorientació del servei s’em-

jectiu de millorar i ampliar l’oferta d’ac-

tació i situació de jaciments ibers veïns.

tivitats i dinamitzar el jaciment.

Així mateix, s’ha canviat el format de

que aposta per fer del patrimoni ibèric un

Per això, s’ha apostat per posar en fun-

les visites, que ara passaran a ser totes

pol d’atracció i per crear producte turís-

cionament l’Àrea Pedagògica, que per-

guiades i de més durada per tal que els

tic orientat a famílies, escoles i grups
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marca en l’estratègia de posicionament
que està duent a terme l’Ajuntament,

.

Vida local

Vuit empreses canareves
del sector citrícola
participen en la fira Fruit
Attraction, de Madrid
El sector de cítrics canareu ha tornat a

empreses de fruita de les quatre demar-

estar present a Fruit Attraction, la fira

cacions catalanes que representen per-

hortofructícola més important d’Espanya i la segona d’Europa, que s’ha celebrat a Madrid del 23 al 25 d’octubre i
que enguany celebra el desè aniversari.
Fruit Attraction és un saló internacional
que aplega les novetats i tendències de
la indústria de la fruita i l’horta, un instrument fonamental d’internacionalització
del sector i un punt de trobada del conjunt dels professionals que integren tota
la cadena de subministrament. En l’edició
d’enguany hi han participat 1.600 expositors i 70.000 professionals de 120 països.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la
Generalitat de Catalunya, a través de
l’empresa

Promotora

d’Exportacions

Agroalimentàries (Prodeca), organitza la
participació de les empreses catalanes
del sector de la fruita en aquesta fira.
L’organització d’un espai empresarial de
Catalunya en aquest saló té com a objectiu donar suport a les empreses catalanes de la fruita en la tasca de promoció
comercial, a més de facilitar la difusió del
sector entre els operadors visitants.
En l’espai de Catalunya s’hi donen cita

fils d’empreses productores, comercialitzadores, importadores i exportadores.
Alcanar ha tornat a tenir-ne la presència
més destacada, ja que 8 de les 41 empreses catalanes són canareves, especialitzades en producció i exportació de
cítrics i planter. Aquestes empreses són
la Cooperativa Exportadora d’Agris, Vivers Alcanar, Vivers Sancho Hnos., Vivers Alcaplant, Alcanar Verd Cítrics, que
fa més anys que hi participen, i també
Royo Fruits, Farid Fruits i La Canareva,
que s’hi han incorporat més tard.
Seguint la línia habitual dels darrers
anys, les empreses canareves, a través
dels seus estands, volen millorar el posicionament en els mercats exteriors,
establir nous contactes comercials i
difondre el sector dels cítrics entre els
operadors visitants.
La Cooperativa Exportadora d’Agris és
l’empresa canareva més veterana de la
Fruit Attraction, ja que hi participa des
de la primera edició. Federico Tarazona,

Imatges de Sistema Binari

clients i obtenir-ne de nous d’un any
per l’altre, fent visites comercials amb
participants i visitants de tot el món”.

Vivers Alcanar fa cinc anys que pren part
en la fira i actualment comparteix un estand més gran amb la Cooperativa Exportadora d’Agris. David Millán, cap de pro-

ducció, considera que “l’objectiu de participar-hi és promocionar-se. Hi ha bas-

tants exportadors de fruita que també
són clients de plantes. Molts d’aquests

provenen d’Itàlia, un mercat que està
creixent. En tres dies tenim previstes

moltes visites, la qual cosa ens permet
guanyar molt temps. Enguany, a més,

n’hem tingut altres d’espontànies, sobretots d’italians i portuguesos”.

Per la seua banda, Jordi Sancho, d’Alcaplant, explica que “és el tercer any

que participem per a reunir-nos amb

tots els clients que tenim, des de
Huelva fins a Tortosa, i també amb

el contacte italià que vam fer el primer any. La majoria d’empreses de
la conca mediterrània, sobretot pro-

gerent de l’empresa, valora molt positi-

cedents de Grècia, Itàlia, Egipte i Al-

màrqueting de la fruita és fonamental.

nosaltres a Alcanar tenim una oferta

vament la participació: “L’estratègia de

gèria, tenen varietats de fa 30 anys i

Fruit Attraction serveix per a fidelitzar

varietal molt diferent de la resta”

.
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PER VIURE!

puguin accedir, que vetlli per una perspectiva de gènere

Una de les nostres preocupacions és la desigualtat, la
manca d’igualtat d’oportunitats i la recerca de condicions
de vida més dignes.

en totes les seves actuacions,...

Aquest concepte de “viure” no és una declaració de
principis buida, sinó la voluntat de gaudir d’un territori
amb bons serveis, sostenible ambientalment, que vetlli pel
canvi climàtic, que sigui espai de convivència, que ofereixi
oportunitats a tothom, per tenir serveis públics de qualitat,
que proposi un treball intens per tal que joves i grans hi

jove i vetllarà per un control dels preus de lloguer, i que

El PDeCAT d’Alcanar proposa una llista transversal
d’unitat municipal per a les properes Eleccions
municipals
El PDeCAT Alcanar, Les Cases i Alcanar- Platja el dimarts
25 de setembre després d’aprovar-ho l’assemblea local,
va fer públic un comunicat on expressava la voluntat
d’iniciar una roda de contactes amb les resta de grups
polítics del municipi amb la intenció de treballar per poder
confeccionar una llista transversal d’unitat municipal de
cara a les properes eleccions municipals el maig del
2019, amb l’objectiu de FER CRÉIXER ALCANAR.
En una clara voluntat real de fugir d’enfrontaments
polítics i personals, creiem que sumant esforços amb una
mateixa direcció sense personalismes , ni sectarismes
es pot tenir com a resultat una política de consens i un
projecte transversal de municipi evolucionat i modern.
Tal com és mereix Alcanar.
Si ens parem a revisar els últims programes electorals de les
diverses forces polítiques en els darrers comicis municipals
observem un percentatge molt alt en la coincidència de
propostes presentades per al nostre municipi. Motiu més
pel qual creiem que hem d’unir esforços.
És per això que el PDeCat Alcanar – Les Cases i Alcanar
Platja proposa:
Plantegem confeccionar una llista municipal políticament
transversal, representada per tots o la majoria de partits
polítics possibles del municipi d’Alcanar que compartim
l’objectiu de treballar pel municipi i pel país, sempre
amb el màxim consens i pluralitat possible, deixant un
costat personalismes i partidismes.
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És el model de la ciutat compacta i equilibrada, que
treballarà per un pacte nacional per l’habitatge per la gent
continuarà treballant per la mobilitat sostenible i eficient.
Per això, en el pròxim ple a l’Ajuntament d’Alcanar,
presentem la moció per accedir als habitatges amb preus
de lloguer justos i estables. Fem camí!

Pensem que és clau la representació transversal dintre
al nostre ajuntament ja que hem vist que les majories
absolutes no han donat tot l’esperat. I per això apostem per
estar treballant des del govern els màxims de representats
possibles dels diferents partits polítics per aconseguir la
pluralitat real que necessita el nostre municipi.
Nosaltres farem la proposta a tots els partits municipals
i esgotarem totes les possibilitats de crear aquesta
llista transversal d’unitat municipal per tal de reflectir un
govern a l’ajuntament plural i efectiu sense excepcions.
Nosaltres som els primers que estem disposats a deixar
al costat les nostres projectes individuals, diferències i
egos personals. Ho deixem al costat per poder parlar amb
llibertat i sense condicionants, ho fem per poder tenir una
entesa més fàcil amb la resta i també per demostrar que
no volem el nostre projecte, sinó que volem el projecte
de tots els ciutadans del nostre municipi.
Apostem pel diàleg sense fixar quotes, ni percentatges,
ni pes polític, ni tan sols noms... només volem un diàleg
real pensant amb el bé comú d’Alcanar.
Creiem amb la capacitat humana de treballar des de la
diferència però amb un mateix objectiu.
“Per aconseguir resultats diferents has de fer coses
diferents”.
Si volem un Alcanar pròsper per al futur, hem de
començar a fer coses diferents...
PDeCAT Alcanar – Les Cases i Alcanar-Platja
Alcanar, novembre 2018

Els grups municipals opinen
CEM LA FANECADA
El febrer del 2012 l’Ajuntament d’Alcanar i Serviesport,
SL van signar un contracte de gestió privada del CEM La
Fanecada amb una durada de 15 anys. En aquest tipus
de contracte Ajuntament i empresa participen segons
s’acordi en el mateix contracte de les pèrdues o beneficis
que resulten del servei explotat. Doncs bé, els resultats
presentats per l’empresa a l’Ajuntament corresponents al
període 2014 a 2017 son els següent:

Any

Resultat compte
Pèrdues i Guanys

50% dèficit assumeix Ajuntament

2014

-

54.308,95 €

27.154,47 €

2015

-

58.507,85 €

29.253,93 €

2016

-

56.826,28 €

28.413,14 €

2017

-

53.460,08 €

26.730,04 €

Això vol dir que l’Ajuntament ha pagat a Serviesport,
SL la quantitat de 111.551,58 euros. L’empresa sempre
ha presentat uns resultats comptables negatius i per tant
l’Ajuntament ha acabat assumint el 50% d’aquestes pèrdues.
Si ens fixem en el reglament d’ús i funcionament del
complex esportiu de les piscines i pistes de tennis de la

Fanecada d’Alcanar aquest estipula que hi ha una comissió
de seguiment que s’encarrega de supervisar la gestió que
en fa l’empresa privada, però en que consisteix aquesta
supervisió? Quina capacitat de decisió i incidència té
l’Ajuntament en allò que afecta al CEM La Fanecada?
La finalitat de tot servei públic ha de ser la d’aconseguir un
benefici social oferint un servei que cobreixi les necessitats
de les seves usuàries, accessible per a tothom,
independentment de la seva renda i garantint unes
condicions laborals dignes a les seves treballadores. I
malauradament quan parlem de serveis gestionats de forma
privada aquests requisits no s’acaben aconseguint.
Algú s’imagina la Biblioteca Trinitari Fabregat gestionada
per una empresa privada? No, clar que no. Però en canvi
hem acabat normalitzant que el CEM La Fanecada, la
Residència i centre de dia l’Onada, l’Alberg dels Josepets
de Les Cases, l’abastament d’aigua, l’Escola Municipal
d’Arts Plàstiques d’Alcanar i un llarg etcètera, sí que poden
ser serveis públics gestionats per empreses privades.
Sabem que la tasca de remunicipalitzar un servei no és
fàcil, les limitacions legislatives són moltes, però això no
vol dir que no es pugui fer i el primer pas es traslladar
aquest debat al carrer.

La resposta a l’episodi d’aiguats
Els passats 18 i 19 d’octubre, el nostre poble va viure
l’episodi de pluges més important dels darrers anys. Les
quantitats acumulades i, sobretot, la intensitat assolida
en alguns moments van posar a prova no tan sols les
infraestructures sinó també la capacitat de resposta dels
serveis i de totes les persones encarregades de vetllar
per la seguretat i el benestar dels veïns i veïnes. I val a dir
que, malgrat totes les dificultats i l’excepcionalitat de la
situació, la prova es va superar amb nota.
La rapidesa i la diligència amb què la Policia Local va
treballar per anar resolent les diferents incidències que
anaven sorgint, coordinant-se amb el cos de Bombers de
la Generalitat, Mossos d’Esquadra i Protecció Civil van
fer que les afectacions personals fossen mínimes. De la
mateixa manera, el treball ràpid i eficient de la Brigada
Municipal d’Obres i Serveis va permetre que, en poc
més de 24 hores, tots els carrers i camins principals
estiguessen nets i transitables; i que el subministrament
elèctric i l’enllumenat públic quedés restablert. I en
aquesta tasca, també cal destacar la inestimable

col•laboració d’empreses i autònoms del poble que es
van oferir i es van sumar als serveis municipals per netejar
i reparar camins i sense els quals hagués estat impossible
aconseguir-ho amb tanta celeritat.
Els treballs per tornar a la normalitat seran llargs i
costosos atesa la gravetat de les afectacions, sobretot en
la xarxa de camins municipal. Malgrat això, treballarem
perquè la temporada del cítric es puga desenvolupar amb
la normalitat més gran possible a pesar de tot i a falta
d’emprendre els treballs de reparació definitius, que no es
podran iniciar fins al final de la campanya.
Des de l’Equip de govern volem donar les gràcies a tots els
treballadors municipals per la tasca feta durant la gestió
de l’aiguat i en els dies posteriors i també als cossos de
Bombers, Mossos i Protecció Civil. De la mateixa manera
que a les empreses i autònoms que es van oferir i es van
sumar als serveis municipals des del primer moment. I,
evidentment, també a la ciutadania per la seua enteresa i
capacitat de sobreposar-se i seguir endavant. Una vegada
més, hem demostrat que som un poble fort i capaç de tot!
A tothom, moltes gràcies!
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L’Ajuntament d’Alcanar presenta una app que
recrea els espais del jaciment de la Moleta
L’app Moleta permet d’entrar virtualment en quatre espais clau de la Moleta del Remei i contemplar-los.
Es tracta de la primera fase d’un projecte molt més ambiciós que inclourà tots els elements del jaciment.

L’Ajuntament d’Alcanar acaba de presentar
una nova aplicació per a mòbil que serveix de

guia per al públic i que fa més fàcil, atractiva
i enriquidora la visita al jaciment de la Moleta del Remei. A través de les recreacions en
3D, l’usuari pot accedir a l’interior del graner,

la torre i dos edificis representatius més i

textos senzills i contribueixen a comprendre
millor com era la vida en la primera edat del
ferro. Aquest nou recurs és el punt de partida
d’un projecte molt més ambiciós que inclourà tots els espais del jaciment.
La iniciativa naix del mateix Ajuntament i ha

moure’ls per a contemplar-los des de totes

comptat amb la participació del Museu de les

imatges virtuals mostren aquests edificis to-

ca Arqueològica i Protohistòrica (GRAP) de la

les perspectives i amb tots els detalls. Les

Terres de l’Ebre, així com del Grup de Recer-

talment reconstruïts, van acompanyades de

Universitat de Barcelona que s’ha encarregat

de l’assessorament històric i arqueològic. Se-

gons el doctor en arqueologia David Garcia,
aquest sistema virtual ofereix una reconstrucció fantàstica que és ideal per a mostrar

com eren els jaciments. “El desenvolupament de projectes com aquest és essen-

cial i necessari, perquè tenim una història
molt llarga, dinàmica, diversa i molt difícil

d’explicar. Natros [els experts] hem de ser
els “traductors” d’aquesta història per tal
que els visitants la visquen i la disfruten

El disseny d’Artur Segarra, escollit
logotip de les Quinquennals 2019
La imatge corporativa de les Quinquennals 2019 s’inspira en la corona
de la Verge del Remei

El 12 d’octubre, en el marc de les Festes del

del concurs convocat per l’Ajuntament d’Alca-

el regidor de Cultura, Alfons Montserrat, van

L’obra d’Artur Segarra ha estat la guanyadora

nar per a triar la imatge corporativa de les Festes

dels guanyadors i es van exposar tots els

treballs presentats. L’alcalde, Joan Roig, i

ser els encarregats de lliurar els premis. Ar-

Quinquennals del 2019. El nou logotip s’aplica-

tur Segarra va rebre el primer premi, dotat

tivitat (cartell, programa, equipament esportiu,

Forcadell, Alba Royo Brunet i Josep M. Itar-

rà a tot el material relacionat amb aquesta fessamarreta commemorativa, etc.) i servirà per a
unificar totes les accions promocionals.

amb 700 euros, mentre que Ivan Martínez

te Recover, van ser obsequiats amb 200
euros cadascun, com a finalistes.

La base del logotip està inspirada en la

En aquest concurs s’han presentat un total

rona de la Verge del Remei. “Volia que el

la qualitat i l’originalitat dels treballs pre-

forma simple dels motius florals de la co-

disseny tingués una relació directa amb
les Quinquennals. He interpretat i simplifi-

cat els elements que componen la corona,
que han donat pas a unes formes més orgàniques, per tal d’aconseguir un disseny

atractiu i a la vegada pràctic. El resultat fi-

nal evoca els patrons que s’utilitzen per a
la creació de les catifes que engalanen els
carrers”, ha explicat Segarra.
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Remei, es van donar a conèixer els noms

de vuit propostes. A banda de fer ressaltar
sentats, Joan Roig ha destacat que aquest
concurs “és el primer pas de la labor d’or-

ganització, coordinació i planificació de les
Quinquennals del 2019, que volem que si-

guen les més importants de la història. El

logotip d’Artur serà la imatge corporativa

.

que acompanyarà totes les accions que es
duran a terme per tal de donar a conèixer
aquesta festivitat arreu del món.”

Cultura

des del punt de vista dels sentits i de les

aquesta aplicació és “un element potent

pa. L’aplicació està creada per a dispositius

emocions”, ha explicat. Garcia ha apuntat

que contribuirà enormement a reforçar

mòbils i tablets, i es pot descarregar gratuï-

que aquest mateix projecte també es podrà

l’eix pedagògic i divulgatiu del conjunt de

tament a través de Google Play, buscant la

aplicar al jaciment de Sant Jaume - Mas d’en

la moleta, i també una eina important pera

paraula “Moleta”. L’objectiu d’aqueta eina

Serrà: “La idea és que amb tots aquests

explicar i ajudar a interpretar aquell entorn

elements acabem conformant una oferta

als escolars.”

és arribar a mostrar tot el jaciment amb més

patrimonial ecològica i absolutament sin-

L’app Moleta és un nou recurs que s’afegeix

gular. Alcanar disposa d’un patrimoni singular i excepcional, i ho hem d’aprofitar”.
Per a Jordi Monfort, regidor de Turisme,

detalls, elements i, fins i tot, personatges, de
manera que el públic que ho desitge puga visitar la Moleta del Remei de forma autònoma.

.

a les visites al jaciment i que s’anirà ampliant
a partir de la informació que ha proporcio-

No obstant això, la Moleta continuarà oferint

nat el GRAP a l’empresa que la desenvolu-

visites guiades i teatralitzades com fins ara

LAIA REVERTER CURTO
Pubilla major

JUAN AGUSTÍN CHILLIDA CARRASCO
Hereu major infantil

La Laia és una jove canareva de dèsset anys, estudiant de segon de

Juan Agustín té nou anys i enguany cursa tercer de primària a l’Es-

batxillerat d’humanitats i ciències socials a l’Institut Sòl-de-Riu. Les
passades Festes del Remei va ser proclamada pubilla major en representació de la Banda Municipal de Música d’Alcanar. Lluny queden
aquelles Quinquennals del 2009 en què va ser escollida pubilla infantil
i que sempre ha considerat l’experiència més bonica de la seua vida.
Lluitadora, forta, humil i amiga dels seus amics, així és com es defineix la Laia. Com a bona estudiant que és, en el futur es veu treballant del que més li agrada: en el món de la justícia, com a criminòloga o bé com a mossa d’esquadra.
Enamorada del seu poble, un dels racons més especials per a ella és
l’Ermita del Remei, on assegura haver passat molts moments feliços
de la seua infància, acompanyada dels seus pares, que sempre han
tingut una gran devoció per la Mare de Déu del Remei.

cola Joan Baptista Serra. El fet d’haver estat elegit hereu major infantil li ha permès de viure les Festes del Remei a primera línia.

La proclamació de les pubilles i els hereus i la pujada en bicicleta a l’Ermita han estat els actes que més li han agradat de tota la programació.

En el seu temps lliure l’apassiona ballar, tocar la flauta i escoltar

música, en especial el seu cantant preferit, Álvaro Soler. Confessa
que no li agrada el futbol i que és un gran seguidor del programa de
televisió Good talent.

El lloc que més li agrada del municipi és la platja de les Cases, on

d’estiu no es cansa de nadar i nadar. Sobretot quan la mar està

revolta, perquè l’enxisa que l’arrosseguen els colls, mentre ensomia

.

que un dia o altre podria arribar a convertir-se en un destacat sur-

fista. A la pregunta “què vols ser quan sigues gran?”, respon que li
agradaria ser policia
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Tauler d’anuncis
L’Ajuntament d’Alcanar ha obert la convocatòria del
procés de concurs oposició lliure per a cobrir quatre noves places d’agents de la Policia Local.

Imatge d’ACN

L’AJUNTAMENT CONVOCA QUATRE NOVES
PLACES D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL

La convocatòria d’aquestes places va ser aprovada
el 27 de setembre. El termini d’inscripcions és de vint
dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOGC). Tota la informació actualitzada,
les bases del concurs i els models de sol·licitud es poden trobar a l’apartat “seu electrònica” del portal web
www.alcanar.cat.

La Biblioteca Trinitari Fabregat ofereix, des d’aquest mes de novembre, una nova
activitat pensada per a totes aquelles persones que vulguen millorar la conversa i
l’expressió oral en francès.
Els participants es distribuiran en dos grups: bàsic i avançat. Les persones amb un
nivell bàsic de francès tindran l’oportunitat de millorar l’expressió oral, la fluïdesa
i el lèxic, mentre que les que ja tinguen un bon nivell trobaran en aquesta activitat
una nova oportunitat per a parlar aquest idioma. Les classes estaran conduïdes
per una persona amb un alt nivell de francès.
Les persones interessades a afegir-s’hi s’han d’adreçar a la mateixa Biblioteca.

UNEIX-TE A L’ASSOCIACIÓ
DE VOLUNTARIS DE
PROTECCIÓ CIVIL D’ALCANAR!

GRUPS DE CONVERSA
EN FRANCÈS

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Alcanar és
una unitat, sense ànim de lucre i amb vocació de servei
públic, que va començar a funcionar al setembre de 2016.
Es tracta d’un cos de persones amb esperit solidari que
acompleix tasques de prevenció en situacions d’emergència o de risc, així com de suport en concentracions
humanes per actes lúdics i festius, entre d’altres.
L’Ajuntament d’Alcanar vol potenciar aquest grup de voluntaris i voluntàries de protecció civil per tal que més
persones amb vocació de servei públic col·laboren activament al municipi. Els futurs voluntaris rebran una formació
impartida per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
a Amposta. Aquests cursos són gratuïts i obligatoris per
als qui es vulguen incorporar a l’entitat.
Si tens divuit anys o més i t’agradaria formar part d’aquest
grup, posa’t en contacte amb la Regidoria de Governació
de l’Ajuntament d’Alcanar

.
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Casats en plena guerra civil

Ara fa...
No va passar gaire temps fins que Antonio (Lo Coio), que era secretari del

Jutjat, els va advertir que s’haurien de

casar de nou pel civil, però en aquesta
ocasió, pel Jutjat, perquè, si mai tenien

fills, aquests serien considerats “fills

de pares desconeguts”. Amb l’edat
que tenia la Providència, estaven con-

vençuts que ja no serien pares, així que
van decidir que no els calia casar-se
per tercera vegada.

La maternitat es va fer de pregar, però

va arribar. Al cap de quatre anys de casats, el 13 d’octubre de 1942 va nàixer
la Rosa. Dos dies després, en el moment d’inscriure-la al Registre Civil, es

van trobar amb Antonio (Lo Coio), que
els va repetir allò que en el seu dia ja

El matrimoni format per Providència Sancho i Julio Castell, acompanyats pel pare
de Julio i la seua neboda Teresita. La imatge és de Rosa Castell.
La Providència Sancho tenia previst de

entrés a casa estant la Providència tot

sorprendre l’esclat de la Guerra Civil i

abans, millor. El 22 de gener de 1938 es

casar-se amb Julio Valls quan els va
el promès va haver de marxar al front.

Al cap d’un temps sense saber-ne res,
la família va rebre la notícia de la seua

mort. Amb les seues quatre germanes ja

casades, la Providència es va refugiar a
casa, entregada en cos i ànima a cuidar
els seus pares, tots dos afectats per un

ictus. La mort sobtada del seu promès

va truncar els seus plans de vida, i el
dol i la malaltia dels seus pares semblava que l’havien de sentenciar a no
casar-se. De fet, ja no era una joveneta.

Vivia al carrer del Pouador, número 3, i

just al davant, al número 4, tenia la casa
Julio Castell, sastre i músic (director de

la Banda Municipal de Música d’Alca-

nar i organista de la parròquia), que, des
d’aquell tràgic succés, ja no li llevava

els ulls del damunt. Al cap d’un temps
es van posar a festejar. Els pares de

la Providència es van morir l’any 1938,
amb dos dies de diferència. Les quatre
germanes no veien bé que el promès

sola. Insistien en el casament i, com
van casar a la casa del Marquès de las

Atalayuelas. Va ser un matrimoni civil en
català i legalment constituït, tot i que a

la banda de los rojos. Cal recordar que
en aquell període de la guerra, a partir

del 1938, van funcionar dos legislatures
paral·leles: la de la zona republicana i la
de la zona nacional.

En arribar el mes de maig d’aquell mateix

any, tot era a punt per a la celebració del
Mes de Maria. Julio va començar a rebre

les crítiques de les beates. Fins i tot hi va
haver d’intervenir el mossèn San Juan,

pressionat per les feligreses: “Si vols

seguir sent l’organista de la parròquia,
t’hauràs de casar per l’Església”. Tot i que

en aquell moment el matrimoni eclesiàs-

tic no era obligatori, davant d’aquesta
amenaça, el 18 de juny de 1938 la parella

va contraure matrimoni religiós. Antonio
Itarte (Conill) i Joaquín Sancho (Lo Quin-

to) van ser els testimonis. Julio tenia 41
anys i la Providència, 39.

els havia advertit. Julio sempre va pen-

sar que, amb la intervenció del jutge,
Andrés Balada (conegut com Andreset de la Pilar o Lo Carliste, i cosí prim

seu), dient “va, va, inscriu-la i deixa-ho
arreglat”, havia estat suficient perquè
quedés normalitzada la situació.

La Rosa Castell ha escoltat tantes vega-

des aquesta història, que en recorda tots
els detalls. “Veigues tu, casar-me tres ve-

gades... i sempre amb el mateix home!”,
diu que bromejava sa mare. La sorpresa
va arribar quan la Rosa va haver d’he-

retar de son pare. A la seua partida de
naixement constava com a “filla de pare
desconegut”. El seu és un exemple de

les moltes conseqüències d’ordre jurídic
que va ocasionar la guerra.

L’altra anècdota d’aquest relat és que
la Providència, ja molt gran i viuda, va

rebre un dia la visita del seu primer
xicot. Julio Valls, que estava molt dolent, va voler complir una de les seues

últimes voluntats: acomiadar-se d’ella

i explicar-li per què havia hagut de ferse passar per mort i com, després de

.

la guerra, va refer la vida a Barcelona.
Dos mesos més tard, Julio Valls va ser
enterrat a Alcanar
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Octubre - Novembre 2018
Formació

DIJOUS
15 NOVEMBRE

15:15H

Lloc: Casal Cívic
Sessió impartida per la infermera Sara Lacuesta.
Organitza: AMEIBA

VINE A BALLAR LA JOTA VELLA
I LA JOTA NOVA
Lloc: Casal Cívic Trinitari Bel

DIVENDRES

Activitat adreçada a grans i menuts
interessats a aprendre la jota nova i
perfeccionar la jota vella. Organitza:
Comissió de Sant Antoni.

20:00H

16 NOVEMBRE

22:00H

DISSABTE
17 NOVEMBRE

11:30 I

17:00H

Menuts

RECOMANACIONS PER A L’ALIMENTACIÓ EN LA
PRIMERA INFÀNCIA (0 a 3 anys)

TOTS ELS

DIVENDRES

Cultura

SORTIDA AL TEATRE
La Biblioteca Trinitari Fabregat organitza una sortida al Teatre
Auditori Felip Pedrell, de Tortosa, per a veure l’obra Somni
d’una nit d’estiu, de William Shakespeare. Més informació a
la Biblioteca.

ACOMPANYAR ELS MENUTS DE LA CASA A TRAVÉS
DELS CONTES
Lloc: Casal Cívic Trinitari Bel
A càrrec de Pep Duran, traginer de contes. Al matí
farà una xarrada i a la vesprada se celebrarà la cloenda del cicle amb contacontes per a totes les edats.
Organitza: Ajuntament d’Alcanar, amb el suport d’Ameiba.

Dona

Oci

DEL 19 AL

XXV J
d’Alca

22 DE
NOVEMBRE

XXV JORNADES CITRÍCOLES
Lloc: Serveis Agraris

Presentació

Programa

Organitza: Departament
d’Agricultura,
Ramaderia,
Aquest
2018 arribem a la XXV
edició
de les Jornades Citrícoles d’Alcanar.
Pesca i Alimentació deJornades
la Generalitat
demón
Catalunya,
de referència del
dels
cítrics i del poble d’Alcanar. Durant
amb la col·laboració de l’IRTA
l’Ajuntament
aquests ianys
s’ha treballatd’Alcanar
per
convertir-les
en
referent
de
transferència de coneixements dins
del sector.

DISSABTE
17 NOVEMBRE

DE 9:00

En aquesta edició com ja ve sent
habitual, a més d’abordar els temes de

més actualitat,
volem fer
un petit +
SUPORT
VITAL
BÀSIC
homenatge a totes aquelles persones
que durant aquests 25 anys han fet
DESFIBRIL·LACIÓ
possible la seua realització, tècnics,
col·laboradors, organitzadors, etc.
SEMIAUTOMÀTICA
Però sobretot, a les pageses i
pagesos que es dediquen a la
citricultura perquè a pesar de les
(SVB+DEA)
moltes problemàtiques per les quals

ha passat el sector, continuen
Lloc:
Serveis
apostant
per laAgraris
transferència de
coneixements per continuar endavant,
L’objectiu
aconseguir
la
i mantenir laésqualitat
d’un dels
productes referents de les Terres de
màxima
difusió del SVB i de
l’Ebre.
edició es tractaran
la utilització del DEA En
en aquesta
situacions
d’emergència
temàtiques
relacionades
amb la
tecnologia de cultiu, la fisiologia
per aturada cardiorespiratòria.
vegetal i nous reptes que hem
d’afrontar dins de la sanitat vegetal.
Inscripcions: desenvolupament@alcanar.cat

A 15:00H

Dilluns 19 de nov

19.30 h Inaugurac
Hble. Sra.
Alimentació

19.45 h Tractamen
sistema D
Sr. Santia
Agricultura

Dimarts 20 de no

19.30 h Situació d
Sr. Joan P
Sra. Sònia
l’Ebre.

Dimecres 21 de n

19.30 h L'alternan
Sr. Carlos

Dijous 22 de nov

19.30 h Situació a
catalans: n
Sra. M. Te

20.30 h Cloenda d
Il·lm. Sr. Jo

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

DISSABTE
24 NOVEMBRE

11:30H

Lloc de realitz

Edifici Municipal d
Avinguda Catalun
43530 ALCANAR

Col·laboració

SESSIÓ DE CONTES
Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat
Ajuntament d’Alcanar

Recomanacions literàries
01

Jornada t
ALCANAR

Inscripcions

La jornada és grat
Serveis Agraris de
(Tel.: 977 732 376

També us podeu i
del PATT del porta
ruralcat.gencat.ca

@ruralcat

El dia que les ceres de colors van tornar a casa
Oliver Jeffers i Drew Daywalt
Andana editorial
Edat recomanada: a partir de 3 anys
Un dia en Duncan i les seves ceres de colors estaven pintant feliçment quan van arribar un munt de postals
estranyes... La cera grana que fa dos anys es va perdre pel sofà; la cera de color pèsol que ha decidit canviar-se el nom i anar a veure món; la cera de color vermell neó que es va quedar oblidada a l’hotel de les
darreres vacances i moltes altres noves ceres de colors que ens contaran les seues divertides aventures
pertot arreu. A cada parell de planes es pot veure com cada cera hi ha escrit una carta amb la demanda
corresponent. Es tracta d’un conte tan original com divertit.
Escrit per Drew Daywalt i acompanyat de les il·lustracions d’Oliver Jeffers, El dia que les ceres de colors van
tornar a casa és la segona part d’El dia que les ceres de colors van dir prou. Seguint la mecànica del primer
conte, en Dunkan rep a casa unes postals de les ceres que han estat oblidades després d’usar-se. Algunes
en el lloc d’estiueig, d’altres sota un moble de casa, o fins i tot dins la panxa del gos.
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Agenda
DISSABTES

MANIPULADOR D’ALIMENTS

24 NOVEMBRE

Lloc: Serveis Agraris

2 DESEMBRE

Durada del curs: 10 h

DE 9 A 14 H

Inscripcions: desenvolupament@alcanar.cat

30 NOVEMBRE

19:00H

25NOVEMBRE

11:30H

FESTA DE SANTA CECÍLIA

23, 24 I 25
NOVEMBRE

DIVENDRES

DIUMENGE

La Banda Municipal de Música d’Alcanar celebrarà la Festa
de Santa Cecília, patrona dels músics, amb diferents propostes musicals. Programació a alcanar.cat

XARRADA SOBRE L’ACOLLIMENT
Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat
A càrrec de l’equip tècnic de la Institució Col·laboradora
d’Integració Familiar (ICIF) Terres de l’Ebre. Organitza: Consell Comarcal del Baix Ebre i Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

30 NOVEMBRE

DEL 30 DE
NOVEMBRE
AL 23 DE
DESEMBRE

1 I 2 DESEMBRE
FESTA DE SANTA
CECÍLIA
Durant el cap de setmana l’Agrupació Musical
Canareva
organitzarà
diverses activitats per
a celebrar la festa dels
músics. Programació a
alcanar.cat

DIJOUS
2 DESEMBRE

02

DIA MUNDIAL DE L’OLIVERA
Al llarg del matí es faran visites a les àrees d’oliveres mil·lenàries de diversos municipis (Alcanar, Ulldecona, Godall,
la Sénia i els Valentins). Inscripcions a www.tauladelsenia.org.

DIVENDRES
30 NOVEMBRE

19:00H

L’HORA DEL CONTE
Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat

DISSABTE
14 DESEMBRE

18:00H
CONTACONTES I TALLER. “BIEL, QUÈ ET
PASSA?”
Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat
A càrrec de la seua autora, Estela Tomàs, i de membres d’AHIDA Terres de l’Ebre.
Organitzen: Serveis Territorials de Cultura a les Terres de
l’Ebre i Central de Biblioteques de les Terres de l’Ebre.

L’art de portar gavardina
Sergi Pàmies
Quaderns crema
L’art de portar gavardina és un recull de tretze contes, imaginats o viscuts, que revelen una gran capacitat d’observació que
confirma Sergi Pàmies com a artesà d’un estil cada vegada més
depurat, en què les emocions i els detalls són protagonistes.
De la pròpia infantesa a la vellesa dels pares, del romanticisme
de la decepció al pànic d’estar a l’altura de les expectatives
dels fills, de la perplexitat individual de l’adolescència a les
cicatrius col·lectives del segle XXI, el llibre combina reflexió,
ironia, melancolia, causticitat i lucidesa, i troba en la fascinació per l’absurd i la capacitat de sorprendre’s els antídots més
eficaços per a combatre les absències, els fracassos i altres
desconcerts de la maduresa.
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La contra d’

escolta-la!

107.5 FM

Eduard Prades, ciclista: “Alcanar té una gran tradició ciclista”
A un ritme trepidant. Gairebé, com si es tractés d’ell mateix al final d’una etapa. Durant
el passat mes d’octubre, la vida d’Eduard
Prades va canviar radicalment, i tot en poc
més de quaranta-vuit hores. El dia catorze,
el ciclista canareu es proclamava campió de
la Volta a Turquia, la primera prova World
Tour que disputava; un dia després, rebia la
trucada del Movistar Team.
Vaja mes el d’octubre, no?
Sí. Ha sigut un mes molt intens i emocionant per a mi, ha donat un canvi significant
a la meua vida.
El millor més, esportivament parlant, de la
teua vida?
Podríem dir que sí, tot i que només he tingut
una carrera en aquest mes, el Tour de Turquia,
de categoría WorldTour, on he aconseguit la
victòria final i, així, un triomf importantíssim.
I tot això ho podríem aplicar a la temporada en general, no?
Sí, a la primera part de la temporada vaig
aconseguir molts resultats d’honor, demostrant molta regularitat en carreres de
primer nivell. Començant pel segon lloc al
Tour de Yorkshire i acabant amb la victòria

Per què creus que has tardat tant a fitxar
per un equip d’aquesta talla?
Crec que el que més em va pesar van ser
els tres anys que vaig perdre en amateur
després del pas per l’Andorra Granvalira.
De totes maneres, també és una mica de
sort, estar al moment adequat al lloc adequat, i potser no sempre hem pres les decisions correctes per pujar escalons.
Com de difícil és ser ciclista professional
a Espanya?
Ser ciclista professional és difícil a tot arreu, però sí que és cert que a Espanya ha
estat molt difícil els últims anys, perquè
només hi havia dos equips consistents: el
Movistar i el Caja Rural.
Tant tu com el teu germà heu estat competint en molts països, és més fàcil trobar
el reconeixement a l’estranger?
No és que siga més fàcil trobar el
reconeixement, però sí que valoren el
nivell que tenim els ciclistes espanyols i
ho utilitzen per reforçar els seus equips.
Ara que ja estàs allí, com afrontes aquesta nova etapa?

bé; tot i que molts cops, sobretot quan sortia sol amb Benja, arribàvem sempre enfadats, ja que ell amb 4 anys més tenia molta
més tècnica i físic que jo i volia que el seguís per tot arreu, però a vegades no podia.
Tot això feia superar-me dia a dia.
Quan vas veure que et volies dedicar al
ciclisme professionalment?
No ho sé ben bé, al final vas progressant i cada
poc veient-ho més a prop. Igual va ser ja de
sub-23, quan ja veia que el meu nivell era bo.
Abans parlàvem de la dificultat de practicar
el ciclisme al nostre estat. És especialment
difícil quan es parteix des d’un poble?
Quan estàs a un poble com a Alcanar les
curses estan totes bastant lluny i els pares
han de fer molts d’esforços per portar-te
per tot arreu. En el meu cas era sobretot als
voltants de València o Barcelona.
Com valores la tradició ciclista d’Alcanar?
Alcanar té una gran tradició ciclista. Fins fa
poc va tenir l’equip més longeu de l’Estat,
amb l’incombustible Librado com a director
del “seu” Viveros Alcanar, que el portà arreu de tot Espanya durant més de 30 anys i
posà Alcanar al mapa del món del ciclisme.

Eduard Prades en un moment de l’entrevista a Alcanar Ràdio uns dies després de fitxar pel Movistar Team

al Tour de Noruega, passant per la tercera

Amb molta il·lusió i ganes de continuar

Fa molts anys, fins i tot teníem una espècie

de Luxemburgo.

Compartiràs equip amb ciclistes com Alejan-

tims anys hi veig menys moviment.

Què et va fer més il·lusió: ¿Guanyar el

dro Valverde o Nairo Quintana. De la mateixa

Després de tants països, què has portat

Tour o la trucada del Movistar Team?

manera que els vas compartir amb el teu cer-

sempre amb tu d’Alcanar?

Crec que és diferent, una victòria sempre

cle més proper als teus inicis. Com van ser?

L’olor de mandarina - diu entre risses -.

s’aconsegueixen amb una trucada… Po-

sortir amb el meu germà, el meu padrí (Al-

cítrics i de la diversitat que tenim quant a

lla, i altres amics que practicaven ciclisme

tenim per a la pràctica del ciclisme i qual-

posició a Castilla y León i la quarta al Tour

creixent i aportar el màxim a l’equip.

de velòdrom. Però és cert que aquests úl-

comporta un cúmul d’emocions que no

Quan tenia uns 9 o 10 anys acostumava a

Allà on he anat he presumit dels nostres

dríem dir que la trucada va ser conseqüèn-

bert Esteller), els germans Josep i Enric No-

relleu. També de la bona zona i clima que

per la zona del Monstià. Ho passàvem molt

sevol esport a l’aire lliure

cia del resultat i va ser com seguir allargant
l’estat d’eufòria.

.

