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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 · ALCANAR

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.

BIBLIOTECA DE LES CASES D’ALCANAR
1 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 13.30h i de 17 a 20:30h.
Diumenge: d’11 a 13.30h i de 17 a 20:30h.
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 25 de novembre a l’1 de desembre
Del 9 al 15 de desembre i del 30 al 31
Farmàcia Jordi Delgado Boix
Tel. 977 730 105 – C/ Generalitat, 17

Del 2 al 8 de desembre, del 16 al 22 i el dia 28
Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó
Tel. 977 732 291 – C/ Felip Pedrell, 1

Del 23 al 29 de desembre

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

RECOLLIDA D’OBJECTES
VOLUMINOSOS

El servei gratuït de recollida de mobles i
trastos a domicili es fa els dimecres.
Només cal que truqueu prèviament al telèfon
de l’Ajuntament 977 732 253, en horari d’oficina.
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Editorial
Les Cases d’Alcanar ja és
una de les dotze Viles
Marineres de Catalunya
Quan l’equip de redacció estava tot just tancant l’edició d’aquest
número del butlletí Viure Alcanar, es va fer oficial la notícia que
les Cases havia obtingut el distintiu de Viles Marineres que
atorga la Generalitat de Catalunya.
L’Agència Catalana de Turisme reconeix les Cases d’Alcanar, vila
situada a l’extrem sud de Catalunya, per “captivar els visitants
pel seu encant mariner i la tranquil·litat de les seves platges, a
l’ombra de la serra del Montsià. La vila conserva la seva fisonomia
d’autèntic poble mariner marcada per una façana marítima on
encara es preserven les antigues cases de pescadors, juntament
amb el port esportiu i pesquer. La gastronomia ha esdevingut
un reclam turístic gràcies al prestigi i reconeixement de la seva
cuina marinera tradicional basada en plats d’arròs del Delta de
l’Ebre i peix i marisc fresc de la Badia dels Alfacs. Els tradicionals
sabors mariners es poden degustar en les múltiples jornades
gastronòmiques que s’hi celebren cada any”.
La nova marca Barris i Viles Marineres s’adreça a les poblacions

litorals que conserven viva la cultura lligada a la mar. Aquesta nova
distinció turística del municipi defineix a la perfecció la nostra perla
marinera, les Cases, apreciada arreu de Catalunya pel seu encant
mariner i per la seua gastronomia.

Així mateix, és un reconeixement a la tasca per un turisme de qualitat
compartida entre l’Ajuntament, els empresaris del sector turístic i
gastronòmic, el teixit associatiu i la ciutadania. Sens dubte, aquesta
marca reforçarà la posició de les Cases com a destinació turística
de poble pesquer amb encant que conserva l’esperit tradicional i
l’essència marinera. I també permetrà de promocionar el municipi a
través de la xarxa comercial de turisme de la Generalitat.
Moltes felicitacions a tothom. Continuarem treballant per impulsar
turísticament el nostre petit paradís, aquest jardí vora mar, les
Cases, i també el conjunt del municipi!

Vols rebre el butlletí Viure Alcanar
al teu domicili? Escriu-nos a
comunicacions@alcanar.cat
i t’expliquem com fer-ho.

?

4

REPORTATGE

6

ACCIÓ DE GOVERN

10 ELS GRUPS

MUNICIPALS OPINEN

12 VIDA LOCAL
15 CULTURA

TAULER D’ANUNCIS

16

ARA FA

17

AGENDA

18

RECOMANACIONS
LITERÀRIES

18

LA CONTRA
D’ALCANAR RÀDIO

20

L’Ajuntament d’Alcanar està fent els treballs programats
de manteniment, sega i desbrossament de les vores de
diversos camins, i d’apedaçament, amb l’objectiu de
millorar la visibilitat i la mobilitat amb vista a l’inici de la
temporada dels cítrics. L’Ajuntament agraeix la col·laboració de la gent, així com la paciència i prudència a
l’hora de circular per la zona.

El consistori fa tots els esforços per mantenir el municipi
net, però ens cal la implicació de tothom. Apel·lem a la
responsabilitat ciutadana per a evitar imatges lamentables com aquesta del carrer del Llaüt de la Guàrdia. Us
recordem que hi ha un servei gratuït de recollida d’objectes voluminosos a domicili que es duu a terme tots els
dimecres. També podeu fer ús de la deixalleria municipal, que és oberta de dilluns a dissabte.
La imatge és de Ramón Verdú Sáez

D’on ve este malnom?
Cabretes
Hi ha molts malnoms canareus que fan referència a animals, assemblant-los o explicant contalles entre el protagonista i la bèstia en qüestió. Així, avui ens capbussem en un malnom de
“faunístiques” remembrances que encara s’estila i es diu avui dia.
L’Agustina Reverter Pla (1894-1967) vivia en un prat a tocar de les Cases, junt amb sa filla Carme, que seria fadrina, i un cunyat seu, Batiste –germà del seu espòs, Benito–, que moriria cap a
finals de la dècada del 1920. Viure al prat, en aquella època, significava vida campestre: voltada
d’animalons, l’Agustina anava sempre acompanyada d’una cabreta. “Cabreta, cabreta... Vine
aquí, cabreta...!”Pujava del seu prat a Alcanar amb la post al cap per a coure el pa al forn de
Bunyols, o anava a les Cases a veure sa germana Mercedetes –que vivia al Bell Casal (llàstima
de topònim que també s’està perdent!), a tocar de l’Hort Adell– i la cabreta sempre darrere seu.
I així li va quedar: l’Agustina la Cabretes. El malnom va passar als seus fills, especialment a
Quico, qui va heretar-lo, i el van manllevar ses filles, però també les cosines. I quin malnom més
bonic, amb tota una faunística al darrere!
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Coneix al detall els projectes que s’han inclòs
en la campanya de pressupostos participatius
Les flamants urnes de la campanya de pressupostos «Decidim junts sobre els pressupostos municipals.
Prioritzem iniciatives» llueixen des de fa dies a l’Ajuntament i a l’Oficina de Turisme de les Cases, on la
ciutadania pot emetre el seu vot i contribuir a dissenyar els pressupostos municipals de l’any vinent.
El període de votació s’ha allargat fins
al 15 de desembre a causa de les peticions de la ciutadania i el teixit associatiu.
D’aquesta manera, les persones majors
de quinze anys empadronades a Alcanar
i les Cases decidiran quina proposta tirarà avant en els respectius nuclis urbans.
A continuació, s’expliquen detalladament
els projectes que s’han inclòs en la campanya de pressupostos participatius per
tal que la ciutadania tinga més informació
a l’hora d’escollir quin projecte votar.

tilcan. El projecte inclou tot el material
del parc, les tanques, els tractaments
de desinfecció de la zona, bancs, papereres i manteniment.
Cost aproximat: 18.000 euros.
- Instal·lació d’una pista de cal·listènia
Es tracta d’un parc multibarres per a fer
esport a l’aire lliure. Les estructures estarien fabricades amb acer estructural per
a garantir una alta estabilitat i resistència als grans impactes de l’exercici i per
a que siguen aptes per a la pràctica de
l’street workout i les seues modalitats.
El projecte inclou tot el material necessari, així com les despeses de l’obra civil per a la seua instal·lació.
Cost aproximat: 15.000 euros.
- Instal·lació d’un punt de recàrrega
de vehicles elèctrics

PROPOSTES A ALCANAR
- Instal·lació d’un parc caní
Aquest projecte pretén fomentar el benestar animal amb la instal·lació d’un parc
caní dedicat a l’agility, un esport per a xalar i practicar exercici en què els gossos
han de superar un conjunt d’obstacles
(rampes, tubs, tanques, etc.) guiats pels
seus amos. Aquesta iniciativa ja ha estat
posada en pràctica per altres municipis
catalans i ha tingut bona acceptació.
En el disseny d’aquest projecte hi han
col·laborat l’associació AgosaGats i la
perruqueria i botiga per a mascotes Es-
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L’Ajuntament s’ha compromès a adoptar programes d’eficiència energètica
per tal de combatre el canvi climàtic a
escala local. En aquest sentit, el projecte vol fomentar l’ús de vehicles elèctrics
entre la ciutadania i les administracions
públiques i, a la vegada, facilitar que les
persones que viatgen en aquest tipus
de transport puguen recarregar el vehicle al nostre municipi.
El projecte inclou la instal·lació del punt
de recàrrega de vehicles elèctrics i el
seu manteniment.
Cost aproximat: 25.000 euros.
- Sessions mensuals de cinema familiar
Aquest projecte s’adreça principalment
a les famílies amb infants, però també
al conjunt de la ciutadania. Les sessions

de cinema es farien una vegada al mes
al Casal Trinitari Bel i inclourien pel·lícules per a totes les edats.
L’entitat AMEIBA ha col·laborat en aquest
projecte encarregant-se d’escollir les pel·
lícules més adients per al públic.
Cost aproximat: 6.000 euros.
- Actuacions de millora i nous equipaments per al Casal Jove
Després d’escoltar les necessitats del
jovent mitjançant reunions participatives, aquest projecte dona el tret de sortida a l’obertura del Casal Jove diverses
tardes a la setmana per a que el jovent
tinga un lloc de trobada.
L’actuació inclou la instal·lació de mobiliari nou per a l’exterior i una zona recreativa amb futbolí, diana, videojocs i
material d’esgambi per als jóvens.
Cost aproximat: 6.000 euros.
- Instal·lació d’un rocòdrom
Aquest projecte està dissenyat específicament per a practicar l’escalada al municipi
amb garanties de seguretat i sense la necessitat de desplaçar-se a la muntanya. El
rocòdrom s’instal·laria en el pavelló poliesportiu i consistiria en una gran estructura
amb tots els materials necessaris.
Cost aproximat: 20.000 euros.
- Instal·lació d’una pista multiesportiva
Aquest projecte naix de les propostes
del teixit associatiu del municipi i proporcionaria un equipament esportiu per
a exteriors, fabricat amb acer galvanitzat i equipat amb plafons de polietilè
resistent als impactes, les oscil·lacions
tèrmiques i els raigs UVA. En aquesta

Reportatge
àrea multiesportiva es podria practicar
futbol sala, bàsquet i handbol.
Cost aproximat: 25.000 euros.
PROPOSTES A LES CASES
- Instal·lació d’un parc caní
Aquest projecte pretén fomentar el benestar animal amb la instal·lació d’un
parc caní dedicat a l’agility, un esport
per a xalar i practicar exercici en què
els gossos han de superar un conjunt
d’obstacles (rampes, tubs, tanques,
etc.) guiats pels seus amos. Aquesta
iniciativa ja ha estat posada en pràctica
per altres municipis catalans i ha tingut
bona acceptació.
En el disseny d’aquest projecte hi han
col·laborat l’associació AgosaGats i la
perruqueria i botiga per a mascotes Estilcan. El projecte inclou tot el material
del parc, les tanques, els tractaments
de desinfecció de la zona, bancs, papereres i manteniment.
Cost aproximat: 18.000 euros.
- Instal·lació d’una pista de cal·listènia
Es tracta d’un parc multibarres per a fer
esport a l’aire lliure. Les estructures estarien fabricades amb acer estructural per
a garantir una alta estabilitat i resistència als grans impactes de l’exercici i per
a que siguen aptes per a la pràctica de
l’street workout i les seues modalitats.
El projecte inclou tot el material necessari, així com les despeses de l’obra civil per a la seua instal·lació.
Cost aproximat: 15.000 euros.
- Condicionament i millora de la zona
del parc de patinatge (skatepark)
El parc de patinatge (skatepark) de
les Cases es va instal·lar l’any passat
després de ser la proposta guanya-

dora de la darrera edició dels pressupostos participatius. L’actuació va
consistir en la instal·lació de la pista
de patinatge. Ara aquest projecte consistiria en l’arranjament dels voltants
de la pista: creant-hi zones d’ombra,
plantant-hi arbres i instal·lant-hi una
font i altres elements de mobiliari urbà.
Cost aproximat: 10.000 euros.
- Arranjament del parc infantil de la
plaça de Mercè Rodoreda
El parc de la plaça de Mercè Rodoreda
té molta afluència de gent per la seua
situació, al costat de l’Escola Pública
Marjal. Aquesta actuació consistiria en
la renovació dels jocs infantils i l’arranjament del paviment. Es col·locaria una
base de formigó i illes de paviment de
cautxú per a garantir la seguretat dels
més menuts. A més, es renovaria i
s’ampliaria el mobiliari urbà.
Aquest projecte és una proposta de
l’AMPA de l’escola per a millorar l’equipament del parc.

es va detectar la voluntat de disposar
d’una pista de pàdel.
El projecte consistiria a instal·lar una pista rectangular de deu metres d’amplada
per vint de llargada, dividida transversalment per una xarxa i circumdada per
parets en els fons i en els extrems dels
laterals i per una reixa metàl·lica al llarg
de tot el perímetre. Aquesta pista se situaria a les instal·lacions esportives municipals de les Cases.

Cost aproximat: 30.000 euros.

El projecte inclou la instal·lació de la plataforma i tot el material necessari de la pista.
Cost aproximat: 25.000 euros.

- Sessions mensuals de cinema familiar

ALCANAR PLATJA

Aquest projecte s’adreça principalment a les famílies amb infants, però
també al conjunt de la ciutadania. Les
sessions de cinema es farien una vegada al mes al Casal de la Gent Gran de
les Cases i inclourien pel·lícules per a
totes les edats.

Alcanar Platja és una zona urbanísticament complexa, amb múltiples realitats
que condicionen l’acció municipal, ja
que hi ha una part important d’urbanitzacions que no estan recepcionades perquè és troben en sòl urbà no consolidat.

L’entitat AMEIBA ha col·laborat en aquest
projecte encarregant-se d’escollir les pel·
lícules més adients per al públic.
Cost aproximat: 6.000 euros.
- Construcció d’una pista de pàdel
Fa uns mesos, a través de reunions participatives amb entitats de les Cases,

L’equip de govern i les associacions
de veïns d’Alcanar Platja planifiquen
anualment reunions de treball per tal
de copsar les necessitats específiques
d’aquesta part del municipi i portar a
terme aquelles actuacions prioritàries
que poden desenvolupar-se en les àrees recepcionades o que ja estan en tràmits de ser-ho

.
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Actualització de l’IBI urbà
per a finançar nous serveis
En la sessió plenària del 26 de setembre es va aprovar la modificació
de l’Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns
immobles. En concret, es va modificar el tipus de gravamen aplicat

Bonificacions

als immobles de naturalesa urbana per al 2020, que passa del
0,864% al 0,89%, la qual cosa suposa un increment del 3%.
L’efecte combinat d’aquesta modificació amb l’actualització dels
valors cadastrals proposada per la Direcció General del Cadastre
Immobiliari suposarà uns ingressos addicionals d’aproximadament
200.000 €, que es destinaran a finançar el cost de nous serveis,
com ara la neteja viària o la jardineria, que es preveu licitar de cara
al proper exercici amb l’objectiu de reforçar la tasca de la Brigada
Municipal d’Obres i Serveis.

Família nombrosa
Bonificació del 30% per a famílies de categoria general i
del 50% per a famílies de categoria especial.
Requisits: a) L’immoble d’ús residencial per al qual se
sol·licita, quan la bonificació tinga la consideració de
residència habitual del subjecte passiu, i els membres
de la seua unitat familiar. b) Ingressos familiars ponderats que no excedisquen del 3,5 de l’Indicador Públic
de la Renda d’Efectes Múltiples (IPREM).

Actualització dels valors cadastrals
Es preveu que els valors cadastrals dels immobles es revisen
periòdicament mitjançant un

procediment anomenat ponència

de valors. S’actualitzaran tenint en compte factors com ara la
localització, el context de mercat, el cost d’execució, la qualitat o
l’antiguitat. En principi, la Direcció General del Cadastre hauria de

Habitatges que disposen de
sistemes d’energia renovable
Bonificació del 50% de la quota sempre que no es tinga l’obligació d’incorporar aquests sistemes d’energia
renovable en el moment de la seua construcció.

dur a terme aquest procediment cada deu anys, però, a causa del
seu cost elevat i de la seva complexitat, és molt habitual que aquest
procediment es demore més. En el cas d’Alcanar, la ponència de
valors vigent data del 2001, cosa que implica un desajust important
entre els valors cadastrals i els de mercat, i comporta, en darrer
terme, una afectació important quant als ingressos que l’Ajuntament
percep via l’impost sobre béns immobles (IBI), entre d’altres.
Per a reduir aquest diferencial, la Direcció General del Cadastre,
dependent

del

Ministeri

d’Hisenda,

proposa

l’aplicació,

periòdicament i fins a l’entrada en vigor d’una nova ponència de
valors, d’un coeficient d’actualització, sempre que es complisquen
uns requisits determinats. En el cas d’Alcanar, aquest coeficient serà

Habitatges de protecció oficial
Bonificació del 50% durant el termini de tres anys,
comptats des de l’exercici següent a l’atorgament de
la qualificació definitiva. I d’un 10% de la quota a partir
del quart any i durant els tres exercicis següents.

Habitatges de protecció oficial de lloguer destinats a joves o a la gent gran
Bonificació del 50% durant tots els exercicis que conserven la qualificació de protecció oficial.

de l’1,03 per al 2020. Aquesta mesura permetrà d’acostar els valors
cadastrals a l’entorn del 50% del valor de mercat dels immobles.
Com sol·licitar la bonificació?

Béns rústics de les cooperatives agràries
i d’explotació comunitària de la terra

Per a gaudir d’aquestes bonificacions, les persones interessades

Bonificació del 95% de la quota íntegra i, si és el cas,

han de presentar un escrit de l’1 de gener al 31 de març de l’any de
l’exercici corresponent davant BASE.
Per a qualsevol consulta sobre el calendari del contribuent o les
diverses bonificacions aplicables, podeu adreçar-vos al servei

.

d’atenció de BASE a Alcanar en horari d’oficina (de dilluns a divendres
de 9 a 14 h)
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del recàrrec de l’impost a què es refereix l’article 153
establerts en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives.
* Per a més informació, consultar l’article 5 de l’Ordenança Fiscal número 1, reguladora de l’IBI (en aquest
gràfic es mostra la informació de manera resumida).

Acció de govern
XXVI Jornades Gastronòmiques de
la Clementina: de l’arbre al plat
Amb l’arribada del fred els clementiners s’omplin de fruita i els fogons dels restaurants del
municipi comencen a dissenyar els millors
plats amb aquest ingredient tan especial. Del
22 de novembre al 22 de desembre se celebraran les XXVI Jornades Gastronòmiques de
la Clementina a nou restaurants del municipi.
Cadascun dels menús que proposaran els nou
restaurants membres del Col·lectiu Gastronòmic d’Alcanar i les Cases està inspirat en el
receptari de la Fundació Alícia. Com assenyala
Jordi Monfort, regidor de Turisme i d’Agricultura, “és un receptari que cada any els nostres

restauradors prenen com a base a l’hora de
dissenyar els seus propis menús. El resultat

de la seua proposta, les Jornades de la Cle-

mentina, és totalment singular arreu del país”.
Per la seua banda, Maribel Fibla, portaveu del
Col·lectiu, destaca les possibilitats culinàries

de les clementines: “Amb aquestes Jornades

ens podem permetre jugar amb els diferents plats perquè podríem dir que el gust

i la textura dels grills d’aquesta fruita són
com una llaminadura saludable i fresca”.

Les Jornades Gastronòmiques permetran als
veïns i visitants tastar els millors plats amb un
toc cítric, siguen entrants, peix, carn, arrossos,
postres o begudes. Els preus dels nou menús
dels restaurants participants –Café del Mar La
Lluna, Can Manel, Casa Ramon, La Costa, La
Marinada, Les Palmeres, Lo Taulell de M. José,
Tancat de Codorniu i Espai Gastronòmic Magda– oscil·len entre els 6 i els 45 euros.
A més, l’Ajuntament d’Alcanar i el conjunt de
paradistes del mercat municipal han impulsat la campanya “Vine al mercat: Compra i
et convidem a les XXVI Jornades Gastronòmiques de la Clementina” amb l’objectiu que
les persones usuàries del mercat puguen
guanyar menús dobles per a restaurants del
Col·lectiu Gastronòmic d’Alcanar i Les Cases
participants a les Jornades.

Pla d’acció dels cítrics
Un any més, les Jornades Gastronòmiques de
la Clementina volen donar suport i reconeixement al sector primari, i, en concret, al citrícola,
pilar fonamental de l’economia canareva. Jordi
Monfort recorda que un dels objectius de les
Jornades és “impulsar la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Clementines de les Terres
de l’Ebre per a posar en valor aquest producte i incentivar el consum local de cítrics”.

En aquest sentit, Federico Tarazona, gerent de

la Cooperativa Citrícola d’Alcanar, afirma que “la

bona cuina, feta amb els millors ingredients

de la nostra terra, arriba ràpidament a qualsevol persona i és la nostra millor ambaixadora”.
Precisament, la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, aquesta tardor va presentar a la Cambra de Comerç de
Tortosa el Pla d’acció dels cítrics, un treball conjunt entre el Departament d’Agricultura i el sector
per a definir les estratègies i establir els mecanismes per a fer front a la crisi que s’arrossega.

“Cada català consumeix de mitjana 27 quilos
de cítrics a l’hivern. Si es consumiren de les
Terres de l’Ebre, el sector no n’hauria d’ex-

portar cap”, afirmava la consellera. Per aquest
motiu, un dels eixos del nou Pla d’acció és evitar
que es consumisquen cítrics importats.
Tarazona conclou que “la IGP Clementines de

les Terres de l’Ebre vol visibilitzar el producte amb una marca de qualitat. Està dirigida

a un consumidor català que busca un pro-

ducte de proximitat amb qualitat i respecte
al medi ambient. És aquesta via la que estem

treballant amb l’objectiu de crear valor i poder pagar millor als nostres productors”.

D’altra banda, la Taula per a la Innovació i la Qualitat dels Cítrics de l’Ebre serà un eix de reforç,
juntament amb les mesures de millora de la qua-

.

litat a partir de la IGP com a espai central i del
reconeixement del producte i la seua qualitat
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Comencen les obres de recuperació
d’una part de la costa d’Alcanar Platja

El Servei de Costes del Ministeri de
Medi Ambient espanyol ha iniciat uns
treballs d’emergència a la costa nord
d’Alcanar per tal de fer front als danys
ocasionats de manera sistemàtica pels
temporals i lluitar contra l’erosió de la
platja. L’actuació tindrà una inversió de
160.000 euros i es durà a terme durant
el mes de novembre.
L’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, la regidora d’Urbanisme i Ordenació del Territori, Ivette Fibla, i tècnics de Costes i de
l’empresa adjudicatària de les obres licitades pel Ministeri han visitat les obres,
que han començat aquesta setmana.
“Els temporals de llevant provoquen
danys greus a diversos punts de la
nostra costa. Per això, de manera sistemàtica demanem a Costes actuacions per a protegir els penya-segats de

l’erosió provocada per l’impacte de
les ones. A la zona on s’està actuant
actualment fins i tot havia caigut un
pal que subjecta una línia elèctrica”,
explica la regidora de l’àrea. L’actuació
consistirà a crear una base de pedra
d’escullera i un talús amb la mateixa pedra per tal de protegir la timba de l’erosió
d’aquestes llevantades. També es milloraran les baranes de protecció.
El batle d’Alcanar afig que “Costes no
havia actuat mai a Alcanar Platja.
Esperem que aquest siga l’inici d’un
conjunt d’intervencions necessàries
a la costa nord del municipi. Fa anys
que reclamem obres a tota la zona a
través dels diferents informes sobre
afectacions que l’Ajuntament ha fet
arribar al Ministeri”.
Prèviament a l’inici de les obres, l’Ajunta-

ment es va reunir amb tècnics del Ministeri i de l’empresa adjudicatària per tal de
sol·licitar que es protegisca la boca d’accés a un túnel del búnquer de la Guerra
Civil que hi ha en aquella zona.
“L’Ajuntament ha iniciat un expedient
per a aconseguir la declaració dels
elements del patrimoni local de la
Guerra Civil com a bé cultural d’interès local (Becil) i, en conseqüència, la
seua inclusió en el catàleg del patrimoni cultural català. El nostre objectiu
a mitjà termini és dignificar els vestigis
de la Guerra Civil i convertir-los en elements visitables. Per tant, és impres-

.

cindible deixar lliure aquesta entrada
al búnquer”, comenta Fibla

Nous projectes executius de carrers a Alcanar i les Cases
Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament
d’Alcanar han encarregat diversos
projectes executius corresponents a
actuacions necessàries al nostre municipi. La Regidoria d’Urbanisme vol
tenir en cartera projectes per a quan
surten noves subvencions, a les quals
el consistori podria acollir-se d’una
manera àgil.
Són projectes que impliquen una actuació complexa, ja que s’hauran de
canviar les voreres i la xarxa de clavegueram, però també la xarxa d’aigua
i l’enllumenat. Ivette Fibla, regidora
d’Urbanisme i Ordenació del Territori,
explica que, “una vegada finalitza-
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da la remodelació dels Josepets i
el mercat municipal i iniciades les
obres de l’auditori, és el moment
de tenir projectes en cartera per tal
d’iniciar una nova etapa d’actuacions i inversions”.
Enguany s’ha redactat el projecte executiu del carrer Trafalgar de les Cases,
des del carrer Monturiol fins a Magallanes, i se n’ha fet l’aprovació inicial,
“amb la voluntat de dignificar l’entrada a les Cases des de la rotonda,
que cada vegada és més utilitzada,
tant per veïns i veïnes com per persones de fora del municipi”, explica
Fibla. També s’ha aprovat la urbanitza-

ció dels carrers Santa Teresa, Campanar i Remei, que connecten la zona del
Camí Ample i la Bassa amb el centre
d’Alcanar. Per aquest motiu, durant
l’estiu, la Regidoria d’Urbanisme ha
promogut reunions participatives amb
el veïnat, per tal de rebre’n propostes i
suggeriments.
D’altra banda, l’any 2018 es van
redactar els projectes executius del
carrer de Càlig, des de la plaça Major fins al carrer Méndez Núñez, i del
passatge Espanyol amb Àngel Guimerà, a Alcanar, i del tancament de
les pistes poliesportives de les Cases,
i se’n va fer l’aprovació inicial

.

Acció de govern
Comença la quarta temporada del programa ‘Millorem Alcanar’
El dimarts 5 de novembre va començar una nova temporada

del programa ‘Millorem Alcanar’. Per quart any consecutiu,

‘Millorem Alcanar’ ens acompanyarà els dimarts i els divendres des de la sintonia d’Alcanar Ràdio. La ciutadania hi podrà fer arribar preguntes, suggeriments, queixes, propostes
o el que considere necessari per a millorar Alcanar.

Tots els dimarts a partir de les 12 h els veïns i veïnes poden

fer preguntes, queixes i suggeriments en directe i els diven-

dres a la mateixa hora l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, respon
a les demandes.

Per al batle d’Alcanar, “el programa de ràdio ‘Millorem Alcanar’ és un exercici d’autoexigència i obertura per part
de la ciutadania i l’equip de govern”.

Així, el dimarts tindrà lloc el torn de preguntes, en directe

i a través del telèfon 977 73 21 42 o el WhatsApp 662 324

868. També s’hi pot contactar mitjançant el correu electrònic
alcanarradio@alcanar.cat durant la setmana. I el divendres

.

l’alcalde d’Alcanar respondrà totes les preguntes que s’hagen formulat el dimarts

Dos jóvens contractats amb el Programa de garantia juvenil
Laia Segarra Reverter i Jordi Sancho Parra treballaran a
l’Ajuntament fins al març del 2020 com a tècnics administratius a través del Programa de garantia juvenil, que pretén
incentivar la contractació laboral en pràctiques de dos persones jóvens.
La Junta de Govern Local, en sessió del 24 de juliol de
2019, va sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya l’atorgament d’una subvenció per import de 22.000 euros, per
a atendre les despeses derivades de la contractació en
pràctiques de dos persones jóvens, com a beneficiàries del
Programa de garantia juvenil a Catalunya.
El Servei d’Ocupació de Catalunya ha resolt d’atorgar a
l’Ajuntament d’Alcanar la subvenció. Per tant, aquests contractes de treball s’han efectuat d’acord amb les condicions
establertes per l’Ordre TSF/1844/2019, del 20 de juny, cofi-

.

nançats per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social
Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%
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QUÈ PASSA AMB LES AJUDES PER ALS AIGÜATS

10N, UNS PUGEN I ELS ALTRES BAIXEN

DE L’ANY PASSAT?

Una vegada superat el 10N i amb els resultats electorals a

Aquesta és la pregunta que molts canareus i canareves

la mà, des del nostre grup polític els valorem positivament

s’estan fent, sobretot molts pagesos dels nostre poble
afectats per les inundacions de l’octubre del 2018.
Doncs bé, ja tenim la resposta i, com no podia ser d’altra
manera, de la mà del govern socialista d’Espanya!
El govern de Pedro Sánchez ha donat una subvenció
de gairebé 7 milions d’euros d’ajudes per la declaració
de zona afectada greument per una emergència de
protecció civil, el 50% de la valoració total dels danys,
que es donaran a la Generalitat per distribuir als
ajuntaments.
En total 27 municipis afectats, els principals beneficiats són
els municipis de Ulldecona 797.283,35€, Deltebre 400.425€,
La Ràpita 333.145,69€, Tortosa 280.000€ i el poble amb
més ajuda el nostre Alcanar que rebrà 4.282.926,44€, a més
de les actuacions d’emergència que ja es van dur a terme
per la Direcció General de Costes de 100.000€ i la que en
aquests moments s’està realitzant pels aiguats del passat
setembre, que ja vam informar a l’anterior article, on s’han
invertit 160.000€.

i els rebem en satisfacció per diferents raons.
Primerament, el vot independentista suma 15.000 vots
més respecte a les passades eleccions del 28A, tot i que
en aquestes últimes ha baixat la participació gairebé 6
punts.
JuntsxCat ha obtingut 26.000 vots més i com a resultat
hem obtingut més representants al Congrés, en total 8,
entre ells l’ebrenc Ferran Bel, que defensaran fermament
els interessos catalans.
Aquest increment de vots i en conseqüència de
representants, ens permet ascendir a la tercera posició en
l’àmbit català, trencant i tirant per terra una vegada més
els pronòstics de les enquestes anteriors a les eleccions.
Les raons que expliquen el creixement de JuntsxCat
han estat la projecció de forma clara i contundent del
missatge d’UNITAT, tot i el rebuig d’ERC i la CUP que
ofereix un posicionament negatiu al front unitari, i la
fermesa de no donar el vot d’una hipotètica investidura
a Pedro Sánchez a canvi de res. No podíem facilitar una
investidura que permeti l’augment de la repressió, cosa
que altres formacions sí que ho van fer i en certa manera

Amb aquests ajuts queda de manifest que l’Administració

els resultats els han penalitzat.

de l’Estat està al costat dels ajuntaments quan ho

Els vots de JuntsxCat han de servir per resoldre el conflicte

necessiten...no estaria gens malament que la Generalitat

polític, que és sobre el dret a l’autodeterminació.

de Catalunya poses també una miqueta de la seva part

Si ens centrem en els resultats municipals podem veure

i dones l’altre 50%, així el cost seria 0, però bé... pareix

una important baixada de vots d’ERC amb més de 350

que amb la foto dels Consellers ja n’hi ha prou! A això sí
que van venir, sí!
Nosaltres anem per feina, i a la vista està! No em cansaré
de dir-ho! I moltíssimes gràcies a totes les persones
que el passat 10N vàreu tornar a posar el vostre vot de
confiança amb el nostre partit fent-lo ser segona força
més votada! Al 2016 érem els 4rts, a l’abril vam passar
a ser 3era força i aquest novembre ens heu fet pujar un

vots menys, PSC amb més de 170 vots menys i una mica
menys PODEM amb uns 15 vots menys i C’S també
baixa. Destacar la pujada de Junts per Catalunya amb 25
vots més que el 28A i l’entrada de la CUP en aquestes
eleccions amb 302 vots nous. El PP i Vox també pugen al
nostre municipi.
La nostra voluntat sempre ha estat d’anar junts els partits
independentistes per fer un front comú, però això no ha
estat possible. Sempre ens quedarem en la resposta a: “si

altre cop sent el segon partit més votat! MOLTÍSSIMES

anéssim junts que passaria...”

GRÀCIES!

Visca Catalunya!!
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Els grups municipals opinen
Per molts anys Biblioteca!
El 7 de novembre del 2009 s’inaugurava la nova seu de
la Biblioteca Trinitari Fabregat d’Alcanar. En pocs anys
aquest espai cultural s’havia quedat menut, l’antiga
biblioteca, del 1995, havia mort d’èxit.
La recepta de l’èxit, més enllà de la set cultural dels veïns i
veïnes del municipi, ha estat l’equip de bibliotecàries que,
com a formiguetes, han fet crèixer -i de fet, ho continuen
fent- la inquietud cultural dels canareus i canareves. Amb
una agenda plena i bulliciosa que atreu moltíssima gent a
les diferents activitats culturals programades i per tal de
garantir i ampliar aquesta agenda cultural és necessària
una dotació pressupostària major a l’actual.
En paraules de Montserrat Roig: la cultura és l’opció
política més revolucionària a llarg termini.
Aquest desè aniversari també ha coincidit amb l’efemèride
dels 25 anys de la mort de l’escriptor canareu, Trinitari
Fabregat i Chimeno, autor que dona nom a la biblioteca.
Una efemèride que s’ha recordat amb diversos actes
d’homenatge com han estat: el sopar literari Trinitari
Fabregat, la ruta urbana Trinitari Fabregat i la ruta pel
Montsià recreant un dels capítols de la novel·la Jardins
ignorats. Allò, que escrivíem abans, una agenda cultural
bulliciosa.
Biblioteca Trinitari Fabregat, per molts anys més!
Assemblea local CUP Alcanar – les Cases
Novembre de 2019
Alcanar, el Sénia, Països Catalans

Moltes gràcies Plataforma en Defensa de les Terres
del Sénia!
En el Consell de Ministres del passat 31 d’octubre, arran
de la proposta de la Ministra per a la Transició Ecològica,
s’adoptava l’acord que permetrà posar fi a la hivernació de
les instal·lacions del projecte Castor i obrirà el camí a la
clausura, segellat definitiu i el seu desmantellament.
Sembla ser -i utilitzem aquesta expressió amb tota la
intencionalitat del món- que el final del malson s’aproxima.
Això no obstant, el record del Castor romandrà sempre
present a la consciència col·lectiva del Territori i vinculat a
una època i a un estil de governar d’unes elits polítiques,
empresarials i financeres cada cop més reaccionaries.
El que no esperaven els més poderosos és topar-se amb
unes persones que han liderat una revolució, en principi
a petita escala, que va començar al nostre poble, i que va
anar creixent amb la Plataforma en Defensa de les Terres
del Sénia al capdavant, alliberadora i exemplar en tots
els seus extrems. Una lluita de més d’una dècada que
ha aglutinat el descontentament social cap al projecte
Castor. Una autèntica lliçó que hem de tenir ben present
de cara al futur.
Persones que amb el seu esforç generós, una convicció
inesquinçable i un compromís sense límits, s’han guanyat
l’admiració del Territori, del País i de tots els moviments
socials que, com la Plataforma, lluiten cada dia per abatre
els instigadors d’aquelles polítiques mediambientals
dirigides contra la majoria de la societat i en benefici d’un
pocs.
Les històriques manifestacions d’Alcanar i les Cases,
les Assemblees multitudinàries al centre cívic, les
intervencions als mitjans de comunicació més rellevants
d’abast peninsular i la compareixença davant la Comissió
de Peticions del Parlament Europeu, són algunes de les
accions que han aconseguit descobrir les vergonyes
d’uns governs corruptes i còmplices dels empresaris més
omnipotents i omnipresents de l’Estat Espanyol.
Què hagués succeït amb el projecte Castor sense el treball
d’investigació i la insistència de la Plataforma en el seu
segellat definitiu i desmantellament? N’estem segurs que
la publicació al BOE seria simplement una quimera i que
la faula de David i Goliat continuaria sent, simplement, un
relat de ficció.
Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, no hi ha
prou dedicatòries, ni lloances ni homenatges que us
puguem fer per agrair-vos la vostra tasca. Us estarem
eternament agraïts! NO, NO HO VOLEM!
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2019, l’any del centenari del CD Alcanar
Ara fa cent anys, Alcanar tenia uns 5.600 habitants. Tot i trac-

el CD Alcanar ja havia participat en algunes lligues d’àmbit comarcal

terior del país, l’any 1914 alguns jóvens del municipi ja havien

Actes i accions previstes

tar-se d’una població agrícola amb poques influències de l’excomençat a jugar a un nou esport que s’havia introduït a Catalu-

nya a finals del segle XIX, procedent de les illes Britàniques, que

s’anomenava football. Aquells primers partits amistosos eren
trobades d’amics aficionats, els quals van posar els solaments
del que avui coneixem com a Club de Futbol Alcanar.

Un dels exemplars de la revista Confidencial de l’any 1919 feia refe-

rència a un partit amistós disputat entre l’Alcanar i l’Ulldecona en el
marc de les festes de Sant Lluc. En ser aquesta l’evidència escrita

més antiga que fa referència al CD Alcanar, la comissió creada per al
centenari del club ha pres aquesta data com la de la seua fundació.

L’esforç d’aquells primers jugadors canareus, com el metge Trini-

tari Forner o Lucas Ulldemolins, entre d’altres, o el senyor Vallès,
veí de Barcelona que passava llargues temporades al nostre poble,
va ser molt meritori, ja que la fundació del CD Alcanar és contemporània a la d’altres clubs de les Terres de l’Ebre, com és el cas

del CD Santa Bàrbara i del CE Ginestar. Anteriorment s’havien fun-

dat el CD Tortosa (1909), el CF Amposta (1915) i el CF Ulldecona
(1915). El club canareu es va avançar, fins i tot, a la fundació del
Vinaròs, que encara va tardar un any més a constituir-se.

No obstant això, no va ser fins al 1944 que l’Alcanar entrà oficialment

a formar part de la Federació Catalana de Futbol. L’any abans, però,
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i d’interclubs del Baix Ebre, el Montsià i el Baix Maestrat.

Amb motiu de la celebració del centenari del CD Alcanar s’han dut

a terme diversos esdeveniments per a recordar aquesta efemèride. El primer acte va tenir lloc a l’octubre de 2018, quan es va

presentar oficialment la Comissió pel Centenari del CD Alcanar. El
mes de juny passat va tenir lloc l’acte central, amb la inauguració

a l’estadi municipal de la Fanecada del monument commemoratiu

dels cent anys de vida del club, representats per una escultura de
ferro oxidat que embolcalla l’escut més antic del club amb l’actual.

En aquesta ocasió es van presentar les dos noves equipacions
específiques dels jugadors: la del centenari, amb els colors blau i
grana, i la d’Alcanar, de color groc amb l’escut de la ciutat. També

es van disputar diversos partits amistosos acompanyats d’actes
d’homenatge a exjugadors, tècnics i directius, protagonistes vius
de la història del club canareu. D’altra banda, es va presentar el nou

escut del centenari, amb un disseny més actual que substitueix el
nom Club Deportiu Alcanar per Club de Futbol Alcanar.

A hores d’ara, la Comissió treballa en l’edició d’un vídeo a partir
de les entrevistes fetes, algunes fa 25 anys, a persones vinculades estretament al club. Així mateix, té previst de fer una exposició de fotografies històriques del club que romandrà a la Fa-

necada. Un altre dels seus projectes és un nou enregistrament

Vida local
de l’himne del CD Alcanar per part de la Banda Municipal de Música i del Cor
Iúbilo d’Alcanar, en què podrien participar altres cors.

La intensa labor de recerca de material que estan duent a terme els membres de

la Comissió pel Centenari del CD Alcanar es va iniciar l’any 2014 i podria culminar
el 2020 amb la presentació d’un llibre sobre la història del club. El coordinador

de la Comissió, Miquel Agustí Fibla, ha agraït la col·laboració ciutadana a l’hora

d’aportar material i de participar en les entrevistes: “La feina més complexa i
compromesa que tenim per davant és l’elaboració del llibre del centenari. De
moment, comptem amb més de 2.000 fotografies que hem de seleccionar i
moltes hores d’enregistrament d’entrevistes de testimonis directes. Actualment, estem estudiant els orígens del club. Volem saber qui eren aquells pri-

mers jugadors dels anys 1915, 1916 i 1917, a quines famílies pertanyien, etc.”
Entrevistes als protagonistes
La idea de recopilar la història del CD Alcanar va sorgir arran de la inauguració

del camp de futbol de la Fanecada, el 28 d’agost de 1988. En aquell context,

Miquel Agustí Fibla va intentar elaborar una petita publicació amb motiu del
75è aniversari del club. En no trobar gairebé cap referència escrita sobre tots

aquells anys, va decidir iniciar una intensa labor de recerca, al costat de Quique Queralt. Durant dos anys van entrevistar la gent més gran que d’alguna o

altra manera havia estat vinculada al club. Fa cinc anys van reprendre aquesta
labor. Així, han conversat amb antics jugadors, presidents, aficionats i altres
persones vinculades. Ramon de la Quica, Ramon Reverter, Benito Sancho,

Joan Callarisa, Ramon del Xulo, Josefa Bayarri, Xavier Queralt, José Tena o
Provi Reverter, entre tants d’altres, han aportat el seu testimoni. Aquests do-

.

cuments sonors són de gran valor per a recuperar un capítol molt important de

la història del club, que resumeix també la història d’un poble on gairebé tots
els seus veïns han estat vinculats directament o indirectament al CD Alcanar
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Vida local
El sector citrícola canareu consolida la participació
en la fira Fruit Attraction, de Madrid
Un any més, el sector de cítrics canareu ha participat a Fruit Attraction,
la fira hortofructícola més important
d’Espanya i la segona d’Europa, que
s’ha celebrat a Madrid del 22 al 24
d’octubre i que enguany celebra l’onzena edició.
Alcanar ha tornat a tenir-hi una presència molt destacada, amb vuit de la
quarantena d’empreses catalanes participants. Aquestes empreses, especialitzades en producció i exportació
de cítrics i planter, són la Cooperativa
Exportadora d’Agris, Vivers Alcanar,
Vivers Sancho Hnos., Vivers Alcaplant,
SANDO - Alcanar Verd, Daniel Fontet,
Royo Fruits i La Canareva.
Fruit Attraction és el punt de trobada
comercial de tot el món per a la comunitat hortofructícola professional. Enguany ha reunit 1.800 empreses expositores directes i 90.000 professionals
de 130 països sota les premisses de
comercialització, innovació, qualitat i
coneixement.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Ge-

14

neralitat 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. En l’espai de Catalunya s’hi
donen cita empreses de fruita de les
quatre demarcacions catalanes que
representen perfils d’empreses productores, comercialitzadores, importadores i exportadores.
Seguint la línia habitual dels darrers
anys, les empreses canareves, a través
dels seus estands, volen millorar la posició en els mercats exteriors, establir
nous contactes comercials i difondre el
sector dels cítrics entre els operadors
visitants. Fonts de Prodeca han indicat
que en aquesta edició “moltes empreses exteriors importadores han tingut
interès per la fruita del sector citrícola, i especialment per l’ecològica”.
Vivers Alcanar fa sis anys que pren
part en la fira i comparteix un estand
més gran amb la Cooperativa Exportadora d’Agris. David Millán, cap de
producció, considera que “la majoria
dels expositors i visitants repeteixen

cada any. Per això Fruit Attraction
és un dels principals esdeveniments
per a mantenir el contacte amb
clients, fidelitzar relacions comerci-

als i obrir nous contactes. És important estar-hi present”.

Previsiblement, el volum de cítric que
es produirà aquesta temporada a Al-

canar serà inferior al d’altres anys. En
aquest sentit, Daniel Fontet explica que
“és el segon any que hi participem

per a reunir-nos amb tots els clients
que tenim. A hores d’ara la cartera
de clients per a enguany ja està tan-

cada, però igualment ens va molt bé
ampliar la xarxa de contactes i donar
a conèixer la nostra marca”.

Per la seua banda, Alfons Royo, gerent

de Royo Fruits, considera que “en-

guany hi ha hagut molts participants

i el resultat ha estat molt profitós. Ha
estat un bon punt de reunió amb els

clients de l’àmbit europeu i també
per a tenir reunions internacionals

.

amb importadors d’altres països,
com els asiàtics”

Cultura
‘Remendadores d’un poble menut’,
una obra de gran format de Lara Gombau
Lara Gombau és una artista de les Cases especialitzada en el camp de la
pintura. El projecte “Remendadores d’un poble menut” sorgeix de la necessitat d’homenatjar el paper fonamental de les dones dels pescadors, les
quals no només portaven les regnes de la casa, sinó que, entre les nombroses tasques diàries, remendaven les xarxes de pesca, assegudes sobre les
típiques cadiretes de bova, mentre conversaven a la fresca del carrer.
Quan la Lara era menuda, la pesca era un dels motors bàsics de l’economia del poble. Llavors era habitual trobar-se les remendadores a peu de
carrer, al brancal de casa seua o al mateix port pesquer al costat de les
barques, una estampa inesborrable a la seua memòria.
Malauradament, amb la reducció de la flota pesquera i l’evolució pròpia
dels petits pobles mariners, s’han anat perdent costums, així com arts i
oficis populars lligats a la pesca tradicional. Amb la intenció de no deixar
caure en l’oblit aquest record, ja fa uns anys va iniciar aquest projecte
pictòric, que finalment ha pogut dur a terme gràcies al suport de l’Associació de Veïns de les Cases, als propietaris que van cedir les parets, i als
recursos i la logística que ha proporcionat la Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament d’Alcanar.
Lara Gombau explica que aquest mural, d’uns quinze metres d’alçada per
deu d’ample, “s’ha realitzat en un temps record gràcies a la gran ajuda de
la meua parella, LaPiNXe, així com de la reportera oficial, Carolina Rovira, que ha documentat tot el procés, durant els cinc dies d’intens treball”.
A banda de l’obra de gran format “Remendadores d’un poble menut”, també va poder fer un petit mural annex, “El net pescador”, amb el qual va unir
passat i present en el mateix espai, tot evocant els orígens i alhora predient
un futur que no oblida d’on ve.
Avui dia, a les Cases d’Alcanar llueixen tres obres d’art urbà: el mural “Lo
El 5 de desembre, a les 19 h,

Poble”, a la plaça del Barranc, i les recents incorporacions de “Remendadores d’un poble menut” i “El net pescador”, a l’aparcament de l’Hort Adell.

a la Biblioteca

Cal destacar la bona acollida per part dels veïns i veïnes de les Cases, que

Fa-

se l’han fet seu, creient reconèixer-hi la figura d’una parenta. “La pintura

bregat, d’Alcanar, se celebrarà l’acte

de la remendadora ja ha esdevingut ‘la iaia de tothom’. El meu més

Trinitari

d’inauguració de l’exposició Cuentavíname, de Lara Gombau, una col·lecció

d’il·lustracions inspirades en els contes

clàssics, reinterpretats amb la perspec-

sincer agraïment a tot el poble de les Cases, ja que és el millor reconeixement que podia rebre com a artista”, afig Gombau.
Meritxell Ulldemolins, regidora de Joventut, també ha valorat el treball de

tiva de l’autora, que pretén transportar

l’artista: “Lara Gombau ha fet un magnífic regal artístic per a la gent

proposta. L’obra es podrà visitar durant

seua implicació i l’animem a continuar amb la seua carrera artística,

i fer reflexionar l’espectador amb cada

de les Cases i del conjunt del municipi. Des de l’Ajuntament agraïm la

tot el mes de desembre a la biblioteca.

que segur que tindrà molts més reconeixements”

Foto i text: Lara Gombau

.
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Tauler d’anuncis
El govern municipal d’Alcanar destinarà una partida de 3.000 euros
per a subvencionar els esportistes locals que més hagen destacat al
llarg del 2019, tal com s’ha fet en anys anteriors. La dotació de cada
subvenció serà de fins a 500 euros.
L’objectiu d’aquestes ajudes és donar suport a la pràctica esportiva i
facilitar la millora del rendiment dels esportistes del municipi per a que
puguen optimar la seua participació en les competicions i aconseguir
l’adequada tecnificació en la seua especialitat.

RECONEIXEMENT ALS MILLORS
ESPORTISTES LOCALS DEL 2019

El període de presentació de les sol·licituds i de la justificació és de
l’11 al 30 de novembre del 2019. La sol·licitud i la documentació requerida s’han de presentar al Registre de l’Ajuntament d’Alcanar. Podeu consultar-ne les bases en el web Alcanar.cat, des on també es
poden descarregar els impresos necessaris.

L’Ajuntament d’Alcanar ha obert la convocatòria de subvencions
per al 2019 a entitats culturals i socials. Aquestes subvencions
es destinen a activitats que fomenten el moviment associatiu i la
participació dels ciutadans en la vida cultural, artística, educativa,
juvenil, esportiva i festiva i el benestar social, per a donar suport
al teixit associatiu del municipi. El termini de presentació de les
sol·licituds finalitza el 12 de desembre.
L’Ajuntament d’Alcanar també ha obert les convocatòries d’ajuts
per assistència a la llar d’infants d’Alcanar durant el curs 20182019 i d’ajuts econòmics per a l’adquisició de llibres escolars del
curs 2018-2019.
Tota la informació així com els formularis d’inscripció d’aquestes
convocatòries estan disponibles al web municipal alcanar.cat. Cal
presentar la sol·licitud i la documentació requerida al Registre de
l’Ajuntament d’Alcanar.

CONVOCATÒRIES OBERTES: SUBVENCIONS A ENTITATS I AJUTS PER ASSISTÈNCIA A LLARS D’INFANTS I PER
ADQUISICIÓ DE LLIBRES ESCOLARS

L’Ajuntament d’Alcanar ha obert la convocatòria de beques per al transport per estudis postobligatoris, de cicles formatius de grau superior o d’estudis universitaris
o de grau, per al curs 2018-2019, destinades a estudiants empadronats al terme municipal d’Alcanar.

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER AL
TRANSPORT PER ESTUDIS POSTOBLIGATORIS DEL CURS 2018-2019
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El termini de presentació de les sol·licituds per a aquesta
convocatòria pública finalitza el 10 de desembre. Cal
presentar sol·licitud i la documentació requerida al
Registre de l’Ajuntament d’Alcanar. Les bases es poden
consultar en el web Alcanar.cat, des d’on també es
poden descarregar els impresos necessaris.

.

La necessitat d’una biblioteca a Alcanar

Ara fa...
l’Escola Dominical, que tenia una digna organització, però la seua vida era
tan pobra i esquifida que ningú (tret
de les quatre fundadores i organitzadores) en coneixia l’existència.
Aquesta associació tenia un capital
social de 16,45 pessetes, recol·lectat amb la quota mensual de cinc
cèntims que es feia donar a cada
llegidora, barata deixar-li llibres
durant un mes. D’aquesta minsa
quantitat n’havien de sortir fons per
a comprar llibres nous, organitzar
cursets, conferències...

Fotografia de l’època extreta de l’arxiu municipal

Ens remuntem als anys vint del segle passat. Alcanar necessitava un
servei que organitzés la conservació i la lectura de llibres, tot i que llavors la quantitat de persones analfabetes a la ciutat era considerable.
Els afortunats que sabien llegir i escriure es queixaven de la passivitat
de les autoritats envers aquell tema.
L’any 1928, Alcanar tenia 7.000 habitants, dels quals només una vintena eren estudiants.

vila i que tant els preocupava.
Joan Sancho, en una ocasió, escrigué a la revista Terra Nostra queixant-se del tancament que algunes
persones mostraven enfront de la
iniciativa i argumentant que, si Prat
de la Riba hagués pensat d’aquesta
manera tan mesquina, ara Catalunya sencera es trobaria en la mateixa situació que Alcanar.

Aquest afer era de gran preocupació per als pocs intel·lectuals de la
vila. Bona part de la població prenia una posició egoista. Únicament
s’interessava per la terra i pels ingressos anuals. La resta tot eren
rampoines.

El poble no era gens partidari de la
creació d’una biblioteca. Més trist
encara: els qui estaven destinats a
remeiar-ho no volien incorporar-se
al ressorgiment intel·lectual que imperava arreu de Catalunya. El progrés feia temor i la incúria i l’abandonament eren tan còmodes que
costava desistir-hi.

Calia aprofitar que el Govern català
havia pres la iniciativa de crear trenta biblioteques annexes a les escoles graduades i de trametre 25.000
volums de llibres a les existents.
Calia donar suport a aquella idea
reclamada pels intel·lectuals de la

Aquesta resposta, però, no va amoïnar els partidaris del projecte, que van
continuar apareixent a les pàgines
del quinzenari Terra Nostra plens
d’il·lusió i entusiasme. Molts d’ells no
ho sabien, però resulta que a Alcanar
ja hi havia una petita biblioteca, la de

Josefina Martínez, la bibliotecària, i
Maria Beltran, la presidenta de l’associació, van informar de la situació
als intel·lectuals i la resposta va ser
immediata.
La mateixa revista Terra Nostra va
crear un fons específic per a la biblioteca, l’encetà amb quinze pessetes i va fixar un mínim de cinquanta
cèntims per aportació.
Els més grans degueren mostrar-se
indiferents i en alguns casos rancuniosos. El jovent, però, va reaccionar. Va adonar-se de la ignorància
en què estaven submergits i de la
vital importància que tenia la cultura.
Empesos per l’ànsia d’aprendre, de
saber què passava més enllà dels
camps de tarongers, els nois i les noies d’Alcanar aconseguiren crear una
espècie de biblioteca. S’associaren
en un grup de seixanta individus, cadascun dels quals va pagar l’import
de cinc pessetes. La dita quantitat
va destinar-se a la compra de llibres,
que quedaren depositats en una distingida entitat del poble. Aquest fou el
primer intent de magatzem de llibres
que hi va haver al poble. No obstant
això, encara hem de deixar passar
unes dècades per a poder parlar
d’una autèntica biblioteca

.
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Novembre - Desembre 2019
Acció Social

Cultura

· TALLER “MÀGIA O QUÍMICA”
DIMARTS, 26 DE NOVEMBRE - 15 h
Lloc: Biblioteca de les Cases

· CINEFÒRUM AMB LA PEL·LÍCULA
“LAS CHICAS DEL CALENDARIO”
DIMARTS, 26 DE NOVEMBRE - 17 h
Lloc: Casal Cívic Trinitari Bel

· EXPOSICIÓ “MEMÒRIES INCANDESCENTS
FINS AL 30 DE NOVEMBRE
Lloc: Casal Cívic Trinitari Bel

· EXPOSICIÓ DE PINTURA DE
LLAGOSTERA PITXÓ I MARLENE
OSUNA
FINS AL 30 DE NOVEMBRE
Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat

Esports

Infància

Formació

· PRESENTACIÓ DE LA NOVEL·LA
“ELS SILENCIS DEL CARRER DE
L’ARC”, D’ELENA FORA
DIVENDRES, 29 DE NOVEMBRE - 19 h
Presentació a càrrec de Noemí Polls i
Joana Roig
Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat

· CLUB DE LECTURA LLEGIR EL
TEATRE: “FRESHWATER”, DE
VIRGINIA WOOLF
DISSABTE, 30 DE NOVEMBRE - 12 h
Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat

· INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
”CUENTAVÍNAME”, DE L’ARTISTA
LARA GOMBAU
DIJOUS, 5 DE DESEMBRE - 19 h
Col·lecció d’il·lustracions inspirades
en els contes clàssics reinterpretades
amb la perspectiva de l’autora
Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat

· CLUB DE LECTRUA: “DONA DE
PRES”, DE TERESA PÀMIES
DIMECRES, 27 DE NOVEMBRE - 19 h
A càrrec de Laura Villalba
Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat

· EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: ”PIGMENTS FUGITIUS”, D’EVA SANCHO
INAUGURACIÓ: DIVENDRES, 3 DE
GENER - 19 h
DEL 3 AL 31 DE GENER DE 2020
Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat

Recomanacions literàries
01

El violí d’en Patrick

Autor: Quentin Blake

Editorial: Blackie Books

Recomanat: de 6 a 8 anys
Parlar d’un llibre de Quentin Blake és parlar de l’obra d’un autor i il·lustrador de la categoria d’un dels

clàssics encara vius del gènere. Hereu de la tradició i l’escola del seu país, Sir Quentin Blake continua
la tradició dels grans escriptors com Dickens o Barry i ens regala, en El violí d’en Patrick, un cant a la

bellesa i la fantasia. Amb una història senzilla, Blake ens explica la història d’en Patrick, el protagonista
que compra un violí a un brocanter en un entorn rural (probablement al segle XIX). Quan en Patrick toca

el violí, la música transforma en bellesa tot el que hi ha al seu voltant: els arbres floreixen i ofereixen
fruits en forma de pastissos, gelats i altres menges impossibles, els peixos volen, etc. Els testimonis

de la màgia d’en Patrick i el seu violí són dos xiquets que, com el lector, viuen amb naturalitat els
esdeveniments i segueixen en Patrick i el seu violí que tot ho transforma.
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Agenda
· CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNA-CIONAL PER A
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

· ENCESA DELS LLUMS DE NADAL
DIJOUS, 5 DE DESEMBRE
HORA: LES CASES, A LES 18 h; ALCANAR, A LES 19 h

· ACTIVITATS PER A LA MARATÓ
DE TV3
Durant el mes de desembre l’Ajuntament
i diverses entitats organitzen actes
de tota mena per a recaptar fons per
a la Marató de TV3. Consulta tota la
programació a alcanar.cat i participa!

· CURS D’INICIACIÓ AL WHATSAPP
DIJOUS, 28 DE NOVEMBRE - 17 h
Lloc: Casal Cívic Trinitari Bel

· GALA ESPORTIVA CANAREVA I CASENCA
DISSABTE, 28 DE DESEMBRE - 20:30 h
Lloc: Centre Cívic d’Alcanar

· ESPECTACLE INFANTIL “EL SENYOR DELS CONTES”
DIVENDRES, 20 DE DESEMBRE - 18 h
Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat

· L’HORA DEL CONTE: “EL TIGRE QUE VA VENIR A BERENAR”
DIVENDRES, 29 DE NOVEMBRE, DE 18 A 19 h. ES PREGA
D’ACUDIR-HI 10 MINUTS ABANS.
Lloc: Biblioteca Trinitari Fabregat

02

PROGRAMA DE COMPETITIVITAT
EMPRESARIAL
· SUPORT VITAL BÀSIC + DESFIBRIL·LACIÓ SEMIAUTOMÀTICA (6 h)
DISSABTE, 30 DE NOVEMBRE - DE 9
A 15 h
Adreçat a treballadors en actiu

· BÀSIC DE SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS EN L’EXPLOTACIÓ AGRÀRIA (30 h)
INICI: 2 DE DESEMBRE DURADA: DESEMBRE-GENER
Adreçat a treballadors en actiu i persones desocupades
Informació i inscripció:
977 732 013 / desenvolupament@alcanar.cat
www.alcanar.cat/ocupació-i-formació

Ara que estem junts
Autor: Roc Casagran
Editorial: labutxaca
Ara que estem junts explica la separació de dos germans
bessons per la Guerra Civil. Una mirada diferent sobre l’exili i la
vida al camp de refugiats d’Argelers (Rosselló). Ara que estem
junts és també una història d’amor. Escrita en primera persona,
conté, tot i relatar temps durs, un cert humor que fa que siga
més agradable de llegir i que enganxe des de la primera pàgina.
«I, des d’aquell dia, aquella cabanya rudimentària la vam
anomenar La Mansió. Va ser una manera d’aprendre que
contra l’horror només ens queda l’humor, i com que en aquella
platja tot era horror, tot va passar a ser humor. Humor negre,
és clar. I dels soldats que ens vigilaven en dèiem “els nostres
protectors”, i de la sorra, “el nostre llit d’hotel”, i del mar, “la
nostra banyera”.»

.
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La contra d’

escolta-la!

107.5 FM

“M’interessa més l’essència que la bellesa”
Amb només 25 anys, Ivan Forcadell ja
ha aconseguit ocupar un lloc destacat en el món de l’art. Amb una vintena d’exposicions a l’esquena, té obra
a llocs tan prestigiosos com la Fundació Lluís Coromina (Girona), Soho House Group (Bombai, Amsterdam i Barcelona), Fundació Vila Casas (Barcelona)
o EINA Foundation (Barcelona), entre
d’altres. Conversem amb ell, acabat de
tornar de Madrid, on exposa la seua última col·lecció individual: “Remedios
Matamoros Fibla”. Un homenatge a sa
iaia que ha tingut un èxit rotund a We
Collect, un dels espais artístics més potents d’Europa.
Què és per a tu l’art?
És la meua forma de vida i un instrument per
a expressar-me. És el resultat d’un mix entre
la manera de pensar i la manera de veure
el món. La meua obra és fruit d’un procés
d’indagació del meu interior i d’alliberament.
Què t’inspira a l’hora de crear?
Jo sempre dic que, “mentre taque i done volum, qualsevol cosa és bona per a crear”. En
les meues creacions allò realment important

és el missatge. M’interessa que tinguen una
forta càrrega conceptual, de comunicació,

de pensament, de recerca i de reflexió. Que
qualsevol que l’observe d’aquí a deu anys

pugue seguir reflexionant. Aquesta és la
base sobre la qual jo treballo. És a dir, jo divago sobre un tema, investigo, processo les

meues reflexions i pensaments i els plasmo.
L’estètica és quelcom que surt a posteriori.

Qui són els teus grans referents artístics?

Louise Bourgeois, Joana Vasconcelos, Kiki
Smith, Jean Paul Brusset, Miquel Barceló i
Tracey Emin, entre altres.
La majoria són dones. Això, per què?
Perquè penso que les dones han hagut de
treballar el doble que els homes per a fer
una carrera i aquesta capacitat de treball
es nota. Si n’hagués de destacar una per
sobre de la resta, em quedaria amb Louise
Burgeois, una matemàtica francesa a qui
considero “l’artista” per excel·lència.
La teua darrera col·lecció porta el nom de
ta iaia, “Remedios Matamoros Fibla”.
He tingut dos motius per a fer-la. Un, retre un homenatge a la figura històrica de la
dona del camp, tantes vegades oblidada i,
a la vegada, una peça fonamental en l’ecosistema rural. Dos, a la meua iaia, la dona
pagesa més pròxima amb qui he conviscut i que tant ha significat en la meua vida.
Vaig voler portar-la a un lloc totalment
descontextualitzat, com és la galeria We
Collect, situada al passeig de la Castellana
de Madrid.

Com arribes a exposar a un lloc de tant de
prestigi com és We Collect?
A We Collect tenen un criteri molt estricte
a l’hora de seleccionar els artistes. Jo, com
que no tinc cap mena de vergonya, els vaig
escriure un correu explicant-los el meu projecte. Em consta que he estat el primer artista que els ha anat a buscar, perquè a We
Collect hi arriben constantment correus i ni
se’ls miren. He tingut molta sort. Des que hi
estic exposant, m’han sorgit nous projectes
amb fundacions molt importants, que ara
mateix encara no puc desvetllar i que poden arribar a ser molt fructífers per a la meua
carrera artística.
Ara mateix, el teu lloc de treball físic on
el tens?
Jo sempre dic que està entre Alcanar, Barcelona i una tercera ciutat que depèn del projecte que estigue desenvolupant en un moment
concret. Ara, per exemple, estic anant constantment a Madrid. Fa sis mesos, era Lisboa. Els nous projectes que s’estan perfilant
prompte em portaran a viatjar a un altre lloc.

Fes-nos una breu descripció d’aquesta
exposició.

En totes aquestes anades i tornades, veus
Alcanar amb els mateixos ulls de sempre?

A partir d’una primera peça, un record de la

Per a mi Alcanar és una meravella, perquè

meua iaia, faig una instal·lació amb objectes
que interactuen entre si. A través de diferents
disciplines (pintura, dibuix, escultura, mural,
costura, entre altres), creo una narració sobre
la situació de la dona rural, treballadora incansable, entregada i, a la vegada, oblidada.
També hi vaig fer una performance que trac-

considero que el poble són les persones
que hi viuen. Però, des del meu punt de vista, crec que ens hem quedat obsolets culturalment i que no invertim prou a alterar el
paladar de la ciutadania en aquest aspecte.
Seguim amb el folklore i la cultura popular,

.

ta aspectes com l’amistat, la vida, la mort, el

que està molt bé i jo en soc fan, però no do-

descans… amb un rerefons autobiogràfic.

nem les eines que permeten evolucionar

