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Editorial

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

Per unes festes lliures de violència sexual
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El 29 de setembre de 2022 el ple municipal d’Alcanar va aprovar
per unanimitat l’adhesió al protocol comarcal d’actuació davant les
violències sexuals en espais públics d’oci del Montsià. Una adhesió
que cal posar en valor en el marc del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
L’objectiu principal d’aquest protocol és reduir les violències sexuals als espais públics d’oci del Montsià i promoure espais lliures de
sexisme, fent visible els comportaments masclistes i LGTBI-fòbics
més normalitzats i quotidians per a donar-hi resposta.
D’aquesta manera, el protocol ha esdevingut l’instrument clau per
a crear una estructura i una xarxa de treball entre els agents locals
per a coordinar les actuacions davant de situacions de violències
sexuals en espais públics d’oci a escala municipal i comarcal. En
aquest sentit, gairebé tots els municipis de la comarca hi han estat
representats a l’hora d’elaborar el protocol.
El document s’ha elaborat a partir de tres grups de treball: la Comissió Participativa, formada per persones a títol individual i membres
d’entitats o associacions (vinculades a l’organització de festes populars, juvenils, de dones), així com col·lectius feministes, LGTBI o de
caràcter multicultural; el Grup Motor, format per persones del territori de perfil polític o tècnic d’àrees com joventut, igualtat, cultura i
festes, participació o mobilitat, i la Comissió Política, encarregada
de la validació final del protocol.
L’Ajuntament d’Alcanar, a través de la tècnica de polítiques d’igualtat, ha participat en el Grup Motor per a elaborar el protocol comarcal. Precisament aquesta treballadora serà l’encarregada de coordinar l’aplicació i millora d’aquest protocol al municipi. Es tracta d’un
document viu i permeable que pretén adaptar-se a cada població
i celebració per a que al conjunt de la comarca es lluite en la mateixa línia contra aquesta xacra. Totes les entitats i administracions
implicades en la seua redacció creiem fermament en la llibertat i la
igualtat de totes les persones i rebutgem qualsevol mena d’agressió.
Amb l’elaboració del protocol i l’adhesió a aquest, fem, sens dubte,
un pas més per a que així siga.

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

?
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ELS GRUPS

16 MUNICIPALS OPINEN

El semàfor

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

?

El documental Arrels de mar rep el premi a millor pel·lícula de la secció MemoriReus, al Festival Internacional Memorimage, de Reus. El film, que té el suport econòmic de
l›Ajuntament d›Alcanar, fa un retrat de l’univers mariner a tra-

vés dels testimonis de professionals de la mar de les Cases i
d’altres municipis de les Terres de l’Ebre i la Costa Daurada.
Enhorabona a tots i totes!

Cal seguir denunciant l’incivisme reiterat que pateix el mobi-

liari públic. Els bancs del passeig de les Cases es van construir l’any 2016 amb materials adequats per a garantir-ne la

durabilitat davant l’agressió de l’ambient marí. Aquesta vegada, però, han sofert els embats de la mala educació. Tinguem cura del patrimoni municipal i fem pedagogia davant
aquells comportaments incívics que no es poden tolerar.

D’on ve este malnom?
Retora
Hem referit alguna vegada que una professió dona malnom als qui l’exerceixen. En este cas, els
propers a un capellà van heretar-ne el malnom, d’allò més sucós.

El 28 de maig de 1795 s’enterrava dins de l’església i amb especial cura i diligència el rector Josep

Bonamich, natural de Móra. A més d’un rectorat de quasi dotze anys, deixava al poble dues

germanes, la Maria i la Josepa, casades amb canareus. Aquelles dues mosses, que aleshores
amb prou faenes tenien quaranta anys, eren les germanes del “sinyó retó”.

Manera d’abreujar-ho? Eren “les retores”! Així, menjant-mos la c intermèdia, com solem fer al
poble quan tenim gana. A pur del temps, les seues descendents –especialment les dones–

van continuar amb el malnom, d’un regust set-centista evident. Malgrat la pèrdua de la fe
generalitzada, valga la pena i que no s’acabe...

3

Alcanar celebra el seu
IV Congrés d’Història

Durant el cap de setmana de l’11 al 13

de l’Educació de la Universitat Rovira i

de novembre, una vuitantena de per-

Virgili i l’Institut Ramon Muntaner.

sones van participar en el IV Congrés

El comitè organitzador fa una valoració

d’Història d’Alcanar, una trobada que
va aglutinar persones interessades per
la història, tant del municipi com d’altres poblacions.
Aquesta quarta edició es va celebrar
amb l’objectiu d’arreplegar i difondre els
treballs de recerca que s’han fet en tots
els àmbits de la cultura del municipi des
de la celebració del darrer Congrés, l’any
2010. La trobada, que es va celebrar a la
Cisterna del Vall, va recollir treballs d’investigació universitaris relatius a Alcanar
i treballs individuals o col·lectius que fan

satisfactòria tant de la qualitat dels treballs presentats com del nombre d’assistents, siga com a membres del cos
docent o a títol individual. Joan Roig remarca la importància d’aquesta trobada:
“Gràcies a les diferents ponències i

comunicacions, recollim tota la pro-

ducció historiogràfica i donem importància a fets de rellevància al nostre

municipi. La història ha constituït el

que som avui i ho continua fent. Un
agraïment a totes les persones que

amb el seu treball han contribuït a dig-

referència a l’entorn més pròxim.

nificar-la i a posar-la en valor”.

El IV Congrés d’Història d’Alcanar ha es-

Programació

tat organitzat per l’Ajuntament d’Alcanar

L’origen del quart Congrés es troba en

amb la implicació d’un comitè organitzador format per la historiadora Helena
Fibla, l’escriptor i professor Tomàs Camacho, l’estudiós local Joan B. Beltran,
l’historiador Jordi Sancho Parra i l’alcalde i regidor de Cultura, Joan Roig.

la figura del canonge Matamoros, fill
predilecte d’Alcanar. Al maig es va presentar, a la biblioteca d’Alcanar, la nova
edició facsímil de la seua obra Historia
de mi pueblo. Alcanar, coincidint amb
el centenari de la publicació, una obra

Així mateix, hi han col·laborat el Depar-

cabdal i de referència de la historiogra-

tament d’Educació de la Generalitat de

fia canareva. Precisament, el IV Con-

Catalunya, el Moviment de Renovació

grés d’Història d’Alcanar va acollir tots

Pedagògica de les Terres de l’Ebre,

els actes commemoratius del centenari

l’Institut Sòl de Riu, l’Institut de Ciències

de l’edició original d’aquesta obra.
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Reportatge
El Congrés va incloure sis ponències

celebrar durant el segon cap de setma-

de temes variats d’una hora de dura-

na de novembre, com la projecció de

da i una vintena de comunicacions de

la pel·lícula Laia, rodada en part a les

quinze minuts cadascuna que es poden

Cases d’Alcanar l’any 1971; un itinerari

veure de nou al canal de Youtube de

pel nucli antic del municipi, i l’exposició

l’Ajuntament d’Alcanar i que s’arreple-

José Matamoros Sancho, canonge, pe-

garan en el llibre del IV Congrés d’His-

riodista, historiador, escriptor i poeta. Es

tòria. A més, el Congrés d’Història va

podrà visitar fins al 30 de novembre a la

incloure activitats paral·leles que es van

Biblioteca Trinitari Fabregat, d’Alcanar.

Ponències i comunicacions del IV Congrés d’Història d’Alcanar
JOAN Bta. BELTRAN REVERTER
Ponència inaugural: El canonge José

ÀNGELA BUJ-ALFARA

Matamoros Sancho. entre la religió i
la pàtria

PONÈNCIA: La parla d’Alcanar, en

Va nàixer en ple segle XIX, el de les contínues guerres carlines, i es va morir setanta-tres anys després,

50 anys de dialectologia: riquesa o

en plena guerra espanyola de 1936-1939. Va viure a cavall entre

L’estudi analitza, a través de la geo-

Alcanar i Tortosa. Autor de la monografia Historia de mi pueblo.
Alcanar, l’obra cabdal de la historiografia canareva.

empobriment?

lingüística, els resultats de les enquestes fetes a Alcanar de dos
obres dialectològiques com l’Atles lingüístic de la diòcesi de Tor-

Fill predilecte d’Alcanar des del 1922, José Matamoros Sancho

tosa, de Lluís Gimeno Betí, i Els parlars del Montsià.

(1866-1937) va ser un prevere polifacètic que va saber conjugar

Es presenten les respostes dels informants en una anàlisi diacrò-

la vida de pastor de l’Església amb la de periodista, historiador,
escriptor i poeta. I és així com esdevenen indissociables dos conceptes bàsics en la vida del canonge: la religió i la pàtria.

nica dels resultats, tant fonètics, morfosintàctics com lèxics, i en
l’estat actual del parlar del poble. Es descriuen els fenòmens de
manteniment i/o canvi lingüístic i es plantegen, des de la sociolingüística, els factors que han pogut contribuir, per exemple,

AGNÈS CAMATXO
BUJ
Comunicació: Voca-

a l’abandonament de la llengua històrica, com els prejudicis lingüístics dels parlants cap a la pròpia variant o el model difós per
l’ensenyament, entre d’altres.

bulari de la mar a les
Cases d’Alcanar

Recull de lèxic dels

camps semàntics relacionats amb
el món mariner (arts de pesca,
comerç, embarcacions, fauna, flora, geomorfologia, meteorologia i
navegació). Esta recol·lecció terminològica és representativa de la
vida a les Cases, vinculada amb
la mar. Així, la recollida del vocabulari permetrà conservar termes

JOSEP SANCHO SANCHO
Comunicació: De la nit dels notables a l’alba de les masses. Alcanar (1875-1923)

Es fa una interpretació dels anys de la Restauració borbònica
a Alcanar des d’un punt de vista polític, social, econòmic i cultural. Per a fer-ho, proposa de
posar el focus en temes com l’oligarquia, el clientelisme, el frau electoral, la manca de representació o la transició de la política de notables a la de quadres i de masses.
Comunicació: Ildefonso Ayguavives, marquès de Las Atalayuelas, candidat a diputat a

que difícilment es transmeten fora

Corts. Les eleccions legislatives de 1899 i 1903

del context d’ús inicial i donar-los

Anàlisi dels intents del terratinent maurista Ildefonso Ayguavives y de León, erigit en cap

a conèixer al públic en general i als
especialistes interessats en el seu
valor etnogràfic.

del Partit Conservador al districte electoral de Roquetes, per a ser elegit diputat al Congrés
en els comicis legislatius del 1899 i el 1903. Una temptativa frustrada, en bona part, per les
irregularitats electorals típiques del sistema restauracionista.
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Mª JOSÉ CARBONELL BORIA
Ponència : Erudició i difusió
Un discurs del duc de Rivas al voltant de la

AGUSTÍ BEL BELTRAN I

utilitat i importància de l’estudi de la història

JORDI SANCHO PARRA

i de com la promou l‘Academia de la Historia des de la seua fundació

Comunicació: Un singular

resumeix la vida i la tasca duta a terme pel canonge Josep Matamoros
Sancho. Una vida marcada per fets històrics de gran transcendència,
reflectits en canvis de perspectives culturals i religioses, que foren un
revulsiu per a la societat on desenvolupà la seua vessant intel·lectual.
Un exemple d’erudició fruit de la trajectòria iniciada per altres personatges des dels

auge cultural “botifler” a l’Al-

canar del set-cents? Apunts per a l’anàlisi històrica d’una
illa borbònica enmig d’una mar austriacista

D’ençà de la commemoració del tricentenari del 1714, bona
part del país s’ha encastellat en la pervivència d’una sèrie de
tòpics relacionats amb aquella guerra i les seues conseqüèn-

inicis de la nostra civilització i que en el seu cas compleix dues de

cies més immediates, els decrets de Nova Planta.

les màximes que defineixen l’erudit: el coneixement profund d’algu-

Esta premissa no funciona a l’Alcanar set-centista, fervent

na matèria adquirit per l’estudi directe de textos i fonts i, no menys
important, la capacitat d’exposar i recolzar els seus coneixements.

partidari –molt sui generis– de l’absolutisme borbònic. Arran
d’això, va obtindre-hi uns privilegis i prebendes que l’esperonaren a un dels seus màxims moments d’apogeu històric.

JOSEP GAUSACHS ROIG
Comunicació:

Testaments

de

canareus amb notaris forans a
l’edat moderna

Al llarg de l’edat moderna els habi-

tants d’Alcanar devien fer els seus testaments
amb els notaris o capellans del poble. Alguns,
però, per raons que desconeixem, els van fer
als pobles de la rodalia. En aquest treball farem
una llista amb la localització dels trobats i en
resumirem alguns. També enumerarem els protocols que es conserven de notaris canareus.
HELENA FIBLA REVERTER
Comunicació: Emmagatzemar aigua, tipologia de cisternes a Alcanar

Recull de tipus de cisternes d’aigua
que s’utilitzaren a Alcanar, tant de caràcter públic com privat. Descripció de
les característiques d’aquests elements arquitectònics, des
de les més senzilles i de poques dimensions existents en
l’àmbit domèstic fins a la Cisterna del Vall, passant per una
construcció complexa formada per més d’un espai de recollida i amb funció de venda d’aigua a la població.

PAU SEGARRA QUERALT
Comunicació: El modernisme de la Casa O’Connor
Començant per una petita contextualització històrica, el
principal objectiu d’aquesta comunicació és definir
el modernisme com a moviment artístic a partir del
cas paradigmàtic de la Casa O’Connor, així com recórrer a la comparació amb altres exemples per a
definir els moviments artístics de la Casa O’Connor.

ELISENDA ROSÀS TOSAS i JORDI SANCHO PARRA

Comunicació: Los calvaris d’Al-

canar. Passat, present i futur

d’un trosset de cultura canareva
Alcanar ha comptat des d’antic amb
espais específics per a celebrar el Via Crucis. Mentre
les romigueres s’engoleixen les restes del Calvari vell, lo
nou resta ignorat en una raconada del poble. La comunicació pretén redescobrir la història d’estos dos espais i
posar-los en valor, recol·locant-los al lloc cultural que es
mereixen. Quant de temps i què haurà de passar per a
que estos espais es dignifiquen

MARIA DEL MAR SUBIRATS BARRERA
Comunicació: Memòria i desmemòria a Alcanar
Recentment s’ha aprovat una nova llei de memòria democràtica al nostre Estat. Alcanar, com la majoria de
municipis, no disposa de cap protocol o guia que regule la manera d’actuar en aquesta matèria. De vega-

des, les accions fetes per a preservar la memòria poden contribuir a la desmemòria. Al nostre poble en tenim algun exemple.
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Reportatge
AGUSTÍ BEL BELTRAN

FRANCESC SUBIRATS FORNÉ-ASSOCIACIÓ
CULTURAL I VEÏNAL LO RAFAL

Comunicació: 1991-2003: La lluita per la Cister-

na del Vall - Crònica de la salvació d’una peça

Comunicació : Gestió, catalogació, estu-

cabdal del patrimoni arquitectònic d’Alcanar:

di, difusió i consolidació del patrimoni de la

Una primera aproximació a la llarga lluita per tal d’evi-

Guerra Civil a Alcanar

tar que fos assolada la que, redescoberta a l’estiu de 1991 sota l’edifici de l’antic

Al costat de l’Estanyet i la Punta, destaca la

Ajuntament, vam batejar com a cisterna del Vall. La comunicació anirà il·lustrada
amb abundants imatges i documentació inèdites, en bona part originals i esborranys manuscrits, totes de primera mà i contemporànies dels esdeveniments.

Martinenca on hi havia bateria de costa, campament, block houses (nius de metralleta redons)
i polvorí. S›hi han documentat túnels
inexplorats a la Martinenca i al Bou (mus-

JOAN-HILARI MUÑOZ I SEBASTIÀ

clera). Lo Rafal malda des de 2008 per la

Ponència: La parròquia d’Alcanar

seua difusió i protecció, tot esperant la

a l’època moderna a través de les

declaració de Bé Cultural d’interès Lo-

visites pastorals

cal (BCIL).

Es presenta un estudi sobre les actes d’algunes de les visites pastorals
a la parròquia de Sant Miquel d’Alcanar. Aquestes fonts docu-

JUAN ANTONIO SERRANO COLELL

mentals, conservades a l’Arxiu Capitular de Tortosa, ja van ser

Comunicació : Arxiu Parroquial

emprades de forma sumària pel canonge i historiador mossèn

Descripció de la localització, els toms, les

Josep Matamoros en la seua monografia històrica sobre la po-

dates, les anotacions, les consultes, l’estat

blació d’Alcanar, sobretot en els capítols dedicats al rectorologi

de conservació, la disponibilitat, etc., dels

i l’evolució de l’església parroquial.

llibres de l’Arxiu Parroquial d’Alcanar.

Es tracta l’evolució històrica de la parròquia canareva des dels
orígens medievals fins a l’inici del segle XVII. La base documental seran tres visites pastorals: les de 1428, 1591 i 1625. A més a
més, es formularà una nova atribució pel que fa a l’autoria de la
portalada de l’església cinccentista.

ROSA JUAN BARRERA
Comunicació: El Llibre de “Canto llano” de l’abadia de la Par-

ròquia de Sant Miquel d’Alcanar. Estudi històric i musicològic.
La present recerca parteix de la troballa
d’un cantoral de cant pla a l’abadia de la
parròquia d’Alcanar. El còdex va ser desco-

GERARD RAMON I CAÑELLAS
Comunicació La Coral Sòl de
Riu, cap al quinzè aniversari

Aquesta comunicació vol ser un recull de tota l’activitat realitzada per la coral durant aquests quinze anys de vida. Hi consten
els noms de tots els músics, cantaires i reporters i reporteres que
n’han format part durant aquest quinze anys. També s’explica l’as-

bert aparedat, l’any 2009. La investigació
concentra les característiques físiques del
manuscrit. En segon terme, transcriu musicalment dues parts de les seues dues unitats codicològiques per tal d’analitzar-ne la forma musical. En
darrera instància, es recupera, amb la transcripció dels cants
més rellevants, el que va ser, temps enrere, una part molt important de les festivitats d’Alcanar.

soliment de la metodologia en l’aprenentatge i difusió de la tècnica
vocal i coral, que ha permès ensenyar a cantar a molts de canareus
i canareves, casencs i casenques.

TOMÀS CAMACHO MOLINA
Comunicació: El Certamen de
Treballs de Recerca d’Alcanar

DAVID GARCIA I RUBERT
Ponència: L’Alcanar dels fenicis

Es tracta de fer una recopilació
i explicació del que ha passat
en els deu anys del premi.

El 2005 vam formular la hipòtesi de l’existència durant la primera
edat del ferro (800-550 aC) a les Terres del Sénia d’una entitat política de tipus cabdillatge, que vam denominar Complex Sant Jaume. En formarien part cinc nuclis: la Ferradura, la Cogula i el Castell, a Ulldecona,
i la Moleta del Remei i Sant Jaume, a Alcanar. Aquest cabdillatge mantindria relacions amb els fenicis.
Les dades ens demostren, però, que els contactes amb els fenicis van ser molt més intensos que no ens pensàvem. Cal,
doncs, preveure també una hipòtesi alternativa: que Sant Jaume fos una factoria fenícia.
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Reportatge
TONI FORCADELL VERICAT i
JOAN ROIG VIDAL

Comunicació: Territoris de l’orde de Sant Joan a la comarca
del Montsià

Els territoris de la comarca del
Montsià han tingut una evolució molt diversa des dels seus
orígens medievals fins a l’actualitat. Aquesta evolució no ha
estat exempta de conflictes tant entre els mateixos municipis
com entre els poders nobiliaris, principalment l’orde de Sant
Joan de Jerusalem, que va ser embrió de la comarca.
XAVIER FORCADELL
I ESTELLER
Ponència: La Mancomunitat de

Catalunya: una lliçó històrica

de present per a Alcanar, les
Terres de l’Ebre i Catalunya

La Mancomunitat de Catalunya
(1914-1925) és, per gènesi, concepció i, sobretot,
per obra de govern, una de les majors i més brillants
manifestacions institucionals de la Catalunya dels
darrers segles. El seu llegat ha arribat, perfeccionat
amb el pas del temps, als nostres dies.
Avui Alcanar, les Terres de l’Ebre i, per extensió,
Catalunya necessiten encarar els nous reptes encara no afrontats de molts serveis públics pendents,
així com donar resposta a les exigències d’una de-

EMIGDI SUBIRATS SEBASTIÀ
Comunicació: Una novel·la canareva, ‘A l’ombra del Montsià’

Joan Cid i Mulet va publicar
aquesta novel·la el 1933. Anteriorment, segons els nostres coneixements, només dos autors
ebrencs havien publicat novel·la en català. En aquest relat l’autor
explora la bellesa del paisatge verge de la costa canareva, enlaira
les virtuts agrícoles del Montsià i del Maestrat, fa una apologia
de la vida rural i destaca les possibilitats que s’obrin en l’àmbit
pagès en vies de desenvolupament.
JOAN ROIG VIDAL
Comunicació: Informacions genealògiques dels Familiars del
Sant Ofici d’Alcanar

L’estudi presenten alguns dels
personatges que exercien aquesta

funció a la vila d’Alcanar durant part de l’edat moderna. Els familiars que es tracten, per ordre de l’any
de petició d’ingrés, són: Antoni Prima Verge, any
1625; Francesc Reverter Domènech, any 1694; Bernat Reverter Anglès, any 1735; Miquel Gil Redorat,
any 1736. També es fa alguna genealogia de Familiars del Sant Ofici forasters amb parents canareus.

mocràcia local avançada i pròpia del segle XXI. Per
això, el miratge de la Mancomunitat i del territori
cent anys enrere però tan actual encara ens ajuda
a donar-nos bones eines per a encarar els reptes
col·lectius del present i del futur immediat.

EMIGDI SUBIRATS SEBASTIÀ
Comunicació: El poeta Tomàs Camacho
Molina

Tomàs Camacho és un dels grans homenots
de lletres de les comarques centrals dels
Països Catalans. Un poeta de cap a peus,

un rapsode esplèndid, membre de diferents ateneus poè-

tics..., un enamorat del fet poètic i un defensor de l’idioma
català. Autor d’una obra relativament poc extensa però
ben significativa. Dominador de la seua llengua nativa,

.

en va ser professor de secundària durant molts d’anys.
Els seus magnífics coneixements literaris l’han influenciat
força en els seus quefers poètics
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Actualitat municipal
L’Ajuntament licita el projecte de subministrament de
l’equipament electroacústic de l’auditori municipal
Una vegada finalitzades les obres de

Aquest projecte inicialment havia de

l’Auditori José Antonio Valls han estat

construcció del nou equipament del

tenir un pressupost de 700.000 euros.

molt reivindicades per la ciutadania i pel

cinema-teatre-auditori José A. Valls,

Ara, una volta desviada la subvenció

teixit associatiu del municipi, que d’aquí

l’Ajuntament d’Alcanar ha licitat la segona part del projecte, que inclou l’execució dels treballs d’electroacústica,

del Pla d’acció municipal per a la construcció de pluvials a la zona escolar del
municipi, el pressupost s’ha reduït a

d’audiovisuals i d’escenotècnia i integra

440.000 euros.

la maquinària escènica, la il·luminació,

El projecte electroacústic, audiovisual i

la sonorització i el sistema de videoprojecció, entre altres aspectes.
El termini de presentació d’ofertes finalitza el pròxim 12 de desembre de 2022
i tota la informació per a les empreses

d’escenotècnia modificat, elaborat per
M6 Arquitectura, l’empresa adjudicatària, té ara un pressupost de 438.372,81
euros (IVA inclòs). Per tant, aquesta
subvenció cobrirà un 15% de la segona

interessades es troba disponible al per-

fase.

fil del contractant del web municipal.

Ivette Fibla, regidora d’Urbanisme, ex-

Aquesta segona fase té un cost de sortida de 440.000 euros i compta amb
una subvenció de 77.575 euros de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del
Departament de Cultura de la Generalitat, en el marc de la línia de finançament per a la modernització i la gestió
sostenible de les infraestructures d’arts

plica que “l’auditori municipal és una

prioritat per a l’equip de govern. Quan
finalitze aquesta actuació l’auditori
estarà enllestit per a poder inaugu-

rar-lo en les condicions òptimes: la
megafonia, la pantalla, els motors
dels telons, etc.”.

L’auditori, la pedra angular del pro-

escèniques i musicals, amb càrrec als

jecte cultural d’Alcanar

fons Next Generation UE.

Les obres de remodelació integral de

a uns mesos podran començar a gaudir
d’aquest equipament.
Al voltant de l’auditori giren altres projectes vinculats a l’àmbit de la cultura, com la programació de l’auditori,
l’agenda cultural, l’Escola Superior de
Música, el grau mitjà de Vídeo, Discjòquei i So, el suport a les dos bandes de
música, la remodelació de l›antic escorxador, la consolidació i ampliació del
Consell de Cultura o la incorporació a
l’Ajuntament de la figura d’un tècnic o
tècnica de cultura.
“Estem parlant d’una xarxa àmpliament treballada de fa anys amb les
entitats del municipi per a que Alcanar tinga la infraestructura cultural
que fa temps que desitja, de la qual el
nou auditori municipal serà la pedra
angular. Tindrem un equipament de

.

referència al municipi i al conjunt del
territori”, conclou l’alcalde

La Diputació de Tarragona atorga a l’Ajuntament 80.000 euros per a restablir
béns i serveis afectats pels aiguats de l’any passat
L’1 de setembre de 2021 les pluges

Aquest mes d’octubre, un any després

torrencials van causar al municipi d’Al-

dels aiguats, la Diputació de Tarragona

canar greus desperfectes materials en
béns i serveis de titularitat municipal.
L’Ajuntament d’Alcanar va sol·licitar a
la Diputació de Tarragona un ajut per a
les despeses derivades dels fenòmens
meteorològics excepcionals amb justificació de la tramitació d’emergència,

ha atorgat una subvenció de 80.000 €
per a fer front a les despeses derivades
de les diferents actuacions que s’han
executat per tal de restablir els béns i
serveis municipals afectats pels aiguats
de l’1 de setembre de 2021 i que

.

per raó dels danys en béns i serveis

engloben els treballs urgents de neteja

soferts pel temporal.

i el restabliment de la circulació viària
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3 representants del sector citrícola canareu reflexionen sobre la
campanya després de la fira Fruit Attraction
Sis empreses fructícoles canareves han

Aquesta fira internacional de fruita i ver-

Hem conversat amb tres empreses ci-

participat en la catorzena edició de Fruit

dura dona el tret de sortida a la campanya

trícoles canareves sobre la seua partici-

Attraction de Madrid: Viveros Alcanar, la

de cítrics 2022 i és una de les principals

pació a la Fruit Attraction, així com so-

Cooperativa Exportadora d’Agris i l’Agru-

plataformes per a les empreses del sec-

bre les previsions d’aquesta campanya,

pació de Viveristes d’Agres, SA (AVASA),

tor. Durant tres dies fomenta les relacions

que, un any més, ha començat amb in-

a la qual pertanyen Vivers Gurbí, Vivers

comercials entre productors, distribuï-

certesa a causa de l’augment de costos

Centrals, Vivers Gregal i Alcaplan.

dors i importadors d’arreu d’Europa.

en els àmbits global i local.

David Millán, cap de producció de Viveros Alcanar
- Quina valoració feu de la vostra participació a Fruit Attraction 2022?

i més car econòmicament. Hi ha una reducció de matèries actives i, en canvi,

Enguany hem tret molt profit de la fira

les plagues són més agressives.

Fruit Attraction, que ha recuperat la nor-

Els petits pagesos ho tenen complicat

malitat després de dos anys més fluixos

perquè necessites més informació tèc-

a causa dels efectes de la pandèmia.

nica per a fer tractaments i una estruc-

La fira de Madrid dona moltes prestaci-

tura més gran per a donar sortida a les

ons: sempre és interessant participar-hi

vendes. Des de la Unió Europea tampoc

al supermercat perquè és qui compra

per a atraure clients de fora d’Espanya,

ens ho fiquen fàcil. L’any 2030 es vol

com França, Itàlia o Portugal.

traure el 50% de les matèries actives i

el producte, però són aquests conglo-

-Com es preveu la temporada?

està previst que es faça un seguiment

La campanya de fruita es presenta, pel
que fa als preus, millor que altres anys,
ja que hi ha disminució de la collita,

mensual de l’explotació agrària a través
dels quaderns de camp.
-Quins creus què són els reptes del

però falta veure com afecta l’increment

sector?

de costos de l’electricitat, les matèries

És una situació de molta incertesa. De

primeres, etc., que estimem que en to-

moment els nous inversors són empre-

tal són un 30% superiors a l’any passat

ses molt grans i, a més, han aparegut

i un 42% respecte del 2020. Cada ve-

els fons d’inversió, que estan comprant

gada produir és més difícil tècnicament

empreses. No es pot viure d’esquena

merats els que més pressionen sobre el
preu final del producte.
Comercialment, cal fer una fruita de suficient qualitat per a defensar-la de forma
raonable, però també s’han d’interpretar
correctament els costos per a que no es
disparen. El repte està a ser capaços de
gestionar aquest increment de despeses,
que cada vegada és superior, i veure si es
tradueix en una rendibilitat de l’empresa a
través d’unes vendes raonables.

Jordi Sancho, gerent d’Alcaplant, empresa sòcia d’AVASA
- Quina valoració feu de la vostra par-

en pocs dies tens contacte personal

ticipació a Fruit Attraction 2022?

amb clients nacionals i internacionals.

Enguany ha sigut el primer any que
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L’any que ve hi tornarem, sense dubte.

AVASA participa a Fruit Attraction.

-Com es preveu la temporada?

La valoració ha sigut positiva: ser

Enguany serà la campanya amb menys

a la fira dona visibilitat a l’empresa i

producció dels últims deu anys, per la

Actualitat municipal
qual cosa els preus de moment són més

de les parcel·les.

dels costos de producció. L’altre repte

alts de l’habitual. Però aquesta campa-

-Quins creus què són els reptes del

és poder controlar les noves plagues

nya també ve marcada per l’increment

sector?

que patim procedents de països de fora

de costos de producció, fet que també

El repte més important és com fer rendi-

d’Europa a causa de la manca de con-

ens fa pensar en una baixa rendibilitat

ble l’explotació agrària amb l’encariment

trols suficients als ports d’entrada.

Federico Tarazona, gerent de la Cooperativa Exportadora
d’Agris d’Alcanar
- Quina valoració feu de la vostra par-

que ha fet que el nivell de plagues siga

ticipació a Fruit Attraction 2022?

alt. Realment és una campanya, com

Ha estat la primera fira que s’ha fet amb

totes, difícil, que suposarà molt de reptes i caldrà veure com es desenvolupa.

normalitat després de la pandèmia i ha

-Quins creus què són els reptes del

estat un èxit de participació. Per a nosaltres, en l’àmbit comercial, ha estat molt

sector?

important. Pràcticament ens hem reunit

Realment el dia d’avui és molt difícil

amb tots els clients i també hem tingut

parlar de futur, és a dir, hem de salvar

contacte amb algun de nou. Ara per ara

any per any. Estem en una conjuntura

centrem tota l’activitat comercial a la Fruit

de costos energètics i de fertilitzants, i

Attraction de Madrid perquè té molt èxit.

de reducció de matèries primeres, que

-Com es preveu la temporada?

fa que realment haguéssem d’anar,

Es presenta amb molts de reptes. Te-

com diuen els entrenadors, “partit a

començament de la guerra. D’aquí a cinc
anys no podem saber on serem. Està tot
tan difícil que és molt complicat dir-ho.
La situació és com una tempesta perfecta: l’increment de costos, la baixa producció i la saturació del mercat fan que
els preus vagen a la baixa i els beneficis

nim un increment de costos de produc-

partit”, campanya a campanya.

ció molt rellevant al qual hem de poder

Entre la llum, el petroli i tot el tema de la

rector de l’Exportadora m’és molt difícil

donar resposta amb un increment de

guerra, ens hem trobat amb un panora-

fer una previsió a tres, quatre o cinc anys

preus, però també tenim problemes fi-

ma incert. Fa tres anys ningú hauria dit

perquè estem en una conjuntura molt di-

tosanitaris per un estiu molt càlid i sec,

que avui hauríem passat la covid-19 i el

fícil i hem d’anar any per any

XXIX Jornades
citrícoles d’Alcanar

s’estiguen afonant. Per tant, com a di-

.

XXIX Jornades Citrícoles d’Alcanar

Jornada tècnica

Alcanar, 22, 23 i 24 de novembre de 2022

Presentació

Un any més, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Programa

La reforma de la PAC 2023-2027 es
basa en la consecució de resultats
concrets relacionats amb els
objectius dels 3 pilars de la
sostenibilitat.

Dimarts 22 de novembre

Aquests objectius estan centrats en
aspectes econòmics,
mediambientals i socials que es
complementen en un objectiu
transversal comú per mantenir el
suport a les explotacions i a la
vegada facilitar la viabilitat
econòmica.

17.45 h

En aquest sentit, en les jornades
d’aquest any abordarem temes com
l’estalvi energètic, les normatives de
l’ús sostenible de fitosanitaris i com
afectarà aquesta reforma al sector
dels cítrics.

17.30 h

Sr. Jesús Gómez Fernández. Director dels Serveis Territorials del
DACC a les Terres de l’Ebre.

Inscripcions
A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
Oficina Comarcal del Montsià
(amontsia.daam@gencat.cat)

Nova normativa de l’ús sostenible de fitosanitaris
Sra. Gemma Galimany Saloni. Cap de Secció d’Agricultura i
Sanitat Vegetal als Serveis Territorials del DACC a les Terres de
l’Ebre.

Dimecres 23 de novembre
17.30 h

229087 / 1,00

Les compres dinàmiques d’energia. Una oportunitat
per a les compres agrupades
Sr. Manel Simon i Barbero. Director General d’AFRUCAT.

Dijous 24 de novembre
17.30 h

229088 / 1,00

La Reforma de la PAC 2023-2027. Ajudes directes al
sector dels cítrics
Sr. Valentí Marco Sanz. Subdirector general de Gestió i Control

Lloc de realització
Serveis Agraris d’Alcanar
Av. Catalunya, 64
43530 Alcanar

220197 / 1,00

Inauguració de les jornades

d’Ajuts Directes. DACC.

19.00 h

Cloenda de les jornades
Il·lm. Sr. Joan Roig Castell. Alcalde d’Alcanar.

Organització
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

Col·laboració

de la Generalitat de Catalunya, amb la col•laboració de l’Ajuntament d’Al-

canar, organitza les Jornades Citrícoles d’Alcanar, un referent en el món de
la citricultura, que arriba a la vint-i-novena edició.

La reforma de la PAC 2023-2027 es basa en la consecució de resultats
relacionats amb els objectius dels tres pilars de la sostenibilitat. Aquests
propòsits estan centrats en aspectes econòmics, mediambientals i socials que es complementen en un objectiu transversal comú per mantenir
el suport a les explotacions i a la vegada facilitar la viabilitat econòmica.

.

Les jornades d’enguany també aborden temes com l’estalvi energètic,
les normatives de l’ús sostenible de fitosanitaris i l’afectació d’aquesta
reforma al sector
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XXVIII Jornades Gastronòmiques de la Clementina: de l’arbre al plat
Un any més i arribada la tardor, el cítric es
corona com el producte estrella de la gastronomia ebrenca amb motiu de les XXVIII
Jornades Gastronòmiques de la Clemen-

recorda que “aquestes Jornades, que ja
són un clàssic de la temporada, incenti-

ven la creativitat i la cuina d’autor, gràcies a les característiques tan especials

tina, que tindran lloc a Alcanar i les Cases

de la pell i l’aroma de la clementina”.

del 18 de novembre al 18 de desembre.

Els restaurants que participen en la

La clementina ofereix molt de joc a la cuina

vint-i-vuitena edició són Bitàcora, Can Ma-

i inclou tant les receptes amb un toc cítric
que s’han fet tota la vida i que s’han transmès de generació a generació com aque-

nel, La Costa, La Marinada, Les Palmeres i
Citrus del Tancat. Els menús oscil·len entre
els 30 i el 59 euros i es poden consultar al

lles creacions més contemporànies i inno-

web municipal i a les seues xarxes socials.

vadores. Àngel Llasera, portaveu del Col·

Entre d’altres, els comensals podran gaudir

lectiu Gastronòmic d’Alcanar i les Cases,

de propostes com ara tàrtar de tonyina, al-

vocat i clementina; crema de bolets amb anguila fumada, ametles laminades i oli de clementina; palaia a la meunière de clementina,
o crema de fulla de taronja amb gessamí.
I com cada any, les Jornades Gastronòmiques de la Clementina volen donar suport
al sector citrícola, que està vivint un inici de
temporada incert. Jordi Monfort, regidor
d’Agricultura i Turisme, recorda que amb
les Jornades també es pretén “reivindicar i posar en valor el nostre producte

.

i incentivar l’ús del cítric a la cuina, més
enllà del seu consum habitual”

Actualitat municipal
Vine al mercat: Compra i et convidem a les Jornades Gastronòmiques de la Clementina
Comprar al mercat municipal té premi, en

les Cases que participen en les jornades.

d’emplenar una butlleta, que trobarà a les

concret un dinar o sopar doble. L’Ajunta-

En el marc de la campanya, durant tres set-

parades del mercat, amb les seues dades.

ment d’Alcanar i el conjunt de paradistes del

manes consecutives, 23 i 30 de novembre i

I així, entrarà al sorteig d’aquests menús,

mercat municipal han impulsat la campanya

7 de desembre, se sortejarà un menú doble

que es farà a través d’Alcanar Ràdio. El pa-

“Vine al mercat: Compra i et convidem a les

d’algun dels restaurants que participen en les

radista Miguel Ángel Barrera serà l’encarre-

Jornades Gastronòmiques de la Clementi-

XXVIII Jornades Gastronòmiques de la Cle-

gat de repartir sort cada setmana: ”Agafa-

na”, amb l’objectiu que la clientela del mer-

mentina. D’aquesta manera, també es volen

rem els paperets de la gent que ha vingut

cat puga guanyar menús dobles als restau-

fomentar les compres al mercat municipal.

rants del Col·lectiu Gastronòmic d’Alcanar i

Per a participar-hi, la clientela del mercat ha
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.

a comprar i sortejarem els restaurants i
els clients al mateix temps!”

Programació de
l’Ajuntament d’Alcanar
per al 25 de novembre
L’Ajuntament d’Alcanar, amb motiu del 25N,

Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, i amb la col·laboració dels

centres educatius i la ciutadania, ha organitzat
actes al voltant d’aquesta data.

DIVENDRES, 25 DE NOVEMBRE, A L'INSTITUT SÒL DE RIU
ESPECTACLE FEMIN(ISMES), A CÀRREC DE LA CIA SINÈRGIA

torns, podrà gaudir de l’actuació. Allí mateix, a

HORARI
9:30H - ALUMNAT DE 4T D'ESO, CICLES I BATXILLERAT
10:30H - ALUMNAT DE 2N D'ESO
12:00H - ACTE INSTITUCIONAL DEL DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
12:15H - ALUMNAT DE 1R D'ESO
13:30H - ALUMNAT DE 3R D'ESO

tucional. I, a més, hi haurà un estand informatiu

**HI HAURÀ UN ESTAND INFORMATIU A LA SORTIDA DE L'ESPECTACLE

El 25 de novembre, al matí, tindrà lloc l’espec-

tacle Femin(ismes), a càrrec de la CIA Sinergia,
formada per artistes del territori. Tot l’alumnat d’ESO de l’Institut Sòl de Riu, en diferents

les dotze del migdia, es llegirà el manifest instia la sortida de l’espectacle.

Femin(ismes) és una obra apta per a tots els
públics de caràcter performatiu i innovador i
amb un component molt fort d’estudi i investi-

gació al darrere. La Cia Sinergia treballa per a
descentralitzar la cultura i apropar-la al territori.
Pretén mostrar les arts escèniques contemporànies a la ciutadania de l’Ebre amb una ferma

DISSABTE, 26 DE NOVEMBRE, A LES 19:30H,
AL CENTRE CÍVIC 1 D'OCTUBRE
LECTURA DEL MANIFEST INSTITUCIONAL
AL CONCERT DE SANTA CECÍLIA DE LA
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA D'ALCANAR

actitud de lluita per les desigualtats.

Posteriorment, el dia 26 de novembre, a les 19.30

.

h, al Centre Cívic d’Alcanar, es tornarà a llegir el
manifest institucional al concert de Santa Cecília
de la Banda Municipal de Música d’Alcanar
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Mirades al comerç

Mirades al comerç

a ser una de les clientes de MónMenut i,

MónMenut

nou establiment amb la intenció de reno-

sentar l’oportunitat de posar-se al capda-

var la imatge i millorar encara més el ser-

vant de la botiga. Després de pensar-s’ho

vei que donen als seus clients i clientes.

bé, va decidir començar un projecte que,

Amb aquest nou establiment, situat a

onze anys després, continua creixent.

superfície de la botiga i, per tant, també la

ampliant els productes que ofereix al seu

zona d’exposició, la qual cosa permet de

establiment i actualitzant les marques

tenir-hi productes de grans dimensions, fet

disponibles per tal d’adaptar-se a les

que ajudarà la clientela a triar millor, tant a

necessitats i preferències de la cliente-

l’hora de comprar com a l’hora de fer les

trobar tot allò que pot necessitar un in-

en puericultura i moda infantil. La seua
propietària, Sabina Beltran, va decidir
emprendre l’aventura gairebé al mateix
moment en què va ser mare. De fet,
aquest és un dels motius que la van endinsar en el sector.
Durant el seu embaràs, la Sabina va passar

Electricitat Sancho

fant des del moment en què naix fins als
setze anys: roba infantil, complements,

citat Sancho va obrir les portes. Des de ben
menuda, la M. José va conèixer l’electricitat
i la lampisteria, l’ofici de son pare. Arribat el
moment de fer el pas a la universitat, la M.
José va renunciar-hi. Després de parlar-ne
a casa i gràcies als coneixements adquirits,
van optar per obrir un establiment dedicat
a cobrir les necessitats dels canareus i ca-
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llistes de naixement o comunió. Així que ja
podeu entrar a la botiga i descobrir, amb
un tracte pròxim i personalitzat, tot allò necessari per a poder escollir amb garanties

joguines de fusta i altres materials de fi-

el millor per als nostres infants.

losofia Montessori, accessoris per a xi-

També podem trobar MónMenut a les

quets d’enguè, així com tot l’apartat de
puericultura. A més, ofereix productes de
primeres marques i novetats que van coneixent a les fires a què assisteixen.

xarxes socials d’alcabàs! i a les seues
d’Instagram i Facebook, des d’on es promocionen totes les novetats i es dona informació de valor per a estar al dia del que

I tindrem MónMenut per a molt de temps,

necessiten els més menuts de casa.

nareves en qüestió d’il·luminació, electrodo-

plements per a la llar, passant per articles

Quan van obrir la botiga, van haver de

bany, entre molts altres productes. Ofereix

el cognom familiar, van dir-se Electricitat

Actualment, l’equip d’Electricitat Sanc-

mèstics i complements per a la casa.

posar-hi un nom comercial i, mantenint
Sancho.

Quaranta anys han passat des que Electri-

l’avinguda de Catalunya, s’ha augmentat la

Durant aquest temps, MónMenut ha anat

la. Així, quan entrem a la botiga, podem

MónMenut és una botiga especialitzada

i és que, recentment, han inaugurat un

poc després de donar a llum, se li va pre-

de decoració, estris de cuina i articles de
un ampli ventall de primeres marques.

ho el formen la M. José i el seu home,

Es van instal·lar al magatzem de la fa-

José Ángel, que va començar a treballar

Sancho i com a punt de venda i atenció

avui dia, s’encarrega de les instal·laci-

perfecte que permetia de comprar els

M. José atén i aconsella la clientela en

feia la instal·lació i es reparaven les ava-

productes o de fer les llistes de noces.

mília, que servia de taller per a Antonio

a l’empresa amb Antonio Sancho i que,

per a la filla. Així, van crear un tàndem

ons i reparacions. Per la seua banda, la

aparells domèstics al mateix lloc on es

temes de decoració i a l’hora de triar els

ries. Temps després, el magatzem es va

Després de tants d’anys, continuen donant

adaptar per a convertir-se en l’establiment que avui coneixem.

el millor servei a la ciutadania. Tot i això, no

hi ha plans a llarg termini, ja que les noves

Al començament, a la botiga s’hi trobaven

generacions de la família han triat camins

Això, a pur de temps, s’ha anat ampliant

sa el petit comerç també són una preocu-

tat als canvis i necessitats de la clientela.

pilar fonamental del municipi i que s’ha de

tics i il·luminació fins a accessoris i com-

portància que ha tingut fins ara

sobretot il·luminació i electrodomèstics.

diferents. Les dificultats per les quals pas-

amb noves línies de productes i s’ha adap-

pació per a M. José, que creu que és un

Avui, la seua oferta va des d’electrodomès-

treballar per a mantenir-lo viu i amb la im-

.

DESPESES

Liquidació Festes
de Maig 2022

ORQUESTRES I ESPECTACLES

TOTAL:
TOTAL
IVA INCLÒS

143.875,95 €

SONORITZACIÓ PLAÇA DE BOUS

742,00 €

CONCERT “PORTO BELLO”		

7.260,00 €

MATERIAL PIROTÈCNIC BOUS

250,47 €

RIDER “PORTO BELLO” 		

3.630,00 €

VESTUARI COMISSIÓ DE BOUS

709,30 €

ORQUESTRA ATALAIA		

6.655,00 €

TAXA ADMINISTRATIVA CORREBOUS

ORQUESTRA MONTESOL		

7.502,00 €

LA MOVIDA			

3.025,00 €

INFANTIL - “AMBAUKA”		

2.099,35 €

EQUIPS DE SO “AMBAUKA”		

1.089,00 €

ACTUACIÓ DJ			

942,00 €

TOTAL			
SERVEIS DE SEGURETAT I SANITARIS

32.202,35 €
TOTAL
IVA INCLÒS

- GENCAT			

TOTAL		

61,35 €

42.597,62 €
TOTAL
IVA INCLÒS

ALTRES SERVEIS
REFORÇ BRIGADA MUNICIPAL
AMB PERSONAL EXTERN		

1.960,00 €

REGAR TERRENYS FOCS ARTIFICI

242,00 €

REGAR PÀRQUINGS FESTES MAIG

1.452,00 €

ACTUACIÓ TEL·LÚRIC		

142,50 €

219,52 €

INFANTIL - “XIM”			

810,00 €

SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA 4.474,47 €

CINEMA FAMILIAR			

1.149,50 €

TOTAL			

TARDES INFANTILS		

2.178,00 €

CRAZY JUMP RACE		

3.267,00 €

TRANSPORT SANITARI		

SUBMINISTRAMENT

INFRAESTRUCTURA I MATERIAL

4.693,99 €

TOTAL
IVA INCLÒS

LLOGUER ESCENARIS, CADIRES,
CARPES, PERSONAL
MUNTATGE, ETC.		
LLOGUER CABINES WC		

16.782,70 €
1.771,05 €

LLOGUER MÒDULS GRADERIA
PORTÀTIL			

3.630,00 €

LLOGUER MÒDULS GRADERIA
ADAPTADA			

592,90 €

LLOGUER GRUPS ELECTRÒGENS

256,91 €

TOTAL		
ACTES TAURINS TOTAL

ESPECTACLE “BOUS PER
LA SERRETA”			

1.815,00 €

MATERIAL PIROTÈCNIC 		

207,95 €

XARANGA			

5.566,00 €

CASTELL FOCS ARTIFICI		

3.025,00 €

CORREFOC			

1.200,00 €

FLORS DIADA DE SANT ISIDRE

136,13 €

PROGRAMA DE FESTES		

2.259,84 €

TIQUETS SOPAR POPULAR		

160,33 €

TOTAL			

25.571,25 €

ÀPATS POPULARS I PRODUCTES

TOTAL
IVA INCLÒS

23.033,56 €
TOTAL
IVA INCLÒS

CONTRACTES RAMADERIES BOUS 24.018,50 €
SERVEIS COL·LEGI VETERINARIS

3.039,90 €

CERTIFICAT ARQUITECTE TÈCNIC

1.044,10 €

PÒLISSES D’ASSEGURANCES

5.200,00 €

ASSISTÈNCIA MÈDICA		

2.450,00 €

SERVEI TRANSPORT SANITARI

3.146,00 €

REGAR PLAÇA DE BOUS		

1.936,00 €

ALIMENTARIS
SOPAR POPULAR 		

11.616,00 €

ÀPATS ACTIVITATS POPULARS

4.161,18 €

TOTAL		

15.777,18 €

TOTAL		

143.875,95 €
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Per altra banda, segons alguns mitjans de comunicació, el sector

turístic de la demarcació de Tarragona i la Federació Empresarial
d’Hostaleria i Turisme de Tarragona, han fet un balanç positiu de

les pernoctacions a tot el territori encara que no s’hagi arribat al
El pressupost municipal és el full de ruta de qualsevol govern per tal
d’assegurar el benestar dels ciutadans i ciutadanes i les inversions
que cal fer per a fer efectiu aquest benestar. Una cosa que entén
tothom menys el nostre alcalde que, tot i tenir majoria absoluta, el
què significa que els pot aprovar amb temps i forma, li ha importat
ben poc no tenir pressupostos actualitzats i que estiguéssim tot
el 2022 amb els pressupostos prorrogats de l’any anterior que res
tenen a veure amb la situació actual del nostre municipi.

punt de com ho vam deixar quan va començar la pandèmia.

Algú pot pensar que això no ens afecta, però ben lluny de
realitat, ens afecta en la vida quotidiana i en què no es veu cap
perspectiva d’un futur millor. A tall d’exemple, tots els pobles de
les Terres de l’Ebre de les dimensions del nostre, aquest any han
pogut rebre milions d’euros dels Fons Europeus, menys el nostre
perquè no pot afrontar inversions per manca de pressupost.
Aquesta desídia ha fet que perdéssim un any, que sumats al de
la pandèmia ja en portem tres en què un any sí, l’altre també, el
nostre municipi va perden pistonada. Així, a Alcanar, les Cases
i Alcanar-Platja, les coses no funcionen! Quin futur ens espera
d’un govern com el que tenim que no fa més que lamentar-se i
no aporta solucions? Hi ha una dita ben certa que diu: Si hi ha un
problema i no el soluciones, formes part del problema, així que o
hi ha un canvi o no hi ha futur.

de divises que això comporta, riquesa local poca. Serveis bàsics

Nosaltres estem disposats a assumir el repte que se’ns planteja,
i la nostra portaveu i regidora a l’Ajuntament ha fet un pas
endavant i ha acceptat ser la candidata a l’alcaldia a les pròximes
eleccions municipals. Només amb ella podem recuperar aquella
empenta i il·lusió que caracteritza a la nostra gent, per impulsar
un projecte de poble que aglutini a tothom, per tal d’assolir una
transformació social i col·lectiva basada en l’esforç, honestedat,
coherència i treball al costat de les persones. Amb molta cura
de tots els sectors productius, impulsant les estratègies per
a la competitivitat de l’economia i de l’empresa i que tingui en
compte els principis de tota la cadena de valor: la producció, la
transformació i la comercialització.

Un any més comença la temporada dels cítrics amb la incertesa de
saber com sortirà el preu del nostre treball al camp, i les previsions
no són molt bones. Una vegada més, les situacions meteorològiques ens han jugat una mala passada, les elevades temperatures,
les gelades del mes d’abril, i la sequera d’estos últims mesos, han
tingut conseqüències devastadores per la majoria de cultius. Això
vol dir que un any més el pagès tornarà a patir, tornarà a sofrir la
davallada del seu producte com de costum, com es diu al vocabulari canareu, (quan no cols, són bledes) però aquí estem.
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Ens hem parat a pensar aquí, al nostre poble, si anem per bon
camí? S’ha acabat un cicle? Estem preparats per poder continu-

ar així? O hem de diversificar la nostra economia, buscar altres

sortides que puguen donar al municipi el caràcter que sempre ha

tingut? Els joves marxen a estudiar fora, la gran majoria per no

dir tots, ja no tornen no tenen sortida aquí, aproximadament el
80% de la mà d’obra per collir és tota d’altres països, en la fuga

els mínims, les empreses externes que venen a treballar aquí al
municipi, s’enduen el capital a invertir als seus municipis, aquí ni
cinc de calaix.

O canviem el sistema, projectant el poble per un altre camí, o
estem condemnats, com bé es diu a l’editorial de l’últim exem-

plar del Rafal, l’economia canareva se sustenta sobre unes bases

relativament febles, la continuïtat de les quals no està garantida de cara al futur. Per això estem condemnats a ser un poble

dormitori. Repeteixo, si volem tirar endavant, hem de diversificar
l’economia i encaminar-la cap a un lloc digne de cara al futur.

Deslleialtat amb el poble
Si ens remuntem al febrer del 2021, en aquest moment surt
la notícia que l’ajuntament d’Ulldecona es planteja portar
als tribunals a la Generalitat de Catalunya pels ajuts dels
aiguats de l’octubre del 2018, i on l’alcalde d’Alcanar proposa
a l’ajuntament d’Ulldecona fer un front comú davant aquest
anunci de presentar un contenciós administratiu contra la
resolució de la Generalitat.
Concretament, aquestes declaracions surten publicades el dia
2 de febrer, on l’alcalde canareu arriba a fer afirmacions com,
“Si ha de fer alguna acció d’aquestes característiques,
l’alcaldessa d’Ulldecona ens tindrà al seu costat”. Aquestes
declaracions no van ser gratuïtes, tot just les diu a les portes
de les eleccions a la Generalitat de Catalunya, les quals es van
celebrar el 14 de febrer, uns dies després. Clarament estan dites
baix un marc electoral.
Aquestes eleccions porten canvis en diferents conselleries i
òrgans de govern de la Generalitat. La conselleria de Presidència
passa i també el delegat de govern a les Terres de l’Ebre entre
altres. Elements senyalats amb duresa per l’alcalde.
Ara fa uns dies tornava a sortir la notícia que l’ajuntament faldut
havia fet efectiu el contenciós administratiu contra la Generalitat.
Davant aquest fet, el nostre grup municipal va fer la pregunta al

Els grups municipals opinen
ple ordinari del mes de setembre, sobre quines intencions tenia
l’ajuntament d’Alcanar davant aquest fet vers les declaracions
que havia fet l’alcalde d’Alcanar en el seu moment.

cruïlles de la Ronda del Remei ja que l’ordenació urbana de
les vies perpendiculars sí que son competència municipal.

La resposta ens va deixar perplexes, com l’alcalde d’Alcanar
es desdeia de tot el que prèviament havia dit, argumentant
literalment “l’ajuntament d’Alcanar ja està embolicat en
massa processos judicials per iniciar-ne un altre”. Amb això,
és evident que l’equip de govern està al servei del partit i no pas de
la ciutadania canareva. Defensen els seus interessos particulars,
obeint les directrius de partit. En aquelles declaracions del 2 de
febrer també manifestava l’alcalde amb un to patriòtic el següent,
“Sempre hem defensat els interessos del nostre municipi,
independentment dels colors que hi hagi a la Generalitat”.

Octubre de 2022

És per això que considerem l’actitud del nostre màxim
representant polític local com a deshonesta i traïdora amb el
poble d’Alcanar, on simplement obeeix a interessos particulars
i renunciar a fer valdre els interessos d’Alcanar.

Mirem de ficar solució a les problemàtiques de la Ronda
del Remei?
Un fet incontestable al nostre municipi és la perillositat de la
via interurbana de la Ronda del Remei, on sembla que per ara
l’equip de govern d’ERC no hi fica solució per tal de mitigar-ne la
perillositat. Per ara no mos consta que s’haiguen fet gestions, ni
actuacions en esta via de titularitat supramunicipal, concretament,
del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya.
Tal i com vam fer durant el mes juliol on vam aportar possibles
solucions per a mitigar els efectes de l’onada de calor en les
persones més vulnerable del municipi, des de la CUP Alcanar
– les Cases en este assumpte d’afectació local també volem fer
aportacions des de l’oposició i evidenciant que per a ser proactiu
en la governança no cal formar part del govern local, sempre
que este tingue la voluntat d’escoltar propostes externes.
Algunes propostes, lògicament no són competència municipal
però si és l’ens municipal que ha de sol·licitar l’actuació
del Departament de Territori – en mans d’ERC actualment
– en matèria de la reducció de la velocitat permesa o en la
col·locació de passos elevats a la via o en els propis passos
de vianants.
Ara bé, hi ha actuacions que sí son de competència municipal
com la utilització de radars pedagògics i no radars amb
finalitats merament recaptatòries. O actuar en les cruïlles
mitjançant la col·locació d’espills que permetin una millor
visibilitat o estos mateixos xamfrans pintar-los amb una línia
groga per tal de que no aparquen, ni estacionen vehicles. Un
altra possible solucions si les línies grogues dels xamfrans no
són prou efectives, seria la instal·lació de pilones de plàstic o
aparcaments per a motocicles i així guanyar en visibilitat a les

Assemblea Local CUP Alcanar – les Cases
Alcanar i les Cases, el Sénia, Països Catalana

25N, continua la lluita contra la violència sexual
La violència contra les dones és una realitat persistent que
es manifesta de formes diverses: sexual, econòmica, laboral,
psicològica, institucional. L’herència que ens ve d´un sistema
social que situa els homes en una posició dominant i superior
envers les dones.
Justificar qualsevol d’aquestes formes de violència no es pot
ni consentir ni tolerar. La comprensió de totes les formes de
violència envers les dones és fonamental per executar polítiques
públiques amb mesures de prevenció i abordatge que combaten
els estereotips de gènere, i hem de partir de la premissa que es
tracta d’una violència que patim les dones pel sol fet de ser-ho, en
el marc d’unes relacions de poder desiguals entre homes i dones.
Ens cal abordar de manera prioritària les violències envers les
dones mitjançant la implementació de polítiques públiques
preventives, per tal d’actuar sobre les discriminacions
i vulneracions dels drets humans de les dones i crear
dinàmiques de treball cooperatiu i transversal.
Des de l’equip de govern hem assumit el compromís de treballar
per desplegar accions que posen fi a les violències masclistes i
garantir l’atenció i recuperació de les víctimes. El 2022 ens hem
adherit al protocol contra les violències masclistes en espais
d’oci, del Consell Comarcal del Montsià; hem implementat
els punts lila en els espais d’oci nocturn, així com diferents
campanyes de conscienciació a través dels comerços locals;
formacions al personal de l’Ajuntament, tècnics i Policies
Locals, i membres de l’equip de govern; formació específica
en accions contra les violències masclistes per part de la
tècnica en polítiques d’igualtat; difusió, a través dels mitjans de
comunicació locals, dels telèfons i espais d’atenció a les dones
en situació de risc; l’ampliació de recursos humans i econòmics
en l’àmbit de la dona. I el treball conjunt amb els centres
educatius del municipi per a la sensibilització dels nostres
infants i joves, per un municipi lliure de violències masclistes, en
defensa de la llibertat i la igualtat efectiva entre dones i homes.
El nostre grup municipal aposta per aquestes polítiques públiques
de reparació i recuperació de les víctimes, evidentment; però
som conscients que només des de l’educació en tots els seus
àmbits (familiar, escolar, social) podrem erradicar la violència
masclista; només amb polítiques de sensibilització, de prevenció
i de formació aconseguirem una societat amb igualtat efectiva.
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La gestió de les inundacions d’Alcanar té un paper rellevant en
el Dia de la Protecció Civil de Catalunya 2022
El dissabte 15 d’octubre, es va celebrar a

nitzacions col·laboradores en l’àmbit de la

ció Civil davant l’emergència i la gran

l’Institut de Seguretat Pública de Catalu-

protecció civil.

nya el Dia de la Protecció Civil de Cata-

onada de solidaritat que vam rebre a

L’objectiu de la jornada va ser fomentar

Alcanar, les Cases i Alcanar Platja a

lunya 2022.

la relació entre els organismes vinculats

través del punt de coordinació de vo-

Els aiguats del setembre del 2021 va ser

a la protecció civil i la DGPC i crear un

luntariat ocasional. Vam ser capaços

un dels casos estudiats en la jornada, per

espai per a compartir experiències i co-

la gestió i la coordinació municipals que

neixements, amb la voluntat d’esdevenir

d’unir el treball conjunt, l’organització,

es van fer durant el temporal i per les tas-

un punt de trobada i de reconeixement

ques d’atenció a la població, neteja i recu-

per a totes aquelles persones i organitza-

peració de les zones negades.

cions que treballen per millorar la gestió

Meritxell Ulldemolins, regidora de Joven-

d’emergències i reduir-ne l’impacte sobre

la coordinació i la comunicació”.
En el marc d’aquest acte també es van
lliurar distincions en matèria de protecció
civil. La segona medalla d’argent que es
va lliurar va ser per a Francesc Xavier Mar-

tut i Participació Ciutadana de l’Ajunta-

la societat.

ment d’Alcanar, va participar en una de

En la primera taula redona de la jornada

les taules redones i Francesc Xavier Martí,

(”L’Administració local i l’atenció a la ciu-

responsable de Protecció Civil d’Alcanar,

tadania en emergències”), hi va participar

va ser distingit amb una medalla d’argent.

Meritxell Ulldemolins, juntament amb Lau-

A l’acte hi van assistir unes 400 persones,

ra Poblet, regidora de Comunicació de

cloenda de la jornada el conseller d’Inte-

l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà), i

rior, Joan Ignasi Elena, va assenyalar que

Josep Lluís Pouy, tècnic de protecció civil

patim la realitat del canvi climàtic de forma

entre personal tècnic i voluntari de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC),

tí, responsable de Protecció Civil i sotsinspector de la Policia Local d’Alcanar.
Pel que fa a les emergències climàtiques,
com la que es va viure al municipi, en la

alcaldes i alcaldesses, així com represen-

de l’Ajuntament de Blanes (Selva).

tants dels ajuntaments catalans, dels ser-

Meritxell Ulldemolins va posar en valor “la

cessitat d’uns serveis públics d’emer-

veis d’emergència i de seguretat i d’orga-

gran tasca que es va fer des de Protec-

gències”, va manifestar

18

severa: “És cada dia més evident la ne-

.

Vida local
La Fundació Pere Mata finalitza consciència l’alumnat d’Alcanar sobre
la salut mental a través de la rehabilitació del pati de l’escola
El 21 d’octubre, a l’Escola Joan Baptista Serra, d’Alcanar, es va celebrar l’acte de cloenda del projecte de rehabilitació del pati d’aquest centre educatiu
de titularitat municipal. L’actuació ha durat mesos i ha tingut com a objectiu
principal sensibilitzar els infants respecte a la importància de la salut mental.
La Fundació Pere Mata ha portat a terme el projecte gràcies a una subvenció
de 6.834,66 euros, atorgada per la Diputació de Tarragona dins la línia de programes i projectes adreçats a promoure la salut pública.
Tal com ha explicat Enric Cardús, gerent de la Fundació Pere Mata, el projecte té dos vessants: “D’una banda, s’ha fet el treball al pati i, de l’altra,
s’ha sensibilitzat contra l’estigma que pateixen les persones amb malalties mentals, unes persones que han compartit el seu temps i treball amb

l’alumnat i el professorat i que han pogut demostrar que són excel·lents”.
D’aquesta manera, l’estudiantat de l’escola i 26 usuaris i usuàries de la Fundació Pere Mata han dut a terme la majoria d’activitats físiques de manera comunitària, fomentant les capacitats de les persones que es troben en el servei
prelaboral de la Fundació i, alhora, reforçant el treball d’educació en valors,
amb la finalitat de conscienciar l’alumnat sobre la importància de tractar la
salut mental amb normalitat.
En aquest sentit, el director de l’escola, Josep Enric Forcadell, ha destacat
que amb aquesta actuació comunitària s’ha fet un pas més “per a canviar el

món”. “Tal com diu l’Agenda de les Nacions Unides, hem promogut una
educació inclusiva i de qualitat, garantint una vida sana i promovent el
benestar de les persones.”, ha afegit.

Maribel Ramon, regidora d’Educació, ha resumit el propòsit d’aquesta acció:
“La societat és diversa. Amb aquest projecte hem treballat diferents enti-

tats i hem demostrat que no només hi guanyen les persones usuàries de
la Fundació Pere Mata, sinó també el conjunt de la ciutadania”.

Entre les actuacions que s’han fet, hi ha el manteniment d’exteriors, que inclou
la repintada de la paret, la pissarra i els bancs, la neteja del rogle de l’hort i la
creació d’una tanca de llapis amb fusta. L’alumnat de cicle inicial i mitjà hi ha
col·laborat pintant els llapis de la tanca.
Per tal de promoure la cura, el benestar i la reflexió i fomentar la interacció dels
xiquets i xiquetes amb espais naturals, s’ha dissenyat un bosc amb la plantada
d’arbres i arbustos i s’ha confeccionat un hort amb jardineres de fusta per a
conrear-hi verdures de temporada. Els xiquets i xiquetes més menuts, de cicle
d’infantil, s’han encarregat de sembrar-hi les llavors.
També s’han creat racons de joc i s’hi han instal·lat una cuineta i un mercat
construïts pels membres del servei prelaboral, i també s’han dibuixat jocs tradicionals en terra. Finalment, s’ha ideat i pintat un mural de les emocions i una pa-

.

ret dels valors amb l’alumnat de cicle superior, cosa que ha permès de treballar
els valors vinculats a la promoció i acceptació de la salut mental, després d’una
xarrada participativa dinamitzada pel personal de la Fundació Pere Mata
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Vicen Chimeno presenta la guia de muntanya

Lo Montsià. La talaia que mira a la mar
Vicen Chimeno Biel acaba de publicar Lo

de baixa com a conseqüència d’un

frescor i l’entusiasme que Vicen transmet

Montsià. La talaia que mira a la mar. Més

accident.

en cada revolt. Per la seua banda, Beltran

d’un centenar de persones van acudir a

començar a forjar la idea d’aquesta guia

l’acte de presentació que va tenir lloc el 14

i a redactar-ne el contingut. L’objectiu

d’octubre al Centre Cívic Trinitari Bel. La

no és altre que posar a l’abast de tothom

guia, publicada per l’editorial Piolet, descriu
catorze recorreguts pel vessant marítim de
la serra, una proposta ideal per a endinsarnos al nostre patrimoni natural més pròxim.
Citricultor,

tècnic

de

manteniment

d’instal·lacions esportives i monitor de
senderisme,

Vicen

és

un

apassionat

Va

ser

llavors

que

vaig

unes sortides assequibles a través de
les quals donar a conèixer el patrimoni
natural que ens envolta i reivindicar la
cultura d’anar a la muntanya a respectar,
veure, sentir, escoltar, olorar i tocar la
grandesa de la serra del Montsià i els
seus voltants”, explica Vicent.

de l’esport i del territori i té una gran

Catorze rutes de senderisme

coneixença

La guia excursionista que ens presenta

del

Montsià

i

dels

seus

paratges. En el seu temps lliure, li agrada
practicar la majoria de modalitats d’esport
de muntanya: alpinisme, escalada en roca
i gel, barrancs, surf de neu, espeleologia i
córrer, així com vela lleugera (kite) i bicicleta
tot terreny. Fa molts d’anys que col·labora

Vicen descriu catorze rutes que van dels
3,5 quilòmetres de la més curta fins als
14,9 de la més llarga. Transcorren per
tot el vessant marítim de la serra dels
Collets, la Cogulla, la serra del Montsià i
els voltants, amb un recorregut total de

amb l’Agrupació Excursionista d’Alcanar

113 quilòmetres. Aquests trajectes estan

i és monitor de senderisme a les sortides

recomanats per a tots els públics, ja que

en família que organitza l’entitat des de fa

la dificultat és baixa, llevat d’alguna en què

cinc anys. A través d’aquestes sortides

és mitjana, però sempre assequible per a

s’encarrega de transmetre els valors de la

tots els excursionistes.

muntanya amb la seua innata naturalitat.

La guia està prologada per Àngela Buj

“El 2017 vaig haver d’estar nou mesos

i Joan Bta. Beltran. Buj fa referència a la

explica que “aquesta guia és fruit de

la passió de Vicen per la muntanya
i per la recerca toponímica, esdevé

tota una invitació a gaudir de les
històries humanes i d’altres contalles

que ens permetran conèixer indrets,
raconades i paratges d’extraordinària
bellesa

i,

alhora,

recuperar-ne

riquesa patrimonial, natural, cultural,
històrica, etnològica i agrària, per tal de
preservar-la i valorar-la”.
El regidor Jordi Bort ha explicat que des
de l’Ajuntament d’Alcanar, a través de la

Regidoria d’Esports, “hem ajudat molt,
des del punt de vista del contracte amb

l’editorial Piolet, per a que la guia fos

.

viable. A partir d’aquí, s’hi han sumat
altres

institucions

que

també

aportat el seu granet de sorra”

Recomanacions literàries
01

Memòria de noia
Annie Ernaux
Angle Editorial

És l’estiu de 1958. Lluny, per primera vegada, de la família mentre fa de monitora de colònies,
una xica de divuit anys s’endinsa audaçment al món: l’amor i el sexe, el desconcert de ser
jove, els remordiments, les ànsies de ser lliure i adult... A Memòria de noia, Annie Ernaux rememora la seua primera nit amb un home, una nit que li deixarà una marca indeleble: durant
dècades no es voldrà reconèixer en aquella «noia del 58». Fins que passats més de cinquanta
anys es veurà, per fi, capaç d’enfrontar-s’hi –es capbussarà en fotos i cartes d’aquell temps,
il·luminarà de nou els records refusats–, i escriurà aquestes pàgines escatxillades d’inquietuds i dolors secrets, de violència, vergonya i silencis, que són un retrat intimíssim de la seua
joventut.
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la

han

Cultura
Àngel Beteta cedeix a la Biblioteca Trinitari Fabregat
el seu treball de final de grau, en què analitza la
radicalització islamista violenta dels jóvens a Occident

La passió per l’estudi d’Àngel Beteta l’ha
dut a graduar-se enguany en Criminologia.

dent. Per a entendre aquest fenomen ha

Beteta ha elaborat aquest treball amb l’ob-

llegit els principals experts en la matèria, ha

jectiu d’esbrinar per què determinades

revisat documentals i ha assistit a xarrades i

En el seu treball de final de grau (TFG) “Re-

conferències que versaven sobre això.

visió i anàlisi de la radicalització islamista

Malauradament els dies 16 i 17 d’agost

violenta dels joves a Occident”, estudia

de 2017 han quedat gravats en el nostre

en profunditat els principals factors que

imaginari col·lectiu i lligats a la història –

predisposen a la radicalització violenta

trista- del nostre poble. Tristament el nom

d’alguns jóvens musulmans occidentals i
analitza el cas específic dels jóvens terroristes de Ripoll, autors dels atemptats de
Barcelona i Cambrils del 2017.

d’Alcanar ha quedat lligat per sempre més
al fenomen gihadista en uns atacs que mai
no haguessen hagut de succeir. Per a tancar ferides i amb l’ànim de comprendre mi-

Àngel Beteta Molina (1975) és graduat en
Dret (2016) i Criminologia (2022) per la Universitat Oberta de Catalunya. Actualment
és caporal de la policia local de la Ràpita.
Sempre ha tingut interès en el fenomen

llor per què van passar aquests atemptats,
molt abans de la realització d’aquest TFG,
el tema ja estava decidit. Parafrasejant
Hénin (2017), vèncer el terrorisme implica
sobretot entendre’l. La voluntat d’aquest

terrorista gihadista, sobretot a partir de la

TFG és descobrir els principals factors de

declaració de l’autodenominat Estat Islà-

risc i de vulnerabilitat d’aquesta minoria de

mic el 2014, que va provocar un augment

persones que es converteixen en terroris-

important d’atacs en ciutats occidentals

tes i els models més actuals que expliquen

perpetrats per unes persones inspirades o

el seu procés de radicalització, per a aca-

dirigides per aquesta organització terrorista

bar-ho contrastant amb el que es complia

que havien nascut o s’havien criat a Occi-

en el cas de la cèl·lula de Ripoll.

02

persones musulmanes que viuen i estan
sociabilitzades a Occident es radicalitzen
i acaben cometent atemptats. Aprofundeix
en l’estudi de diferents models explicatius del procés de radicalització i exposa
els principals factors que predisposen a la
radicalització violenta d’alguns jóvens musulmans occidentals. Identifica també els
factors de risc o de vulnerabilitat que van
facilitar el procés de radicalització dels jóvens de Ripoll i desengrana l’estructura de
la cèl·lula gihadista de Ripoll.
Igual que el fenomen dinàmic que estudia,
aquest TFG és revisable i refutable, però
el seu objectiu és entendre millor què va
passar i, sobretot, fer-nos pensar en què
es va fallar a tots els nivells per a no haver
sabut aturar aquesta barbàrie. Per a finalitzar, i per defecte professional, també
pretén ser una reivindicació de les polici-

.

es locals, les quals, a criteri personal, són
les grans oblidades en la política i la lluita
antiterroristes

El violí d’en Patrick
Quentin Blake
Editorial Blake Books
Parlar d’un llibre de Quentin Blake és parlar de l’obra d’un autor i
il·lustrador de la categoria d’uns dels clàssics encara vius del gènere. Hereu de la tradició i l’escola del seu país, Sir Quentin Blake
continua la tradició de 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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Tauler d’anuncis

Oberta la convocatòria d’ajuts i subvencions: llibres
escolars, beques de transport, assistència a llar
d’infants, i entitats socials i culturals
L’Ajuntament d’Alcanar ha obert la convocatòria dels següents ajuts i subvencions.
La data límit de presentació de sol·licituds és l’1 de desembre de 2022 (inclòs):
- Beques de transport per a estudis postobligatoris del curs 2021-2022:
Les beques fan referència al transport per a estudis postobligatoris de batxillerat modalitat artística, cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau
superior, estudis superiors de l’àmbit artístic, estudis universitaris i estudis de
grau. Es destinen a estudiants empadronats al terme municipal d’Alcanar i es
concedeixen per estudis que no es puguen cursar al municipi perquè no consten en l’oferta acadèmica de cap dels centres educatius. Estaran exemptes de
les restriccions de modalitats de batxillerat i cicles formatius les persones que
acrediten cursar els estudis fora del municipi per especificitats concretes.
- Adquisició de llibres escolars per al curs 2022-2023: Es tracta d’ajuts individuals per a l’adquisició de llibres escolars, d’acord amb la competència en
matèria d’educació que estableix la normativa local i, concretament, l’Ordenança general d’atorgament de subvencions de l’Ajuntament d’Alcanar.
- Ajuts per assistència a llars d’infants: Cobreixen l’assistència a llars d’infants
el curs 2021-2022 (mesos de setembre a juny, ambdós inclosos), d’acord amb la
competència en matèria d’educació que estableix la normativa local i, concretament,
l’Ordenança general d’atorgament de subvencions de l’Ajuntament d’Alcanar.
- Subvencions a entitats socials i culturals: Aquestes subvencions es destinen a finançar projectes o activitats que tinguen com a objectiu donar suport
a l’activitat cultural o social al municipi d’Alcanar. Fomenten projectes d’interès
públic que tinguen per finalitat les activitats culturals i socials, escolars o populars, dutes a terme per les entitats del municipi. El període d’execució de les activitats subvencionables de cada convocatòria comprèn des del desembre del
2021 fins a l’octubre del 2022. Les entitats culturals i socials han de presentar
tota la documentació electrònicament, ja que són persones jurídiques.

.

>> La ciutadania i les entitats poden descarregar les bases amb tota la informació i el model de sol·licitud des del web alcanar.cat
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Homenatge a don Josep Matamoros*
la sessió de la setmana passada, pren la pa-

bon escriptor crític. (El senyor Bayerri, en

raula el batlle senyor Chimeno, el qual molt

Correo de Tortosa).

emocionat diu: Que el Ajuntament el qual te

Acaba dient que un li va dir una vegada que a Al-

l’honra de presidir, fent-se ressò del sentí tot
el poble d’Alcanar, i fent seva la proposició del
marqués de las Atalayuelas, el qual demanaba
es donés el títol de fill predilecte al il·lustre canonge don Josep Matamoros, per la seua gran
obra “Historia de mi pueblo. Alcanar”, per unanimitat, acorda donar-li aital títol.
Parla del gran esforç que representa l’obra del
senyor Matamoros, acaba entregant el títol al
senyor canonge Matamoros en nom de tot el
poble, i donant-li una abraçada per tots. (Forts
aplaudiments).
El senyor batlle demana dirigisquin la paraula
al públic per parlar de l’obra del senyor Matamoros, al regidor senyor Valls i al senyor rec-

Una ruxada de claror hi hagué avui al nostre
poble. El màgic horitzó va entrar radiant de
melangiosa alegria dins nostres ulls. Es jorn
esplendorós, jorn radiant d’amors envers eixa
personalitat aimada. Jorn dels que considerem
immortals en la nostra vida. Ens ha fet ofrena
el nostre coterrani del tresor més sublim que
mai podiem desitjar. Ha introduit la joia que ha
de esser vullguda dels veritables fills del poble,
joia que amb ella ressuciten somnis morts, joia
que dona alliberament a les nostres costums,
a la nostra parla...; joia sagrada i victoriosa.
Aquesta ofrena, aqueix tresor, era mereixedor d’un acte d’agraiment, el qual demostrés
carinyosament el veritable amor que envers
ell sentim; acte coronat de docesa, acte en el
qual posem el nostre segell característic de
veritables canareus.

xia, i que mossen Matamoros ens ha ensenyat
el què tenim a casa nostra. (Forts aplaudiments
coronen l’oració de nostre ancià senyor rector).
El senyor secretari de l’Ajuntament ens llegeix
un vell discurs, escrit espressament per aital
acte per el senyor Vergés. (Es molt aplaudit).
Fet silenci, parla el homenatjat, el qual diu, verament emocionat, que si mai s’ha sentit amb
poques forces per dirigir la paraula, es ara,
perque en aquests moments te la satisfacció
més gran que mai ha tingut, està commogut
com mai hi hagi estat, ens diu li perdonem la
fent un grandiós parlament com mai ha fet per

curs dient: Convidat per les paraules del senyor batlle a que digui alguna cosa sobre
l’Historia de Alcanar de nostre, no li vullc dir
il·lustre, ni senyor canonge, de nostre mossen
Pepe, el canareu aimantíssim de son poble, he
de dir que no la he llegit amb fruició i gust una
vegada, sino dos. I he de dir-vos una cosa:
que l’autor, per fer aquesta obra, no tant sols
li ha costat molt d’arreplegar tot els diferents
documents que en ella es troben, i molts dispendis, puix tot això ho ha vençut amb sa voluntat, sino que a l’Historia hi ha posat troços
del seu cor. I sent així, res més natural que tots
els canareus dirigisquem la vista en ell i agraïts
li expressem nostra voluntat per mitj d’aquest
pergamí concedint-li el títol de fill predilecte
del seu poble. (Molt bé).
ball gegantí fet per mossen Matamoros, tan

Matamoros pronuncià un bonic panegiric, es

Acaba son ben fet discurs, demanant una

dirigiren, precedits de la banda municipal de mú-

abraçada a mossen Matamoros, i donant-li un
visca que es contestat per tots els presents.

dats, a Casa la Ciutat, i ja en el saló de sessions;

(Se senten forts aplaudiments).

es celebrarà l’acte de entregar el títol de fill predi-

Pren la paraula el senyor rector. Diu que el llibre

artístic pergamí, obra del senyor Cerveto.

en això, que hi havia molt, però que no es conei-

El senyor Valls comença son improvisat dis-

sols li pot pagar Deu.

lecte de la ciutat al senyor Matamoros. El títol, un

dre va veure que hi havia algo mes. Vulguent dir

seva incertitut en les paraules, encara que està

Després de l’ofici, en el qual el il·lustre senyor

sica, el homenatjat, el Ajuntament en plé i convi-

canar només hi havia garrofes, però quan va vin-

tor; i cedeix la paraula al primer.

Després de parlar sobre l’obra, diu que el tre***

Ara fa...

de mossen Matamoros ve a ser com el vestit de
nostre poble: que aquest estaba batejat, pero

el que logra emocionar a tots) perque – diu“quan el cor palpita, la llengua no vibra...” “i
em sento una cosa al mes fons del cor que em
puja amunt, amunt, fins a la gola i no em deixa parlar...”. (Entusiasma aqui de tal manera
al public, que prorrumpeix en frenètics aplaudiments, els quals obliguen al fogós orador a
interrompre per bon rato son bell parlament).
Ens diu que el seu llibre no és obra de un dia,
si no d’anys i anys, per que des de petit quan
estaba al col·legi de Sant Josep, quan trobava una nota sobre Alcanar, la guardaba, i així
han anat passant any i any recullin notes poc
a poc, i per això hu ha dit be el amic Valls per
que veritablement, ho confeso, he posat en
l’Historia del meu poble, troços del meu cor,
tota la meua voluntat, i per si mai l’he oblidat,
aquí está aquesta meva obra, penyora de que
per mai més l’oblidaré. (Molt bé. Forts aplaudiments que altra vegada interrompen a l’orador).
Ja més serenat, dona gracies a tots i cada hu
que directa o indirectament l’ha ajudat.
Es molt aplaudit, i s’acaba l’acte en molt d’entussiasme.
La banda, acompanyá a tota la presidencia i
convidats a casa del senyor Batlle del qual era
el sant, éssent servit un explèndit “lunch”.

que li faltava, per haver-se perdut, la partida de

Gis-oria

ta al homenatjat, i a l’esquerra al senyor rec-

naixement, i que aquesta és la “Carta Pobla”.

* Transcripció literal de la notícia publicada

tor doctor Beltrán, declara oberta la sessió, i

Per demostrar la importància de l’obra del

el dilluns 2 d’octubre de 1922 al ‘Correo de

després que fou llegida i aprovada el acta de

senyor Matamoros, ens llegeix un article d’un

Tortosa’ (núm. 124)

Presidint el batlle, el qual tenia a la seva dre-

.
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L’entrevista

Pepa Gellida: “Un de cada cinc menors ha patit o patirà un abús sexual”
Pepa Gellida (1968) fa gairebé 25 anys que tre-

frustració perquè t’agradaria ajudar-los

Què podem fer a casa, a l’escola...?

balla a Alcanar com a pediatra. Des de fa un

més, però no pots.

any compagina la seua faena al nostre munici-

Quan parlem de violència sexual infantil,

Hem de promoure la prevenció a través d’una

pi amb un nou projecte. Forma part de l’Equip
Funcional d’Experts (EFE) de les Terres de
l’Ebre, que tracta els casos de violència sexual
i maltractament greu en infants i adolescents.
El 19 de novembre se celebra el Dia Mundial
de la Prevenció contra l’Abús Sexual Infantil i
hem conversat amb ella sobre la tasca tan necessària que desenvolupa amb el seu equip.
Parla’ns d’aquest nou projecte.
Aquesta unitat específica es va posar en marxa ara fa un any a la Regió Sanitària Terres de
l’Ebre i està integrada per una pediatra, una
treballadora social i una psicòloga. L’any 2019
ja vaig formar part del grup que va elaborar el
Protocol d’actuació davant de maltractaments
en la infància i l’adolescència en l’àmbit de la
salut, del Departament de Salut, en què es preveia la creació d’estes unitats. El Departament
de Salut ha creat vuit EFE a tot Catalunya, els
quals treballem de forma coordinada.
On sou?

quina dimensió té?

S’entén com a abús sexual quan una persona n’obliga una altra a fer alguna cosa
sexual que no vol fer o no li agrada, o
l’enganya per a que ho faça, basant-se en
una relació de poder i de superioritat de
l’agressor, siga per l’edat, la posició social o el nivell intel·lectual. L’abús sexual
infantil pot incloure contacte sexual directe
o no, com el ciberassetjament, l’exhibicionisme, l’exposició de xiquets o xiquetes a

educació afectivosexual adequada a l’edat i fer
molta pedagogia amb contes, per exemple. Els
xiquets i xiquetes han de saber que altres persones no els han de tocar les parts del cos que
queden tapades per la roba interior, i a la inversa. També els hauríem d’ensenyar a diferenciar
entre els secrets bons i els dolents, o prevenir el
consum de pornografia, que s’inicia cap als nou
anys i els fa començar l’adolescència reproduint
conductes hipersexualitzades. La premissa
principal és prevenir- detectar-actuar.
I quan hi ha indicis d’un abús sexual, com

material pornogràfic, el grooming, el sex-

hauríem d’actuar?

ting o la utilització i manipulació d’infants

Quan els infants o adolescents pateixen un

per a la producció de material visual de
contingut sexual.
És un problema que moltes vegades està

abús, normalment sol ser repetitiu. Se senten culpables i tenen temor. Podem detectar
canvis de conducta, insomnis, enuresi, aïlla-

invisibilitzat i és difícil de descobrir, especi-

ment, depressió, etc.

alment en infants molt menuts. Estes situa-

Les persones adultes hem d’estar atentes i els

cions es poden detectar a partir de l’àmbit
familiar, sanitari, educatiu, de lleure, etc., i
és més fàcil quan hi ha una revelació de la

infants han de sentir que poden parlar d’este
tema amb les persones de confiança. Quan
hi ha un abús dins la família, a vegades costa

El servei a les Terres de l’Ebre és a l’Hos-

víctima o s’observa una conducta hipersexu-

molt d’acceptar i, com més respectuosa amb

pital de Tortosa Verge de la Cinta. De totes

alitzada del menor.

l’entorn siga la persona abusadora, més difí-

maneres, està previst construir una bar-

Podem parlar de xifres?

cil és donar-hi credibilitat, però cada cas és

Un de cada cinc menors entre zero i dívuit

diferent. El més important és fer costat a la

nahus (casa dels infants) a Tortosa, on tots
els departaments que intervenen en un cas
d’abús sexual infantil es coordinaran i treballaran sota el mateix sostre, en un entorn
més amigable i àgil, per a evitar la revictimització i que s’haja de repetir el testimoni

anys ha patit o patirà un abús sexual. Un
59,9 % són xiquetes i un 40,1 % xiquets. Pel
que fa a les xiquetes, l’edat mitjana en què
se sol produir l’abús és entre el set i els nou

víctima i ajudar-la. El Departament de Justícia
ha publicat la guia “I ara, com t’ajudo?”, amb
recomanacions per a familiars quan hi ha una
revelació de violència sexual en menors.

anys, en un context més intrafamiliar. Als xi-

Una vegada s’ha detectat el cas es pot tru-

quets es produeix més tard, entre els onze i

car a Infància Respon (116, 111) o a Emer-

els dotze anys i la persona abusadora sol ser

gències (112) o bé contactar amb el nostre

nyol. Ara moltes vegades el procés judicial

algú extern. Només a les Terres de l’Ebre, en

servei EFE a través del telèfon 634 27 66 96

es fa molt llarg i com a professional sents

un any hem atès al voltant de seixanta casos.

o el correu efe.ebre.ics@gencat.cat

diverses vegades. De moment només hi ha
una barnahus a Tarragona. Es tracta d’un
projecte pioner a Catalunya i l’Estat espa-

.

