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TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament d’Alcanar...........................977 732 013
Oficina Municipal de Turisme...............977 737 639
Policia Local d’Alcanar.........................977 732 144
Biblioteca Trinitari Fabregat.................977 732 464
Biblioteca de les Cases d’Alcanar.......977 737 763
Deixalleria Municipal............................977 707 045
Cementeri Municipal............................646 203 483
CAP d’Alcanar.....................................977 731 932
CAP de les Cases d’Alcanar...............977 735 106

Horari hivern: (16 de setembre a 30 de juny).
Matí: dimarts, dimecres, dijous i dissabte de 10 a 13.30 h.
Tarda: de dilluns a divendres de 16 a 20.00 h.

BIBLIOTECA DE LES CASES D’ALCANAR

Horari hivern: (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 9 a 13 h i de 14.30 a 18 h.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

Dissabte: de 9.30 a 13.30 h i de 17 h a 21 h.
Diumenge: d’11.00 a 13.30 h i de 17.30 a 21 h.
Fora d’aquest horari, si teniu recepta mèdica,
truqueu al telèfon d’urgències que trobareu
a l’exterior de cada farmàcia.

Del 3 al 9 i del 17 al 23 de setembre
De l’1 al 7 d’octubre

Editorial
El perquè de Tyrika
Fa només uns dies, els membres de la campanya d’excavacions del jaciment de Sant Jaume d’Alcanar, pertanyents al
Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica (GRAP) de la
Universitat de Barcelona (UB), posaven fi a la seua vint-i-unena
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Un any més, els menuts de casa han pogut xalar
amb un grapat d’espectacles de circ, màgia, titelles i
música en directe, a peu de platja. Fruit de la col•laboració entre l’Associació de Mares, Embarassades i
Bebès d’Alcanar (AMEIBA) i l’Ajuntament, s’ha celebrat el cicle “Al Marjal!”, que ha aplegat un gran nombre de famílies, en un marc immillorable, per a gaudir
d’aquest espai d’una manera diferent.

mes d’agost, recuperant peça a peça el fil de la nostra història.
El que fou un gran centre de poder de la primera edat del ferro

Les festes d’agost, malauradament, han tornat a
deixar mostres de l’incivisme d’alguns. Parcs, carrers i platges plens de brossa, mobiliari urbà malmès, dejeccions a la via pública i destrosses a propietats privades de veïns i veïnes. De nou, el cost
derivat d’aquestes conductes l’acaba pagant tota la
ciutadania.

és actualment la fortificació més ben conservada de Catalunya gràcies al GRAP i al poble d’Alcanar. Les troballes que any
història i qüestionant els fonaments del món preibèric. L’Ajuncom el treball tan professional i minuciós i, per això, posa al
seu abast tots els recursos i facilitats possibles.
En aquest context, l’objectiu de Tyrika, el Festival Iber d’Alcanar, és projectar a l’exterior el patrimoni ibèric del nostre municipi, atenent la seua singularitat i, sobretot, la importància del
jaciment de Sant Jaume, que, juntament amb el jaciment de la
Moleta del Remei i el Centre d’Interpretació de la Cultura dels
Ibers, formen un conjunt amb gran potencial en la recreació i
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ratge de l’arqueòleg David Garcia, han estat, durant el calorós

tament els agraeix profundament l’entusiasme i dedicació, així
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diosos i persones compromeses amb la causa, amb el lide-

Del 10 al 16 i del 24 al 30 de setembre
Del 8 al 14 d’octubre

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.

18 CULTURA

TAULER D’ANUNCIS

edició. Com cada any, desenes d’estudiants, doctorands, estu-

rere any porta a terme l’equip de la UB estan fent reescriure la

RECOLLIDA D’OBJECTES
VOLUMINOSOS

ACCIÓ DE GOVERN

16 VIDA LOCAL

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

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

AJUNTAMENT

BIBLIOTECA TRINITARI FABREGAT

REPORTATGE

15 ELS GRUPS

HORARIS
Atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 8 a 15 h i dijous de 16.30 a 19 h.
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divulgació del món ibèric.
En clau local, aquest festival vol contribuir a aproximar la ciutadania a la civilització dels ibers i aconseguir que, mitjançant
diverses activitats, menuts i grans es puguen sentir més
orgullosos dels seus orígens. Per aquesta raó, els mesos previs
al festival s’organitzen formacions i recreacions per a implicar
activament la població i convertir-la encara més, si és possible, en l’autèntica protagonista d’aquesta festa.
Us esperem els pròxims 6 i 7 d’octubre a Tyrika!

D’on ve este malnom?
Espardenyaca
Al parlar de l’antic escrivà i secretari de l’Ajuntament Antonio Colell Muñoz (18891972), no pensarem en el seu nom, sinó en el malnom: Antoniet d’Espardenyaca.
Sembla que la majoria dels seus avantpassats eren espardenyers: a mitjan segle
XIX, cap al 1845, son rebes-iaio Ignasi Colell ja treballava d’espardenyer en un
petit taller al carrer Nou; son fill Patrici, fruit del matrimoni amb la tronxonera Maria
Fandós, també s’hi dedicava, a les espardenyes.
La tasca sabatera s’extingí del poble a final dels anys seixanta. La família Colell, però,
encara llueix ben orgullosa este malnom, que rememora l’ofici dels seus avantpassats.
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El reportatge
perquè encaixa amb la seua estra-

L’Alberg dels Josepets
aconsegueix una
alta ocupació durant
el primer mes
de funcionament

tègia de promoció turística, basada
a potenciar el municipi com a destinació familiar i de descans. Segons
Jordi Monfort, regidor de Turisme,

s’ha aconseguit “multiplicar l’oferta

sense perjudicar els negocis que ja
estaven en funcionament. Si deixem
de banda l’Hotel Carlos III i l’Hostal
Montecarlo, situats a la zona d’Alcanar Platja, aquest és l’únic establiment que ofereix llits”.
Amb aquest projecte, l’equip de govern també vol promoure l’economia
local i trencar amb l’estacionalitat

del turisme. “Volem allargar la temporada turística més enllà de l’estiu i atraure altres tipus de turisme,

S’han complert les expectatives més optimistes: ocupació prop
del cent per cent durant els caps de setmana i valoracions positives dels primers usuaris. I és que, des del 6 d’agost, Alcanar té 76
noves places d’allotjament turístic destinades a famílies, i també
a jóvens i a grups escolars, de lleure i esportius. Els Josepets
n’és l’amfitrió, un equipament públic situat a la zona de serveis de
les Cases d’Alcanar, amb vistes privilegiades del nostre particular
jardí vora mar.
L’edifici dels Josepets està inclòs en

colars o de lleure. També disposa

l’Inventari del patrimoni arquitectò-

de cuina i menjador i de dos sales

nic de Catalunya i catalogat com a

polivalents amb zona de televisió, de

bé cultural d’interès nacional (BCIN).

lectura i multiusos, d’informàtica, de

Alfons Montserrat, alcalde d’Alcanar,

tallers, de jocs i d’audiovisuals. A la

explica que “la ubicació d’aquest
edifici és molt singular” i que “anti-

Preservem el patrimoni local i l’utilitzem
com a eina de desenvolupament,
oferint oportunitats de negoci.

gament ja fou una casa de colònies
de l’orde dels Josepets, dels pares
diocesans del Sagrat Cor; per això
ha estat una bona idea recuperar
aquest equipament com a alberg”.

part superior s’ha habilitat una terrassa amb vistes a la mar, la muntanya i les Cases, destinada a zona de
solàrium i relaxament, per a ús diürn,
equipada amb gandules i tauletes
per a prendre el sol.
Alcanar no disposava d’un allotja-

com col•legis, grups de lleure, etc.
A més, hem treballat amb l’empresa
que gestiona l’alberg per a que faça
ús de les empreses de serveis locals. De la mateixa manera, molt
usuaris estan anant als restaurants,
bars i comerços de les Cases”, comenta Monfort, que també és el responsable municipal de la dinamització econòmica.
La gestió de l’alberg es va adjudicar per concurs públic a la Fundació
Pere Tarrés, que l’està gestionant
des de la seua obertura i que té previst de tancar uns mesos aquesta
tardor per a adaptar alguns espais
de l’equipament a les seues necessitats. La Fundació valora l’entorn
tranquil, natural i rural de les Cases,
i també la gastronomia, així com la
seua riquesa cultural i històrica, amb
la tradició de la pesca i el poblat ibè-

Els Josepets té vint-i-dos habitaci-

ment d’aquestes característiques,

ons de tres i quatre places, adapta-

adreçat a un públic tan específic.

des per a persones amb capacitats

Fins ara l’oferta quedava limitada als

Núria Gimeno, responsable d’ins-

diferents, i un despatx annex per a

càmpings i els apartaments turístics.

tal•lacions de la Fundació Pere Tar-

mestres o educadors amb grups es-

El consistori ha promogut l’alberg

rés, explica que la seua voluntat és

ric.
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El reportatge
“poder acostar els atractius culturals, esportius i històrics de la zona a famílies i escoles, i també a caus i es-

Es tracta d’un

plais”. I afegeix: “Per tant, ens agradaria organitzar un

equipament ben

programa pedagògic amb activitats educatives, de lleure
i esportives entorn del mar, la pesca, i també de la histò-

integrat i modern,

ria i l’arqueologia”.

que s’adapta als

La Fundació Pere Tarrés gestiona actualment una xarxa
de més de cent instal•lacions entre albergs i cases de co-

diversos usos de

lònies, que van registrar gairebé 255.000 estades durant

l’alberg i que esperem

el 2017.

“La nostra voluntat és poder acostar

que tinga una llarga

els atractius culturals, esportius i

vida en benefici dels

històrics de la zona a famílies,
escoles i també a caus i esplais”

nostres visitants i del

Precisament, durant el Cap de Setmana del Turisme, la

conjunt del municipi

Fundació va oferir una jornada de portes obertes per a totes les persones interessades a conèixer de primera mà les
instal•lacions, que va comptar també amb la presència de
l’equip de govern. Aquesta jornada va captar la mirada de
desenes de persones i mitjans de comunicació que volien
descobrir la nova cara d’aquest equipament municipal.
Els primers turistes que s’han allotjat a l’alberg provenen
principalment de Catalunya, el País Valencià i l’Aragó. En
general valoren l’estada positivament. La francesa Azolulay
Amal destaca “la tranquil•litat que ofereix el poble, la pro-

ximitat de l’alberg a la platja i les seues vistes, encara que,
com acaba d’entrar en funcionament, falta millorar alguns
aspectes, com la connexió wifi”. Per la seua banda, Mari
Carmen Casero Mira valora que “la instal•lació està molt

sostenible”, explica la regidora d’Urbanisme, Ivette Fi-

calefacció de biomassa”. “Volíem donar un ús pedagògic

A l’hora de dissenyar els espais i col•locar el mobiliari es

bla.

a les instal•lacions i als recursos que s’utilitzen, que són

va treballar per a aconseguir versatilitat i diafanitat, tot res-

La primera fase de les reformes es va adjudicar a l’empresa

limitats”, puntualitza. Així, cal destacar que l’edifici va rebre

pectant els racons de l’edifici amb valor arquitectònic. En

Nector Solé per 985.312 euros i va incloure la consolida-

la qualificació A en eficiència energètica, la màxima.

definitiva, “es tracta d’un equipament ben integrat i mo-

ció i rehabilitació de l’estructura, la impermeabilització dels

La tercera fase, que va consistir a equipar i moblar l’edi-

murs, la coberta i el tancament, entre altres actuacions. Per
a dur-la a terme, el consistori disposava de 450.000 euros
del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) i
d’una subvenció del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
(PUOSC) de 100.000 euros. També es va comptar amb el
suport del Departament de Cultura.

neta i molt ben ubicada”.

La segona es va adjudicar a l’empresa BECSA per un import

Les fases de remodelació dels Josepets

euros també del PUOSC. En aquest cas, els treballs van

La reforma de l’Alberg dels Josepets va ser impulsada pel
govern actual i va iniciar-se l’any 2011. Després d’una aturada de gairebé dos anys a causa dels diferents procediments administratius, la segona fase va començar l’any

de 763.876,81 euros, amb una subvenció de 664.541,49
consistir en la redistribució dels espais interiors de l’edifici,
així com en la instal•lació dels sistemes elèctric i de lam-

“Les obres s’han fet llargues atesa la complexitat de

Josep Ramon German, de l’empresa d’arquitectura ampos-

gestionar un projecte d’aquesta naturalesa en diver-

tina M6, encarregada de redactar el projecte constructiu i

ses fases. Hem volgut mantenir l’estructura original de

de dirigir les obres de les dos primeres fases, també re-

l’edifici, però reformant-ne l’interior per a aconseguir

calca l’esforç que va fer per a que les instal•lacions foren
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171.475,03 euros. Una part de l’obra també es finançà

visitants i del conjunt del municipi”, resumeix Fibla.

amb una subvenció del PUOSC de 134.968,33 euros.

“Des del consistori hem fet una aposta decidida per

La proposta d’equipament es va consensuar amb Inés

aquest equipament. Amb la remodelació i posada en

Sanz, l’arquitecta que va redactar el projecte de la tercera
fase i en va fer la direcció, seguint el Programa bàsic d’albergs. D’aquesta manera, es facilitava el compliment dels

marxa de l’alberg preservem el patrimoni local i l’utilitzem com a eina de desenvolupament, oferint oportunitats de negoci a les empreses locals i noves possibilitats

.

requisits per a formar part de la Xarxa d’Albergs de Cata-

a tota la ciutadania que vulga implicar-se d’alguna mane-

lunya, a la qual pertany l’Alberg dels Josepets actualment.

ra en el projecte”, conclou el batle d’Alcanar

l’ascensor, es van adaptar els accessos i es va urbanitzar i
adequar la parcel•la que envolta l’edifici.

dotat de tecnologia d’última generació per a fer-lo més

perem que tinga una llarga vida en benefici dels nostres

pisteria, la climatització i la pintura. També es va instal•lar

2016 i enguany ha finalitzat la tercera.

un equipament confortable i funcional. També l’hem

fici, es va adjudicar a El Corte Inglés per un import de

dern, que s’adapta als diversos usos de l’alberg i que es-

d’ús sostenible: “Es van recuperar les aigües grises, es
va instal•lar un sistema d’il•luminació de baix consum i
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Acció de govern
Alcanar, amb la mirada posada
en el Festival Tyrika
Els dies 6 i 7 d’octubre Alcanar retrocedirà en el temps. Les recreacions històriques tornaran al carrer, sostingudes
amb estructures de fusta i resguardades per teles d’època. Amb elles, exposicions temàtiques, tallers didàctics,
demostracions d’artesania i recreacions històriques, sempre respectant els cànons ibèrics. Mentrestant, a la moleta
del Remei es reprendrà l’activitat de l’època.

El ibers en el Cap de Setmana del Turisme
D’altra banda, el dissabte 4 d’agost, centenars de mirades curioses s’acoparen a la platja del Marjal, just al costat del port de les Cases, per a

presenciar l’escenificació d’un intercanvi comercial entre ibers i fenicis.
L’espectacle, a càrrec d’Ibercalafell, s’emmarcà en el Cap de Setmana del
Turisme de les Cases.

Segons Jordi Monfort, regidor de Turisme, “va quedar palès l’interès de la

població, i dels visitants, per la cultura iber. S’apropa el Festival Tyrika,
una aposta ferma d’aquest mandat, i ens desperta molta il•lusió veure
que genera expectatives. En aquesta edició es farà un pas important per

En la seua segona edició, el Festival Tyrika transformarà Alcanar: als restaurants s’oferiran menús ibèrics, els

a que aquest cap de setmana d’època esdevinga una referència cultural”.

més menuts podran gaudir d’atraccions d’època i no serà estrany intercanviar salutacions amb vianants vestits

La reconstrucció històrica tingué un caràcter dinàmic i viu que atorgà un paper

amb túniques i casc o amb espasa i escut a les mans. Abans, però, des de l’Ajuntament d’Alcanar s’han programat diverses activitats per a fer més amena l’espera.

protagonista als menuts que s’hi acostaren. Al mateix temps, es gaudí de recreacions arqueològiques i museístiques fidedignes de l’època ibèrica i d’ac-

tuacions que permetien d’entreveure una exhaustiva tasca de documentació.

Curs monogràfic sobre la cultura ibèrica
Els dies 1 i 2 d’agost, catorze persones cursaren el programa forma-

Excavacions a Sant Jaume-Mas d’en Serrà

tiu “La cultura ibèrica com a eina educativa i de lleure”. Un monogrà-

fic amb un enfocament pràctic que tenia per objectiu capacitar els

Coincidint amb tot això, durant el mes d’agost el Grup de Recerca en Arqueo-

participants en les activitats educatives i de lleure que es poden fer

logia Protohistòrica (GRAP) de la Universitat de Barcelona ha dut a terme la 21a

amb la cultura ibèrica com a eix vertebrador. Meta assolida, segons

campanya d’excavacions arqueològiques a Sant Jaume - Mas d’en Serrà. Un

Jordi Sancho, alumne de les jornades i estudiant d’història: “Resulta

jaciment que, avui dia, és un dels més importants de Catalunya i s’ha convertit

molt interessant que el món iber no es quede, solament, en l’àmbit

en un referent per a entendre el període comprés entre el final de l’edat del

acadèmic. El curs ens ha permès aprendre com transmetre’l en

bronze i la primera edat del ferro. Justament l’època a la qual tornarà Alcanar

altres contextos i, principalment, als més joves”.

durant el 6 i el 7 d’octubre. En el marc de Tyrika, el director de les excavacions,

l’arqueòleg David Garcia, pronunciarà una conferència per a presentar els re-

Els assistents van poder treballar amb peces de fang, estany (per a la

sultats de la campanya d’enguany.

recreació de monedes) i argila. També van fer inscripcions sobre plom
i van trenar polseres amb telers de l’època. “Tot el que hem après, i

podrem aplicar a partir d’ara, ens permetrà transportar els xiquets i
xiquetes fins a aquella època. És important que, des de les primeres
edats, puguen conèixer la història del seu poble i valorar-la com es
mereix”, afegeix Amadeu Marcos, també alumne del curs.
Jordi, Amadeu i la resta d’alumnes podran viure el Festival Tyrika des d’una altra perspectiva, ja que el seu nou perfil els per-

metrà d’exercir com a monitors i col•laboradors en moltes de les
activitats que es duran a terme.

En aquest sentit, el 9 d’agost es va celebrar un altre taller mono-

gràfic obert a tothom i destinat a donar nocions bàsiques sobre

com confeccionar vestimenta ibèrica, en el qual van participar
una vintena de persones. El curs s’adreçava a totes aquelles

persones que volen implicar-se en la festa i participar més directament en el festival ibèric.
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Millores a la Casa Tibast
Aquest mes d’agost també s’han dut a terme diverses actuacions de manteniment i mi-

llora al Parc Arqueològic de la Moleta del Remei, centrades en la rehabilitació de la Casa
de Tibast i del forn adjacent.

L’actuació principal ha consistit en la reparació d’algunes bades aparegudes a les parets
de la casa i en l’aplicació d’un revestiment de calç hidràulica a l’interior i a la façana que
incrementarà la resistència als elements. Així mateix, s’ha aprofitat la intervenció per a instal•lar-hi finestres amb porta de fusta per tal de millorar la conservació de l’interior i evitar
intrusions i furts. També s’ha restaurat el forn situat davall del cobert lateral, que es trobava
en mal estat a causa de diversos actes vandàlics. Durant les setmanes vinents es duran a
terme més actuacions per a posar a punt aquest recurs pedagògic

.
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Acció de govern
El consistori impulsa una
campanya per combatre el sexisme,
el racisme i la LGTBI-fòbia

#NomésSíésSí

Amb el lema #NomésSíésSí Alcanar, les Cases i Alcanar

voltant de la zona de l’escenari i dels lavabos del recinte por-

L’Ajuntament desenvoluparà paral•lelament altres accions al

ments sexistes, racistes i lgtbifòbics l’Ajuntament d’Alca-

tuari de les Cases, s’ha augmentat la vigilància policial i s’han
establert sinergies de treball amb l’empresa de seguretat dels

voltant de la campanya, com un curs de llenguatge no sexista

Platja, espais lliures d’agressions sexuals i comportanar ha engegat una campanya, coincidint amb les Festes
Majors de les Cases d’Alcanar 2018, amb el propòsit de

espais d’oci nocturn. “L’objectiu és redactar un protocol municipal d’agressions sexistes per a posar fi a totes aquestes

lluitar contra les agressions sexistes i les violències sexu-

actuacions”, explica Carme Navarro, regidora d’Acció Social

“Alcanar vol ser un poble lliure d’agressions sexistes. Per

Així mateix, el consistori ha dissenyat una campanya publici-

als en espais públics de lleure i festius.

aquest motiu hem promogut aquesta iniciativa, que s’ha
posat en marxa a les Cases, però que tindrà continuïtat al
llarg de l’any, ja que som conscients que la lluita contra el
sexisme, el racisme i la LGTBI-fòbia té molta feina al davant”, explica Joan Roig, regidor de Participació Ciutadana.
L’equip de govern ha treballat amb entitats, associacions, seguretat privada, treballadors públics i Policia Local per a dissenyar el conjunt d’actuacions d’aquesta primera part de la
campanya. En aquest sentit, s’ha instal•lat més il•luminació al

i Ciutadania.
tària que es difondrà en diversos espais públics. També s’han

per a treballadors públics i un procés de revisió del contingut
de la música que sona a les festes per a evitar que tinga un
contingut sexista. També està previst que es cree la figura de
l’agent cívic, que ha de vetlar perquè a les festes no es produïsquen actituds violentes o incíviques. Així mateix, es duran a terme accions formatives de conscienciació i prevenció

designat una quinzena de persones voluntàries, els referents

per a tot l’alumnat de l’Institut Sòl de Riu.El tret de sortida de

violeta, que són els agents a qui s’ha d’acudir si hi ha situaci-

la campanya s’ha donat durant les Festes Majors de les Cases,

ons d’agressions d’aquestes característiques i que assessoren la víctima i adverteixen l’agressor amb el suport de la Policia Local. “L’últim recurs seria trucar al 112, però de moment

no ha estat necessari perquè els cartells i els referents vio-

però la regidora insisteix que es troba en la seua primera etapa:
“Crearem una comissió de treball transversal que tindrà com a
objectiu detectar i millorar tots aquells procediments que pu-

.

leta tenen un efecte dissuasiu i garanteixen que tothom s’ho

guen ser millorables des del punt de vista de la igualtat de tots

puga passar bé amb llibertat i seguretat”, afegeix Navarro.

i totes”, conclou.

L’edifici de Serveis Agraris Joan Gil millora les instal·lacions per a
respondre a les necessitats de la ciutadania i les entitats
En els darrers mesos, el consistori ha dut

més confortables i polivalents. En la sala de la

D’altra banda, en el Ple del 5 d’abril, es va apro-

a terme diverses actuacions per a continu-

planta superior, a més, s’ha habilitat una zona

var el reglament d’ús d’aquest equipament, que,

ar amb el procés d’adequació i renovació

amb dos taules de grans dimensions que fa,

en avant, regularà les condicions d’ús dels dife-

de l’edifici de Serveis Agraris iniciat fa dos

alhora, la funció d’aula i d’espai de reunions,

rents espais i sales, el procediment de sol•licitud

anys.

segons com es configure. La renovació del

i d’autorització, l’organització interna, el règim

El 2016 i el 2017 les actuacions es van cen-

mobiliari s’ha dut a terme amb el suport del

disciplinari, etc.

trar en tasques de manteniment general i pintura, així com en la millora de la sala polivalent de la planta baixa, que es va dotar d’una

equipaments municipals d’interès ciutadà de
la Diputació de Tarragona, amb un import de

il•luminació més eficient, d’un nou sistema

4.485,50 euros.

d’audiovisual i d’accés a Internet via wifi. En-

El resultat d’aquestes actuacions ha duplicat

guany, ha estat el torn de la sala polivalent

la capacitat efectiva de l’equipament, en tant

de la segona planta, que s’ha proveït amb els

que permet acollir simultàniament i en òpti-

mateixos equips i on s’ha instal•lat un siste-

mes condicions diverses activitats i disposar

ma de cortinatge per a millorar la qualitat de

d’espais més ajustats a les necessitats de

les projeccions.

cada una. Tot i aquestes novetats, actualment

Les dos sales s’han reconfigurat per a acon-

ja s’està treballant en un projecte per a millo-

seguir espais més amplis i versàtils, i el mobiliari s’ha renovat amb l’objectiu de fer-les

10

programa de subvencions per a inversions en

Jordi Monfort, regidor de l’àrea, justifica la
necessitat d’aquesta actuació: ”L’increment
progressiu de l’ús d’aquest equipament,
que, a més, acull la pràctica totalitat de les
accions formatives del Programa de competitivitat empresarial, fa necessari posar
els mitjans per a que la ciutadania i el teixit
associatiu del municipi disposen d’un equipament que responga a les seues necessitats”.

.

rar-ne l’accessibilitat, que s’espera materialitzar en els propers anys.
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Actuacions

L’Ajuntament reconeix l’esforç col.lectiu
un any després dels fets d’Alcanar Platja

de neteja i
recuperació

onals i les associacions de veïns, que es van

El dijous 16 d’agost, Alcanar va tornar a cridar “No tenim temor” en un acte que va
tenir un sentit record per les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils i que
va fer un reconeixement als cossos de seguretat i d’emergència que van intervenir
arran de les explosions d’Alcanar Platja, així com a totes les persones que van oferir
ajuda als afectats i que es van bolcar a recuperar la normalitat.

Nolla, conductor de la retroexcavadora, que
va resultar ferit durant les tasques de desenru-

el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès; el conseller d’Interior, Miquel Buch;

el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià
Calvet, i la consellera de Justícia, Ester Cape-

lla, van arribar a l’Ajuntament per a signar al
llibre d’honor, on van deixar palès que, des-

prés d’aquelles vivències, la ciutadania i les
institucions públiques van demostrar la seua
fortalesa i solidaritat.

En acabat es va fer una visita al Restaurant
Serramar, el que fou el centre d’acollida i aten-

ció dels veïns de la urbanització Montecarlo

que van haver d’abandonar casa seua pels
danys que van causar les explosions i que

no van poder tornar-hi fins una setmana més
tard, quan la zona ja era segura. En aquest establiment es van habilitar lliteres per als afec-

tats i també l’operatiu d’acompanyament per
a les seues gestions diàries.

L’acte institucional de reconeixement es va
celebrar a les 8 del vespre a la plaça de Ra-

mon Pous, de les Cases d’Alcanar. Hi van ser
presents l’alcalde, els quatre consellers i una

àmplia representació institucional del territori
i del Govern.

Montserrat va començar el seu discurs recordant que tot just un any abans “ens despertàvem sobresaltats en saber que una explosió

a una casa d’Alcanar Platja havia provocat
víctimes mortals i havia afectat diversos edificis i veïns”. Amb el pas de les hores “vam
descobrir que aquell lloc era el centre opera-

tiu dels atemptats de Barcelona i Cambrils”.
“Seguim sense tenir temor i tenim memòria.

Jordi Bort, regidor de Medi Ambient i Salut de
l’Ajuntament d’Alcanar, i bomber de professió,
“que va coordinar les actuacions de l’Ajun-

tament amb uns coneixements, empenta i
dedicació admirables”.
El batle també va agrair la feina feta “pels cossos de seguretat i emergència, especialment
a aquells que van resultar ferits, així com en
els treballs posteriors de recerca de vestigis
per a la investigació policial” i la Brigada Mu-

nicipal “per haver-se posat a disposició dels

diferents cossos de seguretat amb tot allò
que necessitaven”.
Així mateix, va reconèixer públicament el fet

espais

nament, així com la Creu Roja, l’Associació de
Protecció Civil d’Alcanar i els Serveis Socials
de l’Ajuntament pel seu suport en l’atenció de
les persones desallotjades.

L’acte va començar a les 6 de la tarda, quan

a diversos

abocar a prestar la seua ajuda; Joan Baptista

L’Ajuntament va lliurar plaques commemora-

d’Alcanar Platja

tives amb el text “En agraïment per les tas-

L’Ajuntament està treballant, des de fa

pietaris no han iniciat els tràmits legals ni

Platja a l’agost del 2017. No tinc por!” a re-

les condicions dels setis i parcel•les

estableix la legislació per a fer aquestes

ques realitzades durant els fets d’Alcanar
presentants dels Mossos d’Esquadra, Bombers, Protecció Civil, Policia Local d’Alcanar,
Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, SEM,
la Creu Roja, els Serveis Socials, la Brigada
Municipal i Alcanar Voluntariat, així com als
responsables del Restaurant Serramar i del
Càmping Alfacs i a Joan Baptista Nolla. L’acte
també va comptar amb l’actuació del grup de

mesos, en un pla d’acció per a millorar

d’Alcanar Platja amb l’objectiu de re-

cuperar l’entorn i combatre alhora la
problemàtica derivada de la manca de
manteniment d’aquests espais, com
ara l’acumulació de brossa, la falta de

salubritat, la presència de plagues o el
risc d’incendi.

“Alcanar Platja és una zona urbanísti-

d’aigua potable ni xarxa de recollida de
les aigües brutes o de sanejament, sinó
que funcionen amb pous i amb fosses
sèptiques, amb tots els inconvenients

Montserrat va cloure el seu discurs recordant

per una societat més lliure, diversa, respec-

d’escombraries, el manteniment o la jar-

tuosa, tolerant i solidària”. Per això, “res mi-

nombroses.

cada pels fets de l’any passat en gratitud i

ïns de diferents urbanitzacions”, explica

llor que transformar l’amargor i tristor provo-

creen sensació de greuge entre els veAlfons Montserrat, alcalde d’Alcanar.

En aquest sentit, van merèixer una menció

reconeixement cap a tots vosaltres. Aquells
que amb el vostre treball i generositat aju-

El principal problema de la zona és que

taurant Serramar i el Càmping Alfacs, i també

deu a fer un món i una societat millors”, va

una part molt important de les urbanit-

els restauradors, els empresaris, els professi-

ons no disposen de xarxa de distribució

La situació a la zona s’ha agreujat amb

tia, solidaritat i generositat cap als residents de

especial de l’alcalde l’Hotel Carlos III, el Res-

xos veïns i, a més, aquestes urbanitzaci-

tats que condicionen l’acció municipal

dineria, entre d’altres, i que, tot sovint,

la urbanització que van patir l’explosió fossen

l’enllumenat corren a càrrec dels matei-

cament complexa, amb múltiples reali-

música local Alcyon.
que “hem de seguir treballant sense temor

dana fos exemplar, i que les mostres d’empa-

cessions. Per això, serveis bàsics com

que això comporta.

en temes tan sensibles com la recollida

que des del primer moment la resposta ciuta-

han executat les actuacions prèvies que

.

expressar

zacions que es van construir en camins
rurals no estan recepcionades, és a dir
que, una vegada finalitzades les obres de
construcció, no es van cedir a l’Ajuntament els carrers i els espais comuns que
les integren. Aquestes cessions impliquen
un seguit d’obligacions urbanístiques
prèvies per als propietaris, com ara la urbanització dels carrers i la instal•lació de
les xarxes de distribució d’aigua, de llum
i de sanejament, així com la pavimentació
final dels carrers, que solen comportar

el pas del temps per diverses raons, com
ara l’abandonament de setis i edificis a
mig construir com a conseqüència de la
crisi econòmica i el nul manteniment d’un
gran nombre d’immobles propietat d’entitats bancàries i immobiliàries. Així mateix,
el tancament de la pràctica totalitat dels
negocis i càmpings a peu de carretera i
l’abandonament progressiu de finques ha
incrementat la sensació de deixadesa de
l’entorn.
Per això i davant del risc que aquesta situació pot comportar per als veïns i veïnes, des del consistori s’estan duent a
terme un seguit d’actuacions en aquells
punts més crítics mitjançant els mecanismes legals que estan al seu abast però
que, generalment, suposen un procediment complex i llarg, atesa la dificultat
de localitzar els propietaris i de fer-los les

regula tot el procés i recórrer en algunes ocasions a les ordes judicials per a
poder accedir a les finques o els setis
afectats”, afegeix Montserrat.
Mitjançant aquest protocol d’actuació
s’han pogut netejar els terrenys dels
antics càmpings Castro, Nolla i Mare
Nostrum i diversos solars a les urbanitzacions Montsià Mar, la Dorada, Montecarlo
i Ona de Mar Blau. També s’ha eliminat
la runa del camí Val de Zafán i de l’antiga carretera N-340 entre Alcanar i Sant
Carles de la Ràpita. Així mateix, s’han fet
actuacions per a evitar situacions perilloses, com l’enderrocament del pou de la
urbanització Tina i la col•locació d’una
tanca metàl•lica a una parcel•la del carrer Codonyol de la urbanització Serramar.
També és previst que en les pròximes
setmanes s’assole un mur en mal estat
del càmping Castro.
Només el darrer semestre, l’Ajuntament
ha executat subsidiàriament treballs per
un import aproximat de 50.000 euros, que
després es repercutiran als propietaris. I
com és habitual, enguany el consistori
també ha netejat diversos setis a les zones recepcionades, amb un pressupost
de 22.000 euros. Tots els treballs els fa la
Brigada Municipal d’Obres i Serveis amb
el suport d’empreses especialitzades de
jardineria.
En aquest sentit, “el consistori posa a

un càrrega econòmica important per als

notificacions pertinents.

per totes les víctimes i les seues famílies”,

veïns.

va afegir.

“Per tal de poder fer la neteja de manera

ajuntament@alcanar.cat i la bústia ciuta-

Per tant, la no recepció d’aquestes urba-

subsidiària, en el cas que no la facen els

dana del web per tal d’atendre els seus

L’alcalde va fer un reconeixement especial a

nitzacions és deguda al fet que els pro-

titulars, cal seguir un procediment que

dubtes i comentaris”, conclou el batle

Per això volem expressar un sentit record
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disposició dels veïns d’Alcanar el correu

.
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Els grups municipals opinen
El conseller Damià Calvet visita una barraca a Alcanar
El mes d’agost es considerat en molt cops el mes de
vacances per excel·lència, poc productiu i en moltes
vegades gairebé inhàbil. Enguany no ha estat així ja que des
del PDeCAT Alcanar, les Cases i Alcanar-Platja hem pogut
tancar una sèrie de reunions amb administracions superiors
i sectors privats per tractar diferents temes que afecten al
nostre municipi i que poc a poc anirem desvetllant.

L’Ajuntament d’Alcanar signa un conveni
de col·laboració amb la Fundació Mercè Pla

Aquest estiu, Alfons Montserrat, alcalde d’Alcanar, i

Santiago Codinachs, president de la Fundació Mercè
Pla, han arribat a un acord de col•laboració que vincu-

larà totes dos institucions fins al 31 de desembre de
2018, amb opció de pròrroga anual.

La Fundació Mercè Pla és una entitat sense ànim de lucre
que vetla per l’atenció social de les persones amb discapacitat i en situació de dependència mitjançant la defensa dels seus drets. Amb aquest conveni, l’Ajuntament i la
Fundació pretenen “fer més eficaç l’atenció a les neces-

sitats de les persones amb discapacitat intel•lectual de
la Fundació Mercè Pla i del municipi d’Alcanar”, tal com
s’especifica en el text oficial.
D’aquest manera, la Fundació s’ha compromès a oferir una
atenció integral a totes aquelles persones del municipi que
ho necessiten, sempre que hi haja plaça en algun dels centres que gestionen. Per la seua banda, l’Ajuntament d’Alcanar cedirà les instal•lacions necessàries i donarà el suport
institucional i logístic adequats per a assolir els objectius

estan vinculats, fet que ha sigut sempre molt positiu.

Al mateix temps, ha volgut mostrar, amb una certa emoció, el seu agraïment a la institució canareva: “M’agradaria
agrair, molt fortament, al consistori canareu tot el treball
conjunt, que ha sigut molt valuós. Des de la Fundació estem molt contents per aquesta signatura, però, sobretot,
estan contents aquells que ho han d’estar. I això és el
més important”.
Per la seua banda, Montserrat ha posat èmfasi en la importància que tenen aquest tipus de convenis: “La Fundació
Mercè Pla fa molts anys que realitza un treball molt important per al conjunt de la societat i per a la inclusió i
la justícia social. En aquests casos, les administracions
locals hem de facilitar la feina tant com siga possible”.

Terres de l’Ebre, es troben el Centre de Desenvolupament

l’Assemblea General de l’Associació de Famílies de Perso-

Infantil i Atenció Precoç, l’Escola d’Educació Especial i el

nes amb Discapacitat Intel•lectual i del Desenvolupament

Servei d’Inserció Laboral. A Alcanar, des de l’any 2007, hi

de la comarca del Montsià (Apasa). En l’acte també es va
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Grup Municipal del PDeCAT Alcanar, Les Cases i
Alcanar-Platja
Setembre del 2018

totes les col•laboracions que facen falta”.

El dissabte 9 de juny, el Casal Cívic d’Alcanar va acollir

“L’Ajuntament i la Fundació Mercè Pla fa molt temps que

Tal com es va dir durant la jornada a falta d’ultimar uns
últims passos, la intenció de l’Associació, a curt termini
és regular aquesta nova modalitat de caça i involucrar
en aquesta acció a tots els organismes i actors implicats
per poder garantir d’aquesta forma la seva sostenibilitat
i perdurabilitat en generacions futures.

des del consistori se’ns ha mostrat disposició per a fer

Entre els serveis que facilita la Fundació, repartits per les

Codinachs ha valorat què significa aquesta signatura:

Aquesta modalitat ja va ser presentada al Departament
de Medi ambient Europeu a Brussel·les i on va tenir molt
bona acceptació per part d’aquest organisme.

molt àmplia, les relacions encara s’enfortiran més, ja que

Signatura d’un altre conveni amb Apasa

residencial.

Aquesta nova modalitat de caça, el “garbell” ha estat
ideat per la mateixa Associació d’Amics del Tord amb
la finalitat de ser més selectiva i sostenible que l’actual.

Amb aquest conveni, que ens ofereix una àrea d’actuació

de l’acord.

tenen situat un centre ocupacional i un servei d’acolliment

Una de les accions que el nostre grup municipal ha
realitzat, ha estat la rebuda al nostre municipi, del
Conseller de Territori i Sostenibilitat Damià Calvet, el
Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre Xavier Pallarès,
les diputades al Parlament de Catalunya Mònica Sales
i Teresa Pallarés, conjuntament amb altres càrrecs de
govern, on ens vàrem reunir en una barraca per tal de
conèixer de primera mà la nova modalitat de caça, el
“garbell” . En tot moment van estar acompanyats per
membres de l’Associació Amics del Tord, aficionats
d’aquesta modalitat de caça i representants del PDeCAT

locals, on se’ls va poder explicar al detall el funcionament
d’aquesta nova modalitat, la seva tradicionalitat i el
significat que té per als caçadors del territori poder
seguir practicant aquest tipus caça.

signar un conveni de col•laboració entre Apasa i l’Ajuntament d’Alcanar per a facilitar la participació i la inclusió de

.

les persones amb discapacitat intel•lectual i per a millo-

Encara no t’estimo, però m’interessa el teu cos...
Proposta sincera que pot ser acceptada o rebutjada.
Existeixen diferents maneres de relació, però sempre
amb el consentiment de les dos parts.
#Noméssíéssí, missatge viral, compartit per tothom
compromès amb la lluita pel respecte i la igualtat.
Missatge sense dubtes en el seu contingut.
Des d’Esquerra Republicana d’Alcanar ens hem sumat
a la campanya de sensibilització per posar de manifest
el nostre rebuig a qualsevol acció que vulnere la llibertat
de les dones i homes, volem contribuir en el camí per
avançar cap a una societat més justa, diversa i lliure.
Hem iniciat una lluita contra la intolerància i la falta de
respecte; contra les agressions sexuals i comportaments
sexistes, racistes i lgtbfòbiques.
La normalitat malentesa ha de donar pas a una convivència
en espais públics on tothom tinga garantida la seua
seguretat. No ens podem permetre la consolidació de
dinàmiques ofensives, ni per part de qui les efectua ni per
part de qui les sofreix. No podem, ni volem, ser còmplices
d’un model de societat on els rols masclistes i patriarcals
condicionen les sentències judicials sobre fets que ens
apropen a referents antropològicament molt allunyats de
l’ésser humà.
Som plenament conscients de la necessitat de reforçar

les mesures de protecció dels col•lectius considerats
més vulnerables a ulls de qui utilitza la força o el poder
per aconseguir allò que no ho pot fer de manera natural,
dialogant i respectuosa.
Davant d’experiències que trenquen tota lògica
de convivència amb respecte s’ha d’actuar amb
contundència, però també amb la responsabilitat
d’analitzar l’entorn que ho propicia i els objectius que
es poden assolir. Volem que cada acció servisca per a
avançar, que quede consolidada per a donar-ne pas a
una altra. Hem introduït eines que possibiliten l’efecte
persuasiu: increment d’il•luminació, cartells informatius,
referents violeta amb la finalitat d’informar tant a la
persona agredida com a l’agressora, etc.
Tanmateix, l’educació és la base imprescindible per la
creació d’una societat sana, hi estem d’acord?
En el camí de l’aprenentatge t’enamores d’una assignatura
quan te la transmeten amb passió. Cal informar, parlar,
debatre i ensenyar al nostre jovent a viure en igualtat. Els
hem de dotar d’arguments per a que aquesta lluita se
la facen seua, que esdevinguen ciutadans i ciutadanes
crítics amb la societat, que defugen de comportaments
discriminatoris, que es respecten a ells i respecten els
altres.
Així que ja sabeu #Noméssíéssí

rar-ne la qualitat de vida
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Vida local
Un passeig pel Marjal.
El turisme vist
a través dels ulls...
Baixem del cotxe. Només posar els peus en terra, les cares conegudes s’entremesclen amb rostres
que no havíem vist mai. Alguns d’ells, amb trets que fan intuir procedències llunyanes i dispars. Hem
aparcat al recinte portuari. És, gairebé, la mitja per a la una i l’olor marina ens comença a despertar
l’estómac. Pujant la rampa, encara sentim el caliu de les festes. Una vegada a dalt, comprovem que
la costa casenca ha recuperat l’engrescadora tranquil•litat que la caracteritza. Girem a la dreta. Volem conèixer, des de diverses òptiques, com s’han viscut els mesos més turístics de l’any al municipi.

de dir que no a algunes reserves. Això no sols és positiu per
a nosaltres”, ressalta, “sinó que mostra que hi ha molta gent

que està interessada a visitar les Cases, i si no poden menjar

passar-s’ho bé”, continua. Canviant de to, però, ens explica que
l’afluència de gent d’aquesta temporada no ha estat l’esperada:
“Crec que, donat el potencial turístic que podria tenir un para-

al nostre restaurant ho faran al d’algun company o companya”,

dís com les Cases, els números podrien ser superiors. Potser

conclou la Laia.

s’hauria de donar més vida a la costa”. Ens ho anotem.

D’una escola d’esports aquàtics

Sortim

S’acosta l’hora d’acomiadar-se. Abans, però, el Marc ens convida

amb energies renovades per a dirigir-nos a la següent parada:

volta aquest món”. Un exercici periodístic molt interessant, però

L’acadèmia esportiva va nàixer el 2014 a les Cases. Ara també es

grup de nois que ha acabat una de les activitats s’atansa als moni-

combinés la meua passió amb aquest lloc, que m’encanta”, ens

tots mostren un somriure d’orella a orella. La fàbrica funciona.

Sortim de Casa Ramon amb la panxa buida, malauradament, però

a provar el paddle surf per a “poder explicar millor tot el que en-

l’Escola Paddle Van.

que hem de deixar pendent. Mentre ens en anem, veiem com un

pot trobar a l’Ampolla i Vinaròs. “Volia muntar alguna cosa que

tors. “Al principi ens ha costat bastant”, comenta un d’ells, però

comença a situar en Marc Miralles, un dels fundadors de l’esco-

D’un càmping

D’un establiment de lloguer de bicicletes

D’una restauradora local

El punt de partida del nostre passeig s’ataülla ràpidament. Des de

Marxem d’Hora d’Aventures amb un gust agredolç. No ens agrada

la distància distingim les primeres bicicletes. Avancem una mica

el que hem sentit, però la Susanna ens ha contagiat la seua força.

més i llegim l’adreça web que hi ha impresa a la vidriera de l’apa-

Continuem avançant pel passeig del Marjal i, pel camí, ens trobem

rador: www.horadaventures.cat. Aquest ha estat el primer any de

amb mil i una anècdotes estiuenques. Referent al turisme, gaire-

l’establiment a les Cases. La Susanna i el seu marit, experimentats

bé tothom coincideix en l’àmbit gastronòmic. “Baixant pel carrer

en el sector professional del transport, van veure en el lloguer de

major, tots els dies, a hora de menjades, m’he trobat les terras-

bicicletes una necessitat no coberta al llarg del territori costaner

ses dels restaurants plenes”, ens comentava un veí. El que ens

més proper. Ja a dins, ens toca esperar: la Susanna està atenent

faltava per a acabar d’obrir la gana! Conduïts pels fets, i una mica

quatre persones, semblen una família. Mentrestant, aprofitem per

pel subconscient, decidim d’entrar al restaurant Casa Ramon per

a donar una ullada a la botiga

a comprovar tot el que ens han contat.

És un lloc familiar. Menut, però acollidor. Una de les parets des-

A la cuina ja hi ha moviment. En surt la Laia, cap de sala del restau-

taca per tindre-hi imprès el logotip de l’empresa: Hora d’Aven-

rant. Ens asseiem a una de les taules i iniciem la raonada. “Quant

tures. A més a més, sosté diverses lleixes on s’exposen tot ti-

a afluència de gent, està sent un any molt bo”, comença la Laia.

pus d’estris d’ús esportiu: cascs, càmeres portàtils, proteccions

“L’època de festes ha estat similar a la de tots els anys, però un

corporals, etc. Al nostre davant, la Susanna segueix atenent els

cop finalitzades hem notat una estabilitat superior”. Entusias-

clients. Al mateix temps, la xica més jove del grup no pot evitar de

mats, li demanen que s’estenga una mica més en aquesta última

mirar de reüll el conjunt de patins motoritzats que resten plantats

idea. “Sí, mireu. Per exemple, durant aquesta setmana estem

al seu costat. Quan la família marxa, la Susanna ens explica que

tenint un aforament similar al d’un dijous de festes. Ara mateix,

aquella no ha sigut l’escena més habitual de l’estiu. I ens sorprèn.

comptem amb el mateix planter que durant l’època de festes.

“En general, m’esperava més moviment. No ha sigut una bona

Altres anys ens havíem vist obligades a reduir-lo”.

temporada. Tot i això, ja sé com funciona un negoci, i el primer

Encuriosits des del principi, no ens podem mossegar més la llen-

participants”.

adients, però ens fa falta més cooperació. Tot suma”.

gua i li demanem sobre l’experiència al programa Joc de Cartes,

Fa gairebé una hora que estem raonant, però el context ens em-

Finalment, ens acomiadem i li desitgem el millor dels finals per a

forma la lona amb el nom de l’escola, ens arriba una lleugera brisa

formació que hem arreplegat i reflexionant sobre tot el que hem

objectiu principal és fer gaudir a tothom que s’apropi i inculcar

turista. Què sap u! Mentrestant, les nostres cames segueixen ac-

any sempre és complicat”, lamenta la propietària. Tanmateix, no
abaixa els braços de cara al futur: “Ens hem de continuar reinventant. Ara estem començant a oferir serveis per a fer la Via
Verda en bicicleta. A més a més, pot ser que famílies que han
descobert els nostres serveis aquest any s’estalvien carregar
amb les bicis quan ens tornen a visitar”.
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Mar-

de TV3. Després d’agrair-nos les felicitacions, ens confessa que,
possiblement, aquest excel•lent rendiment sí que està influït pel
brillant paper al programa: “Hem notat una espenta molt positi-

va. És difícil estimar el pes que ha tingut, però ha sumat. Com
us dèiem, està sent un estiu molt bo. Alguns dies, inclús, hem

la. “Jo soc de Barcelona, però de petit venia molt amb el meu
pare. Em vaig enamorar de les Cases, em semblava un paradís i
sempre he tingut al cap el fet d’acabar vivint aquí”, ens explica.
Entre els esports que es poden practicar a l’escola es troben el
paddle surf, el caiac, el surf de vela, el surf d’estel i la vela lleugera.
Tots ells, dins d’una àmplia gamma de formats: cursos d’iniciació o nivell mitjà, experiències guiades que acaben amb un ver-

mut, celebracions d’aniversari o casals d’estiu. Aquesta última,

una de les propostes que més està triomfant. “Els casals d’estiu,

els paddle camps, naixen a partir de la proposta d’una veïna.
Quan vam començar, ens comentà que el seu fill volia venir a fer
activitats amb nosaltres de forma continuada. Vam acceptar i,
amb ell, van venir tres nens més. Aquest any, el grup més gran
que hem tingut ha sigut de 25 joves”, explica el Marc. Els paddle

Curiosament,

Curiosament, acabem el nostre tomb on el Marc va aconseguir el
seu primer treball: al Càmping Estanyet. Encara ara tots dos mantenen una relació laboral, ja que els residents tenen accés gratuït
als serveis de l’Escola Paddle Van durant els dissabtes al matí. A
l’establiment campista ens atén l’Àngels, la seua directora.
“La temporada turística encara no ha finalitzat, així que les valoracions són provisionals”, ens avisa. Se li fa difícil de donar-nos una
visió general. Tot i això, és capaç de fer-nos un croquis molt detallat
sobre la procedència dels visitants: “Hem notat uns disminució del
turisme francès, segurament per l’efecte del mundial de futbol o

de la recuperació dels mercats turístics al nord d’Àfrica, Croàcia o
Egipte. Contràriament, ha augmentat el turisme alemany, anglès i
holandès”.

camps tenen lloc durant el mes de juliol i les dos primeres setma-

A escala catalana, l’Àngels es mostra molt satisfeta amb els resultats

en Marc llança un missatge a tothom que hi estiga interessat: “Ens

fetes a nivell de fires, TV3, Agència Catalana de Turisme (ACT) i al-

ja que, d’aquesta forma, podem fer un càlcul més precís dels

turística familiar és fonamental”, conclou. Abans d’acabar, però, fa

nes d’agost, i se’n pot triar la durada. De cara a la següent edició,

oferts per les campanyes promocionals d’enguany: “Les promocions

agradaria que es reservessin les places al més aviat possible,

tres mitjans han tingut retorn. La marca de l’ACT com a destinació

ingressos per a reinvertir-los prèviament en més material per als

una crida al teixit empresarial del sector: “Tenim les infraestructures

peny a continuar. Asseguts còmodament a l’umbracle artesà que

la seua temporada. Nosaltres marxem aclaparats pel volum d’in-

des de la mar que justifica els plans de futur d’en Marc. “El nostre

après. Potser, al cap i a la fi, també ens hem posat a la pell d’un

valors positius cap al medi ambient i el mar. Som una fàbrica de

.

celerant. Elles no han oblidat que les panxes continuen buides
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Cultura
En marxa els tràmits per a declarar bé cultural d’interès
local els elements defensius de la Guerra Civil
L’Ajuntament d’Alcanar 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, de la qual cosa es va donar
compte en el Ple municipal del mes
d’agost.

Cessió a la Biblioteca Trinitari Fabregat dels treballs
del VII Certamen de Treballs de Recerca d’Alcanar

El 16 d’agost, a les 12 h, va tindre lloc l’acte de cessió dels

actes relatius al VII Certamen de Treballs de Recerca d’Alca-

treballs del VII Certamen de Treballs de Recerca d’Alcanar

nar, celebrat el 18 de juny a l’Institut Sòl-de-Riu.

al fons documental de la Biblioteca Trinitari Fabregat. La

En aquella ocasió, Agnès Camatxo, estudiant de l’Institut Sòl-

cerimònia, celebrada a la Biblioteca de les Cases, es va dur
a terme en el marc de les festes d’agost.
En aquesta edició, i per primera volta, se cediren totes les

de-Riu i guanyadora del primer premi, expressà què significava participar en un esdeveniment d’aquestes característi-

ques: “És molt positiu que hi haja un reconeixement de les

peces de recerca que havien participat en el certamen. En

institucions cap als estudiants. Referent a la temàtica, és

sions de la planta Alcanar-Cemex”, d’Álvaro Arquero

lorem el que tenim, contribuïm a fer-ho millor”. En el seu cas,

Camatxo Buj; “totTurisme: empresa de disseny per al

tes del patrimoni cultural per a donar una visió innovadora

total, sis: “Machine learning aplicat a la previsió d’emis-

d’agrair que s’incentive el que ens és pròxim perquè, si va-

Martínez-Aguado; “Arraïlart: Alcanar, espai viu”, d’Agnès

amb el treball pretenia “conèixer, valorar i difondre aspec-

desenvolupament turístic”, de Carla Esteller Sancho i Pep

Reverter Sancho; “BLAST: bioinformàtica amb manda-

rines”, d’Aida Salvador Llombart i Gemma Sánchez Clavell;
“Juguem a un joc?”, de Marina Beatriz Serrano Luciano, i
“Compositors canareus s. XX”, de Paula Niubó Obiol.

A partir d’ara, aquests estudis es troben a disposició de totes
aquelles persones a les quals puguen interessar. Per a accedir-hi, sols cal entrar al blog de la Biblioteca, on es poden
localitzar de forma molt intuïtiva.
Aquesta cerimònia, que pretén acostar els treballs a la ciutadania i posar de manifest la dedicació de l’alumnat, tancà els
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d’Alcanar als habitants i als turistes, impulsar l’art al carrer i
aplicar-lo com a instrument d’educació i desenvolupament
de la persona”.

I

I ho va aconseguir o, si més no, així ho va considerar el jurat del certamen, format per set membres per set membres
vinculats a la comunitat educativa del municipi, amb la presència de Carme Navarro, regidora d’Ensenyament. Navarro,
sorpresa un any més amb el nivell dels treballs, expressà que
“per als membres del jurat és un plaer i, alhora, una respon-

sabilitat formar-ne part. És difícil determinar quins treballs

.

són els guardonats i quins no, ja que tots aporten valor al
nostre patrimoni cultural”

“Aquest patrimoni material té un
gran valor perquè és una garantia de
la memòria democràtica del país, i
també un actiu cultural amb un gran
potencial d’interès turístic”, explica
Ivette Fibla, regidora d’Urbanisme,
Patrimoni i Ordenació del Patrimoni. En aquest sentit, l’Ajuntament va
encarregar a l’arqueòleg i historiador
local Damià Griñó un estudi sobre
aquests elements, el qual fa palesa la
necessitat de dur a terme accions per
a protegir-los.
Igualment, els serveis tècnics municipals han elaborat un segon informe
que ratifica la proposta d’iniciar l’expedient de declaració de bé d’interès cultural local dels elements de la
Guerra Civil.
La seua situació és variada. N’hi ha
alguns de situats en zones de domini
públic i d’altres en finques privades,
amb diferents qualificacions urbanístiques: sòl no urbanitzable, urbanitzable i urbà. Per aquest motiu, s’ha
suspès la tramitació de les llicències
urbanístiques o de parcel•lació en els
immobles afectats durant els pròxims
divuit mesos, el termini màxim de resolució de l’expedient.
Fibla valora molt positivament “el
gran treball de camp i l’elaboració
de fitxes que ha fet Griñó”. Així mateix, “agraeix a l’Associació Cultural Lo Rafal, la seua col•laboració i

participació en la redacció d’aquest
nou document per a la declaració de
BECIL d’aquests elements defensius
tan rellevants en la nostra història i
identitat nacional”.

del Ministeri de Guerra de la II Repú-

Cal recordar que l’any 2012 l’Ajuntament ja va iniciar l’expedient, però
finalment no es va aprovar la declaració de bé cultural d’interès local per la
dilatació del procés administratiu.

cacions i trinxeres de la Guerra Civil a

Patrimoni vinculat a la Guerra Civil
Tal com Griñó explica detalladament en
el seu informe, Alcanar té un important
patrimoni vinculat als fets de la Guerra
Civil: “El nostre municipi va ser fortificat al llarg de tota la seua costa, arran de les obres defensives del litoral
mediterrani, per part de l’organització
d’Obres i Fortificacions de la Generalitat de Catalunya i la Defensa de
Costes del Ministeri de Guerra de la II
República Espanyola, davant el pànic
per un desembarcament de les tropes
feixistes”.
L’historiador local relata que Alcanar
es trobava dins de dos sectors de
fortificacions: “per una banda, la Generalitat de Catalunya, que va dissenyar un programa de construccions
defensives, i per l’altra, dintre de la
fortificació del Mediterrani, per part

blica”, davant la possibilitat d’un desembarcament a les costes en posició
republicana.

L’estudi també explica que les fortifiAlcanar s’emmarquen “dins de la forti-

ficació de la costa catalana en els anys
1937-1938 per part de la República
Espanyola, davant els bombardejos
dels vaixells feixistes i el temor d’un
desembarcament militar a les costes
catalanes. És en aquest context que,
des del Ministeri de Defensa de Costes
a Madrid, es va planificar i projectar la
fortificació de tot el litoral català, i especialment del municipi d’Alcanar, ja
que la visualització a l’entrada de la badia dels Alfacs és idònia per al control
des d’aquest litoral”.
Les fortificacions d’Alcanar són principalment nius de metralladora, que
estan repartits estratègicament en

funció de les bateries de costa. “Els

nius de metralladora formaven part
d’autèntics

complexos

defensius

formats per diferents elements. Un
element importantíssim en la defensa de la costa foren les trinxeres,

.

que ocupaven gran part del litoral
d’Alcanar”, conclou l’informe.
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Tauler d’anuncis

La junta de beneficència del 1925

Ara fa...
1927, del rector Jesús Queralt Fernán-

L’Ajuntament d’AlcanarL ha obert la convocatòria

dez-Lastra (1873-1937), natural de Xert i

comunicacions amb l’especialitat de tècnic de ràdio,

Val a dir que molts dels integrants, com

de borsa de treball.

intel•lectuals i de la gauche divine del

per a la provisió d’una plaça de tècnic/a auxiliar de

nouvingut al rectorat canareu l’any ans.

mitjançant un concurs oposició lliure, amb la creació

es pot apreciar, pertanyien als cèrcols
moment: la dictadura primorriverista i la

El lloc de treball inclou la redacció, locució, conduc-

fulgent situació econòmica del moment

ció de programes informatius i gestió de programes

OFERTA DE FEINA: AUXILIAR DE
COMUNICACIONS AMB L’ESPECIALITAT
DE TÈCNIC DE RÀDIO

no deixaven escapar ni la beneficència.

informàtics de gravació i edició d’àudio. El termini

Les accions que feien eren conegudes i

de presentació d’instàncies finalitza el dilluns, 17 de

populars: confeccionaven anualment el

setembre de 2018.

padró de famílies pobres de la pobla-

Tota la informació està disponible al web de l’Ajunta-

ció, repartien bons d’1,50 pessetes per

ment: Alcanar.cat.

a carn, pa i arròs entre els més necessitats, duien a terme una menjada gratuïta
per als integrants del padró –normalment

El Club de Lectura de la Biblioteca Trinitari Fabregat d’Alcanar i la Biblioteca de les Cases

per les festes de maig i, el 1930 i 1931,

són espais de tertúlia i debat a l’entorn d’una lectura, en què un grup de persones s’organit-

també per les d’octubre–, repartien al-

za per a llegir el mateix llibre i reunir-se un dia a les biblioteques per a comentar-lo. Es tracta

moines –que oscil•laven entre les 20 i les

d’una activitat que aplega persones amb una afinitat: el gust per la conversa i la lectura. A la

L’ajuntament d’Alcanar durant les festes del Remei del 1922, sota la presidència

Biblioteca d’Alcanar també hi ha un club de lectura específic de teatre.

de Miquel Chimeno –el quint per la dreta, amb un barret canotier–. Alguns dels

Habitualment els clubs es troben una vegada al mes, de setembre a juny, i les reu-

seus integrants van participar en la junta de beneficència del 1925.

nions són moderades per l’equip tècnic de la biblioteca. Normalment la conductora
proposa un itinerari de lectura, però els membres també poden fer propostes.

vellesa fets al poble. Esta última iniciativa, endegada per Enrique Beltran, prete-

seria l’alcalde, Ramón Sanmartí Ribera

CLUB DE LECTURA!

agrupacions de beneficència dedicades

(1895-1962). Hi hauria un vocal nat –això

a l’abastament de queviures per a les fa-

és, per elecció del batle i per causa de la

mílies més pobres. La funció que com-

seua professió, sempre relacionada amb

per la seua vida, cosa que s’ha anat repe-

pleix actualment Càritas Diocesana la

la medicina–, el doctor Ramón Reverter

tint fins als nostres dies. El primer d’estos

feia antany una junta que es proposava,

Beltran (1890-1936). La tresorera seria

a través de reunions periòdiques, prac-

sa mare, Rita Beltran Fibla (1849-1943).

actes se celebrà el 12 d’octubre de 1930.

ticar l’altruisme ajudant els més neces-

La resta de vocals serien Josefa Martí-

sitats.

nez Costas, Francesca Roé Vidal, Agustí

A començaments dels anys vint es va

Felip Bort, Ramón Sancho, Sever Vila i el

crear arreu de l’Estat una densa xarxa

secretari de l’Ajuntament, en Tomás Mar-

d’associacions de beneficència, mol-

tínez-Aguado Costas.

tes de les quals van aprofitar l’escalada

La junta es reunia sense una periodicitat

econòmica que el primer terç del segle

concreta. Tot i això, durant els nou anys

XX va propiciar. La pujança fou tal que

que va existir es convocaren vint-i-vuit

fins i tot el govern de Primo de Rivera va

reunions en lapses d’uns cinc o sis me-

La serrà del Montsià tornarà a ser l’escenari d’aques-

haver de reglamentar-ne la creació: en

sos, però sempre sense un ordre del dia

una llei del 1924 s’establien les bases so-

establert. Així, els anys que més reunions

portistes i aficionats i que està organitzada per

bre les quals s’havia de fundar una obra

es van fer foren el 1928 i el 1930, amb

de beneficència.

cinc cada any. Passaren, a més, alguns

Alcanar tingué la seua pròpia associació

alcaldes posteriors a Sanmartí, com En-

de beneficència des del 13 de setem-

rique Beltran de César (1879-1953), Ja-

bre de 1925, quan un reduït nombre de

vier Ulldemolins Chillida (1874-1936) o

canareus, reunits al saló d’actes de la

Ricardo Sancho de Suñer (1860-1940).

casa consistorial del moment, van de-

Els vocals, generalment, restaren sense

ficència, Alcanar hauria d’esperar-se una

cidir formar-ne una junta. El president

canvis, amb l’excepció de la inclusió, el

dècada llarga

de lectura en veu alta i el popular sopar d’estiu.

Si t’agrada llegir i vols compartir aquesta passió, informa-te’n i suma’t a algun dels
clubs de lectura del municipi. La participació és oberta a tothom!

Un any més Alcanar acollirà la XII Pujada al Montsià Memorial Francesc Bort (Madro), que també inclou la
XVII Copa Catalana de Curses per Muntanya de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC)

i l’XI Circuit de les Terres de l’Ebre. Enguany hi haurà
quatre recorreguts: absolut, júnior, cadet i exprés, així
com la tradicional marxa popular per muntanya.

ta cursa de muntanya que aglutina centenars d’es-

l’Ajuntament i l’Agrupació Excursionista d’Alcanar,
amb el suport d’altres organismes i entitats.

L’organització anima tothom a participar-hi i a gaudir
de la jornada. Les inscripcions són obertes fins al 26

.

de setembre i s’han de gestionar a través del web
www.pujadamontsia.cat.
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ganitzar el primer dels homenatges a la

Des de sempre, a Alcanar hi ha hagut

s’organitzen activitats paral•leles, com ara sortides al teatre, visites literàries, sessions

XII PUJADA AL MONTSIÀ

integrants del padró de pobres, i van or-

APUNTA’T AL

Les trobades, en alguns casos, comptem amb convidats especials i al llarg de l’any

INSCRIPCIONS OBERTES A LA

50 pessetes.– a persones o matrimonis

nia ajuntar els dotze canareus més vellets
vius i retre’ls un merescut i sentit tribut

També s’ha de dir que no només estaven sustentats pels integrants únics de
la junta: la beneficència tenia una sèrie
de participants del mateix ajuntament i
altres prohoms del poble hi contribuïen
periòdicament amb donatius particulars.
El consistori, a més, tenia una retribució
mensual per a la beneficència, que oscil•lava entre les 50 i les 300 pessetes.
La junta va desaparèixer poc ans de l’esclat de la guerra. La darrera de les actes
que tenim és del 17 d’octubre de 1934,
però segurament –no ho podem saber
del cert a causa de l’estat fragmentari
de la documentació– devia continuar fins
a l’any següent o més enllà i tot. Per a
veure una altra junta dedicada a la bene-

.
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Agenda
Setembre - Octubre 2018
Formació

DIMECRES

Cultura

INICI DEL CURS ESCOLAR

12 SETEMBRE

Comença el curs escolar als diferents
centres educatius del municipi

09:00H
DEL 16

SETMANA DE LA MOBILITAT SEGURA

DE SETEMBRE

Es farà una jornada de convivència i conscienciació als diferents
centres educatius del municipi sobre la importància que la mobilitat siga més sostenible, segura i saludable.

AL 22

09:00H

DEL 17 DE

FORMACIÓ: “ATENCIÓ AL CLIENT”
(25h)

SETEMBRE

Lloc: Serveis Agraris

AL 3 D’OCTUBRE

Es pretén donar a conèixer les habilitats
i les actituds necessàries per a exercir
l’activitat professional d’atenció al client
en termes d’excel·lència i qualitat.

DILLUNS I
DIMECRES
DE 16 A 20 H

DIMECRES
19 SETEMBRE

18:30H

Informació i inscripció:
desenvolupament@alcanar.cat

L’HORA DEL CONTE: “LA REBEL·LIÓ DELS ANIMALS”
Lloc: Biblioteca de les Cases.
L’hora del Conte oferirà “La rebel·lió dels animals” als xiquets i
xiquetes a partir de 2 anys.

Menuts

DIJOUS
13 SETEMBRE

09:30H

Oci

SEMINARI TÈCNIC:
“ALTERACIONS FISIOLÒGIQUES DELS FRUITS”
Lloc: Serveis Agraris

Les alteracions fisiològiques dels
fruits comprenen un conjunt molt ampli de desequilibris tant d’origen climàtic com provocats per la gestió
del conreu.
Informació i inscripció: desenvolupament@alcanar.cat

DIVENDRES

29 SETEMBRE

26 SETEMBRE

21:30H

DIMARTS

La finalitat del curs és que els alumnes adquirisquen coneixements sobre primers auxilis i coneguen els passos
que cal seguir, tant individualment com en equip, davant
de qualsevol tipus d’emergència o situació que requerisca
l’aplicació dels primers auxilis.

DE 16 A 20H
DISSABTES

DE 10 A
13:30H

DIJOUS
4 OCTUBRE

09:00H

MISSIÓ TÈCNICA: “MATERIAL VEGETAL”
Visita concertada a camps experimentals o comercials d’interès, orientada principalment a conèixer l’adaptació edafoclimàtica de determinat material vegetal (varietats, patrons)
al camp. Aquesta formació està destinada als professionals
del sector agrari i és impartida per docents de l’Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
Informació i inscripció: desenvolupament@alcanar.cat

18:30H

Res no és personal és un llarg poema en quatre parts. El predomini d’elements que tenen l’aparença d’un relat biogràfic
fragmentari li dona unitat.

TROBADA DEL CLUB DE LECTURA
Lloc: Biblioteca de les Cases.
Comença la nova temporada. Es comentarà el llibre Olor de colònia, de Sílvia Alcàntara.

DIUMENGE
30 SETEMBRE

09:00H

XII PUJADA AL MONTSIÀ
MEMORIAL FRANCESC BORT (MADRO)
XVII Copa Catalana de Curses per Muntanya de la FEEC

Dins del programa de biblioteques inclusives, s’ofereix un contacontes acompanyat d’un taller. El conte és Biel, què et passa? i anirà a càrrec de la seua
autora, Estela Tomàs, i de membres d’AHIDA Terres
de l’Ebre. El tema és el trastorn per dèficit d’atenció
i hiperactivitat (TDAH).

Poesia

Lloc: Serveis Agraris

Informació i inscripció: desenvolupament@alcanar.cat

DISSABTE

Res no és personal, de Joan-Elies Adell

19:30H

Formació: “Primers auxilis” (30 h)

CONTACONTES I TALLER: “BIEL, QUÈ ET
PASSA?”

Organitzen: Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l’Ebre i Central de Biblioteques de les Terres
de l’Ebre.

INTERCANVI DE PUBILLES I HEREUS

DEL 29/09
AL 27/10

18:00H

Escrit en octosíl•labs, l’autor, a mig camí de la vida, quan s’apropa als cinquanta anys, mira enrere i es fa una sèrie de preguntes, des d’una mirada sovint desvalguda i precària, que recorda sempre la condició mortal de l’ésser humà i el neguit
que provoca l’essència inèdita i transitòria de cada instant viscut.
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DIMECRES

21 SETEMBRE

Recomanacions literàries
01

DISSABTE

6 OCTUBRE

CONFERÈNCIA:“REPENSANT LA RESIDÈNCIA
FORTIFICADA PRE-IBÈRICA DE SANT JAUME, 21
ANYS DESPRÉS”
Lloc: Casa O’Connor.
Conferència per a presentar els resultats de la darrera campanya d’excavació al jaciment de Sant Jaume - Mas d’en
Serrà, a càrrec de l’arqueòleg director de les excavacions,
David Garcia. Activitat emmarcada en Tyrika, Festival Iber
d’Alcanar.

XI Circuit de les Terres de l’Ebre
Informació i inscripcions: www.pujadamontsia.cat

DISSABTE 6
DIUMENGE 7

D’OCTUBRE
TYRIKA, FESTIVAL ÍBER D’ALCANAR
Alcanar es prepara un any més per a viatjar als orígens
de la seua història. Tyrika es desenvoluparà en dos
ambients ben diferenciats: al nucli antic d’Alcanar i a
la Moleta del Remei. Hi trobarem activitats per als més
menuts, exposicions, tallers d’artesania, animacions, la
zona de tavernes i el tradicional mercat, però també diversos espectacles que ens permetran reviure la nostra
història i entendre com vivien els nostres avantpassats.

DEL 13 AL 15 D’OCTUBRE

02

FESTES MAJORS D’OCTUBRE 2018

El jardí secret, de Frances Hodgson Burnett
Literatura infantil

El jardí secret és un clàssic intemporal que tracta de la capacitat de superació i del poder de transformació que emana del
contacte amb la naturalesa. Un segle després de la primera
edició del llibre, el seu missatge connecta perfectament amb
els valors del segle XXI. Aquest llibre es recomana per a xiquets a partir de nou anys.
El New York Times fa una valoració del llibre: «Només un autor

Un bell i torbador poema que, mentre dispara flaixos de vida, ens porta a la memòria la infància i l’adolescència, la descoberta del desig i els misteris de l’amor. Trossos de passat que s’escolen entre geografies diverses i que es projecten també
cap al present i el futur, on el que transcendeix més, paradoxalment, perviu en els instants més íntims i personals.

realment excepcional pot escriure un llibre sobre xiquets amb

En paraules del seu editor, Francesc Gil-Lluc, “som molt afortunats –molt– de poder llegir, encara, un llibre com Res no és
personal. És un senyal de supervivència: de tots nosaltres. D’esperança: en la poesia, en la vida i en tots nosaltres”.

aquest do».

prou habilitat per a fer-lo interessant tant als jóvens com als
adults. Frances H. Burnett és una de les poques persones amb
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La contra d’

escolta-la!

107.5 FM

Miguel González, periodista: “El periodisme local és
la millor forma d’obtenir informació de proximitat”
L’entorn natural d’en Miguel és la ràdio.
Per consegüent, també per a la Milena, la
gossa que l’acompanya allà on vaja. Des de
ben menut, ha conreat una gran passió per
aquest mitjà de comunicació. Amb el pas
dels anys, les gravadores de mà donaren
pas als estudis radiofònics professionals.
Recentment, els premis Comunicació Tarragona 2018 l’han designat millor presentador de ràdio de l’any.

en el mercat professional? I en el món periodístic específicament?

Com va rebre el reconeixement? Què significa per a vostè?

L’afició li ve de lluny. Potser algun lector
encara recorda la seua jove veu a Alcanar
Ràdio. De llavors ençà, quin ha estat el seu
camí?

Que et reconeguin la feina ben feta fa il•lusió,
però el rebo com una espenta per a seguir millorant dia a dia. El fet de compartir la professió de periodista amb ser cec et porta a agafar
els premis amb pinces, però guardons com
aquest, que valoren aspectes estrictament
professionals, desperten una il•lusió especial.
Aquests deu anys de trajectòria han estat molt
intensos. Tot i això, sempre m’agrada recordar
les persones que fan altres formes de periodisme. D’alguna manera, inclús, més originals.
Però l’espai “Tothom”, que presenta diàriament dins del magazín ”El Matí de Tarragona Ràdio”, sí que forma part d’un periodisme
diferent, veritat?

Quan el director de Tarragona Ràdio em va plantejar fer un programa sobre el col•lectiu de persones amb discapacitats, vaig acceptar, però amb
la condició que anés dirigit a tothom, no només
al mateix col•lectiu. D’aquí el nom. Fer el contrari
suposa segregar encara més. Vam optar per donar veu a gent que, normalment, no se sent per la
ràdio. Quan vam començar molts d’oients no s’hi
habituaven, però ja portem nou anys.
Les persones amb capacitats diferents tenen les mateixes oportunitats que la resta

El gran handicap de les persones amb capacitats diferents és que han de demostrar... Un
currículum, recomanacions, etc., no solen ser
suficients. Jo mateix, durant els meus primers
dies de treball, em sentia molt observat. De
periodistes amb capacitats diferents que siguin visibles, no n’hi ha molts. I, quan algun
ho és, el ressò que se’n fa és enorme.

De petit sempre anava amb una gravadora a
les mans. M’agradava molt escoltar la ràdio, i
intentava imitar el que sentia. Quan van obrir
la ràdio del poble, va coincidir amb el moment que començàvem a fer un programa a
l’institut, i una cosa ens va portar a l’altra. El
següent pas ja va ser marxar a Barcelona, a
cursar la carrera de periodisme. Vaig fer les
pràctiques a Ràdio Barcelona, a la Cadena
Ser, i després vaig anar a Madrid, a l’agència
Servimedia, mitjançant una beca. De Madrid
ja vaig anar a Tarragona Ràdio, on estic ara.
I ara, quin és el seu dia a dia? Imaginem que

més, aquí tinc els equips d’un dels meus hobbies, que és la radioafició. Així que desconnecto
de la ràdio fent ràdio. Una cosa molt paradoxal.
I justament, enguany, ha esdevingut president del Ràdio Club del Tarragonès. En què
consisteix, exactament, aquest projecte?
La radioafició, avui dia, tothom la relaciona
amb alguna cosa molt nostàlgica. És una altra forma de fer ràdio. Ser radioaficionat vol dir
comunicar-te amb persones d’altres països
utilitzant les ones de ràdio. El Ràdio Club s’està convertint en un hobby de gent molt gran.
Aquest va ser un dels motius que ens va portar
a decidir que el pròxim president fos algú més
jove, i al final em va tocar a mi. Ara intentarem
dinamitzar-lo una mica més, aprofitar més el
local, explicar millor en què consisteix...
Abans ha mencionat el periodisme local, que ara
està molt a l’ordre del dia. Parle’ns-en una mica
més.
Crec que es creu poc en el periodisme local.
Escoltar la ràdio del poble, llegir el seu butlletí,
revista o diari és la millor forma d’obtenir informació de proximitat. Els mitjans locals van néixer en
condicions complicades, com es podia, però ara
està tot molt professionalitzat i s’ha de tornar a
creure en els mitjans més propers.

cada escapada a Alcanar deu ser un petit oasi
enmig de les trepidants rutines periodístiques.

I què diria al jovent del poble que, com vos-

El ritme periodístic és preocupant. No tens ni un
moment per a parar. Encara més al periodisme
local, on ho toques tot. Però, realment, aquest
ritme frenètic m’encanta. A Tarragona Ràdio em
faig càrrec d’una part del magazín matinal, de
les 11.00 a les 13.30. De tarda he d’estar pendent de l’actualitat, ja que a les 18.00 emetem
un resum informatiu. I sí, jo soc molt de poble.
Si una setmana no baixo, ja l’enyoro. A més a

duir-se en l’àmbit periodístic?

tè en el seu moment, ara comença a introEn primer lloc, he de felicitar-lo. Quan vaig dir
als meus pares que volia ser periodista, els va
caure el món als peus. Hem de ser conscients
que el sector està malament, però això no ens

.

ha de desesperar. La figura del periodista ha
d’existir i és molt important. S’està veient amb
les xarxes socials.

