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1) La reforma de l’Auditori Municipal, a punt de ser una 
realitat.
L’empresa encarregada de la rehabilitació i ampliació 
del teatre-auditori José A. Valls ja està treballant en la 
redacció del projecte.

2)  Els treballs a l’alberg dels Josepets, en la recta final. 
S’està acabant d’instal·lar el mobiliari de l’edifici. 
Al mateix temps, s’està redactant el plec per a licitar 
la gestió de l’alberg per tal d’encaixar-la en l’estratègia 
turística i de desenvolupament del municipi.

3)  El mercat municipal, més a prop de la gent.
Es preveu que la darrera fase de les obres acabe en 
les pròximes setmanes. 
Paral·lelament, s’està portant a terme un procés 
participatiu amb el teixit comercial i amb la ciutadania 
per copsar les seues opinions respecte al model de 
mercat que més s’ajuste a les necessitats i a la realitat 
del nostre poble.

4)  El carrer Magallanes, nou eix vertebrador de les Cases.
S’han començat les obres d’urbanització del carrer 
magallanes, que, previsiblement, finalitzaran abans 
de l’estiu.
El carrer Magallanes connectarà  la porta nord del 
nucli amb la zona d’equipaments, alhora que millorarà 
la mobilitat dels  vianants i reduirà el trànsit a la zona 
comercial.
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5) En marxa els projectes d’urbanització a diferents carrers. 
La Junta de Govern ha aprovat un Pla de Millora 
Urbana per als carrers Jaume I, 11 de Setembre i Enric 
Granados. També s’estan redactant els projectes 
d’urbanització i reparcel·lació dels tres carrers. A la 
vegada, l’equip de govern està realitzant trobades 
informatives amb els veïns per explicar el projecte i 
recollir les seues propostes.

6) La Brigada Municipal, reforçada. 
Enguany 13 persones d’Alcanar s’incorporaran a la 
Brigada Municipal d’Obres i Serveis mitjançant dos 
programes del SOC. L’objectiu és fomentar l’ocupació 
i la formació de persones del municipi i reforçar les 
tasques desenvolupades pel personal de la brigada. 
Aquestes iniciatives també permeten fer front a la 
impossibilitat legal d’augmentar la partida destinada 
a personal.

7) Política de racionalització de la despesa i renovació de 
vehicles i maquinària. 
L’Ajuntament ha adquirit un camió grua per reduir 
la despesa anual que suposava el seu lloguer. 
Així mateix, ha adjudicat la licitació del rènting de 4 
vehicles per renovar el parc mòbil municipal i reduir 
els costos de manteniment i reparació. També s’està 
en procés de renovació de la maquinària petita més 
vella. Aquestes mesures permetran reduir el temps de 
resposta, millorar l’eficàcia i la seguretat dels operaris, 
a més d’un important estalvi econòmic.

8) Polítiques de suport a la petita empresa i al comerç. 
Està en marxa una nova edició del Programa de 
Competitivitat Empresarial, que enguany inclou una 
vintena d’accions de diversa tipologia, on destaquen 
els cursos per a l’obtenció de carnets professionals 
i les càpsules de màrqueting enfocat a la petita 
empresa i el comerç.

9) Més suport al sector citrícola. 
Gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament, l’IRTA 
i l’Escola de Capacitació Agrària d’Amposta, en el 
marc del Programa de Competitivitat Empresarial, 
es portaran a terme un conjunt d’accions de suport 
al sector citrícola, oferint formació continuada als 
citricultors. Així, es pretén millorar la gestió de tota la 
problemàtica associada a la sanitat vegetal, informar 
sobre l’elecció de noves varietats, incidir sobre 
l’eficiència dels tractaments o el funcionament òptim 
de la maquinària agrícola.

10) Enfortir el comerç local. 
El treball conjunt entre l’Ajuntament i la Federació 
de Comerç d’Alcanar (FECOAL) s’ha materialitzat 
en un Pla d’Acció que pretén dinamitzar el comerç 
local i enfortir el teixit comercial mitjançant diverses 
campanyes i accions a diferents nivells.

11) Promoció turística. 
Des del consistori s’està treballant perquè l’entrada 
en funcionament de l’edifici dels Josepets com a 
alberg familiar supose un impuls turístic i cree noves 
oportunitats de negoci al municipi. També s’està 
incidint en la creació de producte turístic al voltant del 
món iber mitjançant diferents projectes. 
Així mateix s’està treballant en col·laboració amb 
el sector de la restauració, en la promoció de la 
gastronomia local per avançar en l’estratègia comuna 
de situar Alcanar i Les Cases com a destinació 
gastronòmica de referència al territori.

12) Suport i foment de l’esport. 
S’han dut a terme accions de suport a l’esport en tres 
grans eixos: el primer, de suport directe mitjançant 
subvencions als esportistes i les entitats; el segon, 
d’ampliació i millora de les instal·lacions esportives 
municipals i la construcció del parc ciclista; i el 
tercer, de desenvolupament de la reglamentació de 
les instal·lacions, els processos i actes per protegir 
l’esport i l’esportista.

13) Al costat de les persones. 
Les persones segueixen sent la prioritat del nostre 
grup. Mitjançant projectes com Al cistell o El rober 
solidari es treballa intensament per donar suport als 
qui més ho necessiten, facilitant l’accés als recursos 
que permeten a tothom desenvolupar-se i viure 
dignament.
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14) L’Ajuntament, més a prop de la ciutadania. 
L’entrada en funcionament de l’aplicació Línia Verda 
mitjançant la qual el veïnat del nostre poble pot posar 
en coneixement del consistori incidències de tot tipus, 
i el programa de ràdio Millorem Alcanar en el que la 
ciutadania pot efectuar preguntes, realitzar queixes, 
etc, han permès apropar l’Ajuntament a les persones 
i solucionar amb molta celeritat problemes relacionats 
amb la neteja o el manteniment de la via pública o 
l’enllumenat, entre d’altres. Igualment, s’està duent a 
terme una intensa política de comunicació basada en 
les reunions entre l’equip de govern i la ciutadania i el 
teixit associatiu del municipi per explicar qualsevol de 
les actuacions previstes i que els puga afectar o de la 
que puguen ser partícips, amb l’objectiu de recollir el 
seu parer i elaborar propostes el més consensuades i 
àmplies possibles.

15) Pressupostos participatius. 
A principis de febrer, va finalitzar la campanya 
d’enguany de pressupostos participatius a Alcanar 
i Les Cases, que va comptar amb la participació 
de gairebé 800 persones. El consistori invertirà 
uns 60.000 euros per a fer realitat les 4 propostes 
més votades i que s’inclouran en els pressupostos 
municipals que pròximament es tramitaran en el Ple 
municipal. 

Actes organitzats per ERC Alcanar

La identificació dels desapareguts en la Guerra Civil 
amb Roger Heredia ( Cofundador del banc d’ADN de 
la UB), Ismael Piñas ( Director dels Serveis Territorials 
de Salut) i Montserrat Ingla ( Directora dels Serveis 
Territorials de Justícia)

Gabriel Rufián ( Diputat d’ERC al Congrés)

Carles Mundó ( Conseller de Justicia )

Sopar Participatiu. Esquerra t’escolta 


