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La plaga de la processionària del 
pi ha obligat a tancar temporal-
ment el dispensari mèdic de les 
Cases d’Alcanar. La mesura, se-
gons ha pogut confirmar l’ACN, 
es va fer efectiva aquest dijous, 
després que la presència de la 
molesta eruga hagués estat pro-
duint urticària a les tres perso-
nes que hi treballen, que a partir 
d’ara passen consulta al CAP d’Al-
canar. La plaga, a més, procedent 
dels pins que es troben vora les de-
pendències sanitàries, afecta tam-
bé el pati contigu de l’escola del 
Marjal, on quatre nens han mani-
festat reaccions adverses o al·lèr-
gies. L’Ajuntament d’Alcanar bus-
ca ja solucions per eradicar les 
erugues, ja sigui amb tractaments 
més contundents o tallant els 
pins, si és necessari.  

Alguns pacients encara acu-
dien divendres al matí al consul-
tori de les Cases d’Alcanar i com-
provaven, gràcies a un cartell pen-
jat a la porta, que les instal·lacions 
es troben tancades preventiva-
ment, fet pel qual l’atenció mèdi-

ca s’ha traslladat al CAP del nu-
cli d’Alcanar. Durant els últims 
dies, el personal sanitari s’ha vist 
afectat per urticària, no només 
la que provoquen directament 
les erugues de la processionària, 
sinó principalment pels pèls que 
els recobreixen i que s’escampen 
amb molta facilitat.  

L’origen de tot plegat es troba 
en la gran proliferació que en-
guany ha experimentat la pro-
cessionària en els tres pins que 
es troben al pati exterior del dis-

pensari, segons ha explicat la re-
gidora d’Ensenyament de l’Ajun-
tament d’Alcanar, Maria Carme 
Navarro. Les característiques 
bosses encara són ben presents 
dalt dels pins, si bé les fileres 
d’erugues de les últimes setma-
nes ja no són tan visibles. 

Els pins exteriors donen tam-
bé al pati del col·legi públic Mar-
jal: les mestres netegen diària-
ment les erugues que es troben 
al sorral, just sota les branques. 
A l’altre cantó del pati, també hi 

ha 23 pins plantats fa dues dèca-
des, quan es va edificar el centre. 
L’any passat, algun alumne ja va 
tenir problemes, però enguany 
són quatre els estudiants que ja 
han mostrat símptomes de reac-
ció a la processionària per con-
tacte i, una d’elles, està sent trac-
tada per al·lèrgia. «Ens preocu-
pa perquè es concentra on vénen 
els nens a l’escola i on es fa l’aten-
ció sanitària», ha admès la regi-
dora. Per trobar una solució a la 
situació, que s’arrossega des de fa 

anys però sense arribar a aquests 
extrems d’afectació, l’Ajunta-
ment d’Alcanar s’ha posat en con-
tacte amb la Generalitat, el Co-
de –consorci que s’encarrega de 
les plagues–, Sanitat Vegetal i di-
verses empreses especialitzades.  

Segons ha explicat Navarro, 
el Departament de Salut ja hau-
ria assumit la necessitat de fu-
migar els pins al pati exterior del 
dispensari aquest proper dilluns 
per reobrir el servei en tres o qua-
tre dies. 
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La processionària obliga a tancar 

el consultori de les Cases d’Alcanar

Els pins afectats per la processionària, a tocar del dispensari i de l’escola.  FOTO: ACN

La plaga, procedent dels 
pins que hi ha a tocar 
de les dependències 
mèdiques, afecta també 
el pati del col·legi del 
Marjal

‘Responsabilitat 
del consistori’ 

■ Assabentat del problema 
pel mateix Ajuntament d’Al-
canar, el delegat del Govern 
a les Terres de l’Ebre, Xavier 
Pallarès, ha apuntat que la 
Generalitat donarà «suport» 
al consistori en les tasques per 
eliminar la plaga però ha tras-
lladat la pilota al consistori, 
a qui considera responsable 
d’actuar en aquest tema. «No 
és competència nostra. Afec-
ta uns pins que estan al pati 
de l’escola i al costat del dis-
pensari, al nucli urbà. La de-
cisió és municipal», ha de-
clarat, tot prometent «su-
port» al municipi a l’hora de 
prendre les mesures opor-
tunes. 

Malgrat això, Pallarès sí 
que ha demanat una actua-
ció «ràpida» a l’Ajuntament 
per evitar els perjudicis als 
veïns de les Cases afectats 
pel tancament del dispensa-
ri i els problemes a l’escola 
pública. El delegat conside-
ra que el tractament del se-
tembre passat «no es va fer 
o es va fer malament». 

L’A P U N T
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La Passió d’Ulldecona, 

entre oliveres mil·lenàries

■ Els actors de La Passió d’Ullde-
cona van deixar per un dia els es-
cenaris del teatre Orfeó per po-
sar en escena, ahir, un fragment 
de l’obra entre oliveres mil·lenà-
ries, al museu natural de l’Arión. 
Concretament, es va represen-
tar el quadre de ‘L’oració a l’hort 
de Getsemaní’, amb Sífrid Rodrí-
guez en el paper de Jesucrist. L’ac-
tivitat forma part del conveni de 
col·laboració existent entre Tu-
risme d’Ulldecona i el Patronat de 
la Passió.  

Els actors aficionats estan im-
mersos aquests dies en els dar-
rers assajos de la 61a temporada 
de representacions, que aixeca-
rà el teló el proper diumenge, 15 
de març.  

El Patronat de la Passió con-
tinua amb la seva tasca de reno-
vació i integració de les dues obres, 

la catalana i la castellana, amb 
text original de Josep Maria 
Junyent Quintana, adaptat pel 
dramaturg Ignasi Roda. Si l’any pas-
sat es va estrenar la nova obra en 
català, enguany és el torn de po-
sar al dia l’obra en castellà; totes 
dues sota la direcció de Joan Mar-
tínez.  

Com a pròleg, es mantindrà la 
representació del ‘Davallament 
de la Creu’, text local del segle 
XVI en català, que mostra l’anti-
guitat i l’arrelament de les repre-
sentacions de la vida de Jesucrist 
a Ulldecona.  

L’obra de la vida i mort de Je-
sús es representarà en català els 
dies 15, 22 i 29 de març, mentre 
que es posarà en escena  la ver-
sió castellana els dies 3 d’abril 
(Divendres Sant) i diumenges 12, 
19 i 26 d’abril i 1 de maig.  

Des de l’Oficina de Turisme 
d’Ulldecona s’organitzen paquets 
turístics que inclouen, a banda 
de la representació de La Passió, 
activitats complementàries com 
una visita guiada a escollir entre 

el Museu Natural de les Oliveres 
Mil·lenàries de l’Arión, el castell 
medieval d’Ulldecona o el cen-
tre històric de la vila; juntament 
amb un tast d’olis i un dinar en 
un restaurant local.  

La d’ahir no serà l’única vega-
da que La Passió d’Ulldecona sur-
ti del teatre Orfeó. També hi ha 
prevista una representació a la 
Misericòrdia de Vinaròs el proper 
4 d’abril, per Setmana Santa. 

L’actor Sífrid Rodríguez, representant el paper de Jesús.  FOTO: PATRONAT DE  LA PASSIÓ


