L’ERMITA ET NECESSITA
Campanya de restauració de l’ermita del Remei d’Alcanar
PRIMER ANY DE CAMPANYA
Al mes de setembre de 2011 presentàvem al públic la campanya “L’ermita et necessita” que té com a objectiu
principal recaptar els fons necessaris per empendre la restauració del santuari que presenta una greu problemàtica
d’assentaments del terreny. Fent balanç d’aquest primer any podem concloure que l’acollida i la resposta de la
ciutadania del nostre poble i dels pobles veïns ha estat prou satisfactòria. No s’ha assolit el mateix èxit entre les
diferents administracions públiques malgrat els esforços i la bona predisposició dels representants polítics del nostre
ajuntament. La profunda crisi econòmica que patim s’ha traduit en la desaparició de moltes vies de subvenció pública
que no sabem quan es tornaran a obrir. Cal mencionar, però, una excepció: la Diputació de Tarragona ens ha
concedit 24.000 € per pagar el projecte de l’arquitecte.
A nivell econòmic, el resum d’ingressos i despeses d’aquest any, fins al dia 1 d’agost de 2012, és el següent:
Saldo inicial a 3/10/2011......................................................................
9.991,10 €
Ingressos per donatius i campanyes populars d’entitats i associacions
entre el 3/10/11 i el 31/07/12.............................................................. 42.789,32 €
Despeses – Obres d’apuntalament de la cúpula....................................... 15.341,99 €
Despeses – Manteniment ordinari del santuari.........................................
6.831,08 €
Saldo final a 31/07/2012...................................................................... 30.607,35 €
En conseqüència, es pot afirmar que gràcies a la gran generositat de tothom, portem recollits 52.780,42€ els quals,
sumats als 24.000,00€ de la Diputació de Tarragona, fan un total de 76.780,42€.
Però això no és prou per començar les obres, que tenen un pressupost de vora 400.000,00€. Per tant, us hem de
continuar demanant el vostre esforç i solidaritat; sobre tot als que estimeu profundament la Mare de Déu del Remei
i que voleu que la nostra ermita torni ben aviat a brillar amb tot l’esplendor que es mereix.
Podeu fer un donatiu o fer-vos subscriptors amb una quota periòdica. Podeu organitzar actes cívics amb les vostres
entitats i associacions. Expliqueu-ho a les vostres amistats. I, sobre tot, penseu que “L’ermita ens necessita” a tots,
ara més que mai.
Junta d’administració del Remei – octubre 2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DONATIU destinat a la restauració
de l’Ermita del Remei d’Alcanar
Nom i cognoms
Adreça
(Pça/Carrer i núm.)
CP - Població

www.quinquennals.org

Telèfon

remei@parroquiaalcanar.com

Correu electrònic

Modalitats de participació:
1. DONATIUS. Es poden fer aportacions als següents números de compte:
CAIXABANK (LA CAIXA).......... 2100-0116-46-0101875905
CATALUNYA CAIXA.................. 2073-0093-35-0110523373
BANCO POPULAR.................... 0075-0148-29-0600518031

UNNIM.......................... 2107-0279-11-3512051062
CAIXA RURAL............. 3082-1434-14-5640878319
BANCO SANTANDER... 0049-5652-71-2595025460

2. SUBSCRIPCIÓ. Autoritzo a la Parròquia d’Alcanar a cobrar per domiciliació bancària l’import marcat a
continuació amb caràcter trimestral al meu número de compte. Quan vulgui deixar de pagar ho comunicaré
amb antelació a la Parròquia.

10 €

20 €

50 €

_____ €

Número de compte

Signat: _____________________________ _________, a ____ de ______________ de 20___
Entregueu aquesta butlleta a la Parròquia de Sant Miquel – Pça. Abadia, 4 – 43530 ALCANAR

