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QUINQUENNALS 2014 

75 anys fidels a una promesa 
 

 
Amics i amigues fidels de la Mare de Déu del Remei, 
 
Una vegada més ens adrecem a tots vosaltres per informar-vos amb detall de la gestió de l’ermita, de les 
seves necessitats de manteniment i de les de la Mare de Déu del Remei, tasques que amb discreció i 
constància duu a terme la Junta d’Administració. També volem aprofitar aquest full per encomanar-vos la 
nostra il·lusió i entusiasme davant les properes Festes Quinquennals, en aquest any que celebrarem amb 
goig el 75è aniversari de la promesa que els nostres pares i avis van fer l’any 1939. 
 

1. REHABILITACIÓ DE L’ERMITA 
 
Com ja sabeu, l’any 2011 vam començar la campanya “L’Ermita et necesssita” amb l’objectiu de recaptar 
els fons necessaris per executar les obres de rehabilitació dels fonaments del santuari, els quals estaven 
deteriorant de forma molt evident i cada vegada més preocupant l’estructura de l’edifici. Gràcies a la 
generositat de tots hem pogut anar recollint una suma important de diners, la qual ha permès fer un 
apuntalament d’urgència el desembre de l’any 2012 i, finalment, el començament de les obres de reforç 
aquest passat mes de maig. 
 
Cal dir que les obres encetades representen només la 
primera fase del projecte, en la qual s’abordarà la 
consolidació dels fonaments més malmesos i que 
permetrà, segons ens informen els tècnics responsables, 
que puguem treure part de l’apuntalament actual. Això 
permetrà l’ús de l’ermita amb tota normalitat a partir del 
setembre i durant les properes Festes Quinquennals. 
 
L’import d’aquesta primera fase es finançarà gràcies a 
una subvenció de 20.000 € de la Diputació de Tarragona 
(que va permetre pagar bona part de la redacció del 
projecte per part de l’arquitecte), de 48.000 € que s’ha 
compromès a aportar l’Ajuntament d’Alcanar, de 12.000 
€ aportats per la Parròquia d’Alcanar (gràcies a la venda 
d’una finca rústica de la seva propietat) i dels donatius 
encara no gastats que tots vosaltres heu aportat 
generosament i que sumen a data d’avui uns 55.000 €. 
Podeu veure amb més detall l’estat comptable al punt 
següent. 
 
Durant el període que duren les obres s’ha habilitat un 
cambril provisional darrera la porta de la sala d’exvots on 
s’ha posat la Mare de Déu del Remei amb l’objectiu de no 
interrompre el culte a la mateixa ermita i que tothom 
pugui continuar visitant la Verge sense gaires 
inconvenients. 
 
Per altra banda, recordar-vos que amb aquesta primera fase no s’acaba el projecte, i que seguirem 
necessitant la col·laboració de tothom. La mateixa Parròquia ha posat dues finques més en venda, i 
seguirem buscant vies de subvenció procedents de les administracions públiques, però la campanya 
“L’Ermita et necessita” continuarà oberta per rebre les vostres aportacions. 
 
Trobareu tots els detalls de la campanya al web http://www.parroquiaalcanar.com/quinquennals/ErmitaNecessita.htm 

http://www.parroquiaalcanar.com/quinquennals/ErmitaNecessita.htm
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2. BALANÇ COMPTABLE DE L’EXERCICI 2013 
 
Us exposem tot seguit el balanç comptable de l’any 2013 amb el resum d’ingressos i despeses i el 
romanent de tresoreria a 31 de desembre. 
 
Id Concepte Import (€) 

 INGRESSOS  

1 Venda de calendaris i records 1.306,00 

2 Donatius 16.341,43 

3 Loteria de Nadal (*) 39.675,00 

 TOTAL INGRESSOS 

 

57.322,43 

 DESPESES  

1 Factura Arquitecte (projecte apuntalament) 11.222,86 

2 Impostos (IRPF, IVA,..) 2.362,59 

3 Consum Electricitat 4.126,12 

4 Aigua  - Pou de l’ermita 336,00 

5 Despeses vàries de manteniment 307,18 

6 Comissions bancàries i devolucions 193,77 

 TOTAL DESPESES 

 

18.548,12 

 Superàvit 2013 

 

38.774,31 

 Saldo a 1 de gener de 2013 45.773,22 

 Saldo a 31 de desembre de 2013 
(*) Previsió descompte premis Loteria (gen. 2014) 

Romanent – Pressupost 2014 

84.547,53 
-30.000,00 

54.547,53 

 
De l’anàlisi d’aquestes dades econòmiques en podem treure la conclusió que hi ha uns 55.000 € 
disponibles per al pressupost de l’any 2014 i cal seguir confiant amb la generositat de tots aquells que 
continueu aportant els vostres donatius. De totes les opcions de participació us recomanem fer-vos 
subscriptors amb un donatiu periòdic. Només cal que empleneu la butlleta de subscripció que trobareu al 
web www.quinquennals.org i la feu arribar a la casa abadia. 
 

3. FESTES QUINQUENNALS 
 
Per últim, recordar-vos alguns aspectes organitzatius de les properes festes Quinquennals. El dimecres, 1 
d’octubre, després de la posta de sol, rebrem amb devoció la Mare de Déu del Remei al lloc de costum. 
Tenen preferència per portar la peanya tots els joves que hagin complit durant l’any 2014 des dels 18 fins 
als 22 anys. A partir del dijous començarà el recorregut pels diferents sectors que s’ordenen de la manera 
següent: 
 

  Dimecres, 1 Dijous, 2 Divendres, 3 Dissabte, 4 Diumenge, 5 

  Baixada ST. JOSEP PÇA. MAJOR LES CASES CATALUNYA 

Dilluns, 6 Dimarts, 7 Dimecres, 8 Dijous, 9 Divendres, 10 Dissabte, 11 Diumenge, 12 

DR. FLEMING ST. MIQUEL CAMÍ-AMPLE F. PEDRELL GRAL. PRIM Descans Dia del Remei 

 
Recomanem a tothom la participació en la romeria del diumenge, 12 d’octubre, on el recorregut permet 
amb més facilitat portar la peanya de la Mare de Déu. Us recordem també que els representants de 
sector us poden resoldre els dubtes que tingueu sobre l’organització i que podeu consultar tots els detalls 
a la nostra pàgina web www.quinquennals.org. 
 
Com en anteriors edicions, es poden adquirir domassos amb la imatge de la Verge a la casa abadia i, cada 
nit a l’altar de sector, es podran comprar els típics fanalets. Qualsevol qüestió relacionada amb el vestuari 
de la Mare de Déu o l’ornament de la peanya cal adreçar-la a la representant de les Mantenidores de la 
capella, Sandra Fabregat. 
 
Finalment, informar-vos que tenim una pàgina a Facebook on podrem compartir emocions, imatges, 
vídeos i experiències personals de les festes Quinquennals. https://www.facebook.com/juntadelremei 
 
Us desitgem ja, d’avançada, unes molt bones Festes Quinquennals 2014 ! 
 
Junta d’Administració del Remei 

http://www.quinquennals.org/
http://www.quinquennals.org/
https://www.facebook.com/juntadelremei

