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El Ple aprova per
El Pacte de Barà dóna El 94,7 % de la població
unanimitat el Pla d’Acció els seus fruits per frenar d’Altafulla se sent altament
per a l’Energia Sostenible la sinistralitat a l’N-340 satisfeta de viure al municipi

L’Altacústic i Escena
Altafulla superen totes les
expectatives de públic

Altafulla es consolida com a
plaça de gammes extres
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enquesta de percepció ciutadana feta recentment
sobre diferents aspectes d’Altafulla incorporava
també una bateria de preguntes per recollir valoracions
sobre els mitjans de comunicació municipals. En aquest
sentit, la primera pregunta plantejava a les persones entrevistades quins mitjans de comunicació utilitzen habitualment per informar-se de les activitats i notícies del
poble.
La resposta obtinguda va assenyalar que els principals mitjans a través dels quals la ciutadania enquestada s’assabenta de les novetats al municipi són el butlletí
municipal “La Plaça del Pou”, en un 51,8% dels casos;
Internet i les xarxes socials, en un 31,02% dels casos;
la pàgina web municipal, en un 14,96% dels casos, i la
ràdio municipal, en un 14,4% de les persones enquestades.
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29 casos de víctimes altafullenques del franquisme
4.000 € per fer front al rebut de l’aigua per als més desafavorits
Activitats de l’Esplai de la Gent Gran
Estrena dels segon cicle “Som mediterranis, som cultura i esport”
Conveni amb l’Arquebisbat de Tarragona

MOBILITAT 6

Càmeres de videovigilància per als agents de la Policia Local
Mig miler de polseres per localitzar menors ràpidament
Nou acord de la Policia Local per a una millor conciliació familiar

OPINIÓ I FÒRUM 10
CULTURA 12

”Escena Altafulla” tanca amb un èxit de públic l’edició 2017
El ple total dels concerts confirma la bona marxa de l’Altacústic
El magazín “País KM0” de la Xarxa, a la 20a Fira d’Artesans

MEDI AMBIENT 15
CULTURA 12

48 joves d’arreu del món, al camp de treball entre Altafulla i Tamarit
La platja del Canyadell, “Platja Verge” per Ecologistes en Acció
“Carrer Major”, nou magazín d’estiu d’Altafulla Ràdio i La Xarxa

El qüestionari recollia també la valoració dels tres principals mitjans de comunicació locals: la revista municipal
“La Plaça del Pou”, la televisió comarcal TAC 12 i Altafulla
Ràdio. Les valoracions van ser recollides en una escala
compresa entre 0 i 10 punts, on 0 punts indicava molt
negatiu i 10 punts, molt positiu. Tots tres mitjans van assolir una nota mitjana notable (6,5 punts sobre 10 possibles). El mitjà més ben valorat va ser Altafulla Ràdio amb
una valoració mitjana de 7,14 punts. En ser preguntades
específicament per l’emissora Altafulla Ràdio, un 65,38%
de les persones enquestades va afirmar que l’escolta per
un 34,62% que no ho fa, és a dir, set de cada deu altafullencs i altafullenques escolten Altafulla Ràdio. Dades que
demostren que la ciutadania valora la tasca feta fins ara
en els mitjans de comunicació municipals. Només resta
dir-vos, gràcies per la vostra confiança! •

ON POTS TROBAR LA “PLAÇA DEL POU”?
La “Plaça del Pou” es distribueix a l’Ajuntament, Altafulla
Ràdio, Consultori Mèdic, Llar d’Infants Hort de Pau, Esplai
de la Gent Gran, Biblioteca Municipal, Quiosc Lluís, Forn
Nogués, Gelateria La Perla, Forns Martí (Ronda, carrer Martí
d’Ardenya i barri marítim), Farmàcia Altafulla Mar, Bar Cano,
Pizzeria Solocomo, Pa amb Xocolata i Centre Cívic de
Brises del Mar.

Vols rebre-la per correu electrònic?
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a:
altafullaradio@altafullaradio.cat
o també entrant al web
www.altafullaradio.cat i www.altafulla.cat

JA US PODEU ANUNCIAR A:
Plaça del Pou
Informació i inserció d’anuncis:
696 40 50 16
comercial@altafullaradio.cat
Àrea de Mitjans de Comunicació

Ens interessa que hi participis:
Envieu els vostres articles a altafullaradio@altafullaradio.cat.
La “Plaça del Pou” tria per publicar aquells textos que no superin
els 2.000 caràcters amb espai inclòs.
Els articles han d’anar signats amb nom i cognoms i hi ha de
constar el DNI o el passaport, l’adreça i el telèfon. La “Plaça
del Pou” es reserva el dret de resumir-ne o extractar-ne el contingut i de publicar els que consideri oportuns.

Castells
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Altafulla viu la millor Diada de les Cultures en tota la seva història

a plaça del Pou d’Altafulla va viure el
passat 15 de juliol la millor Diada
de les Cultures que s’ha vist mai
amb set construccions de nou pisos, tres d’elles de gamma extra i on
els Castellers d’Altafulla van registrar
una històrica diada on van recuperar el 3d7 amb agulla, castell que no
descarregaven des de l’octubre del
2011; i el 5d7, que no el completaven
des del Concur7 de la Torre del 2014.
Les quatre colles que hi van participar,
Castellers de Vilafranca, Colla Vella dels
Xiquets de Valls, Xiquets de Tarragona i
Castellers d’Altafulla, van demostrar tot
el seu treball a assaig superant els reptes
que s’havien plantejat d’inici.
Els Castellers d’Altafulla, malgrat només haver coronat un pilar de cinc fins al
moment, van decidir obrir plaça amb el
3d7 amb agulla, castell que no descarregaven des de l’octubre del 2011. Els
de Ca l’Ixart van defensar molt bé l’estructura exterior i van ser àgils a l’hora
de desmuntar una construcció molt lleugera de pes. I tot i assolir aquest èxit, no
es van conformar i van anar a buscar el
primer 5d7 de la temporada. Encara que
es tractés del cinquè descarregat de la
colla, es va mostrar bé de mides i el van
poder completar amb comoditat. Com

no podia ser d’una altra manera, els liles
van arrodonir l’actuació descarregant un
4d7 de gran solvència, el primer pilar de
5 descarregat de la temporada i un pilar
de 4 aixecat per sota.
Els Castellers de Vilafranca van tornar a brillar a la plaça del Pou. El seu
3d9 amb folre i agulla va pujar després
de desmuntar-ne dos peus. Els de Cal
Figarot van registrar de nou a Altafulla
el 2d9 amb folre i manilles, tot i mostrar
alguna dificultat al pis de quints, i també
van descarregar el 4d9 amb folre que
van haver de defensar més del que és
habitual en ells. Quant a la Colla Vella
dels Xiquets de Valls, van obrir plaça
amb el 3d9 amb folre, que van descarregar, i van atacar de nou amb el primer
5d9 amb folre de la temporada. El van
completar després de treballar-lo de
valent i apuntar-se al final el seu primer
gamma extra del curs. Van arrodonir la
seva primera actuació amb tres castells
de nou pisos descarregant un treballadíssim 4d9 amb folre.
Per la seva banda, els Xiquets de Tarragona van començar l’actuació amb el
2d8 amb folre de la temporada, i van seguir amb el 4d9 amb folre, 5d8, pilar de
5 i dos pilars de 4. D’aquesta manera es
va acabar una històrica Diada de les Cul-

tures d’Altafulla on també cal destacar la
llarga durada, amb quatre formacions i
set peus desmuntats, que va fer que durés més de quatre hores.
Per acabar, també va brillar enguany la Diada d’Estiu on, per primer
cop a la plaça dels Vents, els Castellers

d’Altafulla descarregaven el seu primer
3d7 amb agulla en aquesta actuació a
Baix a Mar. A més, s’hi van poder veure també dos castells més de la gamma
alta de set protagonitzats pels Nois de
la Torre amb el 3 i 4 de set amb agulla. /
Foto: Ildefonso Cuesta •
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Unanimitat pel Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible

esprés que a principis d’any
l’Ajuntament d’Altafulla realitzés
un inventari municipal de consums energètics i emissions de gasos d’efecte hivernacle associades als
principals sectors d’activitat, el ple del
consistori va aprovar per unanimitat el
passat 31 de juliol el Pla d’Acció per a
l’Energia Sostenible (PAES), que té per
objectiu reduir un 25 % les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle
(GEH) abans del 2020. Una contaminació ambiental que a Altafulla és causada majoritàriament pels transports
i el sector domèstic amb un 44% i un
27% respectivament.
Aquesta acció, que significarà complir els compromisos adquirits en el
marc del Pacte d’Alcaldes, pretén que
a l’any 2020 s’hagin reduït un 20% les
emissions de gasos contaminants en
comparació amb el 2005. Per això hi ha
programades un total de 29 accions

per dur a terme tant en l’àmbit municipal des de l’Ajuntament com en
l’entorn domèstic. El regidor de Serveis, Micha Preuss, va assegurar que
algunes d’aquestes intervencions ja
s’han començat a treballar a la via pública i en equipaments com les escoles
la Portalada i el Roquissar, la llar d’infants Hort de Pau, el pavelló i la piscina
i les dependències de la Policia Local.
Preuss també va afegir que “l’aprovació del PAES ha de ser un pas més
a l’hora de rebre subvencions per
part de l’administració”.
El regidor de Serveis d’Altafulla preveu en l’àmbit municipal millores en
els aïllaments i sistemes de calefacció i refrigeració, així com també en l’enllumenat públic, exemple
d’això n’és la il·luminació nova que
ha instal·lat la Brigada a l’entorn del
Castell. D’altra banda, Preuss considera que cal potenciar l’ús d’energies

La llista de reparació jurídica de les víctimes
del franquisme mostra 29 casos a Altafulla

T

ots els membres de la Corporació
Municipal de l’Ajuntament d’Altafulla
van aprovar per unanimitat en la passada
sessió plenària del 31 de juliol, una moció de recolzament a la Llei proposada
per l’EINA. Els Punsoda, els Maymó i els
Pijuan són tres de les famílies d’Altafulla
més afectades per la mala praxis jurídica
i processal de la dictadura franquista. Així
ha quedat reflectit en la llista de reparació jurídica que ha publicat l’Arxiu Nacional de Catalunya, a partir de la nova Llei
del passat mes de juliol, que eleva a 29
les víctimes vinculades al municipi.
Segons l’historiador local Fonxo
Blanch, que n’ha fet un exhaustiu seguiment, la família Punsoda, comptava
amb Lluís Punsoda Marquès, que havia
ocupat el càrrec d’alcalde durant la democràcia republicana. Aquest va marxar
a l’exili una vegada instaurat el règim.
Mentrestant, el seu germà, Albert Punsoda, i la seva germana, Josepa Punsoda,
sí que van ser processats; ella a sis anys,
dels quals va complir un mes durant el
setembre de 1940; i ell, a 12 anys, però
va ser posat en llibertat provisional l’abril
de 1942.
La segona gran família perjudicada
són els Maymó. De nou, el pare estava
vinculat a l’Ajuntament de la democràcia
republicana, com a regidor del govern
de Lluís Punsoda. La tercera família són
els Pijuan. Un d’ells, condemnat a presó
perpètua sense commuta. El seu pare
també va anar a presó. La llista de víctimes a Altafulla segueix, malauradament,
fins arribar a les 29. Ara bé, els qui van
ser empresonats van complir la pena
ben lluny d’aquí.
Cal recordar que el document publicat per l’Arxiu Nacional de Catalunya inclou els noms i cognoms de la persona
represaliada, el sexe, el tipus de procediment obert i el número de causa així com
la seva data d’inici i de resolució. També

són presents la pena imposada, la commutació o l’indult demanat i finalment el
nombre de persones executades. Fins
ara, i 42 anys després de la mort del dictador Franco, no hi ha hagut cap llei
que declari la nul·litat dels judicis del
franquisme. D’aquesta manera, el Parlament de Catalunya ha assumit la responsabilitat històrica. Així, amb aquesta Llei
s’han de reparar els abusos comesos pel
règim franquista contra la legalitat judicial i procedimental tal i com han exigit
les persones represaliades. En aquest
enllaç podeu trobar els fitxers sobre les
més de 64.000 víctimes: http://anc.gencat.cat/ca/detall/noticia/La-llista-de-reparacio-juridica-de-victimes-del-franquisme-en-dades-obertes •

renovables així com millorar la mobilitat
sostenible, amb la creació d’aparca-

ments per a cotxes elèctrics i l’ampliació de llocs per a bicicletes. •

Breus
Aigües d’Altafulla aprova
4.000 € per a persones en risc
d’exclusió social
Acord unànime al Ple del passat 31 de
juliol en l’aprovació del fons de solidaritat creat per l’Empresa Municipal
Mixta d’Aigües d’Altafulla. L’empresa
destinarà 4.000 euros anuals en ajudes a persones en risc d’exclusió social. Unes ajudes que es regularan a
través dels Serveis Socials del Consell
Comarcal del Tarragonès en l’àmbit altafullenc. La mesura ja va ser presentada i tractada en tots els seus aspectes durant el Consell d’Administració
de l’Empresa Mixta d’Aigües celebrat
a finals del passat mes de març. Una
trobada que també va servir per fer
balanç econòmic de l’any passat. Cal
destacar que la iniciativa s’emmarca
dins d’un projecte molt més ampli que
també planteja un nou sistema de telecomptadors de xarxa fixa. Un sistema
que ja està implantat en diverses llars
i que permet el control del consum a
nivell particular. D’aquesta manera, la
companyia calcula que l’estalvi serà
d’uns 30.000m3 durant el primer any
en funcionament. L’Empresa Municipal
Mixta d’Aigües d’Altafulla està formada
en un 51 % per l’Ajuntament d’Altafulla,
i en un 49 %, per Aigües de Catalunya.
Activitats de l’Esplai de la
Gent Gran d’Altafulla
Després que s’hagi renovat la Junta
Directiva de l’Esplai de la Gent G ran,
presidida per Joan Vidal, l’entitat, que
col·labora estretament amb la regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament, de
l’edil Xavier Rofas, informa que l’Esplai
tornarà a obrir les portes als seus associats el proper 21 d’agost. L’Esplai
va celebrar el passat 28 de juny un berenar sopar amb una gran assistència
de socis i sòcies per recordar als veïnes i les veïnes que l’entitat segueix en

moviment. De cara al 8 de setembre,
hi ha previst un dinar amb motiu de la
Festa Major “Petita” amb canelons gratinats, bacallà amb mussolina d’all i oli,
postres, aigua, vi, cava, cafè i gotes. El
preu està fixat en 5 € per persona del
col·lectiu social, i una part d’aquest dinar està subvencionat per l’Ajuntament.
També el 19 de setembre, està prevista una excursió a Collsacabra, Rupit i
Santuari del Far, amb dinar inclòs (entremesos variats, filet de lluç i calamars
o vedella a la jardinera, postres, pa, vi,
aigua, cafè i gotes amb un preu de 50
€ per soci i sòcia, i de 55 € per als no
socis i sòcies. El 21 d’agost s’atendran
a l’Esplai totes les reserves.
Estrena del segon cicle “Som
Mediterranis. Som Cultura i
Esport” a la Bibliomar
La regidoria de Cultura, a través de la
Bibliomar, i Tarragona 2018 donaran el
tret de sortida el proper 8 d’agost al
segon cicle “Som Mediterranis. Som
Cultura i Esport”, que tindrà lloc al
Parc Voramar. Hi ha prevista un total
de cinc activitats que s’allargaran fins
al 14 d’agost, i quatre d’elles començaran a partir de les 18:30h. “Per què
els romans odiaven l’esport?”, xerrada a càrrec de Joaquín Ruiz de Arbulo
(URV), el 8 d’agost; “Altafulla: pagesos
i senyors. Passejada etnogràfica de la
platja al Castell”, a càrrec del Museu
Etnogràfic d’Altafulla, el dia 9; “Contacontes de la Mediterrània: Àfrica,
Àsia i Europa”, a càrrec d’Imma Pujol,
l’11 d’agost; “Taller infantil de cuina
mediterrània i saludable (3-8 anys)”, a
les 18h al Restaurant Solocomo. Cal
fer reserva, i “Sóc esportista, sóc altafullenc”, taula rodona amb esportistes
altafullencs de projecció nacional moderada per Pep Suñé (Tarragona Ràdio), el dia 14. •
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Conveni de cessió d’ús de terrenys a Baix a
Mar entre l’Ajuntament i l’Arquebisbat

E

l Ple va aprovar també, amb els vots
a favor de l’equip de govern i C’s i
l’abstenció de l’EINA, el conveni subscrit
entre l’Arquebisbat de Tarragona i l’Ajuntament d’Altafulla per a la cessió d’ús de
210 m2 de terrenys a l’entorn de l’Església de Santa Maria, a Baix a Mar, i que
després de la renovació del carrer Via
Augusta ara s’integren a la via pública.
Aquest acord deixa clar que l’Arquebisbat de Tarragona cedeix a l’Ajuntament
aquest espai on, abans de la reforma
urbana de Via Augusta, estava encerclat
per un mur de separació entre el vial i el
jardí de la parròquia, i que, a dia d’avui, ja
no existeix amb la finalitat de donar una

imatge cohesionada i de continuïtat dels
terrenys que envolten l’Església i la via
pública per al gaudi dels ciutadans d’Altafulla mentre es trobi vigent el conveni
que finalitzarà l’any 2040.
L’Ajuntament s’obliga, al seu càrrec, al manteniment dels espais cedits
en el mateix grau de qualitat urbana
que la resta de la via pública adjacent
de titularitat municipal com és la Via
Augusta. L’acord va ser signat per l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, acompanyat de la regidora de Via Pública,
Marisa Méndez-Vigo, i el rector de la
Parròquia d’Altafulla, Mossèn Jaume
Gené. •

Ajuntament
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Bonificació del 100% de l’AP-7 des d’Altafulla a Vilafranca

E

ls alcaldes del Camp de Tarragona,
les Terres de l’Ebre i el Penedès han
celebrat la proposta de la Generalitat i Foment per reduir l’accidentalitat de
l’N-340 per mitjà de desviar obligatòriament els camions cap a l’AP-7 amb un
descompte als peatges, alhora que es
bonificarà el 100% dels trajectes interns
que els residents facin utilitzant l’autopista. A tall d’exemple, un veí d’Altafulla que
marxi cap a Vilafranca i torni el mateix
dia per l’AP-7 no haurà de pagar ni un
euro pel peatge. Aquesta mesura s’ha
près arran de la pressió que han fet
reiteradament els alcaldes i regidors
del territori, especialment l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, qui va ser un dels impulsors del Pacte de Barà.
Aquesta mesura dependrà de la reunió que se celebrarà al setembre amb

els consellers de Territori i d’Interior, Josep Rull i Joaquim Forn, i els alcaldes dels
municipis afectats per concretar-ne els
detalls i l’aplicació. D’aquesta manera, la
doble proposta es detalla en la desviació obligatòria dels camions perquè
abandonin l’N-340 i utilitzin l’AP-7, i
bonificació del 100% dels peatges
per als residents que facin un viatge
d’anada i tornada entre Alcanar i Vilafranca el mateix dia. A diferència de la
proposta inicial, s’ha ampliat la bonificació
que s’aplicarà als transportistes per utilitzar l’autopista, que finalment serà d’entre
el 42,5% i el 50% en funció del tipus de
desplaçament.
El calendari amb què treballa la conselleria és que els desviaments dels
transportistes i les bonificacions
podrien estar en marxa entre fi-

nals d’any i principis del 2018. Rull
va subratllar que es tracta de mesures
“transitòries” fins que la Generalitat des-

plegui el sistema de vinyeta a les autopistes, mesura que en el seu moment va
reclamar també Fèlix Alonso. •

La Policia Local incorpora càmeres de videovigilància en els uniformes dels agents

L

a Policia Local d’Altafulla ha incorporat càmeres
de videovigilància en els uniformes dels agents. Es
tracta del primer municipi de la demarcació de Tarragona que utilitza aquest sistema. El Departament
d’Interior de la Generalitat ha concedit l’autorització,
sol·licitada per l’Ajuntament, per a l’ús de càmeres
per la Policia Local com a eina preventiva davant de
possibles amenaces, agressions o actes delictius dels
que puguin ser objecte els agents de policia durant
la prestació del servei. L’ús d’aquest sistema permet
protegir tant als ciutadans i ciutadanes davant les
actuacions policials, com als agents davant les denúncies infundades contra les seves actuacions,
així com davant la utilització d’imatges manipulades enregistrades amb telèfons mòbils. Per tal de
garantir un equilibri entre els drets a l’honor, la intimitat
i a la pròpia imatge, i l’obligació de la Policia de protegir la seguretat ciutadana, el cos policial ha elaborat un
protocol d’utilització d’aquests dispositius, dels quals
se’n disposen un per cada torn de patrulla.
Aquest document estableix que aquest sistema
d’enregistrament només es permet en espais públics
i en aquells casos en què hi hagi risc per als membres de la Policia Local o terceres persones. S’entén
per riscos concrets els derivats de la utilització de la

força física, atac o intimidació per arma de foc, armes
blanques o objectes perillosos; i també, els derivats
de desordres públics on no és possible procedir a la
detenció o identificació de persones.
Polseres entre els menors per ser
localitzats ràpidament
Agents de la Policia Local estan repartint aquest estiu polseres d’identificació a les famílies amb menors
que es troben al municipi per evitar la pèrdua d’infants.
Aquesta iniciativa forma part de la campanya de la Policia Local de repartir mig miler de polseres que indiquen les dades de contacte dels familiars dels menors.
Gràcies a aquestes polseres, si el menor es perd i no
sap o no recorda el telèfon dels seus pares, els agents
de seguretat o qualsevol persona que el trobi pot trucar al telèfon que hi ha anotat a la polsera i així facilitar
el retrobament entre els pares i l’infant. Les polseres
són reutilitzables i permeten anotar el nom del menor i un telèfon de contacte de la persona responsable en cas que el menut es perdi. Les famílies que
vulguin una d’aquestes polseres també es poden dirigir directament a la comissaria de la Policia Local, al
carrer Marquès de Tamarit, o als socorristes del Servei
de Socorrisme i Salvament de la platja d’Altafulla. •

Nou acord de la Policia Local per a una millora del servei i una conciliació familiar

L’

alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, i representants sindicals van
signar el passat 21 de juliol un nou acord per als agents de la
Policia Local que significarà que durant tot l’any s’augmentaran les
hores de servei per donar una millor cobertura, i evitar així franges
de relleu en què no hi hagi cap agent policial al carrer. Aquest acord
va entregar en vigor el passat 31 de juliol. L’acord també estableix
que el quadrant amb què disposen els agents es publicarà abans
d’iniciar l’any amb la finalitat de facilitar la seva planificació i conciliació familiar.
D’altra banda, el document també detalla que durant el període
de màxima afluència de visitants al municipi, els agents allargaran la
seva jornada laboral per millorar el servei; i pel que fa als descansos
i festes, els agents compactaran els dies corresponents de festa en
períodes de set dies. L’acord també estableix com i quan es poden
sol·licitar dies per a assumptes propis i com regular les absències en
el treball. •
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Reparació d’ordinadors i portàtils
Creació de pàgines web i programes
Xarxes, telecomunicacions i veuIP
Equips i material informàtic
977 651 439 / 638 177 823
C/ Marquès de Tamarit 3A (davant la Policia Local) 43893 ALTAFULLA
contacto@antecsystems.com www.antecsystems.com
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Una enquesta revela que un 94,77 % de la població

S

ón els resultats d’un treball de
camp i redacció d’un informe realitzat per l’empresa
EDAS, espai d’anàlisi social, amb
una llarga trajectòria en les metodologies participatives, sobre una enquesta ciutadana de percepció dels
serveis municipals de l’Ajuntament
d’Altafulla. La metodologia que s’ha
emprat ha estat la distribució d’una
enquesta telefònica amb l’objectiu
de realitzar un estudi de percepció ciutadana, amb la finalitat de
valorar els serveis municipals i recollir informació sobre els hàbits
de la població d’Altafulla respecte
el seu ús.
Per fer-la, s’ha seleccionat una
mostra representativa de l’univers d’estudi, fixat en 4.072 persones residents i
empadronades al municipi d’entre 18 i
85 anys i d’ambdós sexes, que ha estat de 364 ciutadans i ciutadanes que
s’han entrevistat entre el passat 15 de
juny i el 15 de juliol d’aquest any. Així, la
mostra estableix un nivell de confiança del 95,5 %, amb un marge
d’error màxim del 5 %.

Sis de cada deu practiquen
una activitat física de
manera habitual
Sis de cada deu altafullencs i altafullenques han manifestat que desenvolupen
una activitat física de manera habitual. Entre els esports assenyalats per
les persones enquestades destaquen
principalment el caminar (28,70%),
córrer (22,87%) i la natació (18,39%).
El següent gràfic il·lustra les respostes
recollides en relació a les activitats esportives que desenvolupen les persones enquestades.
Quatre de cada cinc
persones aproven la gestió
del govern municipal
La valoració mitjana sobre el grau de
satisfacció dels veïns i les veïnes amb
el fet de residir a Altafulla és de 8,24
punts de mitjana en una escala compresa entre 0 i 10 punts. Segons això,
la proporció de persones enquestades
que manifesten un grau de satisfacció
Elevat o Total (valoracions entre 6 i 10
punts) engloben a un 94,77% del total
de persones que han donat resposta
a l’enquesta.
Mitjançant l’enquesta també s’ha
volgut copsar quin és el grau de
satisfacció de la població amb la
gestió del govern municipal en els
darrers anys de legislatura. En aquest
sentit, el grau de satisfacció mitjà manifestat assoleix els 5,91 punts, en una
escala compresa entre 0 i 10 punts.
La distribució de les valoracions ens
indica que hi ha una major concentració de persones en les notes mitjanes
i elevades. Segons això, un 80% de
les persones enquestades, és a dir, 4
de cada 5 persones aproven la gestió
del govern municipal. Més de la mei-

tat dels enquestats (51,87 %) puntua
amb un notable, mentre que el 7,78 %
ho fa amb un excel·lent.
La neteja pública i la
recollida de la brossa,
els serveis principals a
millorar
Les persones enquestades han valorat
que els serveis a millorar són principalment els que estan relacionats amb la
neteja pública i la recollida d’escombraries, aspecte assenyalat en
gairebé tres de cada deu casos (28,75
%). En un 18,75 % dels casos es recull
la demanda de millorar aspectes relacionats amb la mobilitat tant pel que fa a
la millora de la seguretat vial, l’aparcament, la senyalització, la circulació o la demanda de canvis en els
elements reductors de velocitat.
El tercer aspecte a millorar, en un 15
% dels casos, són els equipaments
i serveis esportius, entre els quals
destaca la demanda d’una piscina
municipal coberta, millores en els
equipaments esportius (poliesportiu municipal, camp de futbol...) i la
demanda d’una major oferta esportiva.
Arreglar els vestuaris del
camp de futbol, la proposta
que té més suports
L’Ajuntament d’Altafulla té previst
destinar una partida de 50.000 € del
pressupost d’inversions a un projecte
consensuat resultat d’un procés de
pressupostos participatius. Sobre això,
els resultats obtinguts indiquen que la
proposta que aplega més suports és la
d’arreglar els vestuaris del camp de
futbol, amb un 25 %, seguit de la
demanda de fer els Jardins Josep
Sala, assenyalat per un 16,48 %, i
en tercer lloc, un 6,04 % manifesta que preferiria arreglar la Pallissa
dels Castellers. De totes maneres,
més de la meitat de les persones enquestades (52,47%) han assenyalat
altres possibles propostes a les quals
destinar aquest import de diners (actuacions a la via pública, cobrir la piscina,
serveis per a la gent gran, Biblioteca,
parcs i jardins, etc.).
Un 85 % valora com a positiu
l’impacte del turisme a
Altafulla
Un 85,35 % de la ciutadania d’Altafulla
valora com a positiu o totalment positiu l’impacte del Turisme a l’economia
del municipi. La valoració s’ha recollit
en una escala compresa entre 0 i 10
punts, on 0 significava que l’impacte es
valora com a Gens positiu, i 10 indica
que es valora l’impacte com a totalment positiu. Els resultats obtinguts indiquen una valoració positiva amb una
nota mitjana de 7,31 punts sobre 10
punts possibles.
Quant a la gestió de l’aparcament
en èpoques de màxima afluència
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ó se sent elevadament satisfeta de viure a Altafulla
de visitants, els resultats obtinguts indiquen que el
posicionament de la població enquestada respecte
la mesura està més aviat polaritzat. D’aquesta manera, el 60,7 % de la població ha valorat
amb cinc punts o més el seu grau d’acord amb
aquesta mesura, i un 22,03 % s’hi ha mostrat
totalment d’acord. No obstant, tot i que la valoració mitjana assoleix els 5,14 punts sobre un total
de 10, gairebé quatre de cada deu persones
enquestades (39,3%) es mostren en desacord,
i que l’oposició amb la mesura és gairebé total en aquelles persones que es mostren desacord, de manera que tres de cada deu persones
es mostren gens d’acord (0 punts).
Els mitjans públics de la “Plaça del
Pou”, Altafulla Ràdio i TAC12, ben
valorats
El butlletí municipal “La Plaça del Pou” és el mitjà de comunicació que més empra la ciutadania per informar-se en un 51,8 % de les persones enquestades, seguida per Internet i les xarxes
socials en un 3,02 %, la pàgina web de l’Ajuntament, en un 14,96 %, i Altafulla Ràdio, en un 14,4
%. D’altra banda, la revista municipal, la televisió
TAC 12 i Altafulla Ràdio obtenen una nota mitjana
per sobre dels 6,5 punts, i la ràdio municipal és
el mitjà més ben valorat amb una nota de 7,14
punts. Així, un 65,38 % de la població enquestada afirma que escolta Altafulla Ràdio, per un
34,2 % que no ho fa. •
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Altafulla un poble que s’estima

Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa - AA-E

“Avui en dia, que parlin bé d’un, és
per estar molt però que molt agraït”.
A Altafulla prop d’un 95 per cent de la
gent que hi viu té un grau de satisfacció quasi absoluta, segons l’enquesta
de percepció ciutadana feta per l’espai d’anàlisi social,
una empresa de contrastada experiència. Segons les
dades, un 80 per cent, és a dir, 4 de cada 5 persones,
aproven la gestió que fem des del govern municipal.
Més de la meitat de l’enquesta, un 51,87 %, ens dóna
un notable; i el 7,78 %, un excel·lent, amb una mitjana
del 5,91, uns resultats que ens anima a seguir treballant pel futur del municipi i tenir en consideració les

impressions sobre les coses que segur hem de millorar.
El model d’Altafulla com a poble funciona gràcies
a l’equilibri entre turisme/negoci/oci i lloc per a viure,
a diferència d’altres poblacions, la ciutadania d’Altafulla considera el turisme com un valor altament positiu
(85,35%). Treballar per aquest equilibri no resulta gens
fàcil, no tothom té les mateixes inquietuds pel gaudi de
l’oci, ni la mateixa percepció de neteja, ni del soroll assumible, ni en el manteniment del patrimoni cultural i
natural, es precisa de la mà de la gestió que ho reguli.
Que el treball sigui per l’interès general i no pels dels
propers o pels que més poder de pressió tinguin, una

feina que intentem fer amb el màxim rigor, responsabilitat, il·lusió i honestedat.
Les conclusions d’aquesta enquesta reflecteixen una
Altafulla en moviment: Un poble que s’estima, orgullós,
saludable, plural i ben informat. Valors de ciutadania que
amb molta cura hem de mantenir. No oblidar mai que
governem per a tothom, fins i tot per aquells als que mai
agradarem, fem el que fem. Estar al capdavant d’una
institució tan prestigiosa obliga a ser prudent i respectuós amb les normes. Exigir-nos com a societat, no ser ni
egoistes, ni insolidaris, treballar perquè l’empatia cap als
altres sigui també font de la nostra pròpia inspiració que
fa possible que Altafulla continuï sent un sol poble. •

La Biblioteca, en parlem ?

Daniel Franquès Marsal # Esquerra Independentista d’Altafulla - EINA
La nostra biblioteca necessita inversions de manera urgent, s’ha quedat
petita. Per això, des de l’EINA hem
proposat un gran pacte cultural per tal
de fer una inversió per dotar Altafulla
amb la biblioteca que es mereix. La
resposta del govern ha sigut negativa, fins i tot es van
negar a parlar-ne. Diria que no em sorprèn, ja que gairebé totes les propostes que venen del nostre grup municipal són rebutjades, tot i que siguin de caràcter constructiu, de millora del municipi o de millores perquè els
altafullencs i altafullenques se’n beneficiïn. Tot i que això
sembla que no importi massa als membres del govern,

seguirem proposant, no ens cansem. A hores d’ara, segurament tothom ja sap les intencions del govern municipal de traslladar la biblioteca al costat de les vies del
tren, en uns locals municipals que feia servir la brigada,
un lloc no massa adient i poc cèntric. Des de l’EINA ens
oposem a aquest trasllat, ja que un dels motius més
importants és precisament la seva ubicació al bell mig
del poble, entre els centres educatius i no en un lloc
apartat on se li treu vida. Val a dir que en un document
adreçat a la regidora de Cultura pel Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, s’indica que la localització que proposa l’ajuntament, no compleix els
requisits de centralitat que un equipament cultural com

aquest requereix. Des de fa mesos el nostre grup municipal reclama un consell de Cultura per parlar-ne, i fins
ara se’ns ha negat.
Amb tot això, davant el debat generat a Altafulla
amb la recollida de prop d’un miler de signatures, fruit
d’una iniciativa ciutadana defensant la ubicació actual,
l’entitat participativa Altafulla Decideix!, va proposar a
l’Ajuntament fer una consulta per determinar la futura
ubicació de la biblioteca. Un cop més l’alcalde s’hi va
oposar, i jo em pregunto: on és la participació ciutadana que des de l’equip de govern tanta propaganda
fan, quan no s’atenen ni s’escolten les propostes dels
ciutadans? Pensem-hi. •

FÒRUM
Quina Diada de les Cultures a la plaça del Pou!
Les grans plenituds són col·lectives i arrelades en sentiments de pertinença forjats
en la infància. Com la dels patriotes altafullencs, en sumo algunes fites. En futbol,
els ascensos als camps de la Floresta i Bellvei; i els 100 gols de Pol Inglés Sanz.
En castells, indiscutiblement les dues més grans Diades a la plaça del Pou, la dels
dos gammes extres del 14 de novembre de 1999, i la viscuda i inesborrable, la
del passat 15 de juliol. Segurament una vida sense passió castellera és prou més
incompleta que una vida sense passió amorosa o política. Potser són tres dimensions indestriables. El balanç esborrona. Els altafullencs recuperem, sis temporades
després, el 3 de set amb el pilar; lentet de baixada, defensadíssim pels sòlids i
conjuntats troncs. Després de tres, el 5 de set. I 100 camises fent pinya i eufòrica
bogeria de celebració! Els Xiquets de Tarragona, dos folrats, el 4 de nou i el 2 de
vuit i una estilitzat 5 de 8. Ep! Sense la seva col·laboració a les pinyes, sobretot,
la de Vilafranca, aquesta no assumiria els intents de gamma extra, des que Arturo
Palavecino va portar la Vella, que tant és rivalitat que suma per als de camisa verda
de vinyes.

Sense la Vella, Vilafranca ni hauríem fet el 4 de nou folrat (que sí que veien els
torreros) i haurien tornat a aquelles torres i pilars emmanillats de 1999. Aquest 15
de juliol, la plaça del Pou s’ha sortir de registres: el 3 de nou amb l’agulla de set
folrats dels Verds. Un compost exclusivíssim; amb dues desmuntades prèvies i
una part de dalt tendríssima, massa tancada que ha reeixit per fer clamar la tan
atapeïda plaça, sobretot a l’ombra al peu del pilar i a la pujada del carrer del Forn.
I un més que majestuosíssim 5 de nou folrat, el primer que una colla descarregava
aquesta temporada, com tant remarcava el terç Llàtzer Magriñà quan expressament amb samarreta lila altafullenca (origen) i camisa verda vilafranquina (destí), per
agraïment patriòtic de plaça del Pou, el vaig abraçar. I transmesa per la Xarxa, amb
producció de TAC 12, amb l’elocució apassionada de Carles Cortés i la serenor del
comentarista Quico Domènech.
Fonxo Blanch

Piscina Municipal de Altafulla
Queridos amigos y vecinos; por primera vez, escribo en esta revista para comunicaros que he escrito al Alcalde para solicitar las obras para cubrir y habilitar la
Piscina Municipal, ya que tanta falta hace a pequeños y mayores. Se pide a gritos
poder hacer deporte y rehabilitación en el pueblo, que por falta de instalaciones,
o se hacen fuera o no se hacen. A los mayores nos hace falta y los pequeños lo

necesitan para nadar, hacer waterpolo, gimnasia sincronizada, etcétera, durante
todo el año. Esto sería nuestra Piscina Municipal. Necesitamos vuestro apoyo (no
el dinero), así que os animo a gritar para ello.
Ricard Baubí Peña
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“Escena Altafulla” tanca l’edició 2017 amb un èxit rotund

l cicle “Escena Altafulla” va tancar
l’edició 2017 amb un èxit rotund.
La cultura es va apoderar del municipi mitjançant el teatre, la dansa i la
poesia, i va trobar la resposta d’un públic que va omplir de gom a gom els
cinc espectacles que va organitzar la
regidoria de Cultura de l’Ajuntament,
encapçalada per l’edil Montse Castellarnau, en col·laboració del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. L’espectacle “Tot sol i núvol” de la Companyia Le
Puant i la interpretació de Ricard Farré i
Enric Cambray amb “Les dones sàvies”
van posar la cirereta al pastís en aquesta
tercera edició del certamen.
L’organització del cicle, amb la direcció artística d’Anna Estrada, va concloure que van ser “tres dies intensos amb
molta gent”, fet que ha consolidat el
festival com una cita ineludible a finals de
juliol a Altafulla. La mateixa Anna estrada

va reconèixer que en el darrer espectacle celebrat a la vil·la romana dels Munts,
van haver de posar cadires per no deixar
cap espectador fora.
D’aquesta manera, el públic va valorar
molt positivament la programació on van
destacar les actuacions de Pepa Plana,
Lluís Soler i l’espectacle “Les dones sàvies”, així com també la dansa amb xanques de Maduixa Teatre, i l’espectacle de
la Companyia Le Puant “Tot sol i núvol”.
Amb aquest cicle, la regidoria de Cultura ha deixat ben clara l’aposta per
apropar la cultura a la ciutadania, ja
que aquesta programació, amb artistes
de primer nivell, s’ha ofert preus populars
per omplir les graderies. L’organització ja
pensa en la quarta edició, on es podrien
incorporar nous elements com ara conferències o tallers a càrrec dels mateixos
protagonistes. / Fotos: Marc Pérez / Robert Vera / Ajuntament •

El ple total dels concerts confirma la bona marxa de l’Altacústic

G

ran èxit de públic i l’Escenari del Pou ple. Així va
cloure la 4a edició del Festival Altacústic, que tancava la cita d’enguany amb el bon gust de boca que
va deixar el ple total dels concerts de The Prussians i
Mazoni, que van omplir la plaça del Pou de gom a gom
i que confirmen la bona marxa del festival. Enguany
els caps de cartell —Renaldo & Clara i Pau Vallve, divendres, i The Prussians i Mazoni— van registrar molt
bones xifres d’assistents.
L’organització del festival, a càrrec de la regidoria
de Cultura, de l’edil Montse Castellarnau, i la direcció
artística de Kike Colmenar, també posa en relleu la
bona acollida que va tenir la primera tornada del fes-

tival, duta a terme el primer dia, dijous 20 de juliol, i
que va comptar amb l’estrena a càrrec de l’altafullenca Maria Vidal. “Estem contents perquè l’aposta del
primer dia cada any es consolida més en nombre
d’assistents”, va manifestar l’organització que també
va destacar com a novetats els nous espais de l’Escenari de l’Església, i la zona reservada a les propostes gastronòmiques.
Pel que fa a l’aposta musical, van destacar els comentaris del públic a les xarxes socials posant de manifest que un dels atractius del festival és la descoberta de nous grups. En aquest sentit, cal destacar
els convenis que l’Ajuntament d’Altafulla —organitza-

dor del festival— va signar amb col·laboradors com
Gigmit o l’Institut dEstudis Balears (Illenc), que van
permetre apropar aquestes veus noves i prometedores
a Altafulla.
De cara a la propera edició, l’organització vol seguir compatibilitzant com fins ara l’increment de
públic que es registra any rere any amb l’esperit
d’slow festival amb el qual va néixer aquest certamen, que permet que el públic familiar gaudeixi de
propostes musicals emergents en entorns especials,
a través de concerts que combinen el petit format
amb propostes més multitudinàries. / Fotos: AJ / Àlex
Machuca •

El magazín de televisió “País KM0” de la Xarxa, a la 20a Fira d’Artesans d’Altafulla

E

l programa magazín de televisió de La Xarxa, “País KM0”, viurà en directe, de 18 a 20h, la 20a edició de la Fira d’Artesans d’Altafulla, que se celebrarà del 17 al 20 d’agost a l’entorn de les Eres
del Castell. D’aquesta manera, l’equip de reporters que encapçalen Rosó Feliu (TV Girona) i Laura Alcalde
(EMUN FM), i dirigits per la tarragonina Roser Marquès (TAC12) donaran a conèixer a tota Catalunya la Fira
d’Artesans d’Altafulla, una de les cites ineludibles a la demarcació de Tarragona en el calendari estiuenc.
“País KM0”, que ja porta quatre temporades a la graella de La Xarxa, tot i ser fidel a un format itinerant
per tot el país, ha volgut renovar-se amb una nova imatge, amb seccions com “Cases particulars” on descobreixen aquelles cases que per algun motiu destaquen de les altres; “La ruta” on es visita tots aquells indrets que no podem deixar de veure a l’hora de visitar aquell municipi; ‘L’influencer’, on es busca la persona
capaç de mobilitzar tot un poble i on se li planteja un repte que ha d’aconseguir en les dues hores que dura
el programa, i “Entre fogons”, on es cuina amb els productes autòctons posant en relleu el seu arrelament
a aquell lloc.
“País KM0” s’emet a més d’una desena de televisions locals de Catalunya, al canal de La Xarxa de Movistar Plus, i al web www.laxarxa.com/paiskm0. També es pot seguir a les xarxes socials,
des dels comptes de Twitter i Instagram @Paiskm0, i amb l’etiqueta #Paískm0. •
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La Policia Local i l’AMPA de la Llar d’Infants Hort de Pau van organitzar un taller de proximitat i mobilitat vial per als
més petits. / Foto: Albert Jansà

After Beach Rumbero, organitzat pel col·lectiu de Joves Towntobe amb la col·laboració
de Cultura. / Foto: Lluís Molinas

Els bessons Montoro van fer estada a Altafulla en la seva aventura de recórrer 3.400km de Màlaga a Copenhaguen. / Foto: Ajuntament

La Piscina Municipal va recaptar un total de 751,50 € en una nova edició del “Mulla’t per l’Escleròsi Múltiple”. / Foto: Carla Gómez

L’Estadi Municipal Joan Pijuan va viure una exhibició de quidditch, l’esport habitual a les pel·lícules de “Harry Potter”. /
Foto: E.V.

Protagonistes del taller de teatre “Records de Vida”, impartit per Danina Martínez per a la gent gran de l’Esplai de Jubilats d’Altafulla. / Foto: Pepi Miró

Altafulla ha participat en el I Festival Internacional de Música
de la Costa Daurada. A la imatge, actuació de Dúo Leópolis. /
Foto: Eduard Virgili

Qui va ser arquitecte municipal a Altafulla, Josep Maria Roca,
exposa la seva obra al Tinglado 4 del Port de Tarragona fins al
3 de setembre. / Foto: PdT

Correfoc dels Diables d’Altafulla, acompanyats pels de la
Canonja. Prèviament van actuar els Petits amb un gran
espectacle. / Foto: Josep Maria Vidal

La platja va tornar a congregar a centenars de fidels i turistes
per a la Processó de la Mare de Déu del Carme. / Foto: E.V.
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Joves d’arreu del món participen al “Camp de Treball del Gaià:
un món entre Altafulla i Tamarit”

L’

Associació Mediambiental La
Sínia i l’Ajuntament d’Altafulla
han posat en marxa aquest estiu la tercera edició, del “Camp de Treball del Gaià: un món entre Altafulla i
Tamarit” —sisena edició que gestiona
La Sínia al territori—, una iniciativa que
promou la Direcció General de Joventut
de la Generalitat de Catalunyat. L’edició d’aquest 2017 incideix en el manteniment, restauració i conservació
dels hàbitats de l’entorn del riu Gaià
i l’estudi i seguiment de la seva biodiversitat. Concretament, es realitzen
tasques tècniques en la millora d’hàbitats forestals, fluvials i litorals, centrada
principalment en l’Espai d’Interès Nacional de la desembocadura del riu Gaià i
els turons de Sant Antoni; en actuacions
de millora del conjunt dunar i litoral d’Al-

tafulla – Tamarit; d’eliminació d’espècies
exòtiques invasores, i de seguiment de
grups faunístics d’interès.
En aquest programa hi ha participat
un total de 48 joves —24 per torn, de l’1
al 15; i del 17 al 30 de juliol. En el primer
torn, han estat joves d’entre 14 i 17
anys provinents de diferents punts
de Catalunya, i en el segon i per primera vegada, joves majors de 18
anys que han vingut de diferents països, que han fet la seva estada en tendes de campanya al Càmping Santa Eulàlia. D’aquesta manera, els participants
del camp contribueixen directament en
el manteniment i gestió ambientals d’un
espai protegit.
Juntament amb tècnics especialitzats
obtenen formació en els àmbits de la biologia i ecologia de les espècies i la con-

servació del medi natural. D’altra banda,
comparteixen inquietuds i experiències
amb altres joves d’arreu de Catalunya i
del món que, juntament amb els monitors i monitores, donen un cop de mà en
multitud de temàtiques que són d’interès

i per al bé comú de l’entorn i la societat. Els joves van rebre també la visita de
la directora general de Joventut, Marta
Vilalta; l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso,
i la regidora de Medi Ambient, Montse
Castellarnau. / Fotos: Albert Jansà •

La platja del Canyadell, distingida com a “Platja Verge” per Ecologistes en Acció

E

cologistes en Acció de Catalunya –
Grup Ecologistes en Acció de Tarragona i l’Ebre (GETE) han tornat a premiar
a la platja del Canyadell, entorn natural
compartit pels municipis d’Altafulla i
Torredembarra, com a “Platja Verge”.
Aquest reconeixement es va fer públic
el passat 28 de juliol en la 8a edició de
la campanya “Platges Verges”, un programa que té com a objectiu mantenir indrets del litoral amb el seu estat
natural, reconeixent a les administracions i entitats ecologistes el treball
i l’esforç per mantenir-les. L’acte de
lliurament dels guardons va tenir lloc
enguany a Altafulla i va estar encapçalat pel regidor de Turisme, Pere Gomés,
com a representant de la seu amfitriona;
Miquel Llop, president de GETE, i Eloi
Nolla, coordinador de GETE, i la regidora de Medi Ambient, Montse Castellar-

nau.
El regidor de Turisme, Pere Gomés,
es va mostrar satisfet per la distinció un
any més i va agrair la tasca de GETE en
la conservació d’aquests espais naturals. Per la seva banda, la regidora de
Medi Ambient, Montse Castellarnau,
també va fer una crida a salvaguardar
aquestes platges amb la més mínima
intervenció humana. Per tal d’optar a
aquesta distinció, les platges han de
complir diferents requisits com ara respectar i mantenir el seu estat natural
i els valors de fauna i flora, tenir una
mínima intervenció antròpica, prohibir l’accés amb vehicle de motor a
menys de 200 metres de la zona de
domini públic marítim terrestre, i tenir
alguna figura de protecció mediambiental oficial. En total es van distingir
un total de 22 platges d’arreu de Cata-

lunya, majoritàriament del Camp i l’Ebre,
i també es va reconèixer la tasca de La
Sínia que realitza a Cala Jovera, a Tarra-

gona; així com a Greenpeace Tarragona
per la campanya “No plàstics” al litoral
tarragoní. / Foto: A.J. •

“Carrer Major”, el primer programa en xarxa de les ràdios referents del Camp de Tarragona

L

es ràdios locals del Camp de
Tarragona s’han unit aquest
estiu per presentar una proposta
dinàmica i innovadora de magazín
diari. “Carrer Major” és el programa que, cada matí d’agost, explica l’actualitat a través dels seus
protagonistes, amb entrevistes
i reportatges a peu de carrer als
municipis d’Altafulla, Torredembarra, Tarragona, Montblanc,
Reus i la Selva del Camp. Adrià
Recasens, presentador del programa, ha explicat que “és una
aposta pel contingut local amb
l’objectiu d’acompanyar als oients
amb temes frescos, dinàmics,
d’estar per casa, sense deixar de
banda l’actualitat”. “Carrer Major”
també té cabuda per l’entreteniment i les curiositats més fresques
amb aire distès acompanyant als

oients durant l’estiu amb recomanacions sobre paratges i racons
de la costa, senzilles receptes per
portar amb tupper allà on vagis,
propostes d’agenda, i molt més.
Fins al 8 de setembre, en directe cada matí de 9h a 12h, us
acompanya “Carrer Major”, el primer programa en xarxa amb les
ràdios referents del Camp de Tarragona, amb Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, La Nova
Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona La
Torre i Ràdio La Selva, en col·laboració amb La Xarxa de Comunicació Local, en un magazín dirigit
per Quim Espinosa i presentat pel
periodista Adrià Recasens, amb la
participació d’Altafulla Ràdio, amb
el periodista Marc Pérez, que a
partir del setembre, agafa les regnes del Baix Gaià Esports. •

