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campanya contra l’incivisme   

Cop de puny sobre la taula. El nou govern municipal de 
l’Ajuntament d’Altafulla està cansat de les actituds incí-

viques que es viuen al municipi d’aquelles persones que dei-
xen la brossa fora dels contenidors soterrats, i no participen 
d’aquesta manera en la recollida selectiva de la vila, de mane-
ra que ha posat en marxa una campanya policial contra l’in-
civisme. Per posar-ho en pràctica, l’Ajuntament compta amb 
un grup d’agents sense uniforme de la Policia Local d’Altafulla 
que vigilaran les illes de contenidors per enxampar “in fragan-
ti” aquells incívics que no dipositen les escombraries on toca. 
I encara més, de cara al futur, a aquest control s’hi afegiran 
càmeres de videovigilància, segons va explicar el coalcalde 
d’Altafulla, Jordi Molinera, en les illes de contenidors que es-
devenen més conflictives. Segons les ordenances municipals, 
les sancions poden anar des dels 60 als 2.000 euros. 

L’Ajuntament ha comunicat que no permetrà cap més repunt 
de l’incivisme i serà més contundent, a través de les sanci-
ons, en tot els elements referents a la recollida de la brossa al 
municipi quan s’inicia la temporada d’estiu, moment en què 
la població es triplica. D’aquesta manera, s’intensificaran les 
accions contra l’incivisme en matèria de la recollida selectiva 
més enllà de la divulgació i comunicació de caràcter preven-
tiu. Al mateix temps, l’Ajuntament recorda que no només es 
tracta de la imatge de la vila, sinó que tots i totes puguem 
gaudir de l’espai públic en condicions, alhora que també ani-
ma a seguir millorant les resultats sobre la recollida selectiva 
per un bé comú i universal. Qui no ho faci, la broma li sortirà 
ben cara. •

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, Forn 

Nogués, Gelateria La Perla, Forns Martí (Ronda, carrer Martí 
d’Ardenya i barri marítim), Farmàcia Altafulla Mar, Bar Cano, 

Pizzeria Solocomo, Bar la Violeta 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

oN potS troBar La “pLaÇa deL poU”?

Plaça del Pou  
informació i inserció d’anuncis:  

635 83 30 94  
comercial@altafullaradio.cat  

Àrea de Mitjans de Comunicació

Ja US podeU aNUNcIar a:

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 con-
tingut i de publicar els que consideri oportuns.
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Jordi Molinera (EINA-ERC) va ser in-
vestit el passat 15 de juny nou al-
calde d’Altafulla amb els cinc vots 

a favor de la formació que encapçala, 
l’esquerra Independentista d’altafu-
lla (L’eINa-erc), el vot del pSc, i el 
d’ara altafulla. Els vots dels quatre re-
gidors d’Alternativa Altafulla van ser per 
la seva candidata, Montse Castellarnau, 
i els dels dos regidors de Junts per Al-
tafulla van ser en blanc, en el ple extra-
ordinari en què va quedar constituïda la 
nova Corporació Municipal per al man-
dat 2019-2023 i que va omplir de gom a 
gom la sala de plens.

El nou alcalde, Jordi Molinera, va de-
manar a la seva companya Alba Munta-
das, compartir el càrrec en la fórmula 
de la coalcaldia. Molinera i Muntadas 
van assegurar que comença “el govern 
republicà i del canvi amb un lideratge 
compartit i paritari basat en el treball en 
equip, la igualtat, la transparència i la 
participació”.

La sessió també va servir per cons-
tituir la Corporació Municipal per al pro-
per mandat 2019-2023, que s’amplia 
d’11 a 13 representants. D’aquesta 
manera, van prometre el càrrec les 
regidores Inmaculada Morales (PSC), 
Natalia Sanz (Ara Altafulla); i el van pro-
metre per imperatiu legal els regidors 
de L’EINA: Jordi Molinera, Alba Munta-
das, Dani Franquès, Gemma Maymó, 
i Àlex Cañas; els d’AA: Montse Cas-
tellarnau, Marisa Méndez-Vigo, Jau-
me Sànchez, i Francesc Farré; i els de 
Junts per Altafulla: Hèctor López Bofill, 
i Xavier Rofas.

Els coalcaldes de l’Ajuntament d’Al-
tafulla van fer entrega dels pins instituci-
onals als regidors i regidores novells 
Gemma Maymó, Àlex Cañas, Hèctor 
López Bofill, Inmaculada Morales i Nata-
lia Sanz.

La primera mesura que van empren-
dre els nous coalcaldes va ser penjar al 
balcó de l’Ajuntament un llaç groc i la 

pancarta “Llibertat presos polítics!”, 
d’acord amb una moció aprovada per la 
majoria del Ple Municipal, i que dies més 
tard va ser arrencada. També van subs-
tituir la bandera espanyola per la d’Alta-

fulla, recollint un dels punts de l’acord de 
govern municipal d’entre les forces políti-
ques de l’EINA-ERC, PSC i Ara Altafulla. 
/ Foto: A.J. •

Jordi Molinera i alba Muntadas: “comencem el govern republicà 
i del canvi amb un lideratge compartit i paritari basat en el 

treball en equip, la igualtat, la transparència i la participació”

•	 Un	 pla d’acció Municipal (paM) 
conjunt. les 3 forces polítiques 
ens vam presentar a les eleccions 
municipals amb un programa elec-
toral basat en una nova manera de 
governar per Altafulla. de manera 
conjunta es redactarà un pAm que 
tingui com a principals eixos les po-
lítiques socials, la participació com-
promís plural amb Altafulla: fem un 
govern republicà i de canvi ciutada-
na i l’objectiu de donar més vida al 
poble des de diferents àmbits d’ac-
tuació política. 

•	 La	 confiança entre els socis del 
Govern. un dels elements claus de 
tot bon equip és la bona entesa i 
complicitat entre els seus membres. 
oferir una estabilitat política, inexis-
tent al darrer mandat, serà un dels 

objectius del govern de coalició, pri-
oritzant l’entesa entre les 3 formaci-
ons polítiques que tindran en comú 
l’objectiu prioritari de portar a terme 
una bona governança i gestió de 
l’Ajuntament.

•	 La	 implicació en les seves regi-
dories dels membres del Govern: 
Per	tal	d’assolir	els	objectius	definits	
al pAm, els 7 regidors i regidores 
del govern republicà i del canvi es 
comprometen, tenint en compte les 
seves obligacions familiars i profes-
sionals, a dedicar el màxim d’esforç 
i energies en les tasques respectives 
i objectius polítics de les seves res-
pectives regidories. 
en ser l’einA la formació majori-

tària del nou govern, aquest tindrà un 
lideratge compartit i paritari en forma 

de la coalcaldia formada per Jordi mo-
linera i poblet i Alba muntadas i olivé. 
la coalcaldia ha de ser l’exemple més 
clar del canvi guanyat a l’hora de com 
es governarà altafulla en aquest nou 
mandat: des de la cooperació i la soli-
daritat entre els membres del govern, la 
mà estesa cap als partits de l’oposició i 
la voluntat de sumar la ciutadania en la 
responsabilitat de la presa de decisions 
importants del municipi.

les tres formacions polítiques tam-
bé volem fer esment que, per primera 
vegada en la història política del nostre 
poble, el Govern d’altafulla estarà for-
mat majoritàriament per dones, amb 
una d’elles assumint el lideratge polític 
del municipi. les polítiques de Gènere, 
així com la lluita contra la violència mas-
clista, seran un dels eixos transversals 
del nou govern.

el govern republicà i del canvi ho 
serà així perquè tindrà com a principis 
propis una gestió pública des de l’èti-
ca, impulsarà la participació ciutadana 
afavorint en la democratització de la 
presa de decisions, perquè prioritza-
rà el treball col·lectiu per afavorir a una 
gran majoria social que integri i respecti 
les minories, i perquè portarà a terme 
una acció de govern altafullenc realista, 
responsable i progressista.

l’acord de govern també incorpo-
ra eines de control, seguiment i bon 
govern, en forma d’una comissió de 
3 membres, un de cada grup polític 
d’aquest acord de govern. Aquesta co-

missió serà l’espai de debat sobre què 
funciona correctament i què requereix 
de millorar entre els socis.

també es garantirà la participació 
de les formacions polítiques a l’opo-
sició en els diversos consells Sectori-
als, comissions i Juntes. A Alternativa, 
com a segona força del municipi amb 
4 regidors, es farà la proposta d’incor-
porar, al o la seva portaveu municipal, 
com a membre de ple dret a la Junta 
de Govern, com a mesura en favor de 
la transparència i la participació. tan-
mateix es garantirà als grups de l’opo-
sició el seu lliure accés a la casa con-
sistorial amb les mesures de seguretat 
oportunes, així com d’espais propis de 
treball i reunió.

A l’empresa mixta publico-priva-
da Aigües d’Altafulla hi haurà 1 repre-
sentant de l’einA, 1 d’Alternativa, 1 de 
Junts, 1 d’Ara, garantint la presència 
dels grups de l’oposició i el control, 
amb el vot de qualitat de la presidència, 
del partits signants d’aquest acord so-
bre l’ens de la gestió de les aigües mu-
nicipals. 

Al balcó de l’Ajuntament onejaran 
les dues banderes que els i les altafu-
llenques se senten més com a pròpies: 
la senyera catalana quadribarrada i 
la bandera d’altafulla. A la façana de 
la casa consistorial també hi haurà, tal 
com va aprovar el ple de l’Ajuntament 
al darrer mandat, una pancarta amb el 
lema “llibertat presos polítics” i el llaç 
groc. • 

  L’acord municipal entre l’eINa, pSc i ara: “compromís plural amb altafulla: 
     Fem un govern republicà i de canvi”
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es creen les noves regidories de 
civisme, treball, transparència, 

administració electrònica, protecció 
animal, Habitatge i emprenedoria

La principal novetat per al mandat 2019-2023 
és la coalcaldia amb Jordi Molinera i Alba 
Muntadas al capdavant, i les noves regidori-

es que s’han creat per aquest nou cicle de govern 
municipal que són les de Civisme, Treball, Trans-

parència, Administració Electrònica, Protecció 
Animal, Habitatge i Emprenedoria. Cal remarcar 
també que el nou executiu està format per una 
majoria femenina de quatre dones i tres ho-
mes. •

D’aquesta manera, i d’acord amb el pacte de govern entre l’EINA, el PSC i Ara Altafulla, el cartipàs municipal pel mandat 2019-2023 és el següent:

Jordi Molinera Poblet
Coalcalde i regidor de Serveis 

Municipals, Civisme i Seguretat, i Acció 
Social, Treball, Joventut i Participació 

Ciutadana (L’EINA-ERC)

alba Muntadas olivé
Coalcaldessa, Primera Tinent d’Alcalde 

i regidora de Serveis Municipals, 
Civisme i Seguretat, i Urbanisme i 
Obres Públiques, Medi Ambient i 

Polítiques de Gènere (L’EINA-ERC)

daniel Franquès Marsal
Segon Tinent d’Alcalde i regidor 

d’Hisenda i Transparència, 
Comunicació, Administració electrònica 

i general (L’EINA-ERC)

inMaculada Morales navarro
Tercera Tinent d’Alcalde i regidora de 

Via Pública i Mobilitat, Gent Gran i 
Protecció Animal (PSC)

GeMMa MayMó MasiP
Regidora de Cultura, Educació i Salut 

(L’EINA-ERC)

Àlex cañas torres
Regidor d’Habitatge, Esports i Festes 

(L’EINA-ERC) 

natÀlia sanz PiJuan
Regidora de Comerç, Turisme i 

Emprenedoria (Ara Altafulla)

L’eQUIp de GoverN

Montse castellarnau vicente
Regidora a l’oposició (AA)

Marisa Méndez-viGo
Regidora a l’oposició (AA)

JauMe sÀnchez hernÀndez
Regidor a l’oposició (AA)

L’opoSIcIÓ

Francesc Farré caMPs
Regidor a l’oposició (AA)

hèctor lóPez-boFill
Regidor a l’oposició (Junts per Altafulla)

xavier roFas Gasulla
Regidor a l’oposició (Junts per Altafulla)

els membres de la Junta de Govern Local i la 
distribució de les tinences d’alcaldia: 
Alcalde: Jordi Molinera Poblet (L’EINA)
1a Tinent d’Alcalde: Alba Muntadas Olivé (L’EINA)
2n Tinent d’Alcalde: Dani Franquès Marsal (L’EINA)
3a Tinent d’Alcalde: Inma Morales i Navarro (PSC)
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aproven un reglament orgànic 
Municipal que permetrà votar 

de forma telemàtica

L’Ajuntament d’Altafulla 
és un dels municipis 
pioners a la demar-

cació de tarragona que ha 
aprovat un Reglament Orgànic 
Municipal que permetrà votar 
de forma telemàtica a les ses-
sions dels òrgans col·legiats 
municipals. La moció va tirar 
endavant en la passada sessió 
extraordinària del Ple Municipal 
que es va celebrar el passat 26 de juny, amb els vots favorables del govern (EINA, 
PSC i ARA), i els vots contraris de l’oposició (Alternativa Altafulla i Junts). 

D’aquesta manera, la proposta del Reglament Orgànic Municipal (ROM) permetrà 
regular la possibilitat d’assistència telemàtica i de votació remota per causa de per-
mís de maternitat, paternitat, o baixa per motius d’embaràs o malaltia greu 
dels membres de la Corporació en les sessions dels òrgans col·legiats municipals. 
Pel coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, aquesta aprovació “garanteix que el que han 
votat els altafullencs i les altafullenques continuï reflectit” en els plens, les Juntes de 
Govern Local i les comissions Informatives.

Aquest procediment s’iniciarà a sol·licitud de la persona interessada mitjançant 
escrit adreçat a l’Alcaldia i presentat a la Secretaria General, acompanyat de l’acredi-
tació de la baixa, permís o situació assimilada per naixement per a la mare biològica 
o del progenitor diferent de la mare biològica, embaràs o malaltia greu que impedeixi 
la seva assistència a la sessió i de la seva durada, amb una antelació mínima de 24 
hores a l’inici de la sessió.

Correspondrà a la Coalcaldia vetllar perquè aquelles persones que assisteixin 
telemàticament al desenvolupament de la sessió puguin exercir els seus drets 
d’igual manera a com ho farien si hi estiguessin presents físicament i, en particular, 
els de votació remota per mitjans electrònics, formular observacions a l’acta, interve-
nir en els debats, plantejar qüestions d’ordre, demanar la retirada d’un assumpte o 
que resti sobre la taula i el de respondre a al·lusions. •

el ple extraordinari del passat 26 de 
juny va servir també per aprovar la 

proposta de règim de retribucions per 
al mandat 2019-2023. en aquest sentit, 
la coalcaldessa Alba muntadas va ex-
plicar que hi haurà dues categories: la 
categoria d’alcaldia, que serà a jorna-
da completa amb 30.000 euros bruts a 
l’any; i la categoria de regidor, que serà 
de 22.000 euros bruts a l’any, també a 
jornada completa. d’aquesta manera, 
s’han	 fixat	 les	 següents	 dedicacions	
des del passat 1 de juliol:

Alcalde (Jordi molinera) amb dedi-
cació exclusiva (35 hores) amb una re-
tribució anual de 30.000 € a percebre 
en 14 pagues.

una regidora (Gemma maymó) amb 
dedicació exclusiva (35 hores) amb una 
retribució anual de 22.000 € a percebre 
en 14 pagues.

tres regidors (Àlex cañas, dani 
franquès i natalia Sanz) amb dedica-

cions parcials al 80% (28 hores), amb 
una retribució anual de 17.600 € a per-
cebre en 14 pagues.

la coalcaldessa Alba muntadas 
percebrà el règim per assistències 
com a regidora sense dedicació exclu-
siva arran de la seva baixa per mater-
nitat, en una proposta revisable a partir 
de l’any 2020 les quanties de les quals 
correspondran a les dedicacions i les 
assistències amb els percentatges mà-
xims que permeti la llei de pressupos-
tos Generals de l’estat, i que la suma 
de totes les retribucions no superaran 
las de l’anterior mandat amb càrrec de 
confiança	inclòs.	La	resta	de	regidors	i	
regidores (inma morales, montse cas-
tellarnau, marisa méndez-Vigo, Jau-
me Sànchez, francesc farré, Hèctor 
Lopez-Bofill	 i	 Xavier	Rofas)	 percebran	
també	el	que	es	fixa	en	el	règim	d’as-
sistències pels representants polítics 
sense dedicació:   

  Jordi Molinera i Gemma Maymó tindran dedicació 
     exclusiva a l’ajuntament

Quantia en €
Per assistència a les sessions del Ple 200
Per assistència a les sessions de les Comissions Informatives 100
Per assistència a les sessions de la Junta de Portaveus 100
Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local 90
Per assistència a les sessions del Consell de l’Empresa Mixta 
d’Aigües d’Altafulla 200

Indemnitzacions per quilometratge 0,24 / km

Vistiplau a les ordenances fiscals de les llars d’infants i l’Escola de Música

El Ple del passat 26 de juny també va 
aprovar les ordenances fiscals de les 

llars d’infants Francesc Blanch i Hort de 
Pau, i de l’Escola Municipal de Música, 

que eren necessàries per procedir a la 
matriculació dels alumnes per al curs 

2019-2020. Així, les taxes d’ambdós 
serveis queden de la següent manera:  

Matrícula a les llars d’infants taxa 
en €

1. despeses de material i gestió

1.1 Despeses de material i gestió 152,29

1.2 Despeses de material i gestió pel 2n germà 111,50

tarifes mensuals

2. tarifa horari lectiu

2.1 Tarifa assistència jornada completa mensual per 
beneficiari 120,66

2.2 Tarifa assistència jornada completa mensual pel 2n 
germà 84,46

3. tarifa hores addicionals o permanència taxa

3.1 Tarifa assistència d’una hora addicional mensual 26,05

3.2 Tarifa assistència d’una hora addicional esporàdic 12,33

3.3 Tarifa assistència matinal de 12:00 a 15:00 mensual 78,16

3.4 Tarifa assistència matinal de 12:00 a 15:00 esporàdic 8,91

4. tarifa diària del servei de menjador taxa

4.1 Tarifa servei de menjador mensual per beneficiari i dia 4,75

4.2 Tarifa servei de menjador per beneficiari esporàdic i 
dia 5,36

4.3 Tarifa assistència servei de berenar 0,71

Matrícula a l’Escola Municipal de Música

estudi estàndard / 
alumnes de 4-17 anys 
amb germans i pares 
alumnes 

taxa per curs 
en €

cursos per a menors de 17 
anys / majors de 17 anys / 
alumnes de 4-17 anys amb 
germans i pares alumnes

taxa per curs 
en €

Sensibilització 320,61 / 
272,52

Instr. indiv 
(30’) * 519,04 / 539,80 / 441,18

Primer 483,38 / 
410,87

Instr. indiv 
(45’) 778,56 / 809,70 / 661,78

Segon 858,30 / 
729,56

Col d’Instr. de 2-3 alumnes 
(60’) 312,76 / 325,27 / 265,85

Tercer 967,72 / 
822,56

Col d’Instr. de 4-6 alumnes 
(60’) 156,38 / 162,64 / 132,92

Quart 1.221,38 / 
1.038,17

Audició/Cultura Musical 2 
(45’) 321,69 / 321,69 / 273,43

Cinquè 1.348,06 / 
1.145,85

Harmonia moderna 
(45’) 321,69 / 321,69 / 273,43

Sisè 1.411,71 / 
1.199,95

Informàtica musical 
(45’) 321,69 / 321,69 / 273,43

Preparatori 1.411,71 / 
1.199,95

Llenguatge musical joves 
(45’) 321,69 / 321,69 / 273,43

Agrupació instrumental 
(60’) 321,69 / 321,69 / 273,43

Musicoteràpia (60’) 321,69 / 321,69 / 273,43

* Els minuts són setmanals
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el nou govern d’altafulla 
mantindrà la polivalència 

de la violeta

E l Casal la Violeta d’Altafulla tin-
drà seients mòbils. El nou govern 
d’Altafulla, amb l’EINA, PSC i 

Ara, treballa ja en la reconsideració del 
projecte de remodelació de l’espai que 
ja s’està executant. Després d’una vi-
sita d’obres i de tractar la possibilitat 
de canviar el model de seients fixes 
per uns de mòbils amb els tècnics, el 
nou consistori altafullenc ha paralitzat 
la demanda de les butaques previs-
tes per a l’equipament, que encara no 
s’havien fabricat.

Aturada la comanda, els responsa-
bles municipals tenen l’estiu de coll per 
estudiar quin tipus de cadires mòbils són 
compatibles amb les característiques 
del projecte i s’adapten a l’estructura 
de l’equipament. El canvi de cadires im-
pulsat pel nou Ajuntament vol garantir la 
polivalència de la sala, principal argu-
ment per oposar-se a una remodelació 
que entenien que reduïa la capacitat 
d’usos de l’equipament. Els treballs de 
remodelació però, tot i esperar la decisió 
final sobre les cadires, no s’aturen. •

Així ho va anunciar la nova regidora 
de cultura, Gemma maymó, dies 

després de prometre el càrrec. d’aques-
ta manera, el servei de biblioteca muni-
cipal obre des del passat 1 de juliol cada 
dia, de dilluns a divendres, de 10 a 13 
h; i de 17 a 20 h. els nous horaris con-
templen que al llarg de l’estiu, durant els 
mesos de juliol i agost, es combinin els 
dos espais de la biblioteca municipal i 
la bibliomar. per això, cultura i els seus 
respectius tècnics han organitzat l’ober-
tura	de	l’edifici	del	carrer	Vinyet	pel	matí	
(de 10 a 13h); i la bibliomar, al parc de 
Voramar, per la tarda (de 17 a 20 h).

d’aquesta manera, segons Gemma 
maymó, “respon, a petició de la ciuta-
dania, a la voluntat d’oferir el servei en 
un horari més ampli	amb	la	finalitat	de	

promoure la cultura i les lletres”. la nova 
regidora de cultura va explicar també 
que la reforma d’horaris no suposa de 
moment cap canvi a la programació 
del centre. la bibliomar seguirà man-
tenint la mateixa dinàmica quant als 
tallers i contacontes, ja que seran espe-
cialment les més comunes els dimarts i 
els dijous, tot i que si s’escaigués també 
n’hi haurà d’esporàdiques.

la regidora de cultura va remarcar 
també que a la bibliomar “s’hi podrà 
consultar el catàleg bibliogràfic de 
la biblioteca”. Així oferirà als usuaris la 
possibilitat de consultar una part del 
fons disponible en aquest emplaçament 
o bé demanar qualsevol llibre, revista, 
diari o document que hi hagi al fons bi-
bliotecari per al seu préstec. •

  La Biblioteca d’altafulla amplia els horaris i obrirà matí i tarda

teatre, màgia i esoterisme omplen altafulla en la Nit de Bruixes que rep 9.500 visitants

Altafulla és una vila plena de llegen-
des sobre bruixes que des de fa 

19 anys envaeixen de nou el municipi 
en la Nit de Bruixes, que s’organitza el 
darrer cap de setmana de juny. Són de 
fet dos dies plens de propostes eso-
tèriques i màgiques al nucli medieval 

de la vila closa. L’esdeveniment no 
només vol atraure visitants al nucli his-
tòric d’Altafulla, sinó demostrar també 
que les bruixes eren més sàvies que 
dolentes. La Nit de Bruixes vol demos-
trar que la feina d’aquests personatges 
propis de l’edat mitjana era també la 

d’ajudar la gent. I així ho van poder 
comprovar els 9.500 visitants que es 
van apropar els passats dies 28 i 29 
de juny pels carrers del centre històric 
altafullenc. 

Precisament la nova regidora de Tu-
risme, Natalia Sanz, va posar en valor 
la participació de l’Escola Mariló Casals 
com a entitat experta i coneixedora de 
l’astrologia i del món místic, al mateix 
temps que ha subratllat el fet de cele-
brar-ho en un espai com la Vila Closa, 
declarat conjunt històric i artístic 
per la Generalitat de Catalunya. Qui va 
intentar mostrar la part amable de les 
bruixes va ser l’actor Martí Olalla, que 
va estrenar a Altafulla un espectacle 
itinerant de teatre i clown. A les para-
detes i actes de carrer s’hi van sumar 
conferències i activitats organitzades 
per les entitats del municipi i l’Escola 
Mariló Casals, i una zona gastronòmica 
al voltant del castell, un espai entorn 
del passatge de Santa Teresa on els 
visitants es van deixar embruixar per la 
màgia d’Altafulla. / Foto: E.V. • 
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Els Grallers d’Altafulla van ser els convidats d’honor en un concert als jardins del Museu Deu 
del Vendrell. / Foto: Joan Albert Blanch

Marc Sardà i Marcos Rozas, alumnes de l’escola La Portalada, van ser els guanyadors del repte 
“Scratch Challenge” dels premis mSchools. / Foto: La Portalada

Com és habitual, els alumnes de l’Escola de Música van ser els protagonistes d’un concert de 
final de curs al pati de la Violeta. / Foto: Jean Segovia

L’òpera infantil “Vet aquí que una vegada” va omplir de gom a gom la plaça del Pou el passat 21 
de juny. / Foto: I.C.

Els alevins del CB Altafulla van rebre el reconeixement de campions dels Jocs Esportius Esco-
lars de Catalunya al Tarragonès. / Foto: CET

Per celebrar el 10è aniversari, el Cineclub Altafulla Link va participar a la Nit de Bruixes amb un 
taller on els infants van protagonitzar una escena de Harry Potter. / Foto: Cineclub Altafulla Link 

El 19è Aplec de Sardanes “Vila d’Altafulla” va reunir prop de 300 persones al parc del Comuni-
dor. / Foto: Robert Vera

El cadet A del CE Altafulla es va endur el trofeu de campió de l’Altafulla Summer Trophy en una 
nova edició d’èxit. / Foto: CE Altafulla 
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Un total de 350 persones van omplir la revetlla de Sant Joan davant del Castell on els Diables Petits van ser els encarregats de posar-hi el foc. / Foto: Ildefonso Cuesta
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primeres setmanes de govern
Alba muntadas olivé # l’esquerra independentista d’Altafulla – esquerra republicana de catalunya – l’einA-erc

El passat dilluns 17 juny es posava 
en marxa el nou govern republicà i 
del canvi. Amb moltes ganes de po-
sar-nos a treballar, començàrem 
ben d’hora a presentar-nos als tre-

balladors municipals: a les 7.30 a la brigada. Segui-
dament, pujàvem a l’Ajuntament per seguir presen-
tant-nos: tècnics, administratius i la resta de 
treballadors de fora l’edifici. Però un cop vam haver 
entrat a la casa de la vila, els plans de presentacions 
van anar-se’n en orris, ja que de seguida els regidors 
de les diverses àrees vam ser reclamats pels respec-

tius tècnics per a solucionar temes urgents. Així en-
gegàvem la nostra tasca al capdavant del govern, 
unes setmanes intenses en què ja s’han pogut ob-
servar alguns signes del canvi que vam anunciar en 
campanya. 

1.Hem aconseguit aturar la compra de cadires fi-
xes per al casal la Violeta i aquest estiu estudiarem, 
conjuntament amb els tècnics al capdavant del pro-
jecte, quina és la millor opció de cadires mòbils dins 
el projecte existent. Amb les obres començades i un 
projecte pensat per cadires fixes, no tenim tant marge 
de maniobra com si s’hagués projectat un casal amb 

cadires mòbils des del principi, però en qualsevol cas 
garantim que la Violeta continuarà sent un espai com-
pletament polivalent. 2.Aquest estiu ampliem l’horari 
de la Biblioteca que obrirà de 10-13h tots els matins 
i a la tarda el servei de biblioteca es traslladarà a la 
Bibliomar. De cara al setembre la Biblioteca continu-
arà oberta als matins (i també a les tardes) amb un 
horari encara per determinar. 3.Comencem amb un 
sistema de neteja de la platja mixta, tres dies a la set-
mana amb tractor i la resta de dies amb neteja manu-
al. D’aquesta manera es respecta més la platja com a 
medi natural. •

Millorar el que s’ha fet i no destruir-ho
francesc farré camps # Alternativa Altafulla

Ja en el mateix dia d’investidura, des-
prés que l’alcalde deixés de ser el res-
ponsable d’un partit per convertir-se 
en el primer representant de tot el po-
ble, ho oblidava per convertir el balcó 
de la casa de tothom (com havia estat 

fins ara) en una barricada (modificant banderes i posant 
símbols i pancartes) només per a una part. En els pri-
mers dies també van anunciar l’aturada de la principal 
inversió en marxa, obligant l’empresa a modificar el pro-
jecte de cadires fixes a la Violeta sense avaluar quin 
cost i retard tindrà, ni parlar-ho amb l’equip que ho ha-
via impulsat. També canvien la prioritat dels carrers a 

favor dels vehicles, de moment desapareix la semipea-
tonalització de Martí d’Ardenya per deixar passar sem-
pre els cotxes sense limitació. Estan fent insuficient la 
neteja de la platja (incomplint el seu programa però lluny 
del necessari per a un poble turístic) o modificant ser-
veis i menys horaris de la biblioteca. 

Sempre han presumit de diàleg i participació, però el 
primer ple extraordinari es va convocar 5 hores abans 
i sense donar oportunitat a consultar la documentació. 
Aspectes com les noves retribucions de l’equip de go-
vern i l’inici d’un ROM amb un primer punt sobre vot 
telemàtic sense l’informe jurídic preceptiu ens va obli-
gar a votar negativament a tot. No tot està malament, 

l’obertura gratuïta de la piscina en l’onada de la calor 
(com recomanava la Generalitat) o l’èxit de les festes 
de Sant Joan i de les Bruixes, que, com és obvi, es-
taven planificades per nosaltres, si bé la de Sant Joan 
va ser una mica caòtica i sense que haguessin previst 
ampliar el nombre de tiquets com en altres anys. Són 
preceptius els 100 dies de gràcia? Estem obligats a es-
tar atents al que vagin fent tot l’estiu, ja que Altafulla no 
es mereix una disminució de la qualitat dels serveis a 
canvi de les barricades o amb l’excusa que són novells, 
cal no oblidar que ja han governat, que dos dels tres 
grups han estat molts anys al consistori i que no fan el 
que han predicat, diàleg i participació amb l’oposició. •

Il·lusió, ganes i aprenentatge: primers dies de gestió
natàlia Sanz pijuan # Ara Altafulla

La gent d’Altafulla ens va fer confian-
ça amb 192 vots i una regidora com a 
representant d’Ara Altafulla. Les nos-
tres ganes de treballar, la il·lusió, i so-
bretot, el nostre programa de poble 
viu ens va fer parlar amb el partit gua-

nyador, en Jordi Molinera i l’Alba Muntadas, coalcalda-
bles de l’EINA, i tot el seu equip, ens van estendre la mà 
per entrar a govern, una oportunitat de treballar per Al-
tafulla amb una línia de treball molt semblant i des de la 
confiança i la comunicació. Des d’Ara Altafulla entrem a 
l’Ajuntament amb un sac ple de ganes i projectes, que 

ha començat a treballar des del 17 de juny, aprenent el 
funcionament d’aquesta entitat pública i tot el que això 
comporta. Hem començat amb la 19a Nit de Bruixes, 
tot un luxe poder tenir una nit així d’emblemàtica en la 
nostra regidoria! Una nit que representa la part més 
mística de la història del nostre municipi, les bruixes i el 
seus rituals. Seguint amb el mes de Juliol, dissabte 27, 
tindrem el concurs de castells de sorra, una activitat de 
platja per a tota la família on el més bonic és participar 
en la nostra platja de Bandera Blava!

Hem començat a treballar de la manera que més 
ens agrada, preguntant! Amb la regidora de Mobilitat 

i Via Pública, la Inma Morales, vam anar a conèixer 
l’opinió dels comerços del carrer Llevant sobre si vo-
lien el carrer obert o tancat per les tardes, per als 
vianants. Abans de prendre la decisió sobre si man-
tenir ho o canviar el que s’havia fet fins al moment, 
vam estar a peu de carrer escoltant les opinions i 
les inquietuds dels altafullencs. Finalment va guanyar 
l’opció peatonal, per als vianants com havia estat fins 
al moment. Il·lusió, ganes i aprenentatge són les pa-
raules que resumeixen aquests primers dies de ges-
tió a Altafulla, paraules que seguiran presents en tota 
la legislatura. •

el nostre vot és dins “Un compromís plural” per a altafulla
inmaculada morales navarro # partit dels Socialistes de catalunya - pSc

En primer lloc, agrair a les 212 perso-
nes que han confiat en mi i en els nos-
tre grup per assolir la responsabilitat 
d’aquest càrrec electe. Durant 45 
anys he estat al servei dels veïns 
d’aquest poble com a policia local i el 

meu compromís és el de seguir fent-ho i quina millor 
manera que la d’estar al Govern. El nostre vot és dins 
Un Compromís Plural per a Altafulla; d’acord amb un 
pacte subscrit entre EINA-PSC-Ara. El nostre vot d’in-

vestidura serà per al candidat proposat per EINA. Hem 
pactat un molt detallat Pla d’Acció Municipal de més de 
20 punts. Com un pla integral de simplificació i d’ober-
tura i adaptació de vials i voreres. Plantejar la possibilitat 
d’una residència d’avis a l’antic hospital. Dir també que 
estic molt satisfeta de les competències que hauré 
d’assumir: de mobilitat, via pública, gent gran i la nova 
àrea de protecció animal – com sabeu fa molts anys 
que em dedico a l’ajuda dels animals abandonats.

Dia a dia aniré treballant per tal que acabats aquests 

quatre anys pugui presentar un molt bon balanç de 
moltes feines fetes. Des de la voluntat de treball que 
siguin molts Compromisos Plurals per a Altafulla. Crec 
que la persona del Ple que avui investim amb el nostre 
vot sabrà coordinar democràticament el Ple, el Govern 
i els òrgans de participació dels altafullencs. Ens té al 
seu costat. Sort i encert a tots plegats! I no puc acabar 
sense tenir un record pel nostre amic de tot cor Lluís 
Cañellas. •
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30 anys

el club dels 4 que perdem més de 100 vots entre municipals...
A les sisenes municipals (dia de sant Antoni de Pàdua de 1999) la candidatura de CiU 
encapçalada per l’alcalde Manel Ceperuelo passa dels 458 vots, de quatre anys abans 
com a Convergència d’Altafulla, als 348, menys 110 vots. Buscant-ne probables causes 
locals de fons: Les reaccions contràries de sectors socials al projecte de nou POUM, 
d’expansió urbanística i a la instal·lació del Caprabo. Els conflictes del 5è mandat. Fi-
nalment els guanyadors de 1999, UpA encapçalada per Manel Ramon – alcalde de dos 
mandats– van aprovar el POUM provocant l’aparició d’ABG (després AA). El segon de la 
llista, de catàstrofes entre eleccions, és qui en dona testimoni: PAU passa de 155 vots el 
2007 a 52 el 2011; menys 103 vots, una 3a part... Autoexplicacions: Les reaccions con-
tràries a impulsar la massa transversal moció censura que descavalcà AA, pactant amb 
PP i Ideal; i a les mesures d’hisenda, quan l’IBI hagué de tapar els forats de la desaparició 
d’ingressos per construcció. El tumultuós 8è mandat, de tempesta perfecta...

El tercer de la llista és precisament la candidatura d’Ideal encapçalada per Josep 
Maria Pérez Roigé. Alcalde en acabar la tumultuosa ho rendibilitza al resultat de 2011 

on naufraguem els socis d’esquerres; però el 2015 perd 158 vots. Explicacions: Ja no 
es presentava com a alcalde; a la llista mancaven suports que aportaven gruix de vots; 
la irrupció de Cs. I arribem a la incorporació de l’amic Fèlix Alonso; a la llista de nits elec-
torals traumàtiques. A qui ningú pot treure el mèrit de ser l’alcalde del 9è i 10è mandat. 
El passat maig perdé 108 vots. Com a hipòtesis explicatives multifactorials: La cohe-
rència política en relació a l’1-0 que li fa perdre els votants independentistes d’AA– i se 
la temia...; segurament, la doble condició de congressista a Madrid i alcalde a Altafulla; 
la impopularitat de canvis d’hàbits forçats per una regidora en relació a la ubicació de 
la biblioteca, dels usos de la Violeta. A recordar: Els dos alcaldes no independentistes 
dels augustus Jocs Mediterranis de TGN i Altafulla no han revalidat. Els han succeït els 
caps de llista d’ERC...

Fonxo Blanch 
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campanya policial contra l’incivisme en la recollida selectiva

L’Ajuntament d’Altafulla ha iniciat 
avui una campanya, en col·labo-
ració amb la Policia Local, per 

identificar aquelles persones que aban-
donen residus fora dels contenidors i 
no participen en la recollida selectiva de 
les escombraries. 

L’objectiu és identificar aquestes per-
sones en el moment en què cometen la 
infracció, la qual cosa suposa sancions 
des dels 60 € als 2.000 €, tal com esta-
bleixen les ordenances.

Per fer efectiva aquesta campanya, 
l’Ajuntament d’Altafulla ha autoritzat el 
servei d’agents sense uniforme per tal 
de millorar la recollida i imatge de les illes 
de contenidors, i més encara, tenint en 

compte, l’increment de població durant 
els mesos d’estiu que provoca al mateix 
temps un augment de la brossa. 

El coalcalde Jordi Molinera ha recor-
dat “que en aquests moments una de 
les coses que més ens preocupa és 
la imatge en aquests punts a causa del 
mal ús dels contenidors soterrats”. Al-
hora que ha deixat clar que “la detecció 
d’aquestes conductes que vulneren les 
ordenances municipals porta aparella-
des les sancions corresponents”. Jordi 
Molinera també ha avançat que es con-
templa la possibilitat d’instal·lar càme-
res de videovigilància en les illes de 
contenidors més conflictives.  

Des de l’Ajuntament, també es recor-

da, que la ciutadania pot gaudir del ser-
vei de recollida de voluminosos sempre i 
quan se sol·liciti prèviament al consistori 
trucant al telèfon 977650008; així com 
també de la Deixalleria de Torredembarra, 
ubicada al polígon Roques Planes, i que 
està oberta de dimarts a dijous, de 9 a 
13h, i de 17 a 20; dissabte, de 10 a 13h, 
i de 17 a 20h, i diumenge, de 10 a 13h. 
El telèfon de contacte és el 977645819.

“La vostra col·laboració és imprescin-
dible perquè tots i totes puguem gaudir 
de l’espai públic del nostre poble”, ha 
sentenciat Jordi Molinera que ha apuntat 
també que l’incivisme de pocs causa mo-
lèsties al conjunt de la ciutadania i afecta 
de forma directa a la imatge de la vila.

INcorporeN QUatre aGeNtS 
INterINS per a La teMporada 
d’eStIU

L’Ajuntament d’Altafulla ha incorporat 
quatre agents interins per a la Policia 
Local. Aquests agents reforçaran la se-
guretat habitual i a l’equip actual del cos 
de cara a la campanya estiuenca, per 
un termini màxim de tres mesos d’acord 
amb el que es preveu en l’article 38 del 
Decret 233/2002, de 25 de setembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’accés, 
promoció i mobilitat de les Policia Local. 
Faran principalment treballs de vigilància 
i prevenció. •

treUeN LeS taNQUeS de 
La caBaNa

l’Ajuntament d’Altafulla ha millorat 
la fesomia de l’avinguda marquès 
de tamarit. el consistori ha acordat 
amb la Junta de compensació de 
la cabana retirar les tanques que 
delimitaven el perímetre del solar i 
que, segons la coalcaldessa, Alba 
muntadas, “no servien per res i em-
brutaven la imatge d’una de les en-
trades del municipi”. la voluntat és 
“dignificar”	 l’espai.	Un	cop	retirades	
les tanques, l’Ajuntament continuarà 
treballant pel desenvolupament ur-
banístic d’aquest sector i per l’ober-
tura al trànsit “el més aviat possible” 
de l’avinguda lluís companys. la 
coalcaldessa ha explicat que resten 
pendents d’una reunió amb la Jun-
ta de compensació per estudiar la 
manera d’obrir el vial a la circulació. 
una opció seria fer una recepció par-
cial de la urbanització. la Junta de 
compensació ja es va comprometre 
amb l’anterior equip de govern a ne-
tejar el solar i a garantir-ne la segu-
retat. unes tasques que precisament 
es van dur a terme dies abans que 
s’acomiadés l’aleshores responsable 
de l’àrea d’urbanisme i Via pública, 
Marisa	 Méndez-Vigo,	 qui	 va	 definir	
les relacions amb els propietaris com 
una “persecució permanent”. • 

  Breus

reforcen la Brigada Municipal davant la temporada turística

L’Ajuntament d’Altafulla ha ampliat la 
plantilla de la Brigada Municipal per 

als propers tres mesos. Es tracta, pel co-
alcalde del municipi, Jordi Molinera, d’un 

“reforç pel que fa a nombre de treballa-
dors i treballadores d’aquesta àrea del 
consistori amb la voluntat d’oferir el mi-
llor servei possible a la ciutadania i visi-
tants al llarg de la temporada turística”.

Concretament es contractaran dos 
efectius més pels mesos de juliol, agost i 
setembre donades les necessitats del ser-
vei i característiques del municipi durant la 
temporada alta. Molinera ha explicat que 
d’acord amb els responsables de la Briga-
da Municipal els nous treballadors es des-
tinaran al desenvolupament de diverses 
tasques de neteja de la vila. Una de les 

primeres tasques ha estat arranjar el parc 
infantil de Brises del Mar, entre d’altres. 

Per a la prestació del servei, ha infor-
mat el coalcalde, “s’ha fet ús de la Bor-
sa de treball, una pràctica recurrent en 
casos com el que es dona aquest estiu a 
Altafulla”. Paral·lelament a tot això, Jordi 
Molinera també ha dit que l’Ajuntament 
d’Altafulla i els seus respectius tècnics 
estan estudiant com mantenir i cobrir els 
diversos serveis i tasques que executa el 
cos de la Brigada Municipal donades les 
baixes de llarga durada que en aquests 
moments pateix la plantilla. •

l’Associació mediambiental la Sínia d’Altafulla ja ha posat en marxa la nova edició del “camp de treball 
del Gaià: un món entre Altafulla i tamarit”. els 24 joves d’entre 14 i 17 anys que enguany hi prenen part 

van	arribar	al	municipi	el	passat	30	de	juny	i	s’hi	estaran	fins	el	14	de	juliol,	allotjats	al	Càmping	Santa	Eulàlia.	
una estada de quinze dies en què realitzaran diferents tasques de manteniment, restauració i conservació 
dels	hàbitats	de	l’entorn	de	la	Roca	de	Gaià	i	de	la	desembocadura	del	riu.	El	coordinador	del	camp,	Xavi	
llopart, va explicar que en aquesta edició els treballs se centraran principalment en l’extracció de canya 
de la zona dunar, i en la conservació d’itineraris i camins. 

la iniciativa s’emmarca dintre de l’oferta de la direcció General de Joventut de la Generalitat, i compta 
amb el suport de l’Ajuntament d’Altafulla. la coalcaldessa, Alba muntadas, va celebrar el foment d’ini-
ciatives d’aquest tipus que ajuden a preservar i millorar el territori. Va agrair tant la tasca que realitza 
l’Associació mediambiental la Sínia, com la que duen a terme els joves que hi participen i que decideixen 
passar part de les seves vacances al municipi. l’aportació del consistori se centra, principalment, en el 
suport logístic. / Foto: A.J. •

  Un total de 24 joves de tot catalunya participen al “camp de treball del Gaià: Un món entre altafulla i tamarit”

pFI ptt altafulla. auxiliar en vivers i jardins

Aquest és el sisè any de funcionament 
del PFI PTT en Vivers i jardins d’Al-

tafulla. A principi de curs van ser 15 els 
nois i noies que van matricular-se i,  final-
ment, han estat 13 els que han finalitzat 
el curs. Els professors del curs acadèmic 
no només ensenyem jardineria, sinó que 
transmetem valors, intentem canviar di-
nàmiques, motivar, i sobretot ajudar els 
joves. Tota aquesta feina no tindria sentit 
sense l’actitud dels nois, de les famílies... 
i sense l’ajuda de  l’Ajuntament d’Altafu-
lla, el Departament d’Educació, de l’Insti-
tut d’Altafulla, i de la societat en general. 
Una societat diversa i sobretot acollidora. 
I gràcies a tot aquest conjunt d’elements 
podem parlar de l’èxit a les Proves d’ac-
cés a CFGM dels alumnes  que enguany 

han seguit la formació amb nosaltres. Un 
exemple el trobem amb un dels nois, que 
va arribar el mes de desembre del Mar-
roc, va estar acollit a l’alberg d’Altafulla i 
allà el van ajudar a  apuntar-se al PFI. La 
seva integració i evolució ha estat mete-
òrica, tant és així que ha aprovat l’accés 
a CFGM amb una nota excel·lent, ha re-
alitzat les pràctiques en empresa satis-
factòriament, i el curs següent continuarà 
estudiant. Per tant el seu èxit  és fruit del 
suport i la confiança de moltes persones. 

Part del nostre entramat social el for-
men les empreses. Cada curs els alum-
nes han de fer pràctiques de jardineria, i 
cada any trobem més centres de treball 
satisfets amb aquesta experiència. En 
aquestes empreses als nois no només 

se’ls dona una formació professional, 
sinó també humana. I crec que això és 
molt important per aconseguir l’èxit que 
els portarà  a assolir els seus objectius 
al llarg de la vida. Des d’aquí volem do-
nar les gràcies a totes les empreses que 
sempre que podeu ajudeu als alumnes 
del PTT en la seva  formació. L’any vinent 
la majoria dels nostres alumnes continu-
aran estudiant en diferents camps aca-
dèmics, altres s’incorporaran al món 
laboral, altres continuaran lluitant per 
trobar el seu espai a la societat que els 
ha acollit. Oportunitats en tindran, són 
joves, han d’aprendre molt, i  entre tots 
aconseguirem que no es rendeixin mai. •

Mario Visa - pFI ptt altafulla 
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antecSystems
serveis informàtics

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

el dia 13 de juliol, vols veure els castells de la diada de 
les cultures des del balcó de l’ajuntament? 
Amb l’objectiu d’obrir l’Ajuntament al poble volem donar l’oportunitat als veïns i veïnes de poder 
veure la diada castellera del 13 de juliol a les 18.30h des dels balcons de l’Ajuntament.

Posarem a disposició dels vilatans 10 places i l’assignació d’aquests llocs disponibles es farà a 
través d’un sorteig.

Les persones interessades podran inscriure’s de 9 a 14h a la recepció de l’Ajuntament, enviant 
un correu electrònic a aj.altafulla@altanet.org, o deixant un comentari a través de les xarxes socials 
(Facebook, Twitter).

El termini per fer les sol·licituds estarà obert del 8 al 12 de juliol fins a les 2 del migdia.

El dia 12 de juliol es farà el sorteig i se’n farà públic el resultat als perfils oficials de les 
xarxes socials del l’Ajuntament i si s’escau contactant amb els premiats.
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centenars de persones acomiaden a Lluís cañellas

Centenars de persones d’arreu 
van acomiadar a Lluís Cañellas el 
passat 9 de juny a l’església de 

Sant Martí, després que traspassés als 
64 anys. Lluís Cañellas era popularment 
conegut per haver estat durant 29 anys 
el president de la penya Barcelonista 
d’altafulla i per la seva gran passió cu-
ler que transmetia a través de les seves 
intervencions a les tertúlies esportives a 
l’emissora municipal, Altafulla Ràdio, en 
el conegut magazín Espai Obert —ara 
l’Hora Local. 

Durant més d’una dècada havia 
presidit també l’associació turística 
d’empresaris i comerciants d’alta-
fulla (ateca), de la qual en va ser fun-

dador com a propietari del Quiosc Lluís, 
situat a la plaça dels Vents de Baix a Mar 
d’Altafulla, i que va abaixar la persiana 
per sempre l’any passat després d’ha-
ver-se jubilat. Com a aficionat al futbol, 
era el soci número 3 del Centre d’Es-
ports altafulla, qui portava els colors 
groc i negre al cor, equip natal del seu 
poble. 

La reacció a les xarxes socials un cop 
coneguda la seva pèrdua es va fer notar 
al llarg del cap de setmana on entitats 
d’Altafulla i particulars van compartir pa-
raules i mostres de condol i moments 
viscuts amb l’altafullenc, la família i els 
amics, que no es van voler perdre diu-
menge el darrer adéu. / Foto: A.J. •

la formació celebra l’any que ve el 
seu cinquè aniversari i vol celebrar 

aquests cinc anys de vida amb la gra-
vació d’un disc. la directora, carla 
cruells, assegura que després d’un 
període de creixement important i de 
professionalització del grup, treure a 
la llum aquest projecte seria una bona 

manera de fer un nou pas endavant i 
festejar aquest cinquè aniversari. Gaià 
Gospel va acomiadar la temporada el 
passat 30 de juny amb el tradicional 
concert	de	 fi	de	curs	 al	 jardí	del	 gas-
tro-bar el faristol, que va omplir de pú-
blic l’espai. / Foto: e.V. •

  Gaià Gospel gravarà un disc per commemorar 
     el seu cinquè aniversari

ateca forma una desena d’empresaris i 
comerciants en “Google My Business”

L’Associació Turística d’Empresaris 
i Comerciants d’Altafulla (ATECA) 

va oferir el passat 3 de juliol als seus 
associats el taller pràctic “Google My 
Business”, a la pallissa del Vinyet, a 
càrrec de Chema Flores, responsable 
de la companyia altafullenca Ojea 360º. 
Es tracta d’un servei gratuït que ofereix 
Google en què el propietari del negoci 
té l’opció d’afegir-hi des de la informació 
més elemental fins a tot tipus de detalls 
de l’empresa. Pot completar la fitxa del 

seu negoci introduint-hi l’horari, la infor-
mació de contacte, la ubicació i les in-
dicacions per arribar-hi, fotografies, no-
vetats, o promocions especials. Chema 
Flores també va parlar de la importància 
d’estar al corrent de les ressenyes, i va 
assegurar que fer un seguiment de les 
puntuacions dels usuaris i respondre als 
seus comentaris és primordial per fidelit-
zar la clientela i oferir una bona imatge a 
futurs clients, entre d’altres avantatges. / 
Foto: ATECA •



Preus i venda d’entrades

Més informació a www.fimaltafulla.cat i venda d’entrades www.altafulla.cat

32è FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
MÚSICA D’ALTAFULLA 2019

Els titulars del Carnet Jove de la Generalitat gaudiran d’un 50% de descompte.

L’Oficina de Turisme d’Altafulla. (Plaça dels Vents). 
Per internet a www.altafulla.cat 
En els dispositius INFOTACTILE de la plaça del Pou i de la plaça dels Vents.
Nits de concert a partir de les 21:00h. a la Plaça de l’Església.

Normes del festival: Els concerts començaran puntualment a les 22:00h. a la Plaça de l’Església Està 
prohibit realitzar gravacions en video o fotografies dels concerts. · Els organitzadors del festival es 
reserven el dret a modificar el programa. · En cas de pluja o vent extrem el concert es farà a la església.

Entrada un concert: 15€ Pack 4 concerts: 49€ Abonament Festival: 65€

Venda d’entrades

CANÇONS D’AVUI, 
D’AHIR I DE SEMPRE
Josep Viader · tenor
Santi Escura · piano

MÚSICA DE PEL·LÍCULES
Carles & Sofia Piano Duo
Orquestra Solistes de Catalunya 
Director, Daniel Mestres

MÚSICA PER A DOS 
ACORDIONS
Duo degas: 
Mateja Zenzerovic · acordió
Ander Tellería · acordió

ELS GRANS ROMÀNTICS
Ensemble Goffriller
Vito Imperato · violí 
Giovanni Anastasi · violí 
Alberto Salomon · viola
Benedetto Munzone · violoncel 
Epifanio Comis · piano

MÚSICA DE CAMBRA
Claudi Arimany · flauta
Membres “Arts Symphony Orchestra” 
Cristian Chivu · violí 
Paul Cortese · viola 
Marc Dalhuijsen · viola
Magdalena Cristea · violoncel

DE BACH A PIAZZOLA
Fabio Gemmiti · acordió 
Francesco Mariozzi · violoncel
Sandro Gemmiti · piano

CARAVAGGIO PIANO QUARTET / Federico Piccotti · violí
Matteo Mizera · viola / Daniel Mizera · violoncel / Bernat Català · piano

Dilluns 5 d’agost

Dimarts 13 d’agost

Dijous 8 d’agost

Dimecres 21 d’agost

Diumenge 11 d’agost

Diumenge 25 d’agost 

Dimarts 27 d’agost

Organitza: Col·laboren:


