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 la violència masclista existeix i no se’n pot fer broma   

Ja són més de mil les dones assassinades des de l’any 2003, 
any en què es comencen a recollir dades sobre violència de 

gènere i 53 les assassinades en el que portem d’any. Això vol dir 
que hi ha més de mil homes assassins que han posat fi a la vida 
de la que era la seva companya. Homes que més tard o més 
d’hora sortiran de la presó i que en algunes ocasions, una vega-
da en llibertat, tornaran a reincidir. Esperem que no es produeixi. 
Gràcies a les lluites feministes s’han anat aconseguint canvis en 
la legislació, en l’atenció a les dones víctimes de violència mas-
clista, fins i tot s’ha signat un Pacte d’Estat per eradicar aquestes 
violències, però això no és suficient. Les xifres ho fan evident. Per 
aconseguir eradicar la violència masclista és necessari un canvi 
de mentalitat i un canvi estructural de la societat, educar als nens 
i les nenes com a iguals, com a persones independents i sense 
transmetre aquests estereotips sexistes que el que fan és perpe-
tuar rols de superioritat en uns i de sotmetiment en unes altres. 

Els canvis que s’han aconseguit s’estan veient amenaçats 
per determinats sectors que pretenen fer creure a la ciuta-
dania que la violència cap a les dones és inexistent, que no 
té una arrel estructural i que no prové de segles de domini 
masclista. Així ho consideren i així ho volen fer creure a la 
gent, una cosa casual i circumstancial. Per descomptat no 
parlarem del seu afany per no utilitzar la terminologia correc-
ta, no és desconeixement, és un intent de restar importància 
a aquesta violència tan terrible. Saben que el que no s’ano-
mena no existeix i aquest és tot el seu interès per no dir les 
coses pel seu nom. Perquè senyores i senyors lectors, la 
violència masclista existeix, la violència masclista deixa un 
rastre de més de mil dones assassinades i sí, ho hem de dir 
pel seu nom! La violència masclista existeix i no se’n pot fer 
broma. •

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:
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La “Plaça del Pou” tria per publicar aquells textos que no superin 
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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.

• edita / Àrea Municipal 
de Mitjans de Comunicació 
d’Altafulla Plaça del Pou, 1. 

43893 ALTAFULLA 
www.altafulla.cat 

• direcció / Àrea Municipal de 
Mitjans de Comunicació.

• Redacció / Eduard Virgili, 
Carla Gómez i 
Albert Jansà. 

• col·laboradors / 
Marc Pérez, Aigües d’Altafulla, 

Diputació de Tarragona, 
Reus Digital, Diables d’Altafulla, 

Escola La Portalada, 
Centre d’Estudis d’Altafulla i 

Caritas Tarragona.   
• portada / 

Imatge del carrer del Forn 
des de la porxada del consistori. / 

Foto: Ajuntament d’Altafulla
• coordinació / 

Albert Jansà 639 775 436 
Nou Silva Equips SL 977 248 883

nousilva@telefonica.net
• disseny / 

Croma Produccions Multimèdia
• producció / 

Nou Silva Equips SL 
• dipòsit legal / T-1721-1999 

• Tirada / 2.200 exemplars

www.altafulla.cat

plaça
delpou

Butlletí 
d’Informació 
Municipal de 
l’Ajuntament 
d’Altafulla

sumari

el ple 4
L’Escola d’Adults no impartirà classes aquest curs

Encarreguen un estudi per a la gestió sostenible de la platja
La bandera estelada onejarà tot l’any a Marquès de Tamarit

aJunTaMenT 6
Renovaran l’enllumenat de Brises que reduirà el consum en un 77%

WhatsApp, el nou canal de comunicació d’Aigües d’Altafulla
Acord de col·laboració amb la productora Most Wanted Studio

vida sOcial 8

Opinió 10 I 11

acció sOcial 12
Iniciaran la redacció el projecte de Centre de Dia aquest 2020

La Portalada, protagonista en el calendari del MAMT

enTiTaTs 14
Educació reparteix 9.000 euros per a les Ampes

Balanç del Centre d’Estudis d’aquest 2019

la cOnTRa 16
Entrevista al grafiter Orion Leim



 Plaça del Pou / núm. 204 / desembre 2019 Cultura 3

Aquesta és la previsió que en fa 
l’equip de govern de l’Ajunta-
ment d’Altafulla. el coalcalde, 

Jordi Molinera, ha posat damunt la tau-
la el proper mes de maig com a possi-
ble data per restablir l’activitat cultural 
al renovat equipament municipal. la 
reforma està pràcticament enllestida, 
i només queda ultimar petits detalls 
que s’acabaran de perfilar en les pro-
peres setmanes. 

no obstant, l’Ajuntament resta a 
l’espera de rebre l’informe dels Bom-
bers de la Generalitat que ha de per-
metre la legalització de la polivalència 
de la sala. la voluntat del nou equip 
de govern de col·locar-hi cadires mò-
bils l’ha obligat a modificar el projecte 
inicial, que contemplava la instal·lació 
de fins a 300 butaques fixes. la varia-
ció de l’ocupabilitat i dels conseqüents 
usos de l’espai fan necessari aquest 
vistiplau abans d’obrir portes.

el passat 12 de novembre, els re-
presentants del consistori i les entitats 
culturals van visitar les instal·lacions 
en una trobada que va donar continu-
ïtat al Consell sectorial de Cultura ce-
lebrat dies enrere. els assistents van 
poder comprovar en primera persona 
l’avançat estat d’adequació i rehabili-
tació de l’espai; una de les demandes 
més recurrents de la ciutadania en els 
darrers anys per tal de millorar unes 
instal·lacions obsoletes construïdes 
a principis dels anys 90. l’execució de 
les obres ha anat a càrrec de l’empresa 
Contratas Vilor sl per un import total 
de 897.652,54 €.

A aquesta quantitat, però, caldrà 
afegir-hi un sobre cost d’entre 20.000 

i 30.000 €, que permeti acabar amb les 
humitats que es van detectar en un 
dels laterals de l’edifici. el coalcalde 
ha avançat que aquesta segona inter-
venció es posarà en marxa un cop en-
llestits els treballs de remodelació. els 
serveis tècnics de l’àrea d’urbanisme 
ja tenen una solució programada, però 
caldrà veure si la inclouen amb altres 
intervencions que el consistori té pre-
vist dur a terme en els propers mesos. 

l’epicenTRe culTuRal del 
Municipi
des del consistori asseguren que 
s’està treballant ja en la programació 
cultural que oferirà el Casal la Viole-
ta. un espai que pretén convertir-se 
en “l’epicentre cultural de la vila”, tal 
i com ha manifestat el coalcalde d’Al-
tafulla, Jordi Molinera. la intenció és 
encabir-hi tot tipus d’activitats que 
“omplin de vida Altafulla” com teatre, 

balls, actuacions musicals, entre d’al-
tres. Tal com va assegurar la regidora 
de Cultura, Gemma Maymó, la nova 
Violeta “té un disseny arquitectònic 
que respon al d’un auditori. Ara bé, si 
en la mesura del possible, amb aques-
ta decisió de no posar-hi cadires fixes, 
li podem donar aquesta connotació i 
garantir una certa polivalència per a 
determinats actes, crec que hi gua-
nyarem”. •

el casal Municipal la violeta obrirà portes al maig vinent

aMplien el fOns dOcuMenTal 
de la BiBliOTeca

la Biblioteca Municipal d’Altafulla ha re-
but una subvenció de 3.000 € de la con-

vocatòria d’ajuts que ofereix l’Oficina de 
suport a la Iniciativa Cultural (OsIC) del 
departament de Cultura de la Generalitat. 
l’ajut s’emmarca dins del programa de 
subvencions d’aquest 2019 per a l’adqui-

sició de llibres i diaris destinats a biblio-
teques del sistema de lectura pública de 
Catalunya. és la primera vegada que el 
centre altafullenc té accés a aquesta línia 
d’ajuts com a municipi de més de 5.000 

habitants. els usuaris podran trobar-hi 
novetats tant en la secció d’adults com 
en l’apartat dedicat a la literatura infantil 
i juvenil com ara llibres d’assaig, ciències 
pures, i publicacions en altres llengües. • 

  Breus
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Aquesta és la intenció de l’equip 
de govern (EINA, PSC  i Ara) un 
cop se celebri el judici, fixat per 

l’1 d’abril del 2020, arran d’una de-
manda judicial que han interposat sis 
treballadors i treballadores del centre 
“que reclamen el reconeixement dels 
seus drets, la declaració de la seva re-
lació laboral, així com la improcedència 
i la nul·litat de l’acomiadament”, se-
gons va explicar la regidora d’Educa-
ció, Gemma Maymó, en el passat Ple 
municipal celebrat el passat 25 de no-
vembre.

Els serveis jurídics municipals han 
aconsellat a l’equip de govern no tirar 
endavant cap procés de licitació públi-
ca, tal i com tenia previst per tal de po-
der seguir oferint el servei durant aquest 
curs, cosa que ho fa pràcticament im-
possible. En aquest sentit, es recomana 

a esperar que passi aquesta primera 
vista per prendre una determinació al 
respecte; tot apunta que el procés de 
licitació es realitzarà perquè l’octubre 
vinent es reprengui l’activitat regu-
lar al centre.

La demanda se suma a la sanció 
d’uns 60.000 euros que el Ministeri de 
Treball i de Seguretat Social ha imposat 
al consistori, i que l’obliga a liquidar 
les quotes d’un total de dinou perso-
nes que des del gener de 2015 al juny 
de 2019 han prestat els seus serveis al 
centre. Una resolució d’Inspecció de 
Treball que la mateixa regidora d’Educa-
ció va avançar que recorreran. La par-
tida pressupostària prevista per aquest 
curs 2019-2020 de l’Escola d’Adults es 
reservarà per fer front a possibles des-
peses que es puguin derivar d’aquest 
procés judicial. •

Trauran a licitació el servei de l’escola Municipal d’adults

la consultoria ambiental Qu4tre va 
començar a finals de novembre a es-

tudiar l’estat de la platja d’Altafulla. la 
intenció és fer un pla de gestió respec-
tuós amb el medi natural per conservar 
la sorra del litoral. després de l’última 
llevantada, la sorra de la platja es va 
acumular en diferents zones i va provo-
car que les instal·lacions de les dutxes, 
per exemple, quedessin al descobert. el 
consistori vol protegir l’espai i canviar el 
mètode d’acció per no haver de portar 
sorra externa quan la platja es quedi 
sense després dels temporals.

La consultora ha realitzat classifi-
cacions de platges i dunes a Girona, 
Balears, Cuba o la república domini-
cana. durant les primeres trobades amb 
l’Ajuntament, ja es va parlar d’accions 
concretes per millorar l’estat de la plat-
ja com ara redistribuir estratègicament 
la sorra acumulada en diverses zones o 
arranjar el final del carrer Ponts d’Icart, 
convertint-lo en un pas no asfaltat per 
evitar les rambles d’aigua que acaben 
a la platja. el consistori preveu la ins-
tal·lació de panells informatius per tal de 
respectar l’espai i ser pioners a catalu-
nya en el manteniment sostenible dels 
espais naturals del litoral Mediterrani.

en aquest sentit, Junts per Altafulla 
va presentar una moció en el passat 
ple per demanar l’elaboració d’un pla 
de restitució de la sorra i de reparació 
de les infraestructures malmeses a con-
seqüència dels temporals. l’eInA va 
incloure petites esmenes en el redactat 
d’aquests acords, que van estar accep-
tades per Junts. Les modificacions se 
centren en un pla de manteniment i no 
de restitució, i en accions de preser-
vació no només de la sorra sinó de la 
platja en el seu sentit més ampli. 

Tal com va apuntar la coalcaldessa i 
regidora de Medi Ambient, Alba Munta-
das, a banda del pla, s’estan estudiant di-

verses vies de finançament i es mantenen 
converses amb la diputació de Tarragona 
per fer extensiu el projecte als municipis 

de l’entorn que també es veuen afectats 
per la problemàtica. Finalment, la moció 
va estar aprovada per unanimitat. • 

 encarreguen un estudi per a la gestió sostenible de la platja



El ple Plaça del Pou / núm. 204 / desembre 2019
5

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

TORnen els infORMes de pResidència 
al ple Municipal

un cop aprovats els diversos punts de l’ordre 
del dia, els regidors del govern van exposar els 
informes de presidència de les seves diferents 
àrees d’acció. les obres de l’estadi Municipal 
Joan pijuan, la problemàtica entorn l’escola 
Municipal d’Adults, o la remodelació del Casal 
la Violeta, van ser algunes de les qüestions que 
es van posar damunt la taula. posteriorment, es 
va obrir el torn de precs i preguntes, habitual en 
una sessió ordinària. un fet que no es repetia 
des del mandat amb l’alcalde Manel ramon. 
Com és habitual, el ple va estar precedit per un 
minut de silenci en record a les víctimes de vi-
olència masclista registrades des de la darrera 
convocatòria. en aquesta ocasió, però, coin-
cidint amb la commemoració del dia interna-
cional per a l’eliminació de la violència envers 
les dones, la corporació va dedicar un record 
especial a les víctimes registrades al llarg de 
tot l’any, així com als infants que queden orfes 
en el context d’aquesta violència, i que des del 
2013 també es consideren víctimes. • 

  Breus

Ho farà gràcies a una moció impul-
sada per Junts per Altafulla que va 
comptar amb els vots suficients dels 

cinc regidors de l’EINA al govern, després 
de rebaixar les pretensions inicials de pen-
jar-la també al balcó de l’Ajuntament. En 
aquest sentit, el coalcalde Jordi Molinera 
va insistir que “l’Ajuntament és la casa de 
tothom i els dos símbols que l’han de re-
presentar són la senyera i la bandera d’Al-
tafulla”. 

La proposta va topar amb els vots en 
contra del PSC i Ara, i tres representants 
d’Alternativa Altafulla. El regidor d’AA, Jau-
me Sànchez, s’hi va abstenir. D’aquesta 
manera, l’estelada penjarà permanentment 
del màstil que s’ubica a la rotonda de la 
cruïlla entre l’avinguda Marquès de Tamarit 
i el carrer de Dalt. Fins ara ho feia tres ve-
gades a l’any, per l’11 de setembre (Diada 
Nacional de Catalunya); el 9 de novembre 
(data de la consulta del 2014) i el 23 d’abril 
(Diada de Sant Jordi). •

la bandera estelada onejarà a l’entrada del 
municipi tots els dies de l’any
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L’Ajuntament d’Altafulla ha sol·li-
citat una subvenció del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya 

(PUOSC) per al període 2020-2024 per 
a la renovació de l’enllumenat públic de 
la urbanització de Brises del Mar, que 
inclou la substitució de totes les 178 
lluminàries, columnes, el cablejat, els 
quadres elèctrics i tots els elements que 
conformen la xarxa, de forma que com-
pleixi la normativa vigent d’acord amb la 
millora i gestió eficient del consum ener-
gètic.

Aquesta actuació, l’avantprojecte 
de la qual té un pressupost d’execució 
de 442.269,40 euros (IVA inclòs), i en 
què es preveu que 252.919,61 euros 
provinguin del PUOSC, té com a prin-
cipals objectius la renovació i millora de 
l’enllumenat de Brises del Mar, l’estalvi 
en el consum energètic i la millora en 
la tele-gestió i les tasques i costos de 
manteniment associats a la Brigada 
Municipal.

Per tot això, és preveu una millora 
substancial en l’eficiència energètica 
amb la substitució de 178 lluminàries 
amb tecnologia LED de baix consum, la 
implantació del sistema de tele-gestió i 
programació remota dels horaris i nivells 
d’il·luminació per trams horaris, en què 
revertiran directament en un significa-
tiu estalvi d’energia elèctrica, cal-
culat en el 77,36%, i en una reducció 
d’avaries que faran disminuir els costos 

econòmics i la càrrega d’hores destina-
des fins ara per part de la Brigada Mu-
nicipal. 

El coalcalde d’Altafulla, Jordi Moline-
ra, qui havia traslladat aquesta voluntat 

als veïns i veïnes de Brises del Mar, ha 
manifestat que la intenció és acabar de 
detallar el projecte al llarg del 2020 per tal 
d’incloure’l en el pressupost Municipal 
del 2021, quan es preveu que s’executi 

l’obra. S’ha mostrat molt satisfet d’inici-
ar aquests tràmits, ja que “l’enllumenat 
de Brises havia quedat molt obsolet”. / 
Foto: Plànol del projecte. • 

Renovaran l’enllumenat públic de Brises del Mar

acord de col·laboració amb la productora Most Wanted studio d’altafulla

Representants de la productora audi-
ovisual Most Wanted Studio d’Alta-

fulla, Joan Rubinat i Belinda Bonan, i el 
coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, i la 
regidora de Turisme, Natalia Sanz, van 
rubricar el passat 21 de novembre l’acord 
pel qual la productora amb DO Altafulla 
percebrà la quantitat de 300 € per part de 
l’Ajuntament d’Atafulla per sumar-se així a 
la campanya de mecenatge que els res-
ponsables del curtmetratge d’animació 
“Me, a Monster?” han endegat a Verka-
mi amb la intenció de fer arribar el film al 
circuït internacional de festivals. 

Aquests 300 € se sumen als 2.000 
euros que els veïns altafullencs han acon-
seguit a la plataforma de crowdfunding 
per a la seva promoció i distribució en 
l’àmbit internacional. Un dels respon-
sables de la productora d’animació audi-
ovisual, Joan Rubinat, s’ha mostrat molt 
satisfet en la implicació del consistori, al 
mateix temps que ha reivindicat el talent i 
la qualitat de la producció d’animació au-
diovisual de les empreses i les persones 
de casa nostra, i de dur el nom d’Altafulla 
arreu.  En aquesta línia, s’ha posicionat 
el coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, qui 

ha insistit en la voluntat del consistori de 
“donar suport als projectes amb dO al-
tafulla amb projecció internacional”, com 
és el cas de Most Wanted Studio.

“Me, a Monster?” és una producció 
de sis minuts de durada que tracta d’ex-
plorar la por a tot allò que és diferent i 
la manera com això afecta en la forma de 
relacionar-se. Amb aquest rerefons, es 
desenvolupa la història de dos personat-
ges, que provenen de dos mons com-
pletament diferents, aparentment sense 
res en comú, però que al final aconse-
gueixen trobar la manera d’entendre’s. 

Gràcies a això, els monstres desaparei-
xen i s’inicia una bonica amistat. / Foto: 
Ajuntament • 

WhatsApp s’ha convertit en el ca-
nal de comunicació preferit de la 

ciutadania per damunt de les trucades 
o el correu electrònic. en pocs anys ha 

aconseguit estar disponible a la pràc-
tica totalitat dels telèfons intel·ligents, 
sent utilitzat diàriament per milions de 
persones per assumptes personals i 
professionals. Aprofitant aquest èxit, 
des de l’empresa Mixta d’Aigües d’Al-
tafulla es vol oferir noves possibilitats 
als seus usuaris. 

per això, l’empresa Mixta d’Aigües 
d’Altafulla ha posat en marxa un nou 
canal d’atenció a l’usuari a través de 
WhatsApp, el servei de missatgeria 
instantània. Aigües d’Altafulla busca 
d’aquesta manera ampliar el ventall 

de canals que posa a disposició dels 
veïns i veïnes d’Altafulla i millorar així 
la seva experiència a través de la digi-
talització.

A través d’aquest nou canal, l’usuari 
podrà realitzar qualsevol gestió sobre 
el servei municipal de subministrament 
d’aigua de la companyia. d’altra ban-
da, l’usuari podrà rebre informació de 
tots els serveis que la companyia posa 
a la seva disposició, accedint a les fac-
tures, consultant els dubtes, i especi-
alment, col·laborant en la detecció de 
fuites o incidències.

per poder-lo utilitzar, l’usuari ha 
d’afegir a la seva llista de contactes del 
telèfon mòbil el número 667 931 302 i ja 
podrà iniciar la conversa des de l’apli-
cació WhatsApp. Amb l’obertura de 
WhatsApp, Aigües d’Altafulla segueix 
treballant per respondre a les neces-
sitats actuals dels seus usuaris man-
tenint-los constantment connectats a 
través de tots els canals disponibles, 
i apostant clarament per la digitalit-
zació, com ja es va fer en el seu dia 
amb la instal·lació dels telecomptadors 
intel·ligents. • 

 Whatsapp, el nou canal d’atenció a l’usuari d’aigües d’altafulla
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cOROnas de pORcelana en una sOla visiTa
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La Víbria petita dels Diables Voramar del Serrallo, el Ball infantil de Diables de Valls i el Gat de Foc van ser les novetats enguany a la cercavila per Sant Martí. / Fotos: Carla Gómez

Una dotzena d’andròmines van participar en la 16a Baixada de Trastos. / Foto: Eduard VirgiliConcert de gralles dels Grallers d’Altafulla per la Festa Major de Sant Martí. / Foto: C.G.

La periodista i escriptora navarresa Susana Rodríguez va omplir el Museu en la 8a Trobada de 
Novel·la Negra d’Altafulla. / Foto: E.V.

Els Premis Emprèn de la Diputació reconeixen l’aplicació “Gastrocat Experience” de l’altafullen-
ca Núria Barba. / Foto: Diputació de Tarragona

L’altafullenca Júlia Vidal va ser guardonada en el 4t Premi de Periodisme Jove Joan Marc Sal-
vat. / Foto: Reus Digital

Més de 500 corredors van participar en el 10è Cros del Roquissar que va tornar a ser un èxit. / 
Foto: Marc Pérez
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novembre. una de freda i una de calenta
Gemma Maymó Masip # l’esquerra Independentista d’Altafulla - esquerra republicana de Catalunya - l’eInA-erC

Des de l’equip de Govern i la Regido-
ria de Cultura estem molt satisfets de 
la Festa Major de Sant Martí. Creiem 
que la feina principal des de l’Ajunta-
ment és recolzar aquelles entitats 
que volen fer actes per tota la pobla-

ció i facilitar-los en la mesura de les possibilitats tot 
allò logístic i econòmic que necessitin. La festa és del 
poble i pel poble i així creiem que ha de seguir sent, 
sense que els que ens dediquem a la política en si-
guem els promotors protagonistes. Això va quedar 

ben reflectit en el reportatge del programa “Gaudeix la 
Festa” que tant bé va retratar el matí de Sant Martí. En 
aquests primers mesos de mandat ens hem vist més 
obligats a reparar problemes que no pas a construir 
els nostres punts de programa. Un dels principals és el 
de l’Escola d’Adults. 

Un procés judicial resultant d’una demanda de 
sis persones contra l’Ajuntament, que té fixada una 
data de judici per al dia 1 d’abril de 2020 i una ins-
pecció de treball resolta amb una sanció econòmica 
de 59.226,77€ per fer front a la liquidació de quotes 

de seguretat social ens ha fer prendre la decisió de 
tancar temporalment l’escola fins que aquesta situació 
no s’hagi resolt judicialment i tinguem clar què i com 
es pot reobrir de manera totalment transparent l’Es-
cola d’Adults. Des d’aquí demanem la responsabilitat 
política de la resta de grups municipals en aquesta 
qüestió, assumint la seva gestió anterior, i que esti-
guin al costat de l’equip de govern actual per construir 
junts el nou model d’escola assumible i sostenible per 
Altafulla. Bones festes i bona entrada d’any nou. •

Herències rebudes
Francesc Farré Camps # Alternativa Altafulla - AA

Sovint els equips de govern que co-
mencen, per tapar les pròpies incom-
petències, acostumen a mirar el retro-
visor per dir «i tu més» o per queixar-se 
de l’herència rebuda. En el cas d’Alta-
fulla, els 8 anys de govern d’Alternati-

va hem contribuït a transformar Altafulla fins al punt que 
des de fora parlen del «model Altafulla» com a exemple 
d’un poble petit amb una gran qualitat de vida, uns ser-
veis excepcionals, una projecció nacional i amb un con-
sistori totalment sanejat que ha anat invertint sense en-
deutar-se ni incrementar impostos, donant feina i 
mantenint activitat en temps de crisi. Seria molt llarg 
enumerar el que s’ha fet en aquests vuit anys. També el 

que s’ha deixat preparat com la Violeta, el Gimnàs de la 
Portalada, els projectes d’enllumenat i de portar aigua 
de l’Ebre a Brises, la protecció de les Termes de Mar, 
l’ampliació del cementiri, les visites al Castell i per seguir 
desenvolupant com la bassa i dipòsit d’aigua, el centre 
de dia o el pla estratègic de turisme. 

També seria molt llarg dir el que s’ha acabat, algu-
nes molt criticades des de l’oposició com la Biblioteca 
o la Via Augusta que el temps ens ha donat la raó amb 
els Jocs Mediterranis i la projecció internacional d’Al-
tafulla, també s’ha invertit molt en el camp de futbol 
posant gespa artificial, marcador electrònic, millorant 
els vestuaris, els seients o la megafonia, també s’ha 
fet molta feina en arranjar carrers i mobilitat, enllumenat 

com als Munts, parcs com el de Safranars o el de l’Ska-
te, fires consolidades com el Pleamar Vintage, el que 
va suposar els nous carrers de Baix i de l’Hostal, Mar-
quès de Tamarit, l’Ermita, els camins, una platja amb 
sorra i amb biòtops ecològics submarins o aconseguir 
que tots els trens parin, la gratuïtat de l’autopista o que 
l’enderrocament dels cines no fos un cementiri de runa 
sinó un gran supermercat.  I el que és més important en 
una herència, hem deixat un ajuntament sense deute i 
amb diners a caixa, diferent dels que ens vam trobar el 
2011 i sobretot el 2007. Una feina feta amb orgull per 
a la ciutadania d’Altafulla deixant infraestructures per 
properes generacions, tota una herència que no es pot 
malmetre. •

les aportacions del psc al paM per als altafullencs
Inma Morales navarro # partit dels socialistes de Catalunya - psC

 El PAM vol dir Pla d’Acció Municipal; 
per a tot el mandat municipal de qua-
tre anys. Dins les àrees de la meva 
responsabilitat aquests són els com-
promisos del Govern Eina, PSC i Ara. 

Via pública: A) Condicionar l’actual camí de servei  des 
de la rotonda del desviament fins al Roquissar com a 
accés provisional dels veïns de Brises del Mar. B)Culmi-

nar la reforma de la circulació mitjançant un estudi. Ja 
hem actuat al c) de Baix i a Mestral Llevant. C)Nous 
aparcaments dalt del poble. Senyalitzar i endreçar el del 
Coll de Creus.

Benestar social: Funcionament regular del Consell 
de participació de Benestar Social. Està constituït i s’ha 
ocupat de dos ordres del dia: voluntariat per a la gent 
gran i futura residència-centre de dia; per assolir aquest 

darrer gran objectiu hem anat als Serveis Territorials 
d’Afers Socials de la Generalitat, ubicats a l’avinguda 
Andorra. I Protecció animal: A) Habilitació provisional 
d’un parc per a lleure de gossos al final del c) Vinyet 
a tocar amb el càmping Santa Eulàlia. B) Traslladant el 
parc infantil de la Caputxeta al pati de les Teresa Ma-
nero restarà apte com a parc exclusiu per a gossos. •

preservar la platja
Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla

Des del grup municipal de Junts per 
Altafulla hem de transmetre a la ciu-
tadania la nostra satisfacció perquè 
la moció que vàrem presentar sobre 
la preservació de la platja d’Altafulla 
com a patrimoni paisatgístic i turístic 

de la vila fou aprovada per unanimitat de tots els regi-
dors al ple celebrat el 25 de novembre d’enguany. El 
conjunt dels regidors que composen el consistori van 
entendre, talment com el nostre grup, el valor essenci-
al de la nostra platja com a ecosistema i com a reclam 
de visitants sobre els quals es fonamenta un dels prin-

cipals factors de dinamització econòmica i comercial 
del municipi. 

Celebrem doncs aquest suport polític a la iniciativa 
que es concreta: 1) en l’elaboració en el termini de dos 
mesos d’un pla de manteniment de la sorra de la platja 
d’Altafulla i de reparació dels danys causats pels re-
cents temporals a executar en els dos mesos següents 
2) en l’establiment de les relacions de col·laboració amb 
la resta d’administracions públiques competents sobre 
el territori a fi d’executar el pla establert, una col·labora-
ció que en especial ha de pretendre l’obtenció de mit-
jans de finançament i de recursos materials i humans a 

fi de mantenir la platja i reparar els elements danyats de 
la costa altafullenca i 3) en l’elaboració d’un pla integral 
a llarg termini de manteniment de la platja d’Altafulla i 
de tots els seus elements paisatgístics, així com de les 
infraestructures necessàries per a l’ús de la platja en la 
seva dimensió turística i de lleure que preservi l’espai 
de futures crisis climàtiques, incloses les derivades del 
canvi climàtic. L’aprovació de la moció pel ple significa 
que el seu compliment per part de l’equip de govern 
estarà subjecte a un control que els regidors de Junts 
per Altafulla ens comprometem a desenvolupar amb zel 
i responsabilitat. •
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les coses quan es fan amb ganes i amor sempre surten bé!
Gina richarte Aguilera # Ara Altafulla

El passat diumenge 24 de Novembre, 
amb motiu de la setmana Europea per 
la prevenció de residus, Ara Altafulla 
va organitzar una jornada per netejar 
els voltants de la muntanya de Sant 
Antoni. Tot i que el temps no acompa-

nyava a primera hora del matí,  més d’una trentena de 
persones de totes les edats, majoritàriament canalla i 

famílies hi van participar. L’inici de l’activitat va ser im-
pactant ja què  en pocs minuts els sacs eren plens de 
tota mena de residus, principalment plàstics. 

Durant el camí de pujada , es van trobar moltíssimes 
andròmines amagades sota els arbres; restes d’obres, 
electrodomèstics, mobles, joguines, rodes, ets; algunes  
molt curioses. La canalla seguia participant! Ells orga-
nitzaven carreres per equips per veure qui omplia més 

sacs! Per contra,  els més grans amb una decepció 
de veure la realitat del futur dels més petits si continua 
aquesta conducta en contra del medi ambient. Una ve-
gada finalitzada la feina ben feta vam poder compar-
tir un bon  dinar on es van intercanviar moltes idees i 
propostes. El dia va estar magnífic, fins i tot l’aire i els 
núvols que ens acompanyaven al principi van desapa-
rèixer! Un dia rodó! •
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l’ajuntament d’altafulla 
iniciarà la redacció del projecte 
de centre de dia aquest 2020

Ho ha confirmat el coalcalde d’Alta-
fulla, Jordi Molinera, després de la 
reunió que va mantenir, acompa-

nyat de la regidora de Gent Gran, Inma 
Morales, amb els Serveis Territorials 
d’Afers Socials de la Generalitat de Ca-
talunya a Tarragona, i també, arran de la 
visita del delegat del govern, Òscar Pe-
ris, qui va reconèixer la voluntat política 
de l’executiu català per ampliar l’oferta 
de places públiques en aquest sentit.

El coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, 
va insistir en el consens que aquest pro-
jecte genera dins del Ple, i va recordar, tam-
bé, que no només era un dels punts que 
coincidia en els programes electorals dels 
diferents grups, sinó que en l’anterior man-
dat s’havia fet una memòria del projecte 
amb la finalitat d’ubicar-lo a l’actual Esplai 
de la Gent Gran, al Camí de les Bruixes. 

En la visita institucional d’Òscar Peris, 
que va servir per tractar diverses qüesti-
ons i per visitar in situ les obres del gim-
nàs de La Portalada, es va comprometre 
a treballar amb el departament d’Afers 
Socials per donar resposta a “una de-
manda cada vegada major al territori”. El 
termini per fer-lo seria el següent: redac-
ció del projecte durant el 2020, i al llarg 
del curs 2021-2022 buscar el finança-
ment per poder executar-lo. 

Els serveis d’Urbanisme de l’Ajunta-
ment estan estudiant les diverses pos-
sibilitats d’ubicació que hi ha damunt 
la taula. La que pren més força a hores 
d’ara és el solar que ocupa l’esplai de 
la Gent Gran. La intervenció, segons 
Molinera, passaria per remodelar l’actual 
edifici per poder oferir el servei amb ga-
ranties. / Foto: A.J. •

A través d’una performance artísti-
ca del grup de teatre +A prop de 

l’OnG Mans per l’Acció solidària, alta-
fullencs i altafullenques van dedicar un 
record especial a les 52 dones mortes 
a mans de les seves parelles aquest 
any (una més, abans de tancar aquesta 
edició). la representació va demanar 
la col·laboració de dones de totes les 
edats perquè deixessin un parell de sa-
bates al terra de la plaça del pou per 
homenatjar-les. 

la coalcaldessa i regidora de po-
lítiques de Gènere, Alba Muntadas, 
va manifestar que l’elevada conflu-
ència demostra que “la ciutadania 
és cada vegada més conscient de la 
problemàtica”, al mateix temps que 
va remarcar amb optimisme l’incre-
ment de denúncies per part de les 
víctimes, un fet que denota una major 
conscienciació. Muntadas considera 
que els esforços no s’han de centrar 
únicament en la jornada commemo-

rativa del 25n, dia Internacional per a 
l’eliminació de la violència envers les 
dones, sinó que han de transcendir al 
dia a dia de les diferents àrees de les 
administracions.

el documental ‘Womanhood’, a 
proposta d’Alternativa Altafulla, va ser 
l’encarregat d’encetar el programa 
commemoratiu el dia anterior. També 
s’hi van sumar les escoles la portala-
da i el roquissar, i l’Institut, amb una 
lectura conjunta i simultània del mani-
fest reivindicatiu a càrrec d’alumnes de 
totes les edats. / Fotos: M.p. • 

 altafulla recorda les 52 víctimes de violència 
   masclista d’aquest 2019

cOMpTe de paGaMenT 
peRsOnaliTzaT dels TRiBuTs
per tercer any consecutiu, BAse-Ges-
tió d’Ingressos, organisme autònom de 
la diputació de Tarragona, ofereix als 
contribuents el Compte de pagament 
personalitzat, una eina que permet 
agrupar diferents tributs municipals en 
un compte comú i fragmentar-ne el pa-
gament en nou mensualitats sense in-
teressos. els ciutadans i empreses in-
teressats de sol·licitar aquest servei de 
cara a l’any 2020 poden fer-ho fins al 
31 de desembre via telemàtica a la web 

de BAse, www.base.cat, o en qualse-
vol de les 39 oficines repartides pel ter-
ritori. Cada contribuent decidirà quins 
tributs li interessa agrupar, encara que 
es tracti d’obligacions emeses des de 
diferents ajuntaments. el Compte de 
pagament personalitzat inclou l’impost 
sobre béns immobles (IBI), l’impost so-
bre vehicles de tracció mecànica (IVTM) 
i l’impost sobre activitats econòmiques 
(IAe), així com les taxes de venciment 
periòdic de caràcter col·lectiu (guals, 
recollida d’escombraries, etc.), excep-
te la taxa pel subministrament d’aigua. 

en el cas d’Altafulla, la seu s’ubica al 
número 7 de la plaça Martí royo, i obre 
les portes a la ciutadania de 9 a 14 ho-
res. el telèfon d’atenció al públic és el 
977 65 61 09.

alTafulla fORMa paRT del 
cOnsell de la MaRca cOsTa 
dauRada
Coincidint amb un nou mandat munici-
pal, el Consell de la marca Costa dau-
rada, depenent del patronat de Turisme 
de la diputació de Tarragona, s’ha cons-
tituït de nou. Altafulla, representada pel 

seu coalcalde Jordi Molinera, és un dels 
municipis escollits pel nou Consell de 
marca Costa daurada, d’entre una vin-
tena d’ajuntaments que tenen oficina de 
turisme o patronat de turisme. es tracta 
d’un òrgan assessor amb representació 
dels màxims agents públics i privats de 
la Costa Daurada. El configuren repre-
sentants del sector turístic tant públic 
-diputació, consells comarcals i ajunta-
ments- com privat -empresaris turístics 
de restauració, allotjament, intermedia-
ció, entre d’altres. • 

  Breus

el treball “un mar de fang” de l’escola la portalada, en el calendari 
2020 del Museu d’art Modern de Tarragona

El col·legi La Portalada és un dels 
protagonistes de l’exposició “Ets un 

artista... i exposes al MAMT. Calendari 
2020”, que acull el Museu d’Art Modern 
de la Diputació de Tarragona i es pot vi-
sitar fins el 12 de gener. La mostra pre-
senta els treballs guanyadors del pro-

grama pedagògic “Treballem amb 
l’art”, que el museu impulsa de la mà 
de l’alumnat d’educació infantil i primà-
ria dels centres de les comarques tarra-
gonines. En el cas de La Portalada, els 
protagonistes són els alumnes de 4t de 
primària amb la seva creació “Un mar de 

fang”, que va néixer arran d’una activi-
tat que els estudiants van dur a terme el 
curs passat amb aquest material a partir 
del qual van elaborar aquesta peça ar-
tística que ara ha estat seleccionada. / 
Foto: La Portalada • 
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educació reparteix 9.000 € en 
subvencions a les ampes

La regidoria d’Educació de l’Ajun-
tament d’Altafulla, que encapçala 
l’edil Gemma Maymó, ha atorgat 

un total de 9.000 € en subvencions a les 
associacions de mares i pares d’alum-
nes dels sis centres educatius d’Altafu-
lla com són les escoles La Portalada i El 
Roquissar, l’Institut d’Altafulla, les llars 
d’infants municipals Francesc Blanch i 
Hort de Pau i l’Escola Municipal de Músi-
ca per a l’exercici 2019. 

Aquestes ajudes beneficiaran un 
total de 1.454 alumnes d’Altafulla, que 
fixa una subvenció de 750 € per centre, i 
una ràtio de 3,09 € per alumne d’un total 

de 4.500 €; i una altra de variable, els 
4.500 € restants, en funció dels alumnes 
de cada centre i del projecte educatiu a 
desenvolupar, entre d’altres factors. 

Aquest procediment, basat en crite-
ris objectius i consensuats amb els 
representants de mares i pares d’alum-
nes, garanteix una màxima transpa-
rència, al mateix temps que avala una 
cura en la gestió dels diners públics. En 
aquest sentit, per cobrar la subvenció, 
primer s’ha d’haver justificat l’ajuda con-
cedida l’any anterior 

D’aquesta manera, les subvencions 
queden de la següent manera: 

 aMpa projecte alumnes subvenció €

ies altafulla Sistema de recàrrega i emmagatzematge de portàtils i tauletes 564 2.492,76

ceip la portalada Instal·lació ventiladors i millora dels patis de cicle superior 419 2.044,71

ceip el Roquissar Millora del pati com a espai d’oportunitats educatives 2 215 1.414,35

llar d’infants francesc Blanch Nous espais de joc: la cabana, túnel, racó del joc simbòlic 38 874,56

llar d’infants Hort de pau Projecte “Petits amb molt d’art” 52 910,68

aMpa escola de Música Tallers i trobades 166 1.262,94

TOTal 9.000

el Centre d’estudis d’Altafulla tanca, 
satisfet, l’any 2019. satisfet per les 

activitats realitzades i molt satisfet per 
les moltes i desinteressades col·labo-
racions rebudes; pel ressò de les seves 
propostes i activitats i, lògicament, per 
la resposta dels habitants d’altafulla i 
de les institucions. sembla evident que 
l’activitat que ha generat més moviment 
ha estat la celebració de “Martí’70”, en 
record del ceramista Martí royo. 

Certament és la més visible per la 
diversitat d’actes que ha comportat, 
però n’hi ha hagut moltes més: excur-
sions a Mas Miró —Montroig—, Holan-
da, solsona i escornalbou; el Memorial 
dr. Manel Chiva, cicles de conferències 
sobre la Memòria Històrica de la Guerra 
Civil a Catalunya, xerrades sobre gene-
alogia, la Guerra del Francès, l’aigua o 
el canvi climàtic. participem en les ac-
tivitats de l’Institut ramon Muntaner, la 
Coordinadora de Centres d’estudis de 
parla Catalana i organismes similars. 

des d’aquest estiu, les publicacions 
del centre d’estudis estan consulta-
bles a Internet a través del dialnet.

s’ha anat ampliant tant la biblioteca 
com el fons fotogràfic i s’han fet més de 
cinc mil digitalitzacions de fons docu-
mentals. s’han atès visites i consultes, 
al local, o bé, per correu electrònic. s’ha 
posat en marxa el projecte Altapèdia, la 
Viquipèdia d’Altafulla, i s’ha participat a la 
Fira de sant Jordi i a la d’Artesans; hem 
muntat exposicions i hem tret dos llibres: 
l’estudis Altafullencs 43 i l’Oliverot 24 (a 
més de les publicacions relacionades 
amb Martí’70). Aquests dies apareixerà 
la nadala “Altafulla fa cent anys”, amb 
què es felicita els socis des de 1981...

per la gent que som, estem contents, 
però... som pocs, i hi ha feina a fer... ne-
cessitem més socis i més persones a 
col·laborar. però d’això, si us sembla bé, 
ja en parlarem properament. Bon nadal a 
la comunitat altafullenca de dins i de fora 
i un 2020 actiu, d’implicació, solidari. • 

 Balanç del centre d’estudis

Itinerari guiat per localitzar les postals de Roisin amb l’activitat “Com era Altafulla fa 100 
anys?”, organitzada pel Centre d’Estudis.



AUTOCARS

Període temporada baixa
(del 2 de novembre al 30 d’abril)

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

De DL a DV: 09.05 h
Dissabtes feiners: 10.15 h

Diumenges i festius: 18.00 h
BCn / AlTAfUllA
Sortida Barcelona:

De DL a DV: 15.30 h
Dissabtes feiners: 21.15 h

Diumenges i festius: 
No hi ha servei

Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com
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Vella

00:15 00:17
01:45 01:47
03:45 03:47
05:05 05:07

Altafulla

centre
comercial

Parada 
centre

00:39 00:40
02:09 02:10
04:09 04:10
05:29 05:30

TELÈFONS I ADREÇES        (
AjuNtAmeNt (Plaça del Pou, 1) 977 65 00 08

recAPtAcIó muNIcIPAL (Ajunt.) 977 65 61 09

correus 977 65 18 16

ofIcINA D’ocuPAcIó 977 65 14 26

PoLIcIA LocAL
marquès de tamarit, 16

977 65 02 80

GuàrDIA cIVIL 062

mossos D’esQuADrA 112

bombers (tarragona) 085
977 22 00 80
977 54 70 80

AmbuLàNcIes (centraleta) 977 25 25 25

coNsuLtorI De sALut
mainada, 2A

977 65 60 07

urGèNcIes cAP torredembarra 977 64 38 01

AIGües D’ALtAfuLLA
(servei 24 hores) 

977 65 16 76
900 194 998

emerGèNcIes 112

fArmàcIA susANA DomINGo
Les escoles, 3 (poble)

977 65 04 97

fArmàcIA ALtAfuLLA mAr
Plaça dels Vents, 5

977 65 24 20

urGèNcIes DeNtALs cAsteLLANI 977 65 14 33

ofIcINA De turIsme
Plaça dels Vents, s/n 977 65 14 26

AuLA De formAcIó ALDArA 
escoLA D’ADuLts 977 65 10 85

escoLA LA PortALADA
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

escoLA roQuIssAr 977 65 19 69

Ies ALtAfuLLA 977 65 16 62

LLAr D’INfANts f. bLANch
mainada, 2b

977 65 60 31

LLAr D’INfANts hort De PAu
cabana, 2

977 65 21 20

esPLAI De LA GeNt GrAN
c. de Les bruixes s/n

977 65 21 32

bIbLIotecA muNIcIPAL
carrer Vinyet, 1. baixos

977 65 11 76 
608 58 95 30

ceNtre D’estuDIs D’ALtAfuLLA
escoles, 10

977 65 09 12

ceNtre obert 977 65 06 90
648 54 62 72

PAVeLLó PoLIesPortIu 977 65 15 71

escoLA De músIcA (migdies)
De l’hostal, a la Violeta

977 65 20 60

cAsAL LA VIoLetA
carrer de l’hostal, 11

977 65 00 83

PuNt D’INformAcIó juVeNIL
era de l’esteve

977 65 24 68

ALberG juVeNIL ‘cAsA GrAN’
Placeta, 12

977 65 07 79
 

PIscINA muNIcIPAL 
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

cLub mArítIm 977 65 02 63

PArròQuIA s. mArtí 977 65 01 58

estAcIó De serVeI 977 65 22 54

tAxIs (j. GAbArró) 607 86 46 44
607 15 38 18
977 65 29 90

ALtAfuLLA ràDIo 977 65 29 23

AutocArs PeNeDès 977 66 08 21

INformAcIó reNfe 902 24 02 02

tANAtorI De torreDembArrA 900 50 67 12

L’hort De LA síNIA. 
PuNt D’INformAcIó DeL GAIà

655 48 61 15

jutGe De PAu 977 65 20 17

VeterINArIs (d’urgències) 977 65 29 08
627 56 39 39 
629 71 15 90

ProteccIó cIVIL 977 65 15 89
648 14 57 56

càrItAs PArroQuIAL 629 55 79 45 Podeu dipositar les piles als conteni-
dors situats a l’Ajuntament, Llibreria 
regal i Paper, estanc Pijuan, forn 
martí ronda, forn martí Llevant i 
electrodomèstics Quixalos

Contenidors de piles
Dilluns i dijous

Altafulla 

Oficina Plaça Martí Royo

BASE. Horaris d’atenció de 9 h a 14 h
De dilluns a divendres

Torredembarra 

Oficina Carrer Muralla

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al 
teL. 977 65 00 08 (Re gidoRia d’acció Social i ciutadania)

Serveis Municipals
• SERvEIS SOCIALS · Atenció al públic
 Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
 Educador Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
• BiBlioteca Municipal D’altaFulla
 c. Vinyet, 1. baixos - De dilluns a divendres, de 10 a 13h,
 i de 16 a 20h
• oFicina De correus (C. Marquès de Tamarit, 16)

 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30 h
 Dissabtes, de 9:30 a 11:00 h
• aigües D’altaFulla (c. Vinyet, 1 · Local 1)

 De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
• recolliDa De MoBles i anDròMines       
comunicació prèvia a l’Ajuntament d’Altafulla 977 65 00 08

Centre de Salut

AteNcIó AL PúbLIc (977 65 60 07):
 De dilluns a divendres (matí): de 8 a 13 h
 Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
PeDIAtrIA I INfermerIA PeDIàtrIcA: 
 Dilluns/tarda i dimecres/matí
 Dra. CARME riQuelMe     /     inF. MÍriaM VaDillo
INfermerIA tArDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
horArIs De coNsuLtes
 INF. MiQuel rius: De DL a DV (matins)
 Dra. estHer Mur: DL, Dm, Dj i DV (matins) 
    Dimecres a les tardes
 Dra. carolina roBaDo: Dilluns a les tardes 
   Dm, Dx, Dj i DV (matins)
urGèNcIes: cAP De torreDembArrA 977 64 38 01

  FARMÀCIES DE GUÀRDIA

A partir de les 20.30 h, consulteu les farmàcies de guàrdia
de torredembarra
A més: www.coft.org/guardies/ext/
cogul: 977640003 - c/ Antonio roig, 14
Arasa: 977642704 - c/ Verge montserrat, 4
miró: 977640735 - c/ Pere badia, 55
escudé: 977130735 - c/ filadors, 6-8
sant jordi: 977642750 - Av. sant jordi, 19-21
miramar: 977642022 – c/ oreneta, 2

ANADA

10,25 carrer dels munts 

10,35 mirador dels munts

10,45 carrer de santa marta

10,55 Via Augusta/Plaça dels Vents

11,00 carrer de les esplanes

11,10 carrer de la bassa

11,20 ronda d’Altafulla/carrer de la cadernera

11,25 eroski

torNADA

12,25 eroski

12,30 ronda d’Altafulla/carrer de la cadernera

12,40 carrer de la bassa

12,50 carrer de les esplanes

12,55 Via Augusta/Plaça dels Vents

13,05 carrer de santa marta

13,15 mirador dels munts

13,25 carrer dels munts

Servei de transport per a la gent gran

 De dimarts a dijous: De 09 a 13 h i de 15 a 18 h
 Dissabte:  De 10 a 13 h i de 15 a 18 h
 Diumenge:  De 10 a 13 h

(hi ha una limitació de 200 kg. com a màxim per persona. 
cal acreditar la residència a Altafulla)

Pol. Ind. ’roques Planes’ - tel: 977 64 58 19

Deixalleria de Torredembarra

HORARIS:

Farmàcia Susana Domingo
De dilluns a dissabte: De 9 a 13.30h, i de 16.30 a 20.30h
Diumenges: De 9 a 13.30h

Farmàcia Altafulla Mar
De dilluns a divendres: De 9 a 14h, i de 17 a 20.30h
De dissabte a diumenge: De 9 a 14h

L12  •  Parades a Pl. Imperial tàrraco, Pau casals, st. francesc, rambla 
Vella, balcó, miracle, beneficència, Via Augusta, tuset, Arrabassada, 

savinosa, cala romana, tennis, mediterrani, Platja Llarga, mas rabassa, 
el Pont, montsià, osona, La mora, conca de barbera, blauet, esquirol, 

Guineu, castell de tamarit, tamarit, Aiguamolls del Gaià i ferran

Pl. Imperial 
Tàrraco

Aiguamolls 
del gaià

Aiguamolls 
del gaià

Pl. Imperial 
Tàrraco

Fe
in

er
s

6:20 6:48 7:01 7:36
7:24 7:56 7:44 8:21
8:15 8:50 8:10 8:49
8:55 9:31 9:03 9:41
9:39 10:14 9:43 10:20
10:19 10:54 10:27 11:04
10:59 11:35 11:04 11:43
11:40 12:16 11:47 12:24
12:15 12:52 12:30 13:07
12:55 13:33 13:08 13:46
13:35 14:14 13:45 14:20
14:15 14:52 14:24 15:00
14:57 15:34 15:05 15:40
15:39 16:16 15:46 16:24
16:17 16:53 16:27 17:05
16:59 17:37 17:06 17:44
17:40 18:17 17:48 18:27
18:15 18:51 18:29 19:07
18:55 19:31 19:04 19:40
19:35 20:12 19:44 20:20
20:15 20:51 20:24 20:58
20:55 21:29 21:05 21:38
21:35 22:07 21:45 22:16

D
is

sa
bt

es

7:31 8:04 8:14 8:48
9:20 9:58 10:12 10:49
10:58 11:33 11:50 12:29
12:24 13:00 13:14 13:53
14:00 14:36 14:50 15:25
15:45 16:21 16:35 17:11
17:19 17:56 18:08 18:47
19:10 19:47 19:59 20:35
20:44 21:20 21:30 22:04
22:18 22:50

D
iu

m
en

ge
s 

i f
es

tiu
s 7:31 8:04 8:16 8:50

9:20 9:54 10:12 10:46
11:00 11:35 11:53 12:27
12:25 13:02 13:14 13:48
14:00 14:36 14:49 15:23
15:45 16:21 16:34 17:08
17:18 17:53 18:07 18:41
19:10 19:44 19:59 20:33
20:43 21:21 21:30 22:03
22:18 22:49

xarxa d’observadors meteorològics (xom) estAcIó D’ALtAfuLLA / serVeI metereoLòGIc De cAtALuNYA / hort De LA síNIA (tamarit) Dades del mes de noVeMBre

temperatura màxima 25 °c dia 2 mitjana mensual temp. màx. 17,4 °c obserVADors: Joan ViVe S, lluíS BRullaS, JoRdi cuScó 
JoSe p  Muntade S i JoSe p  MaRia aule S temperatura mínima 1,5°c dia 19 mitjana mensual temp. mín. 6,7 °c

Pluja màxima 12 mm dia 13 total pluja recollida 30,8 mm www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html

RENFE
Altf/Tgn Altf/Bcn

07.00 06.02
07.23 07.06
07.36 07.29
08.34 07.57
09.01 08.08
10.02 09.04
10.30 09.34
10.39 10.29
10.58 11.33
12.26 12.28
12.58 12.33
13.54 13.34
14.00 14.35
14.32 15.03
15.01 15.20
15.31 16.37
15.58 17.06
16.11 17.37
16.31 18.34
17.01 19.06
18.00 20.06
18.32 20.34
18.59 21.05
19.29 21.47
20.05
20.26
20.30
21.02
21.31
22.01
22.34

AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners

Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
6:20 6:24 6:40 6:50 7:10 7:15
7:05 7:11 7:30 7:35 7:55 8:00
7:20 7:26 7:50 8:35 8:50 8:55
7:40 7:46 8:05 9:10 9:30 9:40
7:55 8:01 8:20 9:45 10:05 10:10
8:20 8:31 8:50 10:10 10:32 10:40
8:40 8:46 9:05 11:45 12:05 12:10
9:00 9:06 9:25 12:20 12:40 12:45
9:15 9:21 9:40 12:45 13:05 13:10
9:45 9:51 10:10 13:15 13:35 13:40
10:15 10:21 10:40 13:45 14:05 14:10
10:45 10:51 11:10 14:10 14:30 14:35
11:15 11:21 11:40 14:20 14:40 14:45
12:15 12:21 12:40 14:45 15:05 15:10
12:40 12:46 13:05 15:10 15:30 15:35
13:10 13:16 14:05 15:15 15:40 15:45
13:40 13:46 14:05 16:15 16:37 16:45
14:15 14:21 14:40 17:25 17:45 17:50
15:15 15:21 15:40 17:45 18:05 18:10
16:20 16:26 16:45 18:15 18:35 18:40
16:45 16:51 17:10 18:45 19:05 19:10
17:15 17:21 17:40 19:15 19:35 19:40
18:20 18:26 18:45 19:45 20:05 20:10
19:15 19:26 19:45 20:15 20:35 20:40
20:15 20:21 20:40 21:10 21:32 21:40
21:45 21:51 22:10 22:25 22:45 22:50

Dissabtes feiners
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8:20 8:26 8:47 9:00 9:24 9:30
9:30 9:36 9:57 10:30 10:54 11:00
11:40 11:46 12:07 12:40 13:04 13:10
13:45 13:51 14:12 14:30 14:54 15:00
16:10 16:16 16:37 17:00 17:24 17:30
17:10 17:16 17:37 18:00 18:24 18:30
17:55 18:01 18:22 18:45 19:09 19:15
18:55 19:01 19:22 19:45 20:09 20:15
19:55 20:01 20:22 21:00 21:24 21:30
20:55 21:01 21:22 21:35 21:59 22:05

Diumenges i festius
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8:55 9:01 9:22 10:00 10:24 10:30
10:30 10:36 10:57 11:30 11:54 12:00
12:00 12:06 12:27 13:00 13:24 13:30
16:10 16:16 16:37 16:50 17:14 17:20
17:20 17:26 17:47 18:00 18:24 18:30
18:45 18:51 19:12 19:30 19:54 20:00
20:15 20:21 20:42 21:00 21:24 21:30



La contra

ser un referent per a mi. Després, a Barcelona, 
al barri de la Torrassa, un barri humil de l’Hos-
pitalet de Llobregat, contemplava molts murals 
mentre passejava, que em despertaven la meva 
inquietud sobre aquest món. 

I alguna vegada vas tenir algun problema 
amb la policia? 
Jo corria molt (riu), però una vegada sí que ens 
van enxampar, a mi i a un company, a la via del 
pont entre Torredembarra i Altafulla. Un dels 
policies es va espantar i ens va apuntar amb la 
pistola, però al final no va passar res perquè van 
veure que érem menors.  Els policies ja recitaven 
el nostre DNI de memòria. Jo sempre ho havia 
normalitzat perquè era conscient que no feia res 
dolent, tot i que ràpidament vaig aprendre que 
les parets són de la gent i que sovint perjudica-
ves a algú que no tenia culpa de res.  

On t’has format?
He sigut molt autodidacta. És cert que fa quatre 
anys em vaig apuntar a fer il·lustració a l’Escola 
Joso, i ho compaginava amb una altra escola, la 
FemArt, mentre que els caps de setmana anava 
a l’Atelier de Tarragona a treballar un vessant 
més clàssic. A partir d’aquí, he investigat molt 
per internet, sobretot a Youtube. 

“puc estar dues setmanes 
pintant entre vuit i dotze hores, i 
dues setmanes que no pinto res”

Com es va transformar la teva afició en la 
teva professió? 
Va ser gradual i casual. Em va agradar molt el 
món del grafit, i una vegada ja era dins, vaig 
intentar superar-me a mi mateix. Normalment, 
quan comences et dediques a les lletres. Des-
prés, per combinar amb els murals, vaig comen-
çar a fer personatges i això em va empènyer a 
una pintura més figurativa. Un dia, una comunitat 
de veïns em va encarregar una feina (pagada 
per l’Ajuntament) i allò va ajudar a fer que la gent 
veiés que podia fer alguna cosa més que no una 
estètica de grafit.  

Ho havies imaginat mai?
Quan de petit em preguntaven què volia ser de 
gran, mai vaig dir ni que volia ser pintor de qua-
dres ni artista. Va ser una casualitat. De fet, els 
pintors de grafit no ens vinculem amb l’art. És 
cert que ara, si ho veus des de fora, sí que hi ha 
un vincle. En el meu cas, em vaig obsessionar 
molt amb el grafit, i això em va endinsar al món 
artístic, i ara suposo que és normal que em vin-
culin més amb els artistes que amb els pintors 
de grafit. 

Has realitzat molts encàrrecs al Baix Gaià, 
sobretot d’ajuntaments... 
No em faré ric, però puc viure, que ja és molt! 
Suposo que és una proposta innovadora per 
ells. Crec que cada vegada s’entén més la meva 
manera de pintar, tot i que el fet de realitzar 
aquests murals en gran format impressiona molt 
més que una paret plena de quadres. El meu 

criteri és més visual que abans. Quan em deien 
que havia de fer una cosa, jo la feia tal com em 
marcaven. Ara em diuen la idea i jo la trasllado 
a la paret a la meva manera, sempre tenint en 
compte que és una feina.  

Quant a Altafulla, quin és l’encàrrec amb 
què t’has sentit més realitzat? 
Gaudeixo més quan faig un mural. El del Jocs 
Mediterranis a La Portalada em va agradar bas-
tant perquè vaig tenir molta llibertat. L’últim que 
he fet de les dones treballadores també, pel fet 
de tractar-se de pintura clàssica. A Torredembar-
ra em van encarregar que fes un mural al pas a 
nivell que hi ha al costat de l’Església de Baix a 
Mar. Vaig proposar fer un homenatge al barri ma-
rítim. Els veïns van quedar contents perquè van 
ser partícips. En les imatges que em quedaven 
borroses em deien: “Aquí posa això” o “aquesta 
barca és de tal persona”. És un orgull que la gent 
passi per davant i em digui “aquest és el meu 
avi”. I algunes vegades m’he negat a fer feines 
perquè em demanaven coses incoherents.

A banda de murals, quines altres coses fas?
Els murals són la meva feina, però també faig 
exposicions. Ara he començat a endinsar-me en 
la pintura a l’oli, i estic molt content perquè és un 
medi més salvatge amb el qual em sento identifi-
cat. Fins ara només havia pintat amb pintura acrí-
lica, que és més ràpida. El grafit és un món molt 
extens i purista. Jo feia 20 anys que pintava, i em 
van sorgir certes inquietuds que em van empè-
nyer a deixar de pintar amb esprai per fer-ho amb 
brotxa. Això li donava a l’obra un matís en el qual 
es reflectia la meva manera de pintar. Tot això em 
va portar a investigar i estudiar la pintura clàssica, 
que m’ha portat al que estic fent ara. 

Com a artista, has arribat al teu sostre?
Estic començant. Estic estudiant, a la meva ma-
nera. Potser sí que hi ha una evolució des que 
vaig començar, però encara no arribo al nivell de 
molts altres artistes. Tampoc he trobat cap obra 
pròpia que m’identifiqui i encara l’estic buscant. 
Amb les feines he adquirit molta metodologia i 
recursos, i tinc un popurri al cap que ja no sé ni 
el que m’agrada. Per tant, no. Ni molt menys he 
arribat a la meitat del camí. 

Aficions?
Faig de tot. No creguis que la feina m’ocupa les 
24 hores del dia. Sóc bastant dropo en aquest 
sentit, i segurament em falta més disciplina. 
Sovint funciono per impulsos. Puc estar dues 
setmanes pintant entre vuit i dotze hores, i dues 
setmanes que no pinto res. 

Tens algun treball entre mans ara mateix?
Estic en diversos projectes. A més, estic pendent 
d’un gran projecte a Tarragona en el qual haurem 
de dibuixar als déus romans en dues façanes de 
20 metres. Ho faré amb un company, que va ser 
professor meu durant una temporada. 

“altafulla sempre ha estat molt 
artística, amb gent molt creativa 

i amb molt de talent”

També formes part del Cercle Artístic 
d’Altafulla...
Jo no participo molt per la feina que tinc, tot i que 
m’agradaria anar-hi més sovint. És bonic reunir-te 
en un mateix espai amb gent que té les mateixes 
inquietuds que tu i que es barregin estils tan dife-
rents. Altafulla sempre ha estat molt artística, amb 
gent molt creativa i amb molt de talent. 

Nascut a Barcelona el 1988, Isaac Muñoz va 
traslladar-se a Altafulla quan tenia sis anys. 
Tot i aquest canvi, van ser els carrers del barri 
de la Torrassa de l’Hospitalet de Llobregat els 
que van començar a crear l’artista que és avui 
dia i que ha passat de pintar grafits a dibuixar 
alguns dels murals més representatius del Baix 
Gaià. La seva firma, Orion Leim.

D’on surt el sobrenom d’Orion Leim?
Per pintar al carrer t’has de buscar un àlies 
perquè no t’identifiquin amb el teu nom. Vaig co-
mençar a moure’m en aquest món entre el 1999 
i el 2000, fins que va passar a ser el meu únic 
món. He de dir que entre molts de nosaltres, 
que ens coneixem des de fa anys, encara no 
sabem com ens diem! 

“algunes vegades m’he 
negat a fer feines perquè em 

demanaven coses incoherents” 

Quan va començar Isaac Muñoz a convertir-
se en Orion Leim?
Els meus inicis van ser fent el gamberro l’any 
1999. Aquí no pintava ningú. A Tarragona vaig 
conèixer el món del hip-hop, fins que un dia un 
company que ja pintava em va convidar a anar 
a Barcelona de nit. Em van sobrar uns esprais 
i vaig anar a pintar a Tamarit, al pont de ferro. 
Van començar a passar els dies, els mesos i els 
anys, fins que em vaig adonar que feia sis anys 
que pintava sol en el mateix lloc. Després vaig 
conèixer gent de Barcelona amb més experièn-
cia que jo i en poc temps, vaig avançar el que 
no havia avançat en cinc anys.

Vas ser un dels impulsors del grafit al Baix 
Gaià...
Quan era més jove, ja hi havia alguns tocs de 
grafit. Hi havia un noi que firmava amb el sobre-
nom de Tzer, que tot i no haver-lo conegut, va 

Marc Pérez

ORiOn leiM: “els meus 
inicis van començar 

fent el gamberro”


