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 El biaix de gènere a les universitats  

Les dones professores i investigadores són minoria a la 
universitat (42%). La diferència es reprodueix en tots els 

camps d’especialització, i s’accentua en els àmbits d’Engi-
nyeria i Arquitectura i Ciències Experimentals, que esdevenen 
els més masculinitzats, amb un 76% i un 64% d’homes pro-
fessors i investigadors, respectivament. L’evolució de la dona 
en la carrera professional acadèmica no és més optimista. 
Si bé a les categories laborals inicials d’entrada a la univer-
sitat no hi ha pràcticament diferències entre sexes, a mesura 
que es progressa i augmenta el rang acadèmic les desigual-
tats s’accentuen, i la presència femenina es redueix en les 
categories superiors de la trajectòria acadèmica. Així, entre 
el professorat titular d’universitat i el professorat d’escola uni-
versitària, la proporció d’homes és de 6 de cada 10. En el cas 
de catedràtics d’universitat, augmenta fins a 8 de cada 10. 
Aquesta diferència marca el sostre de vidre en la promoció fe-
menina i demostra que no es respecta el principi de presència 
equilibrada establert a la Llei d’Igualtat 3/2007, perquè les ca-
tegories superiors estan dominades pels homes, mentre que 
les dones es concentren en la base de la piràmide jeràrquica.

Els òrgans de govern universitaris tampoc escapen al sostre 
de vidre, on les dones estan menys presents en la majoria 
d’alts càrrecs (38%) i ocupen llocs amb menys poder de de-
cisió. Un exemple és el fet que, de les 22 universitats de la 
Xarxa Vives, només a quatre hi ha una dona rectora en l’ac-
tualitat (Universitat Autònoma de Barcelona, Jaume I, Rovira 
i Virgili, i de València). Només a la categoria de secretaria 
general hi ha més presència de dones (67%) que d’homes 
(33%). Així, la desigualtat de gènere es mostra quasi trans-
versal i es manifesta tant entre càrrecs electes com entre 
càrrecs de lliure designació, un fet que denota, novament, 
que la paritat exigida per l’actual normativa universitària no es 
compleix. Queda molt camí per recórrer. A Altafulla, quelcom 
s’està fent bé quan la foto de la presentació de les activi-
tats a la Vil·la romana dels Munts hi apareixien quatre dones, 
que es proposi també a una dona rebre la distinció de Mèrits 
als Serveis Distingits del Consell Comarcal del Tarragonès... 
Per tant, més consciència, més educació, més i més... per 
garantir institucions científiques no esbiaixades per raó de 
gènere. •

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
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la corretjola com a mesura natural per a la sorra de la platja

Després del temporal Glòria, Alta-
fulla vol regenerar la platja d’una 
manera natural i aprofitant les al-

gues que la mateixa llevantada va arros-
segar fins a la sorra. Aquestes espècies 
vegetals formen una barrera natural da-
vant de futurs temporals. L’aprofitament 
de la gran quantitat de l’alga cymodo-
cea o corretjola —com l’anomenen els 
pescadors, que el temporal va fer arribar 
a la platja altafullenca com a barrera per 
a futurs temporals ha estat la primera 
acció que des de la regidoria de Medi 
Ambient, que encapçala la coalcaldessa 
Alba Muntadas, s’ha dut a terme perquè 
la platja del municipi pugui afrontar d’una 
manera natural properes llevantades.

De fet, el GEPEC considera cabdal 
“no enretirar aquests estolons filamento-
sos arribats de la mar perquè conserven 
l’arena, esmorteeixen els embats de 
la mar, aporten un element estètic de 
primer ordre i són un element molt im-
portant per a la biodiversitat d’aquests 
ecosistemes». A més, enretirar-les supo-
sa una despesa econòmica i d’energia 
exagerada per a despullar les platges de 
protecció de futurs temporals abans de 
la temporada de bany.

És per això que els alumnes del pla 
de transició al treball d’Auxiliar en 
Vivers i jardins d’Altafulla van traslladar 
les algues escampades per la sorra fins 
a primera línia de mar. D’aquesta ma-

nera, la cymodocea ajudarà a arrelar la 
sorra que arriba de manera natural amb 
les onades i permetrà que les que pugui 
generar un nou temporal es frenin abans 
d’arribar fins al passeig marítim de Boti-
gues de Mar.

Aquesta acció és una de les prime-
res directrius que han arribat des dels 
responsables de l’estudi ambiental de 
la platja altafullenca encarregat a la con-
sultora ambiental Qu4tre, de Xico Roig, 
per l’actual govern i del que s’esperen 
les conclusions definitives a finals de fe-

brer o principis de març. Un seguit de 
recomanacions que permeten treballar 
la fisonomia de la platja d’una manera 
natural, i acabar així amb unes reposici-
ons anuals de sorra que s’ha demostrat 
no acaben amb el problema endèmic de 
falta d’arena. Des del consistori fan una 
crida als visitants a un canvi de mentali-
tat sobre com viure i gaudir de les plat-
ges. Les accions continuaran amb un 
reforçament i protecció de les dunes ja 
existents a la zona del Parc Voramar. / 
Fotos: E.V. •
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Congelen les ordenances fiscals de l’Escola de Música i 
les llars d’infants municipals

El Ple d’Altafulla, celebrat el passat 
3 de febrer en la primera sessió 
ordinària d’aquest 2020, va apro-

var per unanimitat la congelació de les 
ordenances fiscals 25 i 26, que regulen 
les taxes de les llars d’infants municipals 
Francesc Blanch i Hort de Pau, i l’Esco-
la de Música, respectivament. El que sí 
s’ha modificat, tal i com va assenyalar la 
regidora d’Educació, Gemma Maymó, 
és la redacció d’alguns conceptes que, 
en el cas de l’Escola de Música, s’espe-
cifica a partir d’ara que quan el nivell de 
llenguatge musical de la persona matri-
culada no coincideixi amb el de l’instru-

ment, la taxa que sempre prevaldrà serà 
aquesta segona.

Quant a les llars d’infants, on també 
es congelen les taxes, la novetat princi-
pal és la bonificació del 30% sobre la 
tarifa de les hores addicionals en tots els 
conceptes per segon germà o germana 
matriculada més enllà de la taxa sobre 
les despeses de material i gestió de la 
matrícula, com s’aplicava únicament fins 
ara. Una altra novetat és la integració en 
una única tarifa diària del servei de men-
jador, que inclourà conjuntament el dinar 
i el berenar, i que fins ara, es contempla-
va de manera separada. •

MAtRICulA taxa expressada 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 taxa

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

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

3.2 Tarifa assistència d’una hora addicional mensual 2n germà 18,24 €

3.3 Tarifa assistència d’una hora addicional esporàdic 12,33 €

3.4 Tarifa assistència d’una hora addicional esporàdic 2n germà 8,63 €

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

3.6 Tarifa assistència matinal de 12:00 a 15:00 mensual 2n germà  54,71 €

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

3.8 Tarifa assistència matinal de 12:00 a 15:00 esporàdic 2n germà 6,24 €

4. tarifa diària del servei de menjador (dinar i berenar) taxa

4.1 Tarifa servei de menjador mensual per beneficiari i dia. 5,46 €

4.2 Tarifa servei de menjador per beneficiari esporàdic i dia 6,07 €

tots els membres de la Corporació 
Municipal van aprovar per unani-

mitat el nou calendari fiscal per aquest 
exercici 2020. La proposta també con-
templa la sol·licitud del fraccionament 
del rebut de l’Impost sobre Béns Immo-
bles (IBI) i la bonificació per habitatge 
sotmès al règim de Protecció Oficial. 
La data límit per demanar-ho es va fi-
xar en el 15 de març de 2020. El frac-
cionament de l’IBI es dividirà en quatre 
pagaments que s’han establert en els 
dies 15 d’abril, 10 de juny, 10 d’agost i 
13 d’octubre.

Les sol·licituds s’han de presentar 
a l’Oficina de BASE-Gestió d’Ingressos 
d’Altafulla, a la plaça Martí Royo, 7. El 
telèfon de contacte és el 977656109. 
L’horari d’atenció al públic és dilluns 
i dijous de 9:00 a 14:00 hores.  En el 
cas de la bonificació caldrà aportar el 
document que acrediti la vigència de 
la qualificació d’habitatge de protecció 
oficial expedida per l’òrgan autonòmic 
competent. Les persones que ja ho han 
sol·licitat en altres exercicis o han trami-
tat el compte de pagament personalitzat 
no cal que ho tornin a demanar. •

 El 15 de març, data límit per sol·licitar el fraccionament del rebut de l’IBI

CONCEptE pERÍODE DAtES

Impost vehicles trac. Mec. 1 27/03/2020 – 29/05/2020

IBI urbana 1 30/06/2020 – 31/08/2020

IBI rústica 1 30/06/2020 - 31/08/2020

IBI caràcters especials 1 30/06/2020 - 31/08/2020

iae 1 30/07/2020 – 30/09/2020

Taxes - Preus públics 1 30/07/2020 - 30/09/2020
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Unanimitat en la proposta de Núria Ruiz perquè se li concedeixi 
la distinció de Mèrit als Serveis Distingits que convoca el 

Consell Comarcal del tarragonès

Tots els membres de la Corporació 
Municipal van aprovar per una-
nimitat proposar a la veïna Núria 

Ruíz Morillas perquè li sigui concedida 
una distinció de Mèrit als Serveis Dis-
tingits en el marc de la sisena convo-
catòria que atorga el Consell Comarcal 
del Tarragonès. La institució comarcal, 
recollint el suggeriment d’alguns munici-
pis, va instaurar fa sis anys aquests re-
coneixements amb l’objectiu d’honorar 
persones o entitats en mèrits a la labor 
realitzada o conducta seguida que hagin 
contribuït a augmentar el prestigi d’un 
municipi del Tarragonès o de la comarca 
en el seu conjunt.

En aquest cas, Núria Ruiz (1966) ha 
destacat per la seva implicació en les 
tasques de divulgació de la ciència, 
de docència i de recerca portades a ter-
me amb instituts, escoles, biblioteques, 

centres cívics i altres agents socials de la 
comarca del Tarragonès, així com en la 
promoció de la dona en la ciència. Pre-
cisament el passat 7 de febrer, va pro-
nunciar una conferència a la Biblioteca 
Municipal d’Altafulla en el marc del Dia 
Internacional de la nena i la ciència en 
què va presentar a Youypu, la dona que 
va lluitar científicament contra la malària.

Núria Ruiz Morillas és Doctora en 
Química per la Universitat de Barcelona 
(1993), llicenciada en Ciències Quími-
ques a la Universitat Rovira i Virgili (1989) 
i en Comunicació Audiovisual per la 
Universitat Oberta de Catalunya (2006). 
També és Màster en Estudis de la Xina i 
el Japó: món contemporani per la UOC 
(2016). En l’àmbit professional és inves-
tigadora i docent a la uRV i aborda 
qüestions químiques a partir d’obres lite-
ràries, principalment d’autors orientals. •

RatifiqUEN l’iNCREMENt dEl 2% 
DElS EMplEAtS púBlICS pER A 
aqUEst 2020

El Ple municipal va ratificar l’aprova-
ció d’un increment lineal del 2% de 
les retribucions dels empleats públics 
de l’Ajuntament d’Altafulla de cara a 
aquest 2020, d’acord amb l’aprova-
ció dels Pressupostos Generals de 
l’Estat. La proposta del Consell de 
Ministres també contempla que si 
l’increment del Producte Interior Brut 
a preus constants el 2019 arribés 
o superés el 2,5%, s’afegiria, amb 
efectes a 1 de juliol de 2020, un al-
tre 1% d’augment salarial. Per a un 
creixement inferior al 2,5% assenya-
lat, l’increment disminuirà proporcio-
nalment en funció de la reducció que 
s’hagi produït sobre aquest. I també 
contempla un increment addicional 
del 0,30% de la massa salarial per 
destinar-lo a incrementar el comple-
ment específic de tots els treballa-
dors de l’Ajuntament, de forma lineal 
i proporcional al seu sou.

REButgEN lA INhABIlItACIÓ 
DEl pRESIDENt QuIM tORRA 
I l’EuRODIputAt ORIOl 
juNQuERAS

La majoria del Ple, amb els vots a fa-
vor de l’EINA-ERC, Junts per Altafulla 
i el regidor Jaume Sànchez, d’Alter-
nativa Altafulla, i l’abstenció d’Ara i 
dels tres regidors restants d’AA, va 
votar a favor del rebuig sobre la reso-
lució de la Junta Electoral Central per 

la inhabilitació del president de la Ge-
neralitat, Quim Torra, i la negació so-
bre la condició d’eurodiputat a Oriol 
Junqueras, malgrat la recent sentèn-
cia del TJUE en què es dictaminava 
que hauria d’haver recollit l’acta d’eu-
rodiputat i, per tant, tindria immuni-
tat parlamentària. La moció, redacta-
da per l’AMI i l’ACM, insta també a 
l’Estat espanyol a trobar una solució 
política al procés que viu Catalunya, 
i demana “posar fi a la repressió, la 
judicialització i la persecució d’elec-
tes, representants de la societat civil i 
institucions que, a més de no aportar 
solucions, allunyen l’acord polític”.

El pAM jA ES pOt CONSultAR 
Al wEB DE l’AjuNtAMENt 
D’AltAfullA

El Pla d’Acció Municipal (PAM) 2019-
2023 ja és consultable al portal web de 
l’Ajuntament d’Altafulla (www.altafulla.
cat). El PAM és l’instrument de planifi-
cació de les accions de l’activitat muni-
cipal durant els quatre anys de mandat. 
Des del nou govern local, es dona la 
possibilitat, a tota la ciutadania del mu-
nicipi, de conèixer i opinar sobre la pro-
posta del PAM 2019-2023 realitzada 
per l’equip de govern. D’aquesta ma-
nera, segons expliquen, “és una eina 
que permet ajudar al govern a portar 
a terme una planificació adequada de 
la priorització de les accions d’aquest 
mandat amb la col·laboració i partici-
pació dels veïns i les veïnes. La data lí-
mit per presentar les primeres esmenes 
és el pròxim 5 de març. • 

 Breus

L’Ajuntament d’Altafulla ampliarà els 
seus canals de comunicació amb 

la ciutadania. Aquest mes de febrer 
posarà en marxa l’aplicació eBando, 
mitjançant la qual vilatans i vilatanes 
podran tenir accés a les comunicaci-
ons del consistori des de dispositius 
mòbils i tauletes. Rapidesa, agilitat, i 
comoditat són els trets que defineixen 
aquesta aplicació que no només fun-
cionarà com a canal de comunicació 
institucional, sinó que també estarà a 
disposició de les informacions de les 
entitats del municipi que ho sol·licitin a 
través dels 15 canals que presentarà, 

distribuïts en blocs temàtics, segons 
va remarcar el regidor de Comunicació, 
Dani Franquès. 

Funcionarà de manera unidirec-
cional, tot i que la voluntat del con-
sistori és incloure-hi una bústia de 
suggeriments i incidències en què la 
ciutadania també podrà dir la seva. La 
intenció no és substituir altres canals 
ja existents, sinó que pretén comple-
mentar-los. A hores d’ara, els proce-
diments administratius per poder-la 
contractar ja estan enllestits, i la previ-
sió és que estigui en funcionament en 
els propers dies. • 

 l’Ajuntament d’Altafulla posarà en marxa aquest 
    febrer l’app eBando
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L’Ajuntament d’Altafulla i el Museu 
Nacional Arqueològic de Tarrago-
na (MNAT) van presentar el passat 

6 de febrer, en una de les estances de la 
Vil·la romana dels Munts, la programació 
d’activitats de la nova temporada 2020, 
que va anar a càrrec de la coalcaldessa 
d’Altafulla, Alba Muntadas; la directora 
del MNAT, Mònica Borrell, i les regidores 
de Cultura i Turisme, Gemma Maymó i 
Natalia Sanz, respectivament.

La coalcaldessa Alba Muntadas va 
remarcar la bona relació d’ambdues 

institucions que es va fer palesa en 
aquesta presentació com “una bona 
manera de visualitzar la col·laboració 
entre el Museu i l’Ajuntament”, al ma-
teix temps de posar en valor les ac-
tivitats que s’hi duen a terme al llarg 
de l’any. En aquest sentit, la coalcal-
dessa va assenyalar que el consistori 
“hi posarà tots els mitjans i canals de 
promoció i difusió municipals per donar 
a conèixer un conjunt que és patrimoni 
de tots i totes i amb reconeixement in-
ternacional”.

En aquest mateix sentit s’hi va re-
ferir la directora del MNAT, Mònica 
Borrell, que va agrair la col·laboració 
de l’Ajuntament a l’hora de dur a ter-
me aquesta “acció conjunta”, alhora 
que va destacar la “voluntat de poten-
ciar i diversificar l’oferta i la difusió 
per arribar a tots els públics i donar a 
conèixer un jaciment que és Patrimoni 
Mundial de la Humanitat”. La intenció 
d’ambdues institucions és fomentar 
la programació i integrar-la al municipi 
amb la finalitat d’aprofundir en el seu 

conjunt patrimonial. La programació es 
basa en quatre grans blocs temàtics 
que van des del de brer fins a l’abril / 
Foto: A.J. •

l’ajuntament i el MNat presenten la programació 2020 a la Vil·la 
romana dels Munts d’Altafulla

el coalcalde i responsable de Joventut, Jordi Moline-
ra, i el director general de l’Agència Catalana de Jo-

ventut de la Generalitat de Catalunya, Francesc Poch, 
han arribat a un acord per la cessió de l’antiga casa 
del director de l’Alberg Casa Gran, de titularitat de la 
Generalitat, per ús municipal. Aquest compromís s’ha 
pres arran de la reunió que ambdós representants van 
mantenir el passat 16 de gener.

D’aquesta manera, l’acord de cessió permetrà tras-
lladar el servei de Centre Obert a l’antiga casa on residia 
el director de l’Alberg, amb l’objectiu de gaudir d’una 
major superfície i independència, i al mateix temps am-
pliar l’espai de Càritas Altafulla en el mateix edifici que 
ocupa actualment el centre i que limita amb les antigues 
escoles Teresa Manero.

El consistori reprèn així el programa que es va 
plantejar durant l’anterior mandat, quan l’any 2017 la 
regidoria de Joventut també l’ocupava Jordi Molinera. 
Llavors ja es va començar a treballar amb l’aleshores 
responsable de l’àrea al govern català, Marta Vilalta, 
que no els va posar cap impediment per iniciar els trà-
mits.

Per Jordi Molinera, la nova ubicació ampliarà la su-
perfície del Centre Obert, i el dotarà d’una major inde-
pendència, al mateix temps, que permetrà que Càritas, 
amb qui comparteix espai a dia d’avui a l’actual edifici 
de les antigues escoles de música pugui fer ús de tot 
l’edifici. A més, l’antiga casa del director de l’Alberg 
ocupa un dels edificis del carrer Sant Martí que, des de 
fa vuit anys, no se li dona cap ús. • 

 Acord entre Ajuntament i generalitat perquè part de l’Alberg sigui el Centre Obert

ENQuEStA pER A lA jOVENtut “SOMIANt 
DESpERtS”
El Punt d’Informació Juvenil (PIJ) d’Altafulla ha posat 
fil a l’agulla als preparatius del Pla Local de Joventut 
2020-2023. Es tracta d’un document que es renova 
periòdicament coincidint amb els canvis de mandat. 
La proposta del nou mandat es regirà per les línies que 
plantegi el Pla de Joventut de Catalunya, adaptades 
a la realitat del municipi. El primer pas ha estat ende-
gar l’enquesta jove “Somiant Desperts”. S’ha posat a 
disposició dels joves del municipi perquè transmetin 
les seves inquietuds i necessitats, per tal de fer-los 
participar de manera activa en el dia a dia de la vila. 

S’hi pot accedir a través de qualsevol dels canals de 
comunicació habituals del PIJ: a Instagram (@jovespi-
jaltafulla), o a Facebook i Twitter (@pijaltafulla). També 
s’hi pot tenir accés de manera directa al bloc pijaltafu-
lla.blogspot.com.

El plEAMAR VINtAgE MARkEt D’AltAfullA SE 
CElEBRARà ENguANy ElS DIES 11 I 12 D’ABRIl
La sisena edició del Pleamar Vintage Market d’Alta-
fulla ja té data. La iniciativa s’emmarcarà de nou dins 
del període de Setmana Santa. Concretament, els dies 
11 i 12 d’abril. Enguany, l’organització ha optat de nou 
per fer coincidir la celebració amb un dels moments de 

màxima afluència de visitants al municipi, així com pel 
format de dues jornades, que ha funcionat molt bé els 
darrers anys. L’edició d’aquest 2020 també mantindrà 
aquelles propostes que s’han convertit en tot un clàssic 
dins del programa, com són la Kid Zone, el Vinil Cor-
ner, o la zona de Food Trucks. El nombre de paradis-
tes rondarà la setantena com en edicions anteriors, i 
les actuacions musicals tornaran a ser tres. La previsió 
dels organitzadors és obrir el període de preinscripcions 
durant el mes de febrer. Les persones interessades en 
participar-hi podran trobar tota la informació a través de 
la pàgina web www.pleamarmarket.com i al perfil de Fa-
cebook de l’entitat. • 

  Breus

una cooperativa per a la integració social guanya el contracte per al servei de poda de l’arbrat

Es tracta d’Entra!, un projecte coope-
ratiu que treballa amb el compromís 

de contribuir en la millora del comporta-
ment i sensibilitat ambiental i que aplica 
dinàmiques diferents a les de l’empresa 

ordinària com el treball horitzontal 
en grup, l’auto-responsabilitat, la justí-
cia social, la solidaritat i la cooperació. 
L’equip està format per professionals 
que a partir de la formació i experiència 
prèvia, desenvolupen solucions ambi-
entalment eficients en la gestió d’es-
pais verds, mitjançant la recerca de la 
sostenibilitat del nostre entorn. En l’as-
pecte social, incorporen i treballen amb 
persones en risc d’exclusió social, 
des de les òptiques del respecte per a 
la diversitat, l’aprenentatge d’un ofici i la 
professionalitat.

Entra! s’encarregarà del servei de 
poda de l’arbrat per un import d’adjudi-
cació total de 95.335,90 € (IVA inclòs), 
que es repartiran entre els anys 2020, 
2021 i 2022. La resta de serveis en 
aquest àmbit com el de manteniment, 
conservació i jardineria de les zones 
verdes de les àrees de joc infantil, i el 
desbrossament d’un camí paral·lel al riu 
Gaià al terme municipal d’Altafulla serà 
l’empresa altafullenca Joan Manent qui 
se’n farà càrrec per un import total de 
23.577,57 € (IVA inclòs) entre els anys 
2020, 2021 i 2022.

A talls d’exemples d’Entra! com a 
cooperativa compromesa en l’entorn, 
l’any 2015 van desenvolupar un projecte 
de recuperació del bosc de ribera a l’en-
torn del la Riera de la Boella, al municipi 
de La Canonja; i l’any 2016 van començar 
a fer tasques de recuperació del bosc de 
ribera del riu d’Scala Dei, dins del terme 
del Parc Natural del Montsant, al munici-
pi de La Morera del Montsant, i al 2018, 
van realitzar aquestes tasques en un altre 
tram del mateix riu, als municipis de la Vi-
lella Baixa i la Vilella Alta. • 
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altafulla reedita el conveni Còrner 2020 de 
promoció turística nacional i internacional 

En la seva 17a edició, el conveni 
Corner del Patronat de Turisme 
de la Diputació de Tarragona, 

sota la marca Costa Daurada, preveu 
la participació en cinc fires internacio-
nals, tres fires estatals i una nacional. 
A més, també inclou altres accions 
de màrqueting per donar a conèixer 
els atractius turístics dels municipis 
participants en els mercats més im-
portants. La inversió global i conjunta 
serà de 411.335 € (un 19% més res-
pecte al 2019) dels quals la Diputació 
de Tarragona assumirà 263.235 €, i la 
resta, seran assumits pels 27 ens pú-
blics i privats signants. 

En el cas d’Altafulla, destaca una 
acció directa a FITUR, la Fira Internaci-
onal de Turisme que s’ha celebrat a Ma-
drid aquest passat mes de gener amb 
la participació de la regidora i tècnica 
de Turisme, Natalia Sanz i Núria Barba, 
respectivament; a més de la fira Vakanti-
beurs a Utrech (Països Baixos), Navartur 
a Navarra, i la B-Travel a Barcelona. En 

aquestes fires hi conflueixen milers de 
persones, empreses i organitzacions vin-
culades al sector turístic mundial.

En l’àmbit de la comercialització i 
el màrqueting, s’incorporen un total de 
cinc propostes online, a més d’una cam-
panya de publicitat convencional adre-
çada a mercats emissors de proximitat: 

Catalunya, Espanya i Andorra. Entre les 
accions online, destaca la prevista amb 
un portal líder del mercat per potenciar la 
comercialització de l’oferta d’allotjament 
de la demarcació, incorporant una po-
tent campanya de suport a les vendes 
dels establiments d’allotjament. / Foto: 
Diputació de Tarragona. •

tRASllADEN l’OfICINA DE 
tuRISME Al MuSEu A l’hIVERN I 
S’ADQuIREIxEN AuDIOguIES
L’Oficina de Turisme d’Altafulla es 
traslladarà al vestíbul de la Pallissa 
de l’Era del Senyor durant els mesos 
de temporada baixa. L’Ajuntament 
d’Altafulla ha pres aquesta decisió ar-
ran d’una de les trobades que al llarg 
d’aquests darrers mesos ha mantingut 
amb el voluntariat del Museu Etnogrà-
fic. D’aquesta manera, s’ampliaran 
els horaris d’obertura de la mostra 
etnogràfica els dies feiners, ja que ara 
únicament s’obria al públic el cap de 
setmana. Aquesta acció ha es con-
templava en el Pla de Dinamització 
Turística. Per habilitar el nou espai, el 
consistori ha comprat un moble per a 
la recepció dels turistes, i una rampa 
per accedir a l’equipament. Una se-
gona inversió en matèria turística ha 
estat l’adquisició de deu audioguies 
per oferir als turistes perquè coneguin 
la història del municipi quan no hi ha 
programades visites guiades. • 

 Breus
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Sumant esforços al Baix gaià
Jordi Molinera Poblet # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC

Els pròxims dies els Ajuntaments de 
Creixell, Torredembarra i Altafulla sig-
narem un conveni pel qual les 3 res-
pectives policies locals podran actuar, 
en cas de necessitat, en qualsevol 
dels nostres municipis. Des de fa més 

de quinze anys les regidories de Joventut del Baix Gaià 
treballen de la mà sota el paraigua de la zona TRAC, 
organitzant activitats de formació i oci pel jovent. També 
en matèria de Turisme existeix de fa temps una planifi-
cació conjunta. És del tot evident que alguna cosa, a un 
pas massa lent potser, s’està cuinant.

Fa un parell d’anys el torrenc Jordi Suñé va donar-me 

un dossier fet per l’ABG l’any 2006 on ell i en Pau Roig 
presentaven una proposta amb tot un llistat d’accions 
per anar posant les bases d’una nova institució baixga-
ianenca més propera a la ciutadania. Tenim exemples si-
milars molt recents que ens poden ajudar a enfilar aquest 
camí, com el de la creació de la comarca del Moianès.

Des del govern republicà i del canvi de l’Ajuntament 
d’Altafulla veiem amb bons ulls una major mancomuni-
tat de serveis de diferents àmbits als municipis del Baix 
Gaià. A la primera reunió posarem damunt la taula al-
gunes opcions, com el d’unir les diverses emissores de 
ràdio en una de sola. Una opció també podria ser una 
oferta formativa per adults i de polítiques d’ocupació 

comunes. D’altres municipis també han fet arribar les 
seves propostes, com per exemple la reconversió en 
Via Verda de l’antiga línia de tren Reus-Roda, oferint un 
nou atractiu turístic i millorant la xarxa de camins entre 
les viles del Baix Gaià.

També aprofito aquest espai per animar a tota la ciu-
tadania a dir la seva al procés participatiu del Pla d’Ac-
ció Municipal, el document amb les accions previstes a 
fer aquest mandat. Fins al 5 de març tothom podrà fer 
la seva aportació al programa de govern dels pròxims 
tres anys. Trobareu tota la informació a www.altafulla.
cat/pam o a l’Ajuntament. Fem ara entre tots i totes l’Al-
tafulla de demà. Comptem amb la vostra participació! •

per llogar-hi cadires!
Francesc Farré Camps # Alternativa Altafulla - AA

Això podria ser el títol d’un sainet en 
què s’ha convertit Altafulla per la ges-
tió del govern  municipal i que es po-
dria representar a La Violeta. El magní-
fic auditori amb caixa escènica 
totalment remodelat i a punt de fer-se 

servir, però, ai no, malgrat que fa tres mesos està total-
ment acabat, un assumpte, precisament de cadires, fa 
que el govern Molinera no permeti aixecar el “taló” fins a 
Sant Martí. Altafulla necessita un espai digne per oferir 
representacions, conferències, projeccions o concerts, 
si bé n’hi ha que ja no vindran  com els  de Barnasants, 
enguany amb la projecció cultural que representa el seu 

25è aniversari, tot recordant la figura d’Ovidi Montllor. El 
nou govern ha decidit treure Altafulla de la xarxa del Bar-
nasants. També perilla la continuïtat del teatre local de 
qualitat, l’entitat demanava un espai per guardar materi-
al i poder enregistrar un vídeo promocional, la tossuderia 
de la regidora de cultura fa que res es pugui fer a la Vio-
leta fins que no es descobreixi la placa. Esperem que 
això no obligui a Treaterapia a buscar un altre poble. 

Un sainet també per llogar-hi cadires el podem re-
presentar a l’Estadi Municipal. Va ser  l’entitat d’Altafulla 
que va rebre com a “premi” la primera inversió del nou 
govern amb 20 mil euros destinats a canviar la il·lumina-
ció del camp. Però elevant la funció a opereta, la trama 

fa que, o s’haguessin quedat curts o es va gestionar 
malament. Mig any després es van fer canvis al quadre 
elèctric per altres 8.700 euros amb factures que han 
quedat pendents fins ara. I la cirereta del vodevil són 
els focus de llum, que algú va encarregar i comprar 
sense que fossin els adequats per les torres existents. 
Ara ningú vol saber qui ho va demanar però difícilment 
ens poden donar la culpa a nosaltres, doncs va ser en 
ple estiu. Tenim uns «magnífics» focus  adquirits amb 
urgència per tenir-los al magatzem guardats. Material 
de teatre en produïm molt, ara ens calen companyies 
professionals que el representin i sobretot l’espai, millor 
amb cadires per si hem d’estar quatre anys així. •

licitats els serveis de jardineria per al trienni
Inmaculada Morales Navarro # Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC

Ha estat un procés llarg de procedi-
ment perquè havia de ser obert a to-
tes les empreses que aspiressin a 
guanyar i amb la consignació pressu-
postària corresponent. M’hi he sentit 

molt a gust; tot i que en la decisió final el representant 
del govern va ser el company regidor d’Hisenda dins 
d’una mesa de contractació amb tres empleats munici-
pals. Lot 1. Servei de poda d’arbres. Licitació inicial de 

118.632 €. S’hi van presentar tres empreses guanyant 
Entra SCCL! rebaixant fins a 95.315 € comprome-
tent-se a 50 arbres per any. Lot 2. Manteniment de zo-
nes verdes de jocs infantils. Dels 22.415 € inicials l’em-
presa de les cinc presentades amb millor puntuació ens 
farà el servei per 17.932 €. Lot 3. Desbrossament del 
marge del camí paral·lel al riu Gaià. Rebaixem els 
7.065,72 € a 5.645, 37 €, ofert per l’empresa en millors 
condicions entre quatre.

Tant el lot 2 com el 3 l’ha guanyat el jardiner altafu-
llenc Joan Manent Prat, en concurrència amb aquelles 
altres 4 i 2 empreses que s’hi van presentar. Qui vulgui 
completar la informació pot trobar-la a la pàgina web 
municipal a la secció de contractacions. La que amb 
satisfacció acabo d’exposar i que tant m’implica es va 
decidir el passat 13 de gener.•

un altre punt de vista sobre el concepte consens
Xavier Rofas Gasulla # Junts per Altafulla - JxA

En la revista Plaça del Pou de Gener 
2020, es publicava una entrevista al 
coalcalde Molinera on es parlava i 
congratulava de la recent inauguració 
del Gimnàs de la Portalada i del con-
sens. Realment l’entrevista té recorre-

gut. La cosa ve de lluny i les coses s’han de mirar en 
perspectiva. Resulta que més enllà de la placa que el 
coalcalde es va penjar al gimnàs, que fins a cert punt és 
lícit, parla de consens (suposo que amb ells mateixos) i 
ens explica que l’obra de la Portalada és una obra de 
consens i reparteix quatre reconeixements exclusius a 
quatre regidors (dos de l’EINA). No hi estic d’acord. Fa 
25 anys que els grups municipals volen un gimnàs i hi 

hagut molta gent que ha lluitat perquè fos una realitat, 
per tant, gràcies a tots! Directors/es, Ampes, equips di-
rectius, i famílies usuàries de l’escola, al llarg de tots 
aquests anys. Una cosa és que tots els grups portem 
projectes al programa i l’altra és que estem parlant del 
mateix. La realitat és que de consens res. L’obra que va 
projectar EINA al 2015m era un gimnàs flotant de 300 
m2 amb una valoració econòmica de 150.000 €, co-
participat per l’Ajuntament, Ensenyament i l’Ampa, a 
raó de 50.000 € cada part. 

Els actors del moment sabran de què parlo (veure no-
tícia a la web d’Altafulla Ràdio el setembre de 2015 per 
recuperar la memòria històrica). Aquest projecte no va 
passar les aptituds tècniques, ni la dels tècnics de l’Ajun-

tament ni la dels d’Ensenyament. Al 2016, per circums-
tàncies que no venen al cas, EINA van ser expulsats del 
govern i els nous socis de govern, el PDCAT, juntament 
amb AA, van plantejar el nou gimnàs, que res té a veu-
re amb el gimnàs que s’havia plantejat anteriorment. Tot 
plegat, evidencia crear una opinió interessada. El llegat, 
la feina feta, els encerts i les coses millorables s’han de 
construir, treballar; no es pot comprar. Els servidor pú-
blics estem per millorar les prestacions dels altafullencs 
i les altafullenques, no per fer d’encantadors de serps ni 
voler comprar una opinió a qualsevol preu, ni manipular 
o tergiversar la realitat. Tant en el govern com a l’oposició 
hem de saber treballar amb humilitat com a servidors pú-
blics. Certament tenim una gran instal·lació. Gaudim-la! •
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primeres collites de la feina feta
Natàlia Sanz Pijuan # Ara Altafulla

En el primer mes de l’any comen-
cem a recollir els fruits del que vam 
treballar al 2019, el primer és el 
trasllat de l’Oficina de Turisme al 
Museu Etnogràfic durant els mesos 
de més baixa concurrència de turis-

me. Ha estat una decisió molt consensuada amb els 
tres agents implicats: els voluntaris del museu, la Nú-
ria Barba encarregada de l’Oficina de Turisme i l’equip 
de Govern. El museu surt guanyant amb hores 
d’obertura al públic, passa de dos dies els caps de 

setmana  a estar tota la setmana obert, combinant el 
voluntariat amb les hores de l’oficina. La treballadora 
de l’Ajuntament guanya en estar present allà on està 
la gent, és a dir, durant els mesos de temporada bai-
xa el gran nombre de turistes es concentren a la Vila 
Closa i als voltants del Castell. I finalment, per part de 
l’equip de govern s’ha valorat molt el fet de tenir un 
punt d’informació turística a la part de dalt del poble, 
posar en valor el Museu Etnogràfic i tenir moltes més 
hores obert aquest espai. I tanmateix, és una de les 
accions recomanades al pla de dinamització turística 

que havia encarregat anys enrere un predecessor re-
gidor de Turisme.

L’altra novetat que ens ocupa aquests primers dies 
de l’any és l’arribada de les Audioguies. Un projecte que 
es va dur a terme per a poder donar servei als visitants 
que no dominen les noves tecnologies o que prefereixen 
aquests mitjans per a conèixer  el nostre poble, una eina 
que dona cobertura pels dies que no tenim visites guia-
des a la Vila Closa. Dues petites accions que faran que 
el nostre museu tingui més visibilitat i el coneixement del 
nostre municipi estigui a l’abast de tots els visitants. •
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El grup “Balcan Spirit” va commemorar les nou anys del cicle de música Altafujazz que ha acollit 
més de 500 músics d’arreu del món. / Foto: Altafujazz

Un total de 70 estudiants dels instituts d’Altafulla, Torredembarra, i del Col·legi Sant Pau Apòstol 
de Tarragona van participar en una eliminatòria de la Copa Cangur a Altafulla. / Foto: C.G.

La I Jornada Local d’Educació reflexiona sobre un model educatiu lliure, respectuós, i vivencial a 
la Finca Canyadell. / Foto: Gepec

Jornada a Altafulla i Tamarit de retirada de microplàstics i revegetació dunar a càrrec de la plata-
forma Gaià Voluntariat. / Foto: La Sínia

Alumnes de l’escola La Portalada van visitar l’edifici consistorial de l’Ajuntament d’Altafulla. / 
Foto: Ajuntament

Visita institucional de la presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, Laura Roigé, a l’Ajun-
tament. / Foto: Ajuntament

Taller de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunica-
ció a l’Institut d’Altafulla. / Foto: Institut d’Altafulla

Alguns dels divuit guardonats de la campanya d’ATECA “Un Nadal 
de regal”. / Foto: Ajuntament

Clara Arasa Nieto, de 8 anys, en la categoria dels grans, i 
Mar Vela Obiols, en la categoria dels petits, guanyadores 
del Concurs de Dibuix de Nadal Farmàcia Susana Do-
mingo. / Foto: S.D.
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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

la furgoneta para la tercera edad
Acabo de leer el apartado Opinió de la revista Plaça del Pou 204 del mes de 
Diciembre de 2019. Todas las colaboraciones son de los políticos de nuestro 
pueblo. Por un lado los salientes del anterior consistorio, y por otro lado los que 
acaban de ser elegidos. Todo lo que exponen es muy positivo, unos los objetivos 
alcanzados, los otros los objetivos que se proponen. Yo represento a un grupo no 
político, pero sí muy numeroso. La tercera edad.

Enamorada de Altafulla desde mi juventud. Vivo aquí hace años desde que mis 
responsabilidades, me lo permitieron. Pocas personas se han sentido tan orgullo-
sas del lugar elegido para vivir como yo. Y menos todavía han hablado tan bien, y 
hecho tanta publicidad de este lugar, de la maravilla de vivir aquí, y de las muchas 
facilidades sociales de las que disponemos las personas mayores. 

Pero, justamente en este momento, no voy a felicitar a nadie, al contrario, voy 

a pedir que todas las mejoras sociales de las que hasta ahora hemos disfrutado, 
no se pierdan y una de las más celebradas y utilizada es la furgoneta; que con-
ducida habitualmente por un ángel llamado Lidia, ahora ha desaparecido. Con 
esa desaparición, muchos ancianos que viven en la zona de la playa pierden la 
facilidad de trasladarse al pueblo para acudir al médico, a La Caixa, o a los su-
permercados; así como los ciudadanos residentes en la parte alta del pueblo, no 
pueden acudir con facilidad a las clases de gimnasia o a la Biblioteca.

No me he limitado a hacer una instancia al Ayuntamiento, porque no se trata 
de un asunto personal, sino de algo que nos afecta a muchos contribuyentes; y 
aprovecho esta plataforma que ofrece esta revista, para hacerme eco del sentir 
de mis conciudadanos.

Pilar Pascual Martín
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Centenars de persones 
acomiaden a Julià Pérez

LAltafulla va dir el darrer adéu a l’es-
timat veí Julià Pérez Romero. L’Es-
glésia de Sant Martí va quedar petita 

en la cerimònia de comiat que va omplir 
la parròquia el passat 7 de febrer de fa-
miliars, amics, i coneguts d’arreu del Baix 
Gaià. Ara fa prop de cinc anys, la seva 
delicada salut el va obligar a penjar l’uni-
forme d’agent de la Policia Local després 
de 25 anys al servei del cos de seguretat 
municipal, i també li va impedir continuar 
en actiu en la representació del Camí de 
la Creu, on des dels seus inicis va encar-

nar la figura de Jesucrist, paper que el va 
fer popularment conegut, al mateix temps 
que de Sant Josep, al pessebre vivent de 
La Pobla de Montornès. 

Va traspassar la matinada del passat 
dia 6 de febrer, amb només 61 anys, 
després que el seu cor deixés de ba-
tegar arran d’un ictus que havia patit 
uns dies abans. La imatge correspon a 
l’escena del Sant Sopar, a la plaça del 
Pou, en l’onzena edició del Camí de la 
Creu d’Altafulla de l’any 2011. / Foto: 
Albert Jansà •

L’altafullenca Maria Vidal i el seu 
pare, Oscar Vidal, han materi-

alitzat les gravacions que van fer a 
principis de gener a un estudi de Not-
tingham en format de cd. Maria Vidal 
va participar en un concurs organitzat 
per l’estudi de gravació Roflaudio du-
rant les seves vacances a la localitat 
anglesa. Una setmana després, va re-
bre una trucada informant-la que ha-

via sigut la guanyadora. El premi era 
una gravació professional a l’estudi 
que ha acollit il·lustres cantants com 
Elton john, Michael Buble, ludacris 
o Snoop Dogg. 

El passat 8 de gener, l’altafullenca 
va tornar a Nottingham acompanyada 
del seu pare i tots dos van gravar set 
versions que ara han decidit posar a la 
venda en un disc compacte fet a mà. 

Maria Vidal destaca el bon tracte que 
van rebre per part dels professionals a 
l’estudi. La cantant ja ha encetat l’any 
buscant el màxim d’actuacions i posant 
especial èmfasi en la seva formació. 
Destaca que vol dedicar-se a fer músi-
ca nova.  El treball dels altafullencs es 
pot aconseguir enviant un missatge al 
perfil d’Instagram @mariavidalmusic. / 
Foto: Òscar Vidal •

 Els altafullencs Òscar i Maria Vidal graven a l’estudi pel qual han passat estrelles com Elton john o Michael Buble

protecció Civil d’Altafulla fa una crida per captar voluntariat

CAMpANyA “pER CARNAVAl 
NO tOt S’hI VAl! pER uNA 
fEStA llIuRE D’AgRESSIONS 
MASClIStES”
 Altafulla ja ho té tot a punt per a les fes-
tes de Sa Majestat el Rei Carnestoltes 
que tindran lloc del 20 al 26 de febrer 
i que arriben carregades de moltes no-
vetats que es donaran a conèixer en els 
propers dies. Una de les novetats és la 
campanya “Per Carnaval no tot s’hi val! 
Per una festa lliure d’agressions mas-
clistes” que, en la línia de les darreres 
festes populars al municipi, l’Ajuntament 
d’Altafulla tornarà a posar en marxa amb 
l’objectiu de garantir una festa cívica i 

respectuosa, allunyada dels comporta-
ments sexistes i les agressions verbals o 
físiques per motiu de gènere, identitat o 
orientació sexual, alhora que també vol 
conscienciar sobre la importància que 
té que tothom s’impliqui per actuar con-
tra les violències masclistes.

AVARIA EN El VEhIClE QuE 
COBRIA El SERVEI DE tRANSpORt 
ADAptAt pER A lA gENt gRAN
El servei de transport adaptat que 
l’Ajuntament d’Altafulla ofereix a la ciu-
tadania s’ha hagut d’interrompre arran 
d’una avaria de la furgoneta. Estava pre-
vist que es reprengués el servei a finals 

de gener, però el vehicle no es troba en 
disposició per oferir el servei amb totes 
les garanties de seguretat per als usu-
aris i les usuàries. Segons ha informat 
l’Ajuntament, l’activitat es reprendrà el 
més aviat possible un cop s’hagi pogut 
solucionar amb certesa el desperfecte 
que s’ha produït. Des del consistori la-
menten les molèsties que ha ocasionat 
la incidència. 

l’ASSEMBlEA DElS CAStEllERS 
D’AltAfullA RAtIfICA pRuDEN 
MORENO COM A NOu CAp DE 
COllA
Els Castellers d’Altafulla tindran nou cap 

de colla aquesta temporada. Pruden 
Moreno serà qui liderarà la junta tècnica 
aquest 2020 després que ho hagi rati-
ficat l’assemblea. Es tracta d’una per-
sona amb una gran trajectòria dins del 
món casteller, i l’acompanyaran noms 
molt coneguts com el de Pol Munté. 
L’equip de pinyes estarà encapçalat per 
Jorge Herrero i el de canalla, per Maria 
Morell.  Pel que fa a la junta administrati-
va, Paco Pérez repeteix a la presidència, 
acompanyat de Joan Cabeo a la vice-
presidència. La idea és mantenir aques-
ta mateixa estructura durant els propers 
dos anys. Els assajos donaran el tret de 
sortida el proper 6 de març. • 

 Breus

Després Tothom pot ser voluntari de Protecció Ci-
vil. La Protecció Civil és un servei públic orientat 

a l’estudi i prevenció de les situacions de greu risc 
col·lectiu o catàstrofe extraordinària en les quals es 
pugui posar en perill la seguretat i la vida de les per-
sones, així com els seus bens i els efectes en el medi 
ambient. Els serveis d’emergència i seguretat  deter-
minen les respostes davant de situacions de risc. Dins 
d’aquestes actuacions és important el paper de la 
col·laboració voluntària. L’Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil (AVPC) té per objecte col·laborar 
amb Protecció Civil d’Altafulla en la prevenció i actu-
ació en les diverses situacions d’emergència per les 
que sigui requerida. Entre les seves finalitats també 
destaca la col·laboració per la creació i desenvolupa-
ment dels diferents plans d’emergència. 

L’AVPC d’Altafulla col·labora amb totes les enti-

tats, centres escolars i activitats del municipi per la 
que sigui requerida mitjançant Protecció Civil en aspec-
tes de prevenció de situacions d’emergència i de grans 
concentracions de persones. El voluntariat de Protecció 
Civil precisa d’una formació tècnica que es va com-
plementant amb una formació permanent d’ampliació 
i reciclatge de coneixements. Cal destacar la formació 
en actuacions dels diferents plans d’emergència, pri-
mers auxilis, transmissions, formació en temes legals, 
formació teòrica i pràctica sobre incendis o seguretat 
vial i circulació.

L’AVPC d’Altafulla disposa d’una seu en els bai-
xos del carrer Marqués de tamarit número 16 i 
es reuneix el primer dimecres de cada mes a les set 
de la tarda. Per atendre amb més capacitat el suport 
a Protecció Civil en les situacions de risc cal que la 
població conegui les seves activitats i vagi incorporant 

gent nova, especialment joves. L’AVPC disposa d’una 
adreça electrònica avpc.altafulla@altanet.org i els 
números de telèfon 977651489 i 648145756. • 
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La regidoria d’Esports de l’Ajunta-
ment d’Altafulla, que encapçala 
l’edil Àlex Cañas, i l’organització de 

Just Tri by Freshwave han confirmat que 
Altafulla serà seu del circuït popular de 
triatló Just Tri 2020, que es desenvolu-
pa a les comarques de Tarragona. De 
fet, la prova al municipi se celebrarà l’11 
d’octubre i esdevindrà la darrera del 
calendari del circuït després de passar 
per Castelldefels (10/05/2020), Cambrils 
(17/05/2020), Tarragona (14/06/2020) i 
l’Hospitalet de l’Infant (06/09/2020). 

Es tracta d’un circuït, adreçat es-
pecialment a esportistes i aficionats al 
triatló, amb un caràcter marcadament 
popular que va néixer l’any passat de la 
mà de Running Solutions, organitzador 
de proves tant destacades com el Cha-
llenge Salou. En la seva primera edició 
de 2019 es van disputar tres distàncies 
com ara la super sprint, sprint i olímpi-
ca, així com també un aquatló. Quant 
a Altafulla, s’ha d’acabar de concretar 
quines distàncies es duran a terme. / 
Foto: Just Tri. •

CORONAS DE pORCElANA EN uNA SOlA VISItA

MAINADA 3B AltAfullA Whatsapp  605158451

tel. 977 651 433

L’atleta d’Altafulla, Marta Camps, ha 
iniciat la temporada proclamant-se 

campiona de Catalunya de Clubs Màs-
ter en pista coberta amb el Barcelona 
Atletisme en la cita que va tenir lloc el 
passat 1 de febrer a Sabadell.  Camps 
va ser una de les atletes més desta-
cades del seu equip, contribuint al 
campionat amb un total de set punts 
després de guanyar en la prova dels 

800 metres amb un temps de 2 minuts, 
22 segons i 49 dècimes. L’altafullenca 
s’estrenava com a atleta W-50, i va 
quedar per davant de Patricia Amador 
(W-35) i Ángela López (W-40). A més, 
aquesta marca li va servir per assolir 
el rècord de Catalunya de 800 metres 
en pista coberta, quedant-se a 1 minut 
i 7 dècimes del rècord d’Espanya de la 
mateixa categoria. • 

  Marta Camps assoleix un nou rècord de Catalunya
     en els 800 metres a sabadell

Altafulla serà seu del circuït 
popular de triatló Just tri 2020

El CM Altafulla rep la Vela de platí de la federació Catalana

El Club Marítim d’Altafulla va ser una de 
les entitats destacades a la Festa de 

la Vela 2020. La cita, organitzada per la 
Federació Catalana de Vela, va tenir lloc 
al Museu Marítim  la Vela de Barcelona, 
i van assistir més de 400 persones entre 

esportistes entitats i familiars. L’expedició 
altafullenca va aconseguir la vela de platí 
amb la millor puntuació entre els clubs de 
platja. A més, els del Baix Gaià van rebre 
una menció especial en la categoria “Per 
un mar sense plàstics” gràcies a les tas-

ques de conscienciació ambiental que el 
club va realitzar durant la temporada. Un 
altre dels reconeixements relacionats amb 
el club va ser el premi de campió de Ca-
talunya en Patí Vela 2a, que va rebre Pepe 
Sánchez. / Foto: CM Altafulla • 
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bé es produeix a conseqüència de les vivències 
que has tingut i que et porten a valorar-les d’una 
manera o altra. 

Quan va començar a dibuixar?
Jo feia els típics dibuixos que els nens fan a l’es-
cola, però no va ser fins als 18 anys quan vaig 
començar a pintar a l’oli. Com que a casa vení-
em del món de la fotografia del reportatge, em 
van portar a un retocador fotogràfic, Ferran Ullé. 
Ell va ser qui em va iniciar en tot plegat, pintant 
els meus dos primers quadres a l’oli. 

Però va haver de deixar la pintura 
temporalment...
Les circumstàncies de la vida són les que són, i 
per subsistir vaig haver de decantar-me cap a la 
construcció, treballant amb un parent meu que 
era guixaire, i desvinculant-me del món artístic 
uns 50 anys. Sí que feia alguna petita obra, però 
el cert és que vaig deixar la pintura aparcada. 
Per sort, el meu ofici era molt artesà. Feia sos-
tres de palaus, escultures artesanes... i això és 
el que em va mantenir lligat amb l’art. La inquie-
tud l’he portat sempre a dintre, i als 73 anys vaig 
decidir dedicar-me en cos i ànima, pintant cada 
dia.  

“Més que en la inspiració, crec en 
una bona programació. la inspiració 
és fruit de tot allò que has après amb 

anterioritat”

Tot i això, creia que podria tornar a la 
pintura després de jubilar-se?
No he sigut una persona que hagi previst o hagi 
volgut condicionar el futur. Sempre he anat fent 
segons les situacions que m’he anat trobant. 
La jubilació va ser el que em va permetre dedi-
car-me al món de la pintura després de tants 
anys. 

Quant a la seva obra, la vegetació és un 
dels temes centrals.
M’agrada molt el paisatge i és amb el que més 
m’hi dedico. He provat de dibuixar-ho tot, amb 
totes les tècniques possibles, mantenint un sis-
tema que no em lligui a una única manera de 
pintar. A banda, la figura també m’agrada, com 
tot allò que pot tenir una qualitat pictòrica. Alta-
fulla és un dels pobles més pintats de Catalu-
nya. Cada racó et permet centrar-te en un tema 
diferent. Té molts llocs que donen la possibilitat 
de crear aspectes que reflecteixin i despertin el 
sentiment de les persones. 

Feia referència a les tècniques de dibuix. 
Quina és la que més utilitza? 
No m’he encasellat mai en una en concret. Algu-
nes les utilitzo més sovint, perquè em donen se-

guretat a l’hora de reflectir el tema que em ve de 
gust tractar.  És cert, però, que vaig tenir certes 
dificultats per reflectir el que volia amb la pintura 
acrílica. Un dels meus professors, Toni Yll, em va 
dir que el millor per a mi era pintar a l’oli. 

Creu en la inspiració?
Més que en la inspiració, crec en una bona pro-
gramació. La inspiració és fruit de tot allò que has 
après amb anterioritat. Jo, per exemple, començo 
a fer el dibuix i després el passo a dues tintes. Si hi 
ha una bona base, les coses surten més fluides. 

On té el seu estudi?
Les limitacions que tinc, produïdes per un ac-
cident que vaig tenir temps enrere, fan que el 
millor estudi per a mi sigui la meva pròpia casa. 
Pinto al garatge o al jardí, perquè pintar a l’exte-
rior em comportaria problemes. També perquè 
no tinc sensibilitat de dominar els objectes. Sóc 
bastant desastre en aquest sentit. És cert que 
abans m’agradava pintar a l’exterior, en els llocs 
que em captivaven. Ara els fotografio i els dibui-
xo a l’estudi. 

Les seves exposicions són exclusives a 
Altafulla.
Si no he fet res fora d’Altafulla és perquè no s’ha 
donat la circumstància. Vull deixar clar que amb 
les exposicions que faig només tinc l’objectiu de 
mostrar la feina que faig. Quan a una persona li 
agrada la teva obra, sents una motivació per se-
guir pintant, i és el que em passa. Personalment, 
procuro ser crític amb el que faig. La vanitat s’ha 
d’aprendre i jo l’he descartat.  

“El Cercle és una de les entitats més 
importants que hi ha al municipi 

perquè potencia la pintura i permet 
que les persones ens integrem i ens 

puguem obrir a la resta”

Com no podia ser d’una altra manera, 
també forma part del Cercle Artístic.
El Cercle és una de les entitats més importants 
que hi ha al municipi, perquè potencia la pintura i 
permet que les persones ens integrem i ens pu-
guem obrir a la resta. Jo, que aprenc a tot arreu, 
també he après a fer el que està bé i el que no. 

I a banda de la pintura...
Abans feia sarsuela. De fet, vaig fundar la Can-
tada d’Havaneres d’Altafulla juntament amb uns 
amics! Tinc un defecte, i és que m’agrada tot. 
Escric poemes, ballo... sóc una persona que 
no pot parar quieta. Tot el que faig és com una 
vàlvula d’escapament. En aquest sentit, la pin-
tura em dona diferents possibilitats, tot i que a 
la meva edat, la “caixa tonta” —referint-se a la 
televisió, també m’entreté. 

Mai és tard si la dita és bona. Refrany 
popular amb el qual podem descriure 
al pintor altafullenc Josep Maria Bellido. 
Després d’aparcar el pinzell i la brotxa 
durant més de 50 anys, ara no hi ha 
ni un sol dia que no pinti per traslladar 
tots aquells indrets que el captiven, 
especialment els de la vila d’Altafulla.  

La seva relació amb Altafulla va ser d’amor 
a primera vista...
Jo vivia al barri de Gràcia des del 1939. Abans, 
en el període de la Guerra Civil, havia estat a la 
Pobla de Cérvoles i a Tarrós, a Lleida. Vaig ins-
tal·lar-me a Altafulla bastant més tard, entre el 
1973 i 1974, gràcies a uns promotors amb qui els 
comprava algunes propietats de terrenys, com 
per exemple, una finca a Montserrat, que em va 
donar un suport econòmic important. Més tard, 
em van explicar que havien fet una urbanització a 
Altafulla i vaig decidir venir a veure-la. El promotor, 
Antonio Castillo, em va portar a donar un tomb 
per la zona dels Munts, que em va provocar un 
impacte molt important. A mi m’agradava la Cos-
ta Brava, mentre que a la província de Tarragona 
li tenia certa reticència. Llavors va ser quan em 
vaig enamorar de la vila i vaig pensar que Altafulla 
seria un dels meus llocs preferits. 

Com ha canviat la vila en aquests anys?
Com passa a tot arreu, Altafulla s’ha promocio-
nat. El sentiment de poble, el fet que tothom es 
conegui, s’ha perdut una mica perquè quan jo 
vaig arribar hi havia entre 800 i 900 habitants, 
i ara superem els 5.000. Per tant, ha hagut de 
canviar tot una mica. La manera de viure, de 
conviure. La manera d’interpretar les coses tam-

josep Maria Bellido:   
“la vanitat s’ha 

d’aprendre i jo l’he 
descartat”

Marc Pérez



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

v Transports
Autobusos
 NocturNs

Altafulla 
/ tarragona

Divendres, dissabtes 
i vigílies de festius
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Altafulla

Parada 
centre

centre
comercial

23:29 23:30
01:04 01:05
02:34 02:35
04:34 04:35

Tarragona

rambla
Vella

Imperial
tarraco

23:53 23:55
01:28 01:30
02:58 03:00

04:58 05:00

Ta
rr
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Tarragona

Imperial
tarraco

rambla
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

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

  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

 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 gener

temperatura màxima 21 °c dia 30 mitjana mensual temp. màx. 15,1 °c obserVADors: Joan ViVe S, lluíS BRullaS, JoRdi cuScó 
JoSe p  Muntade S i JoSe p  MaRia aule S temperatura mínima -0,6 °c dia 14 mitjana mensual temp. mín. 3,2 °c

Pluja màxima 73 mm dia 21 total pluja recollida 118,6 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




