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Les oportunitats de la Covid-19 per al medi ambient
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R

es no és envà. La crisi sanitària de la Covid-19 ha posat de manifest que quelcom hem de canviar. Des dels girs pressupostaris
en les polítiques públiques fins al canvi d’hàbits de la ciutadania, que
poden conduir a l’aparició d’avantatges nous com ara en l’àmbit del
medi ambient i el respecte cap als espais i entorns naturals. Més enllà
dels riscos amb retallades en la qüestió ambiental que, per experiència, es poden produir, l’escenari post Covid-19 també aporta oportunitats. En destacarem vuit en els entorns de la mobilitat, plans de
xoc ecosocials, contaminació, naturalització, digitalització, teletreball,
canvi de percepció en l’emergència climàtica i el reforç del paper de la
ciència. En l’àmbit de la mobilitat, la COVID-19 pot afavorir una transició accelerada cap a una mobilitat urbana més sostenible (a peu, en
bicicleta, transport públic, etc.). Això reduiria la contaminació atmosfèrica, que és perjudicial per a la salut de la població urbana, a més de
les emissions d’efecte d’hivernacle.
En els plans de recuperació “verds” o plans de xoc “ecosocials”,
com a estratègies a llarg termini per afavorir una sortida comuna a
les múltiples crisis actuals. En l’àmbit de la contaminació. En la nova
normalitat es poden consolidar experiències aplicades en el confinament, com els canvis dràstics en l’ús del cotxe i altres transports
contaminants com els avions o els creuers. Això implicaria mantenir
la reducció de la contaminació i de les emissions de gasos d’efec-

te d’hivernacle. La naturalització dels municipis. El confinament ha
accelerat la naturalització dels municipis, fet que es podria aprofitar
per enverdir-los a gran escala. A tall d’exemple, a Altafulla, s’opta per
una gestió sostenible de la platja entesa com a espai natural cercant
l’equilibri entre natura, turisme i oci. Que sí és possible. La digitalització de reunions, conferències i esdeveniments, o racionalització dels
vols internacionals. En la nova normalitat, es podrien reduir significativament els impactes ambientals derivats de la hipermobilitat.
La consolidació del teletreball. Això pot significar una oportunitat
per promoure patrons d’assentament en zones rurals (canvi de residència de ciutats cap a pobles) o per redistribuir la població i afavorir
les ciutats mitjanes. Canvi de percepció de l’emergència climàtica. La
presa de consciència sobre la fragilitat de les societats actuals respecte a la pandèmia també pot tenir conseqüències en la percepció
social de l’emergència climàtica. La preocupació social i la sensibilització són factors clau per propiciar canvis de comportament i canvis
polítics. I per acabar, el reforç del paper de la ciència. El paper de la
ciència a l’hora de prendre decisions en el context de l’emergència
sanitària pot il·lustrar els beneficis d’elaborar i implantar polítiques que
tinguin el suport de la comunitat científica per tal de fer front a les noves i velles crisis. Tenim noves oportunitats per al canvi, n’hem après.
Fem-ho possible pel bé col·lectiu i individual. •
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La platja d’Altafulla estarà a punt per rebre els banyistes

Ajuntament d’Altafulla ha treballat
aquests darrers dies en la posada
a punt de la platja perquè estigui en
les millors condicions per fer front a l’obertura oficial de la temporada el pròxim 9 de
juny. Els treballs han consistit en la neteja i adequació de l’entorn, la retirada
d’elements que han quedat obsolets i la
redistribució de la sorra en els espais
notablement mancats d’arena, especialment a la façana de Botigues de Mar.
Al mateix temps, s’han col·locat els
entarimats de fusta per als establiments de restauració i s’han habilitat els
accessos a la sorra. La coalcaldessa
d’Altafulla, Alba Muntadas, ha explicat
que en una segona fase dels treballs,
es procedirà a fer una aportació de sorra que executarà la Direcció General de
Costa de l’Estat. Serà, però a partir del
15 de juny, per no interferir el procés de
nidificació i naixement del corriol camanegre. Aquesta aportació es farà tant a

la zona de Botigues de Mar per consolidar les terrasses com també a l’espai que llinda amb el Parc de Voramar,
zona on es recuperarà el sistema dunar
que va malmetre el temporal i refermar-ne el seu assentament.
Per la seva banda, Alba Muntadas ha
avançat que no s’instal·laran els serveis
de lavabo i dutxes “perquè no es poden
garantir les mesures higièniques” que
marquen les autoritats sanitàries, com
han fet altres municipis de la costa. Al
mateix temps, ha anunciat que no es fixaran franges horàries ni zonificacions, ja
que “apel·lem a la responsabilitat ciutadana”. Amb tot, hi haurà quatre informadors que reforçaran les mesures que
s’han de garantir entre els banyistes com
respectar la distància social de dos metres, evitar compartir menjar i estris de
bany o reduir les concentracions.
La coalcaldessa d’Altafulla ha recordat que “no estarà permès reservar

lloc a la platja a primera hora del matí
plantant el para-sol”, i en cas que els
informadors ho detectin, s’avisarà als
responsables per a què retirin les seves
pertinències. En cas de no fer-ho, se’ls
retirarà. També s’instal·laran tòtems informatius a través dels quals es recordaran les mesures a seguir. Aquest estiu
també es comptarà amb el trenet turístic,
que recentment ha sortit a licitació pública, així com el bar de la piscina municipal
i la food truck del Parc de Voramar.
El consistori altafullenc està a l’espera

de rebre l’autorització del pla d’usos de
la platja per poder instal·lar-hi els serveis
de gandules, patins i de guingueta. Es
tracta d’una autorització que ha d’atorgar
la Generalitat i que enguany, per la crisi,
patirà un retard. Tot i això es confia que
arribi a temps per l’obertura oficial de la
temporada. En qualsevol cas la Direcció
General de Costes del govern català ja
ha autoritzat a l’Ajuntament d’Altafulla per
prorrogar el pla d’usos de l’any passat i
poder aplicar-lo fins que no s’autoritzi el
d’enguany. / Fotos: Ajuntament •

Recuperen la guingueta al Parc de Voramar amb un model renovat

A

quest estiu Altafulla tornarà a comptar amb una
guingueta de platja per atendre les necessitats
d’aquells banyistes que vulguin fer un mos o un beure a
la mateixa platja. Tot i que enguany, no serà ben bé damunt de la sorra sinó al seu costat, al Parc de Voramar.
Es tracta d’una mesura que respon a les directrius del nou pla de gestió de la platja impulsat per
l’equip de govern amb la intenció d’evitar la instal·lació
de serveis damunt la sorra. D’aquesta manera es resol
la manca d’espai per la recessió de la platja i es destina
tota la seva extensió als usuaris, tal com va explicar la
coalcaldessa Alba Muntadas.
La guingueta que s’instal·larà enguany, i en els
propers anys, serà totalment nova, de tipus mòbil o
food truck, per evitar les grans estructures de fusta
d’anteriors instal·lacions. Igualment, en la mateixa línia d’apostar per una gestió sostenible de la platja, el
servei de guingueta s’haurà d’acollir a un seguit de

E

condicionants com són fer reciclatge de totes les
fraccions de brossa. Així mateix s’aposta per materials reciclables per als estris d’ús dels clients. Enguany, a més, en el plec de condicions del contracte
d’explotació de la guingueta constaran mesures específiques per evitar el contagi del coronavirus.
En el pla d’usos de la platja que ha d’aprovar la
Generalitat encara consta la guingueta damunt la
sorra, tal com constava en anys anteriors si bé feia
un parell de temporades que no s’hi instal·lava. Ara,
amb les modificacions introduïdes, s’espera que la
Direcció General de Costes doni el vistiplau a la nova
ubicació i es pugui licitar el servei en breu. Una autorització que, quan entri en vigor el nou pla d’usos
de la platja, al 2022, ja no serà necessària perquè la
guingueta es trobarà sobre terreny municipal, al Parc
de Voramar. •

Una de les food truck que participen al Pleamar Vintage
Market d’Altafulla. / Foto: Arxiu

Una nova gaianada fa que el riu Gaià desemboqui al mar

l passat 26 de maig va tornar a obrirse la presa del Catllar després de les
insistents demandes dels grups ecologistes per a què s’alliberés aigua de
l’embassament. El riu ha tornat a baixar
amb força gràcies a aquesta nova gaianada que es va allargar tres dies i que
les famílies d’Altafulla i d’altres municipis
van aprofitar el moment per remullar-s’hi.
Si bé el riu ja arriba amb aigua al mar,
l’alliberament permet mantenir el cabal
ambiental i, sobretot, moure un gruix important de sediments que contribueixen
a regenerar la llera del riu, com va assenyalar el coordinador de l’Associació Mediambiental La Sínia, Héctor Hernández.
La Sínia s’encarrega de la custòdia
fluvial del Gaià i manté una relació constant amb l’Agència Catalana de l’Aigua,
responsable, al seu torn, de la gestió del
riu. En aquest sentit consideren que és
bàsic que l’ACA assumeixi la propietat
de l’embassament que ara ostenta l’empresa Repsol. D’aquesta manera s’evitarien les problemàtiques actuals pel racionament de l’aigua.

Per Hernández, el fet que l’ACA fos
la titular de l’embassament facilitaria
la seva gestió. Per altra banda la deconstrucció parcial de l’embassament

permetria reduir la seva cota màxima i
augmentar el cabal del riu per garantir la
seva sostenibilitat. Igualment evitaria
que es produïssin inundacions de l’en-

torn del pantà, com les que s’han donat
en aquests mesos, després del temporal
Glòria, provocant la pèrdua de vegetació
autòctona. / Foto: A.J. •

El ple
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Aproven una rebaixa del 70% de la taxa d’ocupació de la via
pública amb taules i cadires

L’

Ajuntament d’Altafulla va aprovar en la sessió plenària, i en
caràcter inicial, una rebaixa del
70% de la taxa d’ocupació de la via
pública amb taules i cadires. La mesura, que es va tractar novament per
la via telemàtica el passat 25 de maig,
va prosperar amb els vots a favor de
l’equip de govern format per L’Esquerra Independentista d’Altafulla (L’EINA),
el PSC i Ara Altafulla. Junts s’hi va abstenir i els regidors d’Alternativa hi van
votar en contra.
Una mesura més amb què el consistori pretén beneficiar els establiments
amb terrassa per fer front a les conseqüències econòmiques derivades
de la crisi del coronavirus. El regidor
d’Hisenda, Dani Franquès, va explicar
també els preus d’ocupació de la via

pública es regulen a partir d’uns barems que divideixen els carrers de la
vila en tres categories segons la seva
afluència de gent i la seva proximitat a
zones d’activitat comercial i turística.
D’aquesta manera s’han establert uns
nous preus per metre quadrat de terrassa que van des dels quinze euros per
carrers de la primera categoria als nou
euros per als de la tercera, passant pels
dotze euros que pagaran les terrasses
que es trobin en carrers de la categoria
intermitja.
Franquès va remarcar també que
aquesta nova taxa s’aplicarà un cop
s’aprovi definitivament, i sobretot, tenint
en compte la superació de l’estat d’alarma. Cal recordar que no es va procedir
al cobrament mentre els bars i restaurants van estar obligats a tancar. L’ar-

gumentació no va convèncer a l’oposició, que va acabar conduir a Junts per
Altafulla fins a l’abstenció “perquè la
taxa s’hauria d’eliminar almenys durant
l’estat d’alarma”, va assenyalar Hèctor López Bofill. Per la seva banda, el
grup majoritari a l’oposició, Alternativa

Altafulla (AA), hi va votar en contra. El
regidor Francesc Farré va defensar que
“no té sentit aplicar una rebaixa de les
tarifes” d’ocupació de la via pública per
part de bars i restaurants “quan en el
Ple extraordinari anterior se’n va aprovar la seva exempció”. •

Amplien amb 36 nous nínxols el cementiri

U

n dels punts que també van tirar endavant en el passat ple ordinari del 25 de maig, va ser una modificació de crèdit, per valor
de 147.355,99 €, 30.337,38 € dels quals serviran per finançar l’ampliació del cementiri municipal. La resta, 30.456,88 € es destinaran
a les obres de remodelació de la Violeta, i 86.561,73 €, als treballs
de millora de la xarxa de sanejament al barri dels Munts.
Quant a la millora del cementiri, s’hi han construït un total de 36
nínxols nous que se sumaran als 685 actuals i als 30 columbaris
per dipositar-hi urnes amb cendres. Es tracta d’una actuació que
ja estava planificada en l’anterior mandat i que es preveia executar
aquesta Setmana Santa. En no poder-ho fer per la crisi del coronavirus, s’han reprès ara les obres, i amb caràcter d’urgència, ja
que s’havien malmès alguns nínxols i s’havia hagut de traslladar
les restes que hi havia a d’altres espais. Està previst que a mitjan
de juny finalitzin els treballs, a càrrec de l’empresa Ertac. / Foto:
Ajuntament •

Breus
L’Ajuntament destina més de
8.000 euros a comprar nous
EPIs per als treballadors
municipals
Mitjançant la Diputació de Tarragona,
l’Ajuntament d’Altafulla va adquirir
material divers de protecció per als
seus treballadors d’una manera conjunta amb d’altres administracions
tarragonines. Es tracta de reforçar
els equips que ja tenia l’Ajuntament, i
garantir que tinguin prou estoc per fer
front al retorn dels treballadors a cadascuna de les instal·lacions municipals on presten els seus serveis. Des
de la Diputació, s’ha comprat material per un total de 400.000 euros, la
majoria sufragats pels ajuntaments
que, en el cas d’Altafulla la inversió
ha estat de 8.000 euros, mentre que
una part l’ha costejat la Diputació per
ús del mateix ens supracomarcal. •

Ajuntament
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Millores en la xarxa de sanejament del Passeig del Fortí i
el Parc de Voramar

a regidoria d’Urbanisme i Obres Públiques, que encapçala la coalcaldessa Alba Muntadas, ha reprès els
treballs de millora de la xarxa de sanejament del Passeig del Fortí i el Parc de
Voramar, que es van haver d’ajornar per
la Covid-19.
Els treballs van a càrrec de l’empresa
Gilabert Miró SA, adjudicatària del projecte, i la inversió és de 79.818,56 € amb IVA,
per sota del preu de licitació que es va situar en els 86.561,73 € amb IVA. Està previst
que aquestes obres finalitzin a mitjan de
juny, amb la mínima afectació per al trànsit i el veïnat. Cal remarcar també que s’ha
incorporat un annex al Pla de Seguretat i
Salut que inclou les mesures preventives
dictaminades pel Ministeri de Treball per
evitar el risc de contagi de Covid-19.
L’objecte del contracte és l’execució
de les obres necessàries per tal de millorar la capacitat de la xarxa de clavegueram dels Munts. Aquest reforç
consisteix en la construcció de dos nous
trams de col·lector al Passeig del Fortí
amb canonada de polietilè d’un diàmetre
de 400 i els seus respectius pous; la renovació del tram de col·lector que uneix
el carrer de les Termes amb el carrer de
la Serra Vilaró, amb una altra canonada
de polietilè d’un diàmetre de 400, i també, amb els seus corresponents pous.

La finalitat d’aquestes obres és la
de dotar d’una capacitat suficient a la
xarxa existent per a què absorbeixi
les aigües residuals provinents de
la nova construcció de 46 habitatges projectats per la companyia Solvia
al barri dels Munts, i al mateix temps,
redistribuir la xarxa de sanejament del

Fortí per minimitzar el cabal de l’actual
col·lector.
La coalcaldessa d’Altafulla, Alba Muntadas, ha assenyalat que “amb aquest
projecte donem forma als nostres esforços per comptar amb una xarxa de sanejament d’aigües residuals de primer nivell”.
La coalcaldessa també ha recordat

que la intervenció està finançada en la
seva totalitat per la Junta de Compensació dels Munts, i que, corresponen a
les obres fora d’àmbit dels 46 habitatges de Solvia que s’havien acordat amb
l’Ajuntament per tal de poder executar
les obres d’urbanització i edificació dels
Munts. / Foto: Ajuntament •

Breus
BASE amplia els terminis per al pagament
dels impostos suspesos pel coronavirus
BASE Gestió d’Ingressos, l’organisme autònom de la
Diputació de Tarragona que s’encarrega de gestionar
els ingressos delegats per ajuntaments, ens independents i altres administracions, va suspendre la recaptació dels tributs el passat mes de març. Ara la reprèn
ampliant els terminis per realitzar els pagaments en un
o dos mesos en funció del tipus de tribut i de l’ajuntament en qüestió. La mesura té com a objectiu facilitar
que les famílies, els autònoms i les empreses puguin
complir amb les seves obligacions tributàries. La ciutadania pot consultar si opta a algunes de les mesures
que BASE ha impulsat per pagar els tributs i els altres
ingressos de dret públic a través del portal web www.

base.cat. Cal recordar que la reobertura de les oficines
d’atenció al públic està prevista per al pròxim 8 de juny,
i que durant els següents set dies s’aniran reobrint de
manera progressiva tots els punts d’atenció amb el
nou servei de cita prèvia ja incorporat per complir amb
els protocols de seguretat. En el cas d’Altafulla, l’oficina s’ubica a la plaça Martí Royo, 7, a l’edifici Muralla,
local 4. El telèfon d’atenció al públic és el 977 65 61 09.
Altafulla destinarà 50.000 euros a
l’arranjament de voreres
Les voreres malmeses d’Altafulla tenen els dies
comptats. Si més no, les que estan més afectades pel
desgast o directament han patit algun desperfecte en
els últims temps. Aquesta és la voluntat del consisto-

ri altafullenc, que destinarà 50.000 euros a resoldre
les incidències en aquests elements de la via pública.
Una aportació de les arques municipals que podrà ser
ampliada en un futur, ja que previsiblement en aquesta primera intervenció no s’arribi a arreglar totes les
voreres que necessiten una actuació. La regidora de
Via Pública, Inma Morales, va remarcar que s’ha afavorit la participació ciutadana en la decisió d’aquests
treballs arran d’una enquesta per conèixer l’opinió
dels veïns i les veïnes. D’aquesta manera es podrà
actuar en aquells indrets on els ciutadans consideren
que és més urgent actuar. Com ha succeït en tots els
àmbits, la crisi pel coronavirus ha fet posposar o alentir algunes actuacions com aquesta, però el consistori
confia poder engegar les obres en breu. •
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L’Ajuntament habilita un espai
web específic per als ajuts a
persones i empreses

Oberta la convocatòria a les ajudes per al
pagament del lloguer 2020

E

L’

Ajuntament d’Altafulla ha habilitat
un espai específic al web municipal amb tota la informació de
l’Administració local, autonòmica i central que fa referència als ajuts a persones, famílies i empreses per fer front a
la crisi social i econòmica provocada per
la COVID-19. L’enllaç directe a aquest
espai és www.altafulla.cat/ajuts. També
s’ha habilitat un correu electrònic ajuts@
altafulla.cat per a fer qualsevol consulta
que tingui a veure amb les ajudes i les
mesures per fer front als efectes del coronavirus.
A tall d’exemple, s’hi poden trobar les
bases específiques per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència

competitiva destinades al sector comercial i de serveis afectats econòmicament
per la crisi sanitària de la COVID-19 ,
aprovades per l’Ajuntament d’Altafulla
per un import de 88.000 euros, així com
també els ajuts econòmics per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat
econòmica derivada de la pandèmia del
coronavirus.
En aquest mateix espai, es pot consultar les ajudes aprovades per les Administracions autonòmica i central, així
com també tota la informació recollida
en aquest sentit per la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, entitats de les quals
en forma part l’Ajuntament d’Altafulla. •

l Consell Comarcal del Tarragonès
ha reobert l’Oficina d’Habitatge coincidint amb el termini per presentar les
sol·licituds per a la concessió, en règim
de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per
a l’any 2020, amb la finalitat de facilitar
l’accés a la convocatòria, que estarà
oberta fins el dia 3 de juliol.
Aquests ajuts busquen facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en
règim de lloguer a sectors de població
en risc d’exclusió social. S’hi poden acollir aquelles persones que siguin titulars
d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent
al territori de Catalunya i compleixin els
requisits de la convocatòria.
L’import màxim de la renda mensual
de l’habitatge és, al Camp de Tarragona,
de 500 €/mes. (900 € en cas de famílies
nombroses o que algun membre tingui
concedida una discapacitat). L’ajut es
tramitarà preferentment per via telemàtica a través de la web de la Generalitat.
Per tramitar-la presencialment, s’haurà
de demanar cita prèvia. Aquesta convocatòria coincideix, i és compatible, amb
els ajuts especials COVID que es presenten exclusivament de forma telemàtica.
Només es donarà una única cita
prèvia per la presentació de tota la documentació d’una sola persona. Per assistir a la cita s’haurà de guardar unes
normes mínimes de seguretat, i és obligatori portar mascareta. Per a més informació, podeu consultar el web www.
tarragones.cat.

Nova recàrrega de les targetes moneder per garantir els
ajuts de menjador
Les targetes moneder de prepagament
que el Consell Comarcal del Tarragonès
va distribuir als diferents ajuntaments de
la comarca, com el d’Altafulla, per tal de
poder garantir els ajuts de menjador durant aquest període en el qual els centres
estaran tancats, s’han recarregat automàticament amb els imports corresponents al període del 25 de maig al 21 de
juny, amb un import total de 80 euros. A
Altafulla ha beneficiat a un centenar de
famílies.
Les targetes estan precarregades
amb un import que correspon a un ajut
de 4 €/dia, pels dies que estan tancats
els centres, independentment del tipus
d’ajut garantit que tinguessin. La targeta moneder pot utilitzar-se en qualsevol
establiment d’alimentació que disposi
de terminal punt de venda (TPV). Es pot
gastar en una sola compra o en diverses
fins a l’esgotament del saldo.
La targeta permet comprar a tots
els establiments alimentaris que tinguin
datàfon i cal comprar aliments bàsics
com verdura, fruita, ous, carn, peix, pasta, arròs, cereals, llegums, llet i derivats
làctics com els iogurts, pa, oli, sal, sucre,
xocolata i fruits secs. No es pot comprar
begudes amb sucres (evitar també els
sucs ja que es poden consumir directament amb la fruita), ni altres tipus de
begudes (com begudes alcohòliques,
begudes energètiques,...), etc. •
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Breus
L’Ajuntament replantejarà el projecte
de centre de dia arran de la Covid-19
El gran projecte del mandat a Altafulla, la construcció
d’un centre de dia a la vila, haurà d’esperar. L’equip de
govern ha decidit posar-lo en pausa per poder adaptar-lo a les noves normatives que segurament sorgiran arran de la crisi de la Covid-19. Centres de dia i
residències de gent gran han estat dels focus més
afectats per la pandèmia i previsiblement s’hauran
de fer canvis perquè aquestes instal·lacions comptin
amb més espais i permetin afrontar situacions com
les viscudes. Amb requisits de distanciament social,
confinament i possible aïllament d’usuaris contagiats. Dissenyar ara un centre de dia que en uns mesos
quedi obsolet perquè no compleix els nous protocols

post-covid, seria una “temeritat”. Així ho va qualificat
el coalcalde d’Altafulla i responsable d’Acció Social,
Jordi Molinera. Alhora, Molinera va assegurar que
construir un centre de dia a Altafulla continua sent
el gran projecte del mandat i que en cap cas se li ha
posat fre. Actualment s’està en converses amb el Departament d’Acció Social i Famílies de la Generalitat
per conèixer de primera mà quins canvis es preveuen
en la normativa dels centres assistencials i poder-los
aplicar en el nou centre.
El casal d’estiu d’Altafulla tirarà
endavant malgrat les restriccions
Altafulla també comptarà enguany amb el seu casal d’estiu malgrat les restriccions obligades per la

pandèmia del coronavirus. Se seguiran les directrius
marcades des de la Generalitat per tal de dur a terme activitats de lleure infantil i juvenil amb la màxima
seguretat. En un document enviat per l’administració
catalana als ajuntaments es relacionen un seguit de
recomanacions basades en la flexibilitat per adaptar-se als canvis que vagin sorgint, a les noves mesures que s’hagin de prendre de manera progressiva
i tenint en compte cada territori. A Altafulla es té clar
que el casal d’estiu es podrà fer i que és necessari
dur-lo a terme, tal com va assegurar el coalcalde i
responsable d’Acció Social, Jordi Molinera. Això sí,
es reduirà el nombre d’usuaris. En les properes setmanes s’anunciarà la programació. •

Vivienda unifamiliar en El Castellot (La Riera de Gaià) de 3 habitaciones
dobles, un baño, un comedor y cocina independiente, con un terreno al
lado de la vivienda de 470 m2 con piscina y árboles en el cual se puede
construir una vivienda o ampliar la existente. Superficie terreno :1.000 m2.

330.000 €
OPORTUNIDAD! Piso situado en el centro de Altafulla de 85m2.

Muy luminoso, con calefacción de gas. Tiene 4 habitaciones: 3 individuales y una doble. Cocina independiente con galería y 2 baños completos.
Terraza amplia y plaza de parking pequeña.

159.000 €
Vivienda unifamiliar en zona tranquila de Altafulla.
El terreno donde está ubicada la vivienda es de 508m2, la zona de jardín
alrededor de la vivienda es muy amplio. La vivienda tiene una superfície
construïda de 150m2, 4 habitaciones, 1 aseo, 1 baño, cocina independiente, comedor, garaje y una terraza desde la cual se ve el mar.

279.000 €

Vivienda adosada totalmente reformada en Altafulla.
Dispone de un comedor, una cocina independiente de buenas
y un aseo.
Patio
una barbacoa.
Oportunidad procedentedimensiones
de Banco!!!
Venta
detrasero
últimasy jardín
7 casascon
adosadas
obra nueva
Dos habitaciones
dobles,
una habitación
individual
un baño.
en Altafulla. Muy bien situadas, Luminosas
y muy amplias.
4 habitaciones,
comedor
cony salida
a jardín
Tienepara
garaje.
airepiscina
acondicionado.
privado, cocina totalmente equipada, garaje
dosCalefacción
vehículos ycon
grangasoil
jardínycon
comunitaria.
200.000 €
Desde 298.000€
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Tornen les visites al Castell dels Montserrat

E

l Castell d’Altafulla va tornar a ser
visitable el passat dissabte 30 de
maig. D’aquesta manera, la regidoria de Turisme ha reprès les visites
guiades a aquesta fortificació del segle
XI després d’haver-les cancel·lat arran
de la pandèmia pel coronavirus. Ho ha
fet complint amb les mesures i garanties de seguretat que marquen les autoritats sanitàries. Així, les visites es duen
a terme amb grups reduïts fins a un
màxim de quinze persones amb l’objectiu de mantenir la distància de dos
metres que recomanen els protocols de
desconfinament. Les visites es desenvolupen en diferents torns a les 10, 11,
11:45 i 12:30 hores. Cal fer la reserva
de plaça prèviament al correu electrònic nbarba@altafulla.altanet.org.
La visita, amb una durada d’uns 30
minuts, recorre el jardí de davant de la
façana nord, els espais comuns de la
planta baixa del pati d’armes, l’escala
entre planta baixa i planta primera i el
replà de l’escala amb galeria renaixentista ubicat a la planta primera. El Castell d’Altafulla o palau dels Montserrat,
que data de l’any 1059, és un gran
edifici de planta poligonal irregular amb
cossos sobresortints a les cantonades
a manera de torres coronades per merlets, i diferents elements arquitectònics
que li donen un aspecte de fortalesa.
Al centre disposa d’un pati interior
la part alta del qual té una magnífica
galeria renaixentista. En el seu estat
actual és difícil entreveure si conserva
elements arquitectònics d’època ro-

mànica, ja que la construcció ha sofert
nombroses modificacions al llarg del
temps, sobretot al segle XVII, moment
en què es va renovar la major part de la
seva estructura.
El Castell d’Altafulla, de titularitat privada i propietat del Marquès de Tamarit

i família dels Montserrat, és visitable al
públic general des de l’octubre de
2019 arran de l’acord que es va tancar
entre la propietat del Castell, l’Ajuntament d’Altafulla i la Direcció General del
Patrimoni Cultural del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya,

tal i com així ho confirma una resolució
amb data de 7 de maig de 2019, que
obliga a fer visitable un edifici declarat
com a Bé Cultural d’Interès Nacional
segons la Llei 9/1993 sobre el patrimoni
cultural català, com és el cas del Castell
d’Altafulla. •

ATECA inicia una campanya per a la promoció del comerç local
fidelització anomenada ‘Amic d’Altafulla’, que ofereix descomptes, promocions i ofertes dels comerços, empreses, professionals, restaurants i hotels
d’Altafulla. Una targeta amb la qual
es pot contribuir a un consum sostenible i de proximitat, i que es pot
aconseguir de manera gratuïta omplint
el formulari de l’enllaç www.ateca.cat/
amics-daltafulla.

L’

Associació Turística d’Empresaris i
Comerciants d’Altafulla (ATECA) ha
impulsat una nova campanya per ajudar
al comerç d’Altafulla i als seus associats
a sortir de la crisi econòmica provocada
per la pandèmia del coronavirus. Des de
l’associació empresarial es vol conscienciar a la ciutadania sobre el paper tan
important que juga en el procés de recuperació del teixit comercial, a través d’una crida a les xarxes socials on

s’utilitzen etiquetes com #joajudoalpetitcomerç o #jofaigpoble.
Dins d’aquesta campanya, l’entitat
i els establiments associats realitzaran
diferents activitats i iniciatives, com promocions o avantatges en forma de descomptes, per promoure l’economia, tal
com ha assenyalat el president d’ATECA, Josep Maria Lloret. Els potencials
clients es podran adherir a aquestes
promocions a través d’una targeta de

Suma d’esforços per teixir
estratègies conjuntes
Aquest és l’objectiu comú de l’Ajuntament d’Altafulla i ATECA després de
les reunions mantingudes fins ara per
ambdós organitzacions on han quedat
palesos els moments d’incertesa tant
de l’evolució de la pandèmia com de les
restriccions que es mantindran durant
els propers mesos, i que dificulten les
previsions sobre com es desenvoluparà
la temporada turística al municipi. Amb
tot, tant els empresaris com l’Ajuntament estan d’acord que cal estar preparats per a una reactivació del sector en el
moment que es relaxin les restriccions i
s’acabi l’estat d’alarma. Per això, des de

l’Ajuntament, s’ha insistit en la necessitat
de “garantir una destinació segura”.
En paraules de la coalcadessa Alba
Muntadas, s’ha deixat clar que “plegats
hem de treballar en aquesta línia de poder protegir la seguretat i la salut de les
persones a la nostra destinació i instal·
lacions, si bé, de moment, podem assegurar que des de l’Ajuntament ens hem
esforçat molt en controlar aquelles situacions de risc que comportessin cadenes
de transmissió, i el resultat és que avui
Altafulla és una destinació segura que té
un índex de contagis per sota de la mitjana de la demarcació”. Per la seva banda,
el president d’ATECA, Josep Maria Lloret, ha agraït el compromís de l’equip de
govern “en la defensa de l’economia que
el sector turístic genera i que ho consideren del tot necessari per al benestar
del poble”.
La regidora de Turisme, Natalia Sanz,
ha recordat que “les reunions amb
ATECA es continuaran convocant per
abordar conjuntament diferents accions
enfocades al turisme familiar i de proximitat, que valora la qualitat i respecta el
nostre entorn”. •

Turisme
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L’Oca del Baix Gaià, nova campanya per promoure la vila

E

l joc de l’oca és el motiu recurrent
d’una nova campanya per promoure el comerç i el turisme local
a Altafulla i a la resta de la subcomarca.
“L’oca del Baix Gaià” l’han creada tres
empreses del món de la comunicació de
casa nostra i compta amb el suport de
l’Ajuntament d’Altafulla que hi destinarà
recursos i en farà difusió. En una primera
fase de la campanya s’ha previst destinar 1.000 euros per sortejar en forma
de xecs entre totes les persones que facin despesa al municipi, com ha explicat
la regidora de Comerç i Turisme, Natalia
Sanz.
En un primer moment, l’Ajuntament
preveia impulsar dues campanyes diferenciades, una per turisme i l’altra per
comerç, però amb la proposta dels empresaris locals van decidir fer aquesta
iniciativa conjunta que esperen sigui un

èxit i contribueixi a donar una empenta
al teixit comercial i turístic local. És
la idea que va moure els impulsors del
projecte a tirar-lo endavant.
La campanya de l’oca començarà
el 8 de juny i preveu desenvolupar-se
en diverses fases amb diferents accions
que facin interactuar tant veïns com visitants amb la vila i el seu teixit comercial.
Així mateix es vol fer extensiva aquesta
iniciativa a la resta de la subcomarca del
Baix Gaià i establir sinergies entre els diferents municipis.
Per prendre part, els establiments
que ho desitgin només han d’adherir-se
a la campanya que ja està començant a
córrer a les xarxes socials i adreçar-se a
la regidoria de Comerç i Turisme. L’Oca
del Baix Gaià compta amb el patrocini
de l’Ajuntament d’Altafulla i el suport
de mitjans de comunicació com Alta-

Breus
La Diputació de Tarragona
promou un turisme de
proximitat i seguretat a la
Costa Daurada
El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha engegat unes
campanya centrades en els mercats
català i nacional, i en la seguretat que
els pot proporcionar en el context
actual passar les vacances prop de
casa. La promoció del territori s’estendrà fins a la primera setmana del
mes de setembre amb una inversió
global de 490.000 euros. Els lemes de
les campanyes són ‘Costa Daurada,
com sempre’, i ‘Terres de l’Ebre, recomencem’. L’objectiu del primer és
ressaltar els “valors d’un territori que
no ha canviat”, i el record que genera
entre aquells turistes que ja l’han recorregut. Mentre que en el segon cas,
s’ha posat el focus d’atenció “en una
destinació on la natura i els espais a
l’aire lliure són l’element central” i es
converteixen en un escenari de retro-

bament entre totes aquelles persones
que han estat distanciades durant el
confinament.

Comerç posa en marxa un
curs de formació sobre la
Covid-19
La regidoria de Turisme, Comerç i
Emprenedoria de l’Ajuntament d’Altafulla va organitzar a finals de maig
una formació telemàtica per assessorar a l’empresariat i als autònoms dels
diferents sectors del teixit comercial
de la vila sobre la normativa vigent
en l’àmbit del coronavirus. D’aquesta manera es va voler ajudar-los per
complir amb les garanties de seguretat, la dels seus treballadors i la dels
seus clients un cop obrissin les portes del seu establiment. La iniciativa,
que duia per nom ‘Altafulla, lliure de
Covid’, va tenir una durada per sessió
de 90 minuts. •

fulla Ràdio, la Plaça del Pou, TAC 12,
Diari de Tarragona, la revista Viu a Fons
i Torredembarra Actualitat. Així mateix
es compta, com a cara visible, amb la

col·laboració de l’actriu Ares Teixidó,
que té un nodrit grup de seguidors a
les xarxes socials, ja n’és una influencer
destacada. •
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Un any de canvi i un estiu diferent

Jordi Molinera Poblet # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC
El passat 26 de maig va fer un any de les
darreres eleccions municipals, on l’EINA-ERC vam obtenir la victòria gràcies al
suport del 32% del poble. Els i les republicanes ens presentàvem amb l’objectiu
d’assolir el canvi a Altafulla, per fer les coses d’una manera més participativa i plural, i ara veiem que
governar en equip no només és possible: és més necessari
que mai.
Els 7 regidors i regidores del govern republicà i del canvi
hem afrontat, amb l’ajut de molts veïns i veïnes, la gestió més
complicada que mai hauríem pogut imaginar: una pandèmia a
escala global. Ara, a les portes de l’estiu, sembla que el pitjor ja

ha passat, i toca començar a reactivar-se. La Brigada ja fa setmanes que està reactivada, posant al dia els carrers del poble.
D’altres serveis com les Llars d’Infants, la Biblioteca o el mateix
Ajuntament tornen, de manera diferent, a la seva activitat.
Ens hauria agradat, en aquests moments complicats i
com he vist a altres poblacions, poder comptar amb la complicitat de l’oposició. No calia compartir el 100% de l’estratègia, però hem comprovat que la principal preocupació d’alguns era aprofitar la crisi per desgastar el govern del poble.
Legítim, però lleig. Per això vam optar en centrar-nos a fer allò
que creiem que havíem de fer, com aprovar els ajuts socials a
famílies i a les empreses o reactivar l’economia del poble amb
noves inversions de l’Ajuntament.

Nosaltres continuarem treballant per fer més poble. De
manera segura i sense por. Això vol dir mantenir part de la
programació cultural (com el Festival de Música o l’Altacústic)
amb criteris de seguretat per veure vives les nostres places,
fer campanyes de promoció del comerç i cercant turisme de
proximitat, tenint preparada la platja de manera sostenible i
atractiva per gaudir-ne tots i totes, treballant amb les entitats
per organitzar els Casals d’Estiu per la canalla que s’ha portat
tan bé en aquest llarg confinament... Aquest serà un estiu
diferent. Però hi ha res millor que un estiu a Altafulla? Aprofitem-ho! •

Hi ha necessitats i diners però manca voluntat
Francesc Farré Camps # Alternativa Altafulla - AA

En pocs dies estarem ja a l’estiu però la
imatge d’Altafulla aquest 2020 és molt diferent de la d’anys anteriors. Si no hi ha
ensurts, el gruix del turisme habitual i de
segones residències no vindrà fins juliol. I
què es trobaran? Una platja “natural” amb
menys sorra i sense dutxes, rentapeus ni papereres, una piscina sense dutxes ni vestuaris i si van als bars i restaurants del
poble veuran que hi ha més terrasses i taules espaiades i vist
com ha anat aquest confinament potser no es veuran tantes
mascaretes ni distàncies socials com seria aconsellable. Arribem a la tercera fase i esperem la “nova normalitat” però per

a moltes famílies i negocis aquesta “normalitat” ve acompanyada d’una forta recessió. Les administracions han d’ajudar
però d’una forma efectiva, no serveix de res destinar 88 mil €
en ajuts en el mateix ple que va aprovar més de mig milió per
altres partides menys urgents i en què es va donar compte
d’un romanent de 800 mil € en un consistori sense cap deute.
Potser el govern municipal creu que amb la “nova normalitat” ja haurà passat tot i poden fer volar coloms. No
s’entén la limitació dels ajuts ni que després d’aprovar-se
l’exempció de taxes per l’ocupació de terrasses ara s’hagi
aprovat amb urgència que els bars i restaurants tornin a pagar taxes aquest estiu, encara que siguin molt més baixes.

Com a mesura de suport, Alternativa Altafulla ha defensat
que no s’hauria de cobrar res per les terrasses al llarg de
tot 2020 i fins que es torni a la normalitat anterior al mes
de març. També demanem que en els dos mesos que han
estat els comerços amb les persianes baixades no s’ha de
cobrar la brossa. Però el govern d’Eina-PSC-ARA ha dit que
no. Què en pensen els comerciants i establiments turístics?
Ja van fer una carta de protesta a l’ajuntament i preocupació
per la realitat que tenen aquest estiu i per una platja sense
serveis i amb poca sorra que agrada només a uns pocs. Ara
sembla que aquesta carta va ser un error i que res millor que
pagar taxes i jugar a l’Oca. •

El govern Frankenstein

Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla - JxA
El balanç del govern de l’Eina-ERC, Ara i
PSC un any després de les eleccions, i tot
i tenir en compte les dificultats ocasionades per la pandèmia, no pot ser més desolador. Fins i tot abans de la irrupció del
Covid-19 i a tenor dels pressupostos presentats ja es podia constatar que no hi havia cap política
clara per a Altafulla en aquesta acció governamental. No és
estrany, perquè l’obsessió de l’alcalde Jordi Molinera d’assumir el poder tot excloent l’altra gran formació independentista, Junts per Altafulla, el va forçar a uns pactes contra natura

amb dues formacions que sobre el paper tenien un programa
polític incompatible amb el de l’Eina-ERC. El govern d’Altafulla va patir d’un vici originari d’ençà de la seva fundació. Era
incompatible governar amb el PSC del 155 en la qüestió nacional, com es va demostrar després de la sentència del
Tribunal Suprem contra el lideratge independentista de l’1-O,
i és incompatible governar amb Ara Altafulla en la qüestió
econòmica com s’està corroborant aquests dies amb la gestió dels ajuts al comerç i la preparació de la temporada turística.
En relació a aquest darrer punt és evident que no es pot

acceptar (i potenciar) la regressió de la platja d’Altafulla, el
principal reclam turístic del nostre municipi, i proposar a la
vegada un projecte de creixement econòmic que generi llocs
de feina i prosperitat. És decebedor que la regidora d’Ara-Altafulla, Natàlia Sanz, no hagi fet valer el pes del seu vot determinant per confegir la majoria de govern en un sentit que
afavoreixi l’activitat turística i comercial que continua essent
la nostra principal font de riquesa. En definitiva, el tripartit
ERC, Ara, PSC, està condemnat a esdevenir un artefacte inestable que prosseguirà de crisi en crisi en la seva successió
de polítiques erràtiques i contradictòries. •

Mirant cap endavant amb ganes de seguir servint!
Inmaculada Morales Navarro # Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC

Estem acabant el primer any de nou govern municipal, sortit de les eleccions del
darrer diumenge de maig de l’any passat.
Per a mi el primer any com a regidora de
via pública i mobilitat, gent gran, cura dels
animals. Després de tants anys com a policia municipal, —de
tracte amb els convilatans— puc dir, amb tota sinceritat, que
ara com a regidora estic complint aquell lema de la nostra
campanya electoral: “Sempre al servei dels veïns”. He anat
explicant, des d’aquesta pàgina reservada a cada grup muni-

cipal, el que he anat fent dins del nostre govern, del PSC amb
Eina (5 regidors) i Ara. Obrir els carrers Mestral i de Baix; eixamplar l’aparcament a la plaça de les Àmfores. Posar a concurs i decidir les empreses que podaran els arbres, enjardinaran els parcs infantils. Durant les setmanes de confinament
hem generalitzat el “Bon dia”, per tal de donar suport a cada
persona gran del poble que ha necessitat un voluntari. Vam
saber respondre a l’emergència!
Tota la feina, tota la coordinació que vam ser capaços de
fer no l’oblidaré mai, mai. Ja en fase 2 de desconfinament i a

punt de la 3, torna tirar endavant el que m’afecta més directament: en via pública, arranjar les voreres del carrer de Dalt;
traslladar el parc infantil de la Caputxeta al pati de les Teresa
Manero i ubicar-hi un pipi-can. El de Baix a Mar, a l’espai que
va ocupar el mercadet al carrer del Vinyet. Acabada de reincorporar la Brigada ja ha traslladat el senyal que enlletgia les
fotografies del Pont de Mar. Us convido a compartir el retorn
a la normalitat de la vida del nostre poble: a les terrasses de
bars i restaurants, als actes culturals, passejant, anant a la
platja. Fent poble! •

Fòrum
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Seguimos trabajando para cumplir nuestro programa
Solange Lillo # Ara Altafulla

Desde la formación del gobierno el 13 de junio de 2019, muchas cosas han comenzado a florecer en Ara Altafulla. La entrada de
Natalia Sanz con un apoyo de 192 votos ha
dado a Ara Altafulla alas, teniendo gran
peso en la toma de decisiones. Se puede
decir que hemos logrado entrar con un gran apoyo de nuestros
ciudadanos. Son muchos los pequeños pasos que se han podido dar. Uno de los primeros era acercar el Ayuntamiento a nuestros ciudadanos trasmitiendo transparencia e información contínua acerca de todas las gestiones que se realizan. Así mismo
dar un acceso más fácil a ciertos trámites que solo eran presenciales y hoy se pueden solicitar de manera telemática.

En el sector turístico se han comprado audio guías y se ha
preparado parte del museo como oficina de turismo enfocadas
especialmente para familias y dar a conocer los encantos de
nuestro pueblo. Otro de los proyectos para este primer año es
el trabajo para avanzar en las mejoras del comercio altafullense,
trabajando codo con codo en conjunto con ATECA que son el
fiel reflejo de las necesidades específicas que tiene el comercio
del pueblo. En las circunstancias actuales. Muchos otros proyectos han quedado paralizados para dar prioridad a la situación
presente. En estos tres últimos meses se ha tenido que trabajar
de manera intensa en las medidas que se tomarían para ayudar
a nuestro comercio local. Esto ha llevado a tomar diferentes medidas de alivio. Crear las bases de ayudas para los comercios,

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

ampliación del 100 % de las terrazas y disminución de las tasas
de éstas en un 70%.
Además, se ha añadido para este año cuatro informadores
turísticos para la playa. Encargados de gestionar el buen funcionamiento de las medidas relacionadas con la COVID- 19 y al
mismo tiempo dar información turística. Seguimos trabajando de
manera paralela para cumplir nuestro programa. Uno de nuestros proyectos más fuertes es adecuar las aceras y calles para
poder tener un cómodo acceso en la vía pública de sillas de
ruedas y carritos, unificar Brisas del Mar con el resto de Altafulla
y hacer partícipe un núcleo urbano que no está unido a él. Y
reparar o modificar la depuradora de Brisas del Mar. •
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Es recupera una part de la programació d’estiu que s’adapta a
les mesures sanitàries

L

es regidories de Cultura, Festes i Turisme de
l’Ajuntament d’Altafulla, de la mà dels edils Gemma Maymó, Àlex Cañas i Natalia Sanz, han decidit reactivar aquells actes per als mesos de juny, juliol
i agost que puguin complir amb les mesures sanitàries
per la pandèmia de la Covid-19.
D’aquesta manera, es cancel·len els esdeveniments
que es desenvolupen a peu dret i que no es poden
canviar ni adaptar de format com ara la Nit de Bruixes,
la Fira d’Artesans, els correfocs i les cercaviles d’estiu,
les diades castelleres, l’Afterbeach, la Cantada d’Havaneres, i la Ballada de Sardanes, entre d’altres.
D’altra banda, es mantenen els actes previstos
que permeten un control d’aforament i una adaptació
a les mesures de seguretat que marca el pla de desescalada i la situació de nova normalitat.

L’Agenda d’Estiu
20 de juny, a les 20 h. Plaça de l’Església. Projecció
del documental de David Arasa “Quan el moviment
va per dins. Altafulla”. Dona el tret de sortida a les
activitats d’estiu i tanca aquesta etapa de confinament
causat per la pandèmia de la Covid-19.
20 de juny, a les 22 h. Plaça de l’Església. Òpera a la
fresca amb “Liceu a la fresca”.
23 de juny. Revetlla de Sant Joan virtual. Segueix-la a
les xarxes socials de l’Ajuntament.

L’Altacústic és un dels esdeveniments que es mantindran. / Foto: Ildefonso Cuesta

26 i 27 de juny. Nit de bruixes virtual
16 de juliol. Diada de la Mare de Déu del Carme a la
Plaça dels Vents.
16, 17, 18 i 19 de juliol. Altacústic.

Agost (dates pendents). Festival Internacional de
Música.
30 d’agost. Nit de piano i poemes.
Per concretar. Fira de tapes amb cita prèvia.
Per concretar. Fira de productes del Gaià. •

Traslladen el parc infantil de la Caputxeta cap al pati de les Teresa Manero

E

ls veïns de dalt la vila compten amb
un nou espai d’esbarjo infantil al parc
de les antigues Escoles Teresa Manero.
De fet es tracta d’elements ja existents,
ambientats en el conte de la caputxeta
vermella i que es trobaven a la zona del
PIJ. L’espai anterior que acollia aquestes
estructures era més enclotat i ombrívol a
més de trobar-se en un lloc menys accessible. Ara, amb el canvi d’ubicació
s’aconsegueix que estigui a l’abast de
més gent ja que les Escoles es troben en
un lloc de pas més freqüentat i cèntric, com va subratllar la coalcaldessa
Alba Muntadas.

La intervenció en l’àmbit de les Escoles Teresa Manero ha consistit en l’arranjament de la jardineria i l’eliminació d’un
muret que separava l’antic pati de la llar
d’infants Francesc Blanch. Aquests treballs han comptat amb una subvenció
del Departament de Territori de la Generalitat, ja que es tracta d’intervencions
favorables a la preservació dels espais
verds. Per la seva banda l’espai que ara
queda buit a la zona del PIJ, es destinarà
a crear un parc de socialització d’animals, tal com va avançat la regidora de
Protecció Animal, Inma Morales. •

Breus
Pla de reobertura dels centres educatius
d’Altafulla
Amb l’entrada a la fase 2, els centres educatius d’Altafulla
van iniciar la seva reobertura amb les mesures sanitàries
marcades pel Departament d’Educació. Així, les escoles
La Portalada i El Roquissar ofereixen l’acollida voluntària,
de 9 a 13 hores, per a les famílies amb alumnes d’Educació Infantil per afavorir la conciliació laboral i familiar. També ofereixen acció educativa presencial voluntària per
l’alumnat de 6è un dia a la setmana, de 9 a 10:30 hores;
tutories individualitzades per l’acompanyament educatiu
i emocional via telemàtica amb tots els alumnes del centre i en cas que la família o tutor/a ho consideri, es concreta amb cita prèvia per realitzar una tutoria presencial
al centre. Quant a l’Institut Altafulla, hi ha servei d’acollida
voluntària per als alumnes de 1r, 2n, 3r d’ESO i 1r de Batxillerat i tutories personalitzades d’acompanyament emocional on cal demanar cita prèvia al tutor o tutora. Per
als alumnes de 4t d’ESO, atenció presencial referent a
l’orientació acadèmica i acompanyament de manera vo-

luntària on també cal demanar cita prèvia al tutor o tutora,
i per als alumnes de 2n de Batxillerat els dilluns, dimarts
i dimecres, atenció presencial i voluntària per a preparar
les PAU. A l’Escola de Música, el curs continua telemàticament per als alumnes. Per als que han de cursar la
prova d’accés a Grau Professional, el centre durà a terme
l’acompanyament per realitzar un seguiment presencial i
orientatiu. I quant a les llars d’infants Hort de Pau i Francesc Blanch s’han reobert als infants des del 8 de juny
amb un seguit de mesures i canvis enfocats, en primer
lloc, a garantir la salut en el nou context. Els grups són
reduïts fins a cinc infants, mentre que l’horari és de 9 a 13
hores i sense servei de menjador.
La Biblioteca Municipal i l’Oficina de
Turisme obren les portes
Dos mesos després, la Biblioteca Municipal i l’Oficina
de Turisme de la plaça dels Vents han obert les seves
portes per reprendre l’activitat i atendre les necessitats
dels veïns i visitants, seguint les mesures de seguretat
que ja s’establien en la fase 1, quan, de fet, ja es permetia

aquesta obertura restringida. De moment, l’únic servei
que pot oferir la Biblioteca és el préstec i retorn de llibres,
revistes i DVD, i sempre demanant cita prèvia a través
dels telèfons de contacte 977 65 11 76 i 608 58 95 30,
o bé a l’adreça electrònica cites.prestec.biblioaltafulla@
gmail.com. Totes dues instal·lacions s’han hagut d’adaptar seguint les mesures de seguretat necessàries per evitar el risc de contagi. Quant a la biblioteca, s’han delimitat dos carrils –un d’entrada i un de sortida, en el camí
d’accés a la porta d’entrada, on s’ha col·locat un taulell
amb pantalla facial. Els usuaris en cap cas podran accedir a l’interior de l’equipament per consultar la col·lecció
general dels seus documents, ni utilitzar la salta d’estudi,
els ordinadors públics o els lavabos. Des de la Biblioteca
Municipal es recomana als usuaris accedir al portal web
d’ARGUS (http://m.argus.biblioteques.gencat.cat/) per
consultar el catàleg dels llibres, revistes i DVD que tenen
a la seva disposició. L’horari del servei és de 10 a 13 hores els dilluns, dimecres i divendres, i de 16 a 19 hores els
dimarts i dijous. •

Esports
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El Centre d’Esports Altafulla és de Segona Catalana

ascens del CE Altafulla a Segona Catalana ja
és una realitat. La Federació Catalana de Futbol
(FCF) va resoldre el passat 27 de maig que els
equips que ocupaven plaça d’ascens directe pugessin de categoria. És el cas del conjunt groc-i-negre, líder del Grup 3 de Tercera en l’última jornada disputada
abans de l’eclosió de la pandèmia del coronavirus, que
va obligar a suspendre totes les competicions territorials.
D’aquesta manera, l’Altafulla posa la cirereta al pastís
a una temporada que s’escriurà en majúscules en la
història del club. El planter dirigit per Raúl Tudela, Jordi
Araus i Eduard Moreno, era líder amb 49 punts, un més
que l’Atlètic Valls i cinc més que el CF Llorenç. Durant el
curs ha guanyat 14 partits i només n’ha perdut 2, ambdós contra el conjunt vallenc, sent l’equip més regular del
grup. El president del club, Francesc Julià, va assegurar
que, encara que els hagués agradat aconseguir-ho en el
terreny de joc, “és un ascens merescut”.

Julià també va apuntar al cos tècnic i als jugadors
com els grans responsables d’aquest ascens històric
a Segona, i també va recordar al grup dirigit pel tècnic Albert Jansà, que va aconseguir pujar de Quarta a
Tercera en la temporada 2013-14. L’èxit actual va co-

mençar a gestar-se amb el triomf al camp de l’Atlètic
Bellvei, seguit de la consolidació a Tercera gràcies
a la feina de diferents entrenadors com Jordi Castro,
Luis Rosado, i finalment, Raúl Tudela. / Foto: Jessica
Colomina •

CORONAS DE PORCELANA EN UNA SOLA VISITA

Tel. 977 651 433

MAINADA 3B

ALTAFULLA

Whatsapp 605158451

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

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

977 65 10 85

Servei de transport per a la gent gran

Escola La Portalada
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

ANADA

ESCOLA ROQUISSAR

AULA DE FORMACIÓ ALDARA
Escola d’Adults

10,25

Carrer dels Munts

977 65 19 69

10,35

Mirador dels Munts

IES ALTAFULLA

977 65 16 62

10,45

Carrer de Santa Marta

Llar d’Infants F. Blanch
Mainada, 2B

977 65 60 31

10,55

Via Augusta/Plaça dels Vents

Llar d’Infants Hort de Pau
Cabana, 2

977 65 21 20

11,00

Carrer de les Esplanes

11,10

Carrer de la Bassa

Esplai de la Gent Gran
C. de Les Bruixes s/n

977 65 21 32

11,20

Ronda d’Altafulla/Carrer de la Cadernera

Biblioteca Municipal
Carrer Vinyet, 1. Baixos

977 65 11 76
608 58 95 30

11,25

Eroski

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

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

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al
TeL. 977 65 00 08 (Re g id o ria d ’Acció So cial i Ciu tad an ia )

Deixalleria de Torredembarra
De dimarts a divendres:
Dissabte:
Diumenge:

De 09 a 13 h i de 15 a 18 h
De 10 a 13 h i de 15 a 18 h
De 09 a 15 h

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

Pol. Ind. ’Roques Planes’ - Tel: 637262258 i 977645819

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

ALTAFULLA RÀDIO

977 65 29 23
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

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

Veterinaris (d’urgències)

977 65 29 08
627 56 39 39
629 71 15 90

A partir de les 20.30 h, consulteu les farmàcies de guàrdia
de Torredembarra

CÀRITAS PARROQUIAL

977 65 15 89
648 14 57 56
629 55 79 45

Pl. Imperial
Tàrraco

Aiguamolls
del Gaià

6:20
7:24
8:15
8:55
9:39
10:19
10:59
11:40
12:15
12:55
13:35
14:15
14:57
15:39
16:17
16:59
17:40
18:15
18:55
19:35
20:15
20:55
21:35

6:48
7:56
8:50
9:31
10:14
10:54
11:35
12:16
12:52
13:33
14:14
14:52
15:34
16:16
16:53
17:37
18:17
18:51
19:31
20:12
20:51
21:29
22:07

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

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

Aiguamolls
del Gaià

7:01
7:44
8:10
9:03
9:43
10:27
11:04
11:47
12:30
13:08
13:45
14:24
15:05
15:46
16:27
17:06
17:48
18:29
19:04
19:44
20:24
21:05
21:45

7:36
8:21
8:49
9:41
10:20
11:04
11:43
12:24
13:07
13:46
14:20
15:00
15:40
16:24
17:05
17:44
18:27
19:07
19:40
20:20
20:58
21:38
22:16

8:04
9:58
11:33
13:00
14:36
16:21
17:56
19:47
21:20
22:50

8:14
10:12
11:50
13:14
14:50
16:35
18:08
19:59
21:30

8:48
10:49
12:29
13:53
15:25
17:11
18:47
20:35
22:04

7:31
9:20
11:00
12:25
14:00
15:45
17:18
19:10
20:43
22:18

8:04
9:54
11:35
13:02
14:36
16:21
17:53
19:44
21:21
22:49

8:16
10:12
11:53
13:14
14:49
16:34
18:07
19:59
21:30

8:50
10:46
12:27
13:48
15:23
17:08
18:41
20:33
22:03

Altf/Tgn
7.02
7.36
8.34
9.01
10.02
10.31
11.02
12.00
12.26
12.58
14.00
14.32
15.01
15.31
15.59
16.31
16.56
17.00
18.00
18.32
18.59
19.29
20.26
20.58
21.02
21.31
22.01
22.34

19.29
20.06
20.34
20.41
21.02
21.47

AUTOCARS

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

Contenidors de piles
Podeu dipositar les piles als contenidors situats a l’Ajuntament, Llibreria
Regal i Paper, Estanc Pijuan, Forn
Martí Ronda, Forn Martí Llevant i
Electrodomèstics Quixalos

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

Altafulla
Parada
Centre
23:29
01:04
02:34
04:34

Centre
Comercial
23:30
01:05
02:35
04:35

Tarragona
Rambla
Vella
23:53
01:28
02:58

Imperial
Tarraco
23:55
01:30
03:00

04:58

05:00

Tarragona
Imperial
Tarraco
00:15
01:45
03:45
05:05

Rambla
Vella
00:17
01:47
03:47
05:07

Altafulla
Centre
Comercial
00:39
02:09
04:09
05:29

Parada
Centre
00:40
02:10
04:10
05:30

AUTOBUSOS

Altf/Bcn
6.02

7.06
7.29
7.34
7.57
8.08
9.02
9.34
10.17
11.05
11.33
12.06
13.06
13.34
14.35
15.03
15.07
15.20
16.37
17.07
17.37
18.07
18.36
19.06

Altafulla
/ Tarragona

Pl. Imperial
Tàrraco

7:31
9:20
10:58
12:24
14:00
15:45
17:19
19:10
20:44
22:18

Període temporada baixa
(alteracions per la Covid-19)

Autocars Penedès

Protecció Civil

• 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

RENFE

TORNADA

Autobusos
nocturns

L12

Altafulla - Tarragona

Recaptació Municipal (Ajunt.)

Plaça del Pou / núm. 210 / juny 2020
Transports

Tarragona - Altafulla

977 65 00 08

v

Feiners

Ajuntament (Plaça del Pou, 1)

• 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

Dissabtes

(

Serveis Municipals

Diumenges i festius

Esports

14
TELÈFONS
I ADREÇES

Per la Covid-19, confirmeu els horaris a
www.autocarsdelpenedes.com

De dilluns a divendres feiners
Trdb
6:20
7:05
7:20
7:40
7:55
8:20
8:40
9:00
9:15
9:45
10:15
10:45
11:15
12:15
12:40
13:10
13:40
14:15
15:15
16:20
16:45
17:15
18:20
19:15
20:15
21:45

Altf
6:24
7:11
7:26
7:46
8:01
8:31
8:46
9:06
9:21
9:51
10:21
10:51
11:21
12:21
12:46
13:16
13:46
14:21
15:21
16:26
16:51
17:21
18:26
19:26
20:21
21:51

Tgn
6:40
7:30
7:50
8:05
8:20
8:50
9:05
9:25
9:40
10:10
10:40
11:10
11:40
12:40
13:05
14:05
14:05
14:40
15:40
16:45
17:10
17:40
18:45
19:45
20:40
22:10

Tgn
6:50
7:35
8:35
9:10
9:45
10:10
11:45
12:20
12:45
13:15
13:45
14:10
14:20
14:45
15:10
15:15
16:15
17:25
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
21:10
22:25

Altf
7:10
7:55
8:50
9:30
10:05
10:32
12:05
12:40
13:05
13:35
14:05
14:30
14:40
15:05
15:30
15:40
16:37
17:45
18:05
18:35
19:05
19:35
20:05
20:35
21:32
22:45

Trdb
7:15
8:00
8:55
9:40
10:10
10:40
12:10
12:45
13:10
13:40
14:10
14:35
14:45
15:10
15:35
15:45
16:45
17:50
18:10
18:40
19:10
19:40
20:10
20:40
21:40
22:50

Trdb
8:20
9:30
11:40
13:45
16:10
17:10
17:55
18:55
19:55
20:55

Altf
8:26
9:36
11:46
13:51
16:16
17:16
18:01
19:01
20:01
21:01

Tgn
8:47
9:57
12:07
14:12
16:37
17:37
18:22
19:22
20:22
21:22

Tgn
9:00
10:30
12:40
14:30
17:00
18:00
18:45
19:45
21:00
21:35

Altf
9:24
10:54
13:04
14:54
17:24
18:24
19:09
20:09
21:24
21:59

Trdb
9:30
11:00
13:10
15:00
17:30
18:30
19:15
20:15
21:30
22:05

Trdb
8:55
10:30
12:00
16:10
17:20
18:45
20:15

Altf
9:01
10:36
12:06
16:16
17:26
18:51
20:21

Tgn
9:22
10:57
12:27
16:37
17:47
19:12
20:42

Tgn
10:00
11:30
13:00
16:50
18:00
19:30
21:00

Altf
10:24
11:54
13:24
17:14
18:24
19:54
21:24

Trdb
10:30
12:00
13:30
17:20
18:30
20:00
21:30

Dissabtes feiners

Diumenges i festius

BASE. Horaris d’atenció de 9 h a 14 h
Dilluns i dijous
Altafulla
Oficina Plaça Martí Royo

De dilluns a divendres
Torredembarra
Oficina Carrer Muralla

Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) ESTACIÓ D’ALTAFULLA / SERVEI METEREOLÒGIC DE CATALUNYA / HORT DE LA SÍNIA (Tamarit) Dades del mes de MAIG

Temperatura màxima

30,6 °C

dia 2

Mitjana mensual temp. màx.

Temperatura mínima
Pluja màxima

24,4 °C

10,6 °C

dia 18

Mitjana mensual temp. mín.

13,9 °C

OBSERVADORS: Jo an Vive s , Llu ís Bru llas , Jo rd i Cu scó
Jo se p Mu n tad e s i Jo se p Maria Au le s

15 mm

dies 10 i 14

Total pluja recollida

35,8 mm

www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html

Desconfinament

Plaça del Pou / núm. 210 / juny 2020
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Quines restriccions es flexibilitzen en la fase 3?

i tot va bé, quan llegiu aquesta
edició, Altafulla es trobarà en la
fase 3 del desconfinament. En
aquesta fase hi ha prevista una co-governança amb les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla per a
la transició a una nova normalitat, i que
permetrà l’aprovació de diferents mesures que flexibilitzen les restriccions
fins ara aprovades en l’estat d’alarma.
A continuació, us expliquem les mesures de flexibilització més significatives en
l’àmbit local:
• Podrà procedir-se a l’obertura
d’establiments i locals comercials
minoristes i d’activitats de serveis
professionals amb independència de la seva superfície útil
d’exposició i venda, sempre que
es limiti el seu aforament al 50%.
• Es permet l’obertura al públic de
les zones comunes i les zones recreatives dels centres i parcs comercials, limitant el seu aforament
al 40%. Així mateix, l’aforament

dels locals i establiments comercials situats en els mateixos es fixa
també en un 50%.
• En matèria d’hostaleria i restauració, es permet el consum en barra
sempre que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat
entre clients o, en el seu cas, grups
de clients, de dos metres. D’aquesta manera, s’estableix un règim
equivalent al permès per al consum
en taula, per al qual es manté una
distància de dos metres entre taules o agrupacions de taules. Així
mateix, es permet que les terrasses a l’aire lliure obrin al 75% de
la seva capacitat permesa.
• Pel que fa als hotels i allotjaments
turístics es permet l’obertura al
públic de les zones comunes
sempre que no superin el 50%
seu aforament.
• En l’àmbit de la cultura, destaca la
possibilitat de realitzar activitats
culturals a les biblioteques i
museus.

• En matèria d’esports es permeten els entrenaments de caràcter
mitjà en lligues no professionals
federades, així com la celebració
d’espectacles i activitats esportives.
• Pel que fa a les activitats turístiques es flexibilitzen les condicions
per a la pràctica d’activitats de
turisme actiu i de naturalesa amb
grups de fins a trenta persones.
• En matèria de congressos, s’estableix un límit de 80 assistents.
• Així mateix, es podrà procedir a la
reobertura dels centres recreatius
turístics, zoològics i aquaris amb
un aforament màxim del 50%.
• Es permet la reobertura al públic
dels casinos, establiments de jocs
col·lectius de diners i d’atzar, salons de joc, salons recreatius, rifes i tómboles, locals específics
d’apostes i altres locals i instal·lacions assimilables als d’activitat
recreativa de jocs i apostes, sem-

•

•

•

•

•

•

•

•

pre que no se superi el 50% de
l’aforament permès i es compleixin les mesures d’higiene i prevenció previstes en l’ordre.
Es permet la realització d’activitats de temps lliure dirigides a la
població infantil i juvenil, sempre
que es compleixin les mesures
d’higiene i prevenció previstes en
aquesta ordre.
Es podrà circular per la província, illa o unitat territorial de
referència a l’efecte del procés
de desescalada, sense perjudici
de les excepcions que justifiquin
el desplaçament a una altra part
del territori nacional per motius
sanitaris, laborals, professionals
o empresarials, de retorn al lloc
de residència familiar, assistència
i cura de majors, dependents o
persones amb discapacitat, causa de força major o situació de
necessitat o qualsevol altra d’anàloga naturalesa.
No quedarà reservada cap
franja horària a cap col·lectiu.
En el cas de contacte social amb
persones que es troben dins dels
grups considerats vulnerables a la
COVID-19, s’hauran d’extremar
les mesures de seguretat i higiene.
En el cas dels mercats que desenvolupen la seva activitat en la
via pública a l’aire lliure o de venda no sedentària (mercats ambulants), que ja haguessin reiniciat
la seva activitat o la reiniciïn per
decisió de l’Ajuntament corresponent, es garantirà la limitació
a la meitat dels llocs habituals o
autoritzats, limitant l’afluència de
clients de manera que s’asseguri
el manteniment de la distància social de dos metres.
Els monuments i altres equipaments culturals afectats per
les mesures de contenció seran
accessibles per al públic sempre
que les visites no superin la meitat de l’aforament autoritzat i amb
subjecció als requisits establerts
en la present ordre.
Els responsables dels immobles
permetran únicament les visites
individuals, de convivents o de
grups de fins a 20 persones,
evitant la realització d’activitats
paral·leles o complementàries
alienes a la pròpia visita.
En les instal·lacions esportives
a l’aire lliure es podrà realitzar
activitat esportiva en grups de fins
a 20 persones, sense contacte físic, i sempre que no se superi el
50% de l’aforament màxim permès.
Es podran realitzar activitats de
temps lliure destinades a la
població infantil i juvenil, sempre que es garanteixi el compliment de les recomanacions de
prevenció i higiene del Ministeri de
Sanitat i la disponibilitat d’un procediment per al maneig de possibles casos de la COVID-19 •

La Contra
superada. De fet un dels motius que ens ha
portat a fixar-nos en la Ivermectina com a
medicament vàlid per combatre la COVID-19
és que té un bon perfil de seguretat, és a dir,
ja s’ha provat amb humans i no té efectes
secundaris. Un altre dels aspectes a tenir en
compte és que es pot trobar arreu del món,
que és molt barat i que un tractament amb
aquest medicament no requereix d’una alta
freqüència de dosis, s’administra tan sols un
cop a la setmana.

a dir, evitaries el contagi mentre segueixes el
tractament i l’interessant d’aquest fàrmac és
que només cal prendre’l un cop per setmana,
protegeix durant set dies. És una profilaxi que
serviria per trencar la cadena de contagi del
virus i evitar mesures tan greus com el confinament de la població, que hem viscut aquests
mesos.

“La Ivermectina seria una bona profilaxi
perquè és barata, es pot trobar arreu del
món, té un bon perfil de seguretat i se
subministra un cop a la setmana”

Tomàs Pérez:
“No vull donar falses
expectatives però l’estudi
sobre la Ivermectina paga
molt la pena”
En Tomàs Pérez és veí d’Altafulla i té entre
mans un estudi que podria confirmar
l’eficàcia d’un antibiòtic contra la Covid-19.
Un medicament ja existent, present al
mercat per altres patologies i que podria
aplicar-se de manera immediata per
prevenir la malaltia si la investigació té èxit.
Pérez és metge especialista en malalties
infeccioses i tropicals i cap clínic de Mútua
Terrassa, entitat on s’està desenvolupant
l’assaig.
Estem parlant d’un medicament poc comú
a casa nostra però que ja l’usen algunes
persones per certes patologies? Què és
exactament la Ivermectina?
La Ivermectina és un antibiòtic antiparàsit que
s’usa fa gairebé 40 anys en humans i, per tant,
es tracta d’un medicament segur. Es va descobrir que tenia efectes positius contra alguns
virus i es va provar amb el SARS-COV2. Els
resultats van ser exitosos, la Ivermectina va
eliminar el coronavirus en 48h. Però va ser una
aplicació in-vitro, sobre teixit humà infectat. Ara
el que cal és passar de la proveta del laboratori
al cos humà.

Algú que llegeixi això podria decidir
prendre’s la Ivermectina pel seu compte
com va fer Donald Trump amb la
Hidroxicloroquina, com que no té efectes
secundaris...
Això és una bestiesa. Ens hem d’esperar, per
això es fan els assajos, per comprovar que
funciona. No s’ha de prendre la medicació a
la babalà. A més a l’Estat, ara mateix no se’n
pot comprar. Això canviaria si els resultats de
l’estudi fossin positius, aleshores podria estar
disponible de seguida.
I ara exactament què és el que esteu fent
amb l’estudi, amb quines persones esteu
experimentant?
S’està administrant Ivermectina en pacients
lleus, de la zona del Vallès, per comprovar si
experimenten alguna millora i es redueix la
seva càrrega viral. Es prova en persones lleus
perquè en cas que hi hagi cap problema pots
controlar millor aquesta incidència, és com se
sol fer sempre. Però a més volem fer un segon
estudi per demostrar que aquesta profilaxi evita
el contagi. Per tant sotmetrem els contactes
d’aquests pacients a Ivermectina i valorarem si,
mentre prenen el medicament són immunes al
contagi. Veure si pot servir com a tractament
preventiu. Si podem prendre la medicina i evitar
contagi, tancarem les portes al virus perquè
s’estengui i evitar mesures tan greus com la del
confinament.

“Aquest medicament ja ha demostrat
en el laboratori que pot eliminar el
coronavirus. Ara cal demostrar si pot fer
el mateix en el cos d’una persona”

Però aquesta passa, poder aplicar un
medicament en humans, sovint triga força
perquè requereix de permisos i fonaments
sòlids per poder tractar persones, oi?
Sí, però nosaltres estem parlant d’un medicament que ja existeix, que ja està al mercat
i s’usa en humans. La seva seguretat ja està
provada, per tant, aquesta etapa ja estaria

Aleshores quina diferència hi hauria entre
aquest medicament i una vacuna? Quina
diferència hi ha entre estudiar l’aplicació
de la Ivermectina i buscar una vacuna com
estan fent molts estudis?
La vacuna és una mesura definitiva per evitar
que et contagiïs i emmalalteixis. Et vacunes un
cop i ja estàs immunitzat. Amb la Ivermectina
seria una mesura similar però transitòria, és

Trencar la cadena, precisament, és el lema
de la campanya relacionada amb el vostre
estudi...
Exacte, és una campanya de crowdfunding o
micromecenatge per trobar fons per finançar
el projecte “BreaktheChainBCN” que vam batejar amb aquest nom, perquè volem trencar la
cadena de contagis de la COVID-19. I ho fem
a través de la Fundació Mi Grano de Arena i el
seu web migranodearena.org. Hem demanat
50.000 euros i de moment n’hem recaptat una
quarta part. Tothom qui vulgui hi pot col·laborar, amb la quantitat que vulgui com per exemple ha fet la Farmàcia Domingo d’aquí Altafulla.

“Tenim oberta una campanya de
micromecenatge a migranodearena.org
per sufragar els costos de l’estudi”
Però un estudi que podria significar un
avenç tan important, ha d’anar a buscar
sistemes de finançament alternatius, no
teniu algun suport econòmic ferm? Quant
val fer aquesta investigació?
L’estudi té un pressupost de 150.000 euros
que en part estan sufragats per Mútua Terrassa
i ens hem presentat a diferents convocatòries
però no podem esperar els terminis. però tenim
moltes despeses, les assegurances dels metges que hi estan treballant, els EPI, les proves
PCR, les radiografies, ... hi ha molt material que
cal comprar. I no tenim res a envejar a d’altres
estudis més mediàtics que s’estan fent. No vull
aixecar falses expectatives, però aquest estudi
crec que val molt la pena, estem tenint resultats
esperançadors.
I quan estarà enllestit, quan podria aplicarse?
En un mes podríem tenir els resultats preliminars i en tres mesos els definitius. Això, en
ciència, és anar a la velocitat de la llum. Hi ha
d’altres grups a Navarra i als EUA que també
estan investigant amb la Ivermectina i quan
tinguem resultats també els podran contrastar
i validar.

Carol Cubota

