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Nova normalitat... relativa

D’

entrada, què entenem per normal? Que és conforme a la
norma, que no se’n desvia; que serveix de norma, pròxim
a allò més freqüent a la rutina, ordinari... Però què és la norma i
què no? Depèn. Depèn d’on, de què, de qui. La normalitat és relativa, com ho és l’anormalitat. Allò que ens sembla normal a uns,
no ho és per a uns altres. Lògic, normal. Ara hem deixat enrere
el túnel de l’estat d’alarma per estrenar una normalitat relativa,
en què els ciutadans recuperarem gran part de la llibertat que
hem tingut restringida els últims mesos. Cal celebrar aquest pas
molt esperat després de mesos d’incertesa i patiment, però cal
entendre que és un pas accelerat per la urgència d’una reactivació econòmica que beneficiarà empreses i treballadors, no per la
resolució de la crisi sanitària del coronavirus, que només arribarà
quan hi hagi una vacuna eficaç a l’abast de tothom.

Aquesta solució, sent optimistes, s’albira en els primers mesos de l’any 2021, la qual cosa dona al virus marge suficient
per rebrotar i amenaçar de nou moltes vides malgrat el reforç
del sistema sanitari i els esforços del seu personal. Per això cal
que els ciutadans, sense renunciar a la llibertat feliçment recuperada, retinguem la lliçó d’aquests últims mesos i apliquem la
mateixa responsabilitat i prudència en termes d’higiene, relacions socials i control de la simptomatologia, a fi i efecte de no
contribuir a un rebrot. Per això, no hem d’abaixar la guàrdia,
hem de ser prudents, i sobretot solidaris, uns amb els altres.
Per tant, amb ganes de nova normalitat, relativa, en funció de
qui i com l’interpreti, però sisplau, prudència. •
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ON POTS TROBAR LA “PLAÇA DEL POU”?
La “Plaça del Pou” es distribueix a l’Ajuntament,
Altafulla Ràdio, Consultori Mèdic, Llar d’Infants Hort de
Pau, Esplai de la Gent Gran, Biblioteca Municipal, 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

JA US PODEU ANUNCIAR A:
Plaça del Pou
Informació i inserció d’anuncis:
635 83 30 94
comercial@altafullaradio.cat
Àrea de Mitjans de Comunicació

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

L

a regidoria de Cultura de l’Ajuntament
d’Altafulla, que encapçala l’edil Gemma Maymó, manté la seva aposta per
l’Altacústic i presenta una setena edició del festival que estarà marcada per
l’actual crisi sanitària. Es concentrarà en
un sol escenari, a la plaça de l’Església
i s’haurà d’assistir als concerts amb reserva prèvia. És la fórmula que han trobat els organitzadors per mantenir l’oferta cultural malgrat la Covid-19.
La cita a la Vila Closa torna amb algunes de les veus més singulars i originals
del panorama musical català i amb una
proposta que opta per les actuacions
amb seient reservat, en una ocasió que
suposa la possibilitat de gaudir d’un dels
pocs festivals que aquest estiu es duran
a terme al Camp de Tarragona. En total,
durant quatre dies desfilaran per Altafulla
vuit artistes.
El coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera ha subratllat la importància que les
administracions donin suport a festivals
d’aquest tipus en un moment que cal
recordar que la Cultura també és un

dels motors econòmics que fan funcionar el país.
Roger Benet serà l’encarregat
d’obrir la setena edició del festival amb
un concert en què el músic tarragoní repassarà alguns dels seus temes. El festival guanya un dia, es celebrarà entre el
16 i 19 de juliol.
Després de l’actuació de Roger
Benet, el primer dia del festival pujarà a
l’escenari Judit Nedermann, una artista habitual al festival altafullenc. El Petit
de Ca l’Eril, Ferran Palau, Mazonni,
Anna Andreu, Magalí Sauré i Joina
completaran un cartell que garanteix
dos concerts diaris. A banda d’adaptar
l’espai per encabir 150 espectadors
per concert, el festival s’acompanyarà
també de l’oferta gastronòmica que ha
ofert els últims anys, si bé en aquest cas,
també adaptarà l’oferta a la normativa
sanitària.
La regidoria de Cultura invertirà un
total de 26.000 euros. Alguns dels concerts tindran una entrada de 3 euros,
l’anticipada; i de 5, el mateix dia del con-

D’esquerra a dreta, Kike Colmenar, director artístic de l’Altacústic; Roger Conesa, del grup Roger Benet; Jordi Molinera, coalcalde d’Altafulla, i Gemma Maymó, regidora de Cultura. / Foto:
Albert Jansà.

cert, una hora abans al mateix recinte.
En altres, s’haurà de recollir la invitació
prèviament. És una de les mesures que

farà viable controlar l’aforament. Tota la
informació està disponible al web:
www.altacustic.cat. •

El Festival Internacional de Música d’Altafulla convidarà els millors solistes

L

a plaça de l’Església serà un cop més l’escenari del 33è Festival Internacional de Música (FIM) d’Altafulla, que oferirà, del 5 al 23 d’agost, set actuacions de grups de
música de veu, dansa i cambra, en un marc musical coordinat pel flautista Claudi Arimany i el Mestre Albert Sardà. A tall d’exemple, destaca el concert dedicat al 250è
naixement de Beethoven amb Nicola Bulfone, al clarinet, Valentino Zuchiatti, al fagot, i Andrea Rucli, al piano.
El Festival Internacional de Música d’Altafulla va ser creat, l’any 1988, com a festival de veus, llavors dirigit pel mateix Claudi Arimany, i el cantant coral David Van Asch. Des
de fa uns anys, ha incorporat la dansa, i des de sempre, tant els promotors com els músics participants han reivindicat la plaça de l’Església per la serva particular acústica.
5 AGOST
Operetta vienesa, amb Robert Lehrbaumer (piano), Katrin Targo (soprano)i Julian Henao (tenor).
7 AGOST

Les quatre estacions de Vivaldi, amb Matteo Marzaro (violí), Claudi Arimany (flauta), Eduard Sánchez (flauta)i l’Orquestra Camerata Musica Viva.
11 AGOST
Música catalana per a piano dels segles XX-XXI, amb Bernat Català (Piano).
14 AGOST
Música i dansa espanyola, amb Estefania Brao (ball), Joaquín Palomares (violí) i Fernando Espí (guitarra).
19 AGOST
Homenatge a Beethoven - 250è aniversari del seu naixement, amb Nicola Bulfone (clarinet), Valentino Zuchiatti (fagot) i Andrea
Rucli (piano).
21 AGOST
Kebyart Ensemble. Quartet de saxos, amb Pere Méndez, saxo soprano; Victor Serra, saxo alt; Robert Seara, saxo tenor, i Daniel
Miguel, saxo baríton.
23 AGOST
Johann Sebastian Bach i els colors musicals d’Europa, amb l’Orquestra Terrassa 48 i Lana Trotovsek (violí).
Les entrades es podran adquirir a l’Oficina de Turisme de la plaça dels Vents, a www.altafulla.cat , i en els dispositius Infotactile de
la plaça del Pou i plaça dels Vents. També es poden comprar el mateix dia de les actuacions a partir de les 21:00 hores a la plaça
de l’Església. Tots els concerts són a les 22:00 hores.
El preu d’un concert és de 15 €; el pack de 4 concerts surt a 49 € i l’abonament pel festival, 65 €. Els titulars del carnet jove
tenen un 50% de descompte en les entrades. Per a consultar la programació detallada, es pot fer al web www.fimaltafulla.cat.
La inversió del 33è Festival Internacional de Música se situa en els 30.000 euros, i està organitzat per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Altafulla amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Tarragonès.

Ajuntament
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Altafulla referma el seu compromís amb les persones LGBTI

l passat diumenge 28 de juny, amb
motiu del Dia de l’Orgull LGBTI, representants municipals de l’Ajuntament d’Altafulla van llegir el manifest “Un
pas endavant per la diversitat LGBTI”, on el consistori altafullenc referma el
seu compromís per fer efectius els drets
de les persones LGBTI i per lluitar contra
les discriminacions per raó d’orientació
sexual i d’identitat de gènere.
Entre altres qüestions, el text feia referència a com la situació de confinament
arran de la Covid-19 ha afectat el col·lectiu i destaca que durant aquest període
a Catalunya s’han detectat alguns casos
d’LGBTI-fòbia familiar, en especial persones trans* molt joves, així com mostres
d’LGBTI-fòbia a les xarxes socials i algun
cas en espais públics. El text també recordava les eines que les administracions han desplegat arreu del territori per
atendre, informar i oferir suport al
col·lectiu de persones LGBTI i fa una

crida a les víctimes per a denunciar les
mostres l’LGBTI-fòbia encara presents
avui a casa nostra. El consistori també
ha fet visible el seu suport al col·lectiu tot
pintant dos bancs del municipi, concretament els que estan situats a la parada
de bus del Carrer Marquès de Tamarit —
davant del pàrquing Alcalde Pijuan, amb
els colors de l’arc de Sant Martí.
A més, part dels treballadors municipals han rebut un curs de formació
per detectar casos de discriminació
per raó d’orientació sexual i identitat de
gènere. La formació ha estat possible
gràcies a la col·laboració amb el Consell
Comarcal del Tarragonès. L’ens ha posat en marxa també un canal en línia de
denúncia per a casos de discriminació
homofòbica i des del web de l’Ajuntament d’Altafulla s’hi col·labora donant-li
difusió i facilitant l’enllaç directe al Servei
d’Atenció Integral LGTBI del Tarragonès.
/ Fotos: Ajuntament •

Intensifiquen la freqüència de recollida del cartró comercial

L’

arribada de l’estiu ha suposat que s’intensifiquin
alguns serveis com el de la recollida de la brossa i
la neteja viària. En concret, pel que fa a la recollida selectiva del cartró comercial, l’empresa concessionària
realitzarà el servei un dia més dels que es fa durant
la resta de l’any, d’octubre a maig. D’aquesta manera
s’ha afegit els dimecres de 10:30 a 11:30 hores a més
dels dies ja existents, els dimarts i divendres de 17:00
a 18:00 hores. La coalcaldesa d’Altafulla i regidora de
Serveis, Alba Muntadas, ha recordat que cal que els
comerciants deixin el cartró plegat a les portes dels
seus establiments tenint en compte aquests horaris de
recollida.
El servei de recollida del cartró comercial el feia la
brigada municipal fins el dia que va entrar en vigor el

L’

nou contracte del servei de recollida de la brossa, que
realitza l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Amb aquest canvi es preveu millorar la
capacitat del servei tot i que és possible que es produeixi alguna incidència per la implantació del nou sistema. És per això que des de la regidoria de Comerç s’ha
instat als comerciants a detectar i notificar qualsevol
problemàtica que sorgeixi amb el servei. D’aquesta
manera el consistori i la regidoria de Serveis en prendran nota i ho podran traslladar a l’empresa per solucionar-ho. Al mateix temps, es fa una crida al civisme,
ja que s’han detectat situacions en què la brossa està
a l’exterior mentre que els contenidors estan buits.
El nou contracte de recollida de la brossa a Altafulla
forma part d’un contracte marc del Consell Comarcal

Agraïment al voluntariat pel confinament

Ajuntament d’Altafulla va organitzar
el passat 19 de juny un acte d’agraïment a la setantena de voluntaris i voluntàries que van participar en les accions
de suport a la ciutadania organitzades
des del consistori durant el confinament
per la pandèmia de la Covid-19. L’acte,
que es va celebrar al gimnàs de l’escola
La Portalada, va consistir en el passi en

exclusiva del documental “Quan el moviment va per dins. Altafulla confinada”,
de l’altafullenc David Arasa, que va despertar l’emoció d’entre el públic. Un cop
va acabar la projecció, el grup Vintage
d’Altafulla va amenitzar la trobada, que
es va complementar amb un pica-pica
per a tots els voluntaris i voluntàries. /
Foto: Ajuntament. •

del Tarragonès al que també s’hi han acollit diversos
ajuntaments de la comarca i que va entrar en funcionament el mes d’abril. Des del consistori altafullenc
confien que la ciutadania noti les millores incorporades
en aquest servei i que l’adjudicatària compleixi amb les
obligacions que té amb la vila. •

Obra pública
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La urbanització de Brises del
Mar deixarà de consumir aigua
del pou el 2021

S

i els terminis avancen com està previst, la urbanització
de Brises del Mar podrà
connectar-se al subministrament d’aigua provinent
del riu Ebre el pròxim any
2021. D’aquesta manera
es donarà resposta a una
demanda històrica del
veïnat i a una idea que
feia anys que estava adormida als calaixos del consistori. Això serà possible
Imatge d’arxiu de les festes d’estiu de Brises del Mar recuperades
gràcies a una subvenció
l’estiu passat. / Foto: Ajuntament
que ha rebut l’Ajuntament d’Altafulla per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) amb un import total
de 166.616,33 €, que serviran per finançar el projecte d’interconnexió dels dipòsits
de Sant Antoni i Brises de Mar, amb un pressupost de l’actuació de 364.185,63 €.
D’aquesta manera els veïns i les veïnes d’aquest barri d’Altafulla ja no hauran
d’utilitzar l’aigua del pou com estan fent fins ara. El coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, ha assegurat que si bé l’aigua que arriba actualment a Brises del Mar és potable
i compta amb tots els requisits de qualitat per beure-la, és cert que pot tenir un gust
més salat per la proximitat del pou amb el mar. Igualment la connexió amb la xarxa
del Consorci d’Aigües de Tarragona representarà una millora respecte al subministrament d’aigua a tota la urbanització.
Aquest projecte forma part del gruix d’inversions importants que té previst realitzar el consistori a la urbanització en aquest mandat. Un projecte que s’unirà al de
millora de l’enllumenat públic, que es tramitarà també en les pròximes setmanes. •
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Millores i mesures de prevenció a la
via pública d’Altafulla

L’

Ajuntament d’Altafulla ha tirant endavant diferents millores a la via pública després de setmanes restrictives
de confinament. Una de les millores ha
estat el trasllat del Parc de la Caputxeta al pati de les antigues Teresa Manero
per guanyar centralitat. L’espai anterior
que acollia aquestes estructures era més
enclotat i ombrívol a més de trobar-se en
un lloc menys accessible a l’entorn de
l’Era de l’Esteve on s’ubica el PIJ. 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 avançar la regidora de Protecció
Animal, Inma Morales.
En relació als parcs infantils d’Altafulla, ja fa setmanes que es van obrir altra cop
al públic perquè la canalla els gaudeixi com
ho feia abans de l’arribada de la pandèmia
de la Covid-19. Des de l’Ajuntament, s’ha
informat que es netejaran i desinfectaran

diàriament a primera hora del matí, i s’ha
recordat també a la ciutadania que tot i
aquestes mesures de desinfecció, cal que
la ciutadania mantingui les recomanacions
de distància social i ús de la mascareta.
Dues mesures d’embelliment i seguretat
que han tingut lloc a la via pública han
estat la instal·lació de diferents elements
de metall i pedra de riu per embellir l’entorn del Castell; i la col·locació de baranes
d’accés a la plaça de l’Església per afavorir
el pas de les persones amb dificultats de
mobilitat. / Fotos: Ajuntament. •

Breus
Aigües d’Altafulla
substituirà les factures en
paper per les digitals
Amb el servei @Factura podràs rebre
en el teu correu electrònic o en el teu
mòbil un avís de la disponibilitat de
la factura, que podràs descarregar-te
en format PDF des de l’Oficina Virtual
o l’App Mòbil. A més, podràs accedir
a l’historial de totes les teves factures

sense gastar paper. Més enllà del compromís de la companyia en reduir el
consum de paper per preservar el nostre entorn natural, recorda que l’e-factura té molts avantatges com la seva
comoditat, rapidesa, seguretat i gratuïtat. Per a més informació sobre aquest
servei podeu visitar www.aiguesaltafulla.cat. •
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Turisme

“L’
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La campanya ‘L’Oca del Baix Gaià’
pren força a Altafulla

Oca del Baix Gaià”, la campanya per promoure el comerç i el turisme local a
Altafulla i a la resta de la subcomarca,
que han endegat conjuntament la regidoria de Turisme i Comerç de l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçala l’edil
Natalia Sanz, i empresaris locals, ha
començat amb molta força al municipi.
El passat 8 de juny es va donar el tret
de sortida al Forn Martí, que va rebre
a gairebé 120 clients interessats en els
seus productes, i a la vegada, en participar en el sorteig del val de 10 euros
per gastar en l’establiment.

“Els clients poden
participar en un
altre joc ‘L’oca de la
setmana’ on se sorteja
un val de 50 euros al
final de cada setmana
etiquetant amb
#xecsaltafulla”
Des de llavors, l’Oca ha passat pel
Forn Martí, la llibreria ‘Regal i Paper’, ‘Al
Natur’, ‘Via Vins Altafulla’, ‘L’Horta dels

Germans Blanch’, l’‘Altaburger’, el ‘CM
Altafulla’, entre molts altres. Els vals que
se sortegen diàriament són de 10 euros per gastar en el mateix establiment
on s’ha realitzat la despesa. Els clients,
però, també poden participar en un altre joc que es diu ‘L’oca de la setmana’, on se sorteja un val de 50 euros al
final de cada setmana. Per participar-hi
han de fer una foto dels productes que
han comprat o del local en qüestió, i
penjar-la al seu compte d’Instagram
posant el nom del comerç, i adjuntant
el perfil de la campanya (@ocabaixgaia)
i l’etiqueta #xecsaltafulla.

L’oca del Baix Gaià compta amb
el patrocini de l’Ajuntament d’Altafulla
i el suport de mitjans de comunicació
com Altafulla Ràdio, i Torredembarra
Actualitat i la publicació Viu a fons.
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 que
n’és una influencer destacada. L’Ares
Teixidó va conèixer una de les personalitats comercials més destacades
del municipi, la Paquita Sendra (a la
foto). •

Breus
El mercat ambulant d’Altafulla
es desplaça a Baix a Mar
El mercadet ambulant dels dimarts abandona temporalment la seva ubicació habitual a l’aparcament de les piscines per traslladar-se més a prop de la platja. Aquesta
és una acció que es du a terme cada any
per aquestes dates coincidint amb la temporada d’estiu. Enguany el mercadet ubicat
a la Fassina comptarà amb un total de nou
parades, gairebé la meitat que hi va haver
l’any passat. Una circumstància que permetrà mantenir les distàncies de seguretat
tant entre les persones com entre les parades. S’hi han incorporat parades d’altres
productes com ara roba.
S’oferten 37 places a les llars
d’infants i 30 a l’Escola de
Música
Fins el 10 de juliol, es poden formalitzar les
matrícules a les llars d’infants Hort de Pau
i Francesc Blanch, i a l’Escola Municipal
de Música. Enguany s’han ofertat un total
de 37 places vacants a les llars d’infants i
30 a l’Escola de Música. Aquesta oferta de
places s’ha vist reduïda respecte a d’altres
anys a causa d’un descens de la demanda. Una demanda menor, especialment
en el cas de les llars d’infants, que podria
respondre a la situació de crisi provocada per la pandèmia o bé a un descens de
la natalitat en els anys de naixement dels
alumnes potencials. •

Turisme
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El trenet turístic recupera parades, amplia horaris i és híbrid

a nova temporada del trenet turístic d’Altafulla està marcada per la recuperació de
parades; l’ampliació d’horaris, i l’ús de la tecnologia híbrida. D’aquesta manera,
el trenet funciona amb tecnologia híbrida, circula a una velocitat màxima de 25 km/h
i, gràcies a aquest sistema, el vehicle redueix els gasos d’emissió en més d’un
40% respecte als convencionals i gaudeix de més autonomia que un vehicle elèctric.
El recorregut del trenet abraça gran part dels nuclis urbans d’Altafulla enllaçant d’aquesta manera la zona del barri marítim, amb major afluència de visitants
a l’estiu, i la part cèntrica del municipi com la Vila Closa i els seus voltants. A tall
d’exemple, recupera la parada de la Ronda amb la intenció, juntament amb l’ampliació d’horaris de matins i tardes durant tota la setmana, de funcionar com a “mitjà de
transport municipal” i actuar com a “element dissuasori en la mobilitat urbana”, tal i
com ha avançat la regidora de Turisme i Comerç, Natalia Sanz.
Els horaris de sortida s’inicien a la plaça dels Vents a les 11, 12 i 13 hores, al matí; i
a la tarda i nit, a les 18, 19, 20, 21, 22 i 23 hores, de dilluns a diumenge. El preu del bitllet
senzill per un únic viatge és de 3,30 €, mentre que per 4,50 € se’n pot gaudir durant tot
el dia -2,50 € els menors de 4 a 12 anys, i els majors de 65. El bo de cap de setmana
(2 dies) està fixat en 6 €, i 4 € per als menors de 4 a 12 anys, i els majors de 65; el bo
setmanal (7 dies) està fixat en 25 €, i 10 € per als menors de 4 a 12 anys, i els majors
de 65, i el bo mensual, 40 €, i 18 € per als menors de 4 a 12 anys, i els majors de 65. •

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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Satisfacció per la neteja manual de la platja,
acció que contempla el pla de gestió sostenible

ltafulla va inaugurar la temporada de platja el passat 16 de juny.
A diferència d’altres estius, quatre
treballadors de la concessionària del servei de recollida de brossa realitzen tasques
de neteja manual diària, una prestació que
s’inclou en el contracte signat entre l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària, Fomento. La coalcaldessa d’Altafulla, Alba Muntadas, ha destacat que aquests operaris
“són una part molt important del pla de
gestió de la platja”, i per això se’ls ha impartit una formació per definir les línies
d’actuació.
Mentre compleixen amb les tasques
de neteja, si algú els interpel·la, els operaris també poden explicar sobre el terreny
el tipus de neteja que s’està fent a la platja. De fet se’ls considera un actor més en
l’engranatge de la gestió de la platja i, per
tant, és habitual que tinguin contacte amb
els banyistes per qüestions relacionades
amb la seva feina.
En aquest sentit poden donar explicacions sobre per què es recullen un tipus de restes orgàniques com canyes,
que poden ser un perill per a la integritat
de les persones, i no es recullen d’altres
elements com plantes marines o algues.
Unes restes que, malgrat que algú les
consideri residus que embruten i perjudiquen la imatge de la zona, són molt
valuoses per consolidar la sorra. La trobada entre l’Ajuntament i els treballadors
que s’encarreguen de la neteja de la platja també va servir per intercanviar les im-

pressions que uns i altres van obtenir en
la primera setmana del servei.
Des del consistori estaven interessats
a saber si la platja estava molt bruta i quin
tipus de residus s’han recollit durant els
primers dies. La neteja diària a la platja
d’Altafulla la duen a terme tres persones
de dilluns a dijous, sumant un reforç
més entre divendres i diumenge per
donar resposta a l’augment de banyistes
habitual els caps de setmana. Aquest
servei segueix les línies d’actuació establertes en el pla de gestió sostenible de
la platja i pretén reduir al màxim el fet que
aquesta es faci de manera mecànica amb

Comencen els tallers de ioga, pilates
i txí-kung amb una quarantena
d’usuaris

L

es classes de ioga, pilates, i txí-kung
han tornat aquest estiu a la platja
d’Altafulla. L’Ajuntament ofereix durant
els mesos de juliol i agost sessions diàries d’una hora de durada i d’accés
gratuït per treballar el cos, la ment, i
l’esperit. Les trobades es desenvolupen
de dilluns a divendres en horari de 8 a 9
del matí davant de la plaça Consolat de

Mar. Els dilluns estan dedicats al pilates;
els dimarts, els dimecres i els dijous, al
ioga; i els divendres, al txí-kung. L mitjana d’assistència és d’una quarantena
d’usuaris i usuàries i la resposta és molt
positiva. Es tracta d’una iniciativa promoguda des de l’àrea de Turisme, amb
la col·laboració del centre de teràpies
naturals Alnatur. •

tractors com es feia fins ara. L’objectiu és
minimitzar l’impacte sobre la sorra
com a espai viu i dinàmic.
S’incorporen quatre agents
d’informació
Quatre agents d’informació s’han incorporat a la dinàmica municipal per informar i
assistir als visitants i turistes que passin les
seves vacances d’estiu a Altafulla. El nou
personal s’encarregarà d’atendre les demandes d’informació de la gent respecte
a qüestions d’interès turístic a més d’oferirlos informació sobre qüestions pràctiques,
ja sigui al carrer o a peu de platja.

En aquest àmbit, a més, jugaran un paper important per acabar amb una mala
praxi que s’arrossega de fa molts anys, la
reserva d’espai a la sorra amb tota mena
d’elements com cadires, tovalloles o parasols. Els informadors enretiraran aquests
elements de damunt la sorra si detecten
que es fan servir amb aquesta finalitat.
Aquesta pràctica, molt estesa a les platges, es vol tallar de socarrel a Altafulla, on
l’espai a la platja és limitat i més enguany,
tenint en compte les mesures de distància que cal tenir en compte a causa de la
pandèmia. •

Breus
L’Ajuntament d’Altafulla
reforça la vigilància dels
contenidors de la brossa
L’Ajuntament d’Altafulla continua vetllant pel bon funcionament del servei
de recollida de la brossa i ha posat
en marxa un nou servei de vigilància intensiva dels contenidors. Dos
treballadors de la brigada municipal revisen cada dia, de dimecres a
diumenge, totes i cadascuna de les
illes del municipi per controlar que
estiguin en bones condicions i no tinguin brossa per terra. Quan es troben
bosses al voltant dels contenidors la
posen dins, ja que sovint es troben
que aparentment aquestes estructures estan desbordades quan en realitat estan buides per dins. Gràcies a
aquest seguiment del funcionament
de les illes es podrà valorar si cal que
es faci algun canvi en la seva disposició, com de fet, ja ha succeït en
alguns casos. Per exemple el reforç
de l’illa de plaça Catalunya o el canvi d’ubicació entre Ponts d’Icart i Via
Hercúlia. Malgrat que la idea inicial
és fer un balanç global del funciona-

ment del servei de recollida de brossa
al finalitzar l’estiu, des del consistori
s’assegura que si es detecta una problemàtica greu durant la temporada,
s’actuarà en conseqüència i s’aplicaran solucions.
Altafulla revalida la
Bandera Blava per a la seva
platja
La platja d’Altafulla torna a estar presidida per la Bandera Blava que atorga
l’Associació d’Educació Ambiental
i del Consumidor a les platges que
superen els seus tests referents a diversos criteris de qualitat com les
condicions higièniques, la seguretat,
els serveis i la sostenibilitat, entre altres qüestions. D’aquesta manera es
reconeix la platja d’Altafulla com un
espai segur i de qualitat per gaudir del
bany i de la natura. Enguany, a més,
l’entitat avaluadora ha tingut en compte la situació de la pandèmia mundial
per acceptar dins els seus estàndards
d’avaluació, la voluntat d’evitar contagis tot prescindint de serveis com les
dutxes o els lavabos. •

Cultura
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La Biblioteca Municipal d’Altafulla reobre la sala d’estudi

L

a Biblioteca Municipal d’Altafulla
ha reobert al públic la seva sala de
lectura des del passat 2 de juliol.
Ho ha fet seguint la dinàmica que s’està
donant en la resta de biblioteques públiques de Catalunya, un cop superat l’estat d’alarma. Amb tot, romandran tancats espais com la sala infantil i tampoc
es realitzaran activitats tot i estar permeses ja en aquesta nova etapa. Malgrat aquesta ampliació de serveis, l’accés a la Biblioteca no serà com abans
de la pandèmia i que cal ser conscient
que encara hi ha restriccions que caldrà
tenir en compte. Algunes d’elles són les
mesures de prevenció habituals com

Èxit de la primera edició del “Liceu a la Fresca” a la plaça de l’Església

E

l passat 20 de juny al vespre Altafulla va donar el
tret de sortida a l’agenda d’activitats per aquest
estiu que ja ha començat oficialment. Tot i ser un estiu
atípic, es manté bona part de l’activitat cultural de
la vila i es reestructuren actes i activitats previstes. Un
bon exemple va ser el visionat en pantalla gegant de
l’òpera ‘Carmen’ de Bizet, que es va poder seguir des
de la plaça de l’Església amb les mesures de distanciament entre el públic.
Un centenar de persones van participar en la iniciativa ‘Liceu a la fresca’, que permet traslladar el Gran

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

Teatre del Liceu de Barcelona arreu del territori de manera virtual. A Altafulla es va poder gaudir per primer
cop d’aquesta proposta que, alhora, permetia posar en
pràctica el funcionament de les activitats amb públic
en la represa de la normalitat.
Abans de la representació de l’òpera, els assistents
a l’acte van poder gaudir de l’estrena d’un documental fet a Altafulla durant el confinament. Es tracta d’un
projecte fet pel videògraf altafullenc David Arasa que
mostra com ha estat la vida a la nostra població en
aquest temps de confinament. / Foto: Ajuntament •

l’ús de mascaretes o bé un aforament
limitat al 50% de la capacitat de l’equipament.
Així mateix cal tenir en compte que
no es permetrà agafar llibres de la prestatgeria, caldrà avisar a les treballadores
per a què el proporcionin. La Biblioteca
també ha tornat a l’horari d’estiu i obre
un dia per la tarda per intentar compensar el fet de no poder obrir enguany
la Bibliomar, a causa de la pandèmia.
Així mateix, tot i que encara no està previst, les tardes de dimarts podrien acollir alguna de les activitats que es feien
a l’espai de la platja, sempre i quan les
condicions ho permetin. •
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Un estiu diferent

Alba Muntadas Olivé # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC
Fa temps que diem que aquest serà un
estiu diferent, però tot i així, des que s’han
acabat les restriccions de mobilitat, la
imatge d’Altafulla, i especialment del barri
marítim, comença a assemblar-se a la de
cada estiu, amb molta gent gaudint de la
platja i de les terrasses dels bars i restaurants.
Mica en mica anem també reobrint els serveis municipals,
prèvia preparació de tots els protocols d’higiene i prevenció
dels contagis. L’oficina d’atenció al públic de l’ajuntament, les
llars d’infants, la biblioteca, el pavelló municipal, la piscina, els
parcs infantils... la reobertura de tots aquests serveis porta al
darrere molta feina d’adaptació a les mesures de prevenció,

i per això a vegades no els podem posar en servei tant ràpid
com voldríem ni amb les mateixes prestacions.
El 20 de juny vam tornar també a començar l’activitat
cultural a Altafulla amb la projecció del documental “Quan el
moviment va per dins”, en què es mostra què ha passat en
l’Altafulla confinada dels darreres mesos, i el Liceu a la fresca
amb l’òpera Carmen. Aquest estiu no podrem tenir ni fires,
ni revetlles, ni mostres de cultura popular com cercaviles i
castells, però si que hem mantingut les principals activitats
culturals de l’estiu altafullenc com són l’Altacústic i el Festival
Internacional de Música, ambdós adaptats a les limitacions
d’aforament que ens marquen les mesures de prevenció de
contagis.

Serà també el primer estiu del nou sistema de recollida
de brossa. Aquest sistema contempla la recollida diària de
totes les fraccions durant l’estiu, la qual cosa hauria d’ajudar a
evitar desbordaments dels contenidors. Però per a això també cal la col·laboració ciutadana que utilitzi correctament els
contenidors, i no llenci les bosses fora quan els contenidors
són buits.
Us animem a gaudir de totes aquestes activitats d’estiu
recordant però, que no podem abaixar la guàrdia i que és
necessari seguir les mesures de seguretat per evitar rebrots,
especialment mantenir la distància de seguretat i, si no és
possible, portar mascareta. •

Una crida a la responsabilitat

Francesc Farré Camps # Alternativa Altafulla - AA
Ja som en ple estiu, ja han arribat els turistes i les segones residències, la gent comença a omplir la platja i es comencen a
fer activitats que fins ara estaven totes
suspeses. Sembla que hagi tornat la normalitat, però no, encara hi ha risc, crisi i
por. Amb la calor i la necessitat de refrescar-nos sembla que
hi hagi certa relaxació. Fa només dos mesos les analítiques
d’aigua residual d’Altafulla mostraven un component elevat
de restes de COVID19 que pràcticament han desaparegut,
però cal estar alerta per l’increment de contactes i evitar els
rebrots. El govern, que ara diu que cada vegada hi ha més

gent incívica que embruta els carrers i deixa la brossa fora els
contenidors, apel·la en canvi a l’autoregulació en el compliment del distanciament a les terrasses i a la platja, a diferència
d’altres municipis de l’entorn que fixen sistemes i mecanismes per controlar l’aforament de les platges. Un govern que,
un any després, va rectificant les seves promeses electorals i
les crítiques que ens feien.
Una d’aquestes rectificacions a la platja, per sort ara hi
ha sorra, han instal·lat papereres i deixen que hi passin màquines. Però en lloc de policies han contractat 4 informadors,
no han fet arribar les passarel·les al mar, cada cop més ple de
pedres, ara encara caldria posar rentapeus amb sensors i evi-

tar el molest soroll constant del transformador a Voramar. Tenim una «nova normalitat», venen turistes però no tants, estan
els establiments oberts però no tots, es recuperen activitats
però no hi va tothom i tenim ajuts socials i per a comerços
però possiblement n’hi haurà molt poques sol·licituds doncs
si es paga poc, demanant molt i fins d’aquí a uns mesos,
potser hi haurà molta gent que s’ha hagut d’espavilar i no vol
perdre més temps o malauradament negocis que ja hauran
tancat i els ajuts no els hi serveixin per a res. Aquest és un
estiu atípic, fa molta calor i necessitat de remullar-nos però no
hem d’oblidar mascaretes, rentat de mans, el distanciament
social i tenir molta responsabilitat. •

Guanyar el turisme

Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla - JxA
La perspectiva en l’inici de la temporada
turística no podia ser més desoladora. La
reunió amb la principal associació empresarial d’Altafulla (ATECA) i el govern va
acabar amb les súpliques dels comerciants i restauradors per a què es tingués
cura del nostre principal reclam turístic, la platja, i els coalcaldes refusant amb arrogància qualsevol intervenció que posés
en qüestió el seu pla de gestió. La regidora de Comerç i Turisme, Natalia Sanz, teòrica defensora dels interessos econòmics mantenia un silenci còmplice amb la majoria de govern.
La situació era crítica. Les darreres pluges havien accentuat la regressió, els accessos eren perillosíssims i podien

provocar danys personals, les tarimes del passeig penjaven
directament sobre les ones, i no hi havia reservoris de sorra perquè alguns punts acumulats havien estat traslladats a
Tarragona. La infraestructura penjava d’un fil. Per fortuna, i
contra el criteri de la coalcaldessa Alba Muntadas (la qual
havia tingut una intervenció deplorable al programa Tot es
Mou de TV3 evidenciant la seva ignorància de la situació del
sector turístic) una altra administració competent va haver
d’intervenir per col·locar sorra en el tram del passeig i salvar
el problema.
Malgrat que la deixadesa de l’espai havia estat provocada per obra i gràcia de la coalcaldessa la majoria de govern
no va dubtar en fer propaganda a Twitter d’un gest, abocar

sorra a la platja, que no havia estat iniciativa seva i que més
aviat havia fet tot el possible per a què no es produís. La
delicada conjuntura s’ha salvat in extremis però des de Junts
per Altafulla no podem deixar de denunciar que les coses no
es poden fer així, que no es pot deixar en la completa inseguretat la principal font de riquesa del nostre poble, el sector
turístic, i menys en un any difícil per a tothom. Aquesta incertesa sobre l’estat de la platja en plena campanya no es pot
tornar a produir i des de la nostra formació ens proposem de
treballar de valent per a què el govern reverteixi gran part de
les decisions del pla de gestió que poden conduir a fer més
intensa la crisi econòmica que ens amenaça. •

Finalment, redistribució de sorra a les platges...
Fonxo Blanch Canyelles # Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC

Val a dir que encara no he aclarit si perquè
estava previst en el pla de gestió de platges, regit políticament per la coalcaldessa
doctora en Biologia, Alba Muntades Olivé,
o per una sàvia rectificació fruit de les
pressions d’ATECA –amb una oficina de premsa generadora
de notícies esbiaixades– i de la insistència dels dos socis minoritaris del govern (PSC i Ara). Però el cert és que Costes de
l’Estat en coordinació amb coalcaldies ha redistribuït sorres:
des de la llengua excepcional davant la roca de Gaià fins a
Botigues de Mar i el Fortí. Ja, d’entrada, com a talussos per a
les terrasses. Per a la regidora de Medi Ambient municipal és

per a fixar dunes; per a mi, per a nodrir el solàrium dels banyistes, els usuaris de la platja; banyistes amb un dret al goig
d’anar a la platja que crèiem amenaçat: bé per malentesos en
les propostes del propi govern, o per campanyes apocalíptiques de l’oposició. O per pròpies paranoies...
El tram de platja del Fortí té l’entrada a l’aigua molt empedrat. Potser si sense pandèmia Costes hagués redistribuït
ja de cara a les vacances de Setmana Santa aquestes sorres
haurien tapat pedres. Però les llevantades han estat excepcionals. Només cal veure els nous barrancs tallant dues de les
escales d’accés a la platja del Fortí. Ara, amb unes baranes
de fusta disposem d’un únic accés pel corraló del carrer de

les Termes; obra també de Costes.
Si anem al costat de Tamarit de la Roca de Gaià ens adonarem com les estaques estan enclotades marcant els grans
nivells de soca acumulades davant del Vinyet. Han permès
que se’n beneficiessin els banyistes de la platja llarga de Tarragona. Tota la sorra redistribuïda prové de l’efecte de retenció de l’espigonet de finals dels anys 80’s. Com no pensar en
demanar si cal un germanet bessó al Fortí? Ho plantejarem a
qui correspon. De Costes de l’Estat és la competència. També
seguirem plantejant destinar l’espai de l’antiga fàbrica –avui
un desori – a aparcament per a gaudir amb accessibilitat de
la millor platja familiar de la badia natural del Fortí a Tamarit. •

Opinió
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Un any després

Natalia Sanz Pijuan # Ara Altafulla
Un any després de rebre el suport de 192
veïns i veïnes d´Altafulla, seguim treballant
amb la mateixa il·lusió que el primer dia que
vam entrar a l’Ajuntament com a equip de
govern. Una mateixa il·lusió però amb l’experiència d’un any molt mogut, un temporal,
una pandèmia global i molts entrebancs, però encara així amb
força i ganes. Hem passat un any aprenent el funcionament de

l’ens públic, de la gestió interna i sobretot del terreny de camp.
Havíem començat el 2020 amb un sac de projectes, renovacions i innovacions, que guardem per l’any vinent. La Nit de Bruixes que celebrava el seu 20è aniversari ha passat , excepcionalment a un format digital, per tornar al 2021 amb renovació i
ressorgiment.
Ens queden tres anys per davant, per poder portar a terme
el nostre programa, que en gran part es va pactar en l’acord de

govern, que queda reflectit en el Pla d’Actuació Municipal, un
pla director que marcaran les inversions i actuacions dels propers anys. I mentrestant seguirem treballant pel nostre poble, pel
Turisme , Comerç i Emprenedoria d’Altafulla. Seguim treballant
en la mateixa línea, amb reunions setmanals d’equip de govern,
reunions del nostre partit Ara Altafulla i sobretot seguim autoavaluant-nos per saber que estem treballant en allò que creiem i de
la manera que ho volem fer. •

bona connexió a Internet. Una de les primeres decisions
que va prendre l’equip de govern actual va ser l’ús del vot
telemàtic per tal de facilitar la representativitat en ocasions excepcionals. Durant el confinament l’equip de govern ha anat penjat fotos a les xarxes de plens o reunions
telemàtiques per l’obligada distància. Molts de nosaltres
ens hem vist també obligats a treballar des de casa degut
a la pandèmia. Hem tele-treballat. I per això és important
gaudir d’una bona connexió.
Malauradament no la tenim. O no tothom. A molts
carrers no arriba la fibra òptica. Gràcies a la col·laboració
dels veïns s’han recollit 600 signatures —més del 10%
de la població— per tal de demanar-li a l’Ajuntament—

com a interlocutor més proper— que negociï amb les
operadores de telefonia que el desplegament de fibra
òptica sigui homogeni a tota la vila. Som molts els que
patim un servei deficient degut a una xarxa (de coure!)
obsoleta que no permet, suportar els serveis de telefonia
fixa, televisió i connexió a internet.
Fa uns dies el coalcalde Jordi Molinera amb toc irònic
piulava a Twitter: “L’Ingrés Mínim Vital només es podrà
demanar on-line, amb un certificat digital (s’ha de fer servir Internet Explorer) o Cl@ve. Que podria fallar?” Permeti’m que li contesti, senyor coalcalde: la connexió. El que
falla és la connexió.

FÒRUM
La connexió
Un capítol més de “Rick y Morty”. Fer un vídeo-vermut
amb els amics. Enviar un mail. Pujar al núvol una còpia
de seguretat. Rebre un WeTransfer amb material pel
pròxim projecte. Demanar un permís d’obres a l’Ajuntament. Xerrar amb el nebot que viu a San Francisco. Fer
una transferència per pagar un proveïdor. Tafanejar per
les xarxes. Demanar-li a la teva llibretera la biografia d’en
Woody Allen. Saber qui hi ha darrera de “Tiger King”.
Escoltar el “Pista de fusta”. Trucar la mare. Consultar la
Viquipèdia. Llegir “The Guardian”. Avisar als Agents Rurals: ha caigut un falciot negre al pati. I el més fort: haver
d’assistir, via streaming, al funeral d’algú proper.
La vida (i ves per on, la mort) ja no s’entén sense una

Juan Cruz

12

L

Esports

Plaça del Pou / núm. 211 / juliol 2020

L’Ajuntament habilita un canal de natació a mar obert

a regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçala
l’edil Àlex Cañas, ha habilitat un
canal de natació a la platja del municipi.
El canal, de 600 metres de llargada,
s’inicia al punt del Servei de Socorrisme
i Salvament Marítim situat davant de la
plaça Consolat de Mar.
Aquesta ubicació facilita, en cas
d’emergència, l’actuació dels socorristes donada la seva proximitat, i que,
en casos d’emergència, aquests tindran preferència. És exclusiu per a
nedadors, i en cap cas, hi poden accedir ni embarcacions ni paddle surf.
Es recomana nedar per la dreta, deixant les boies al costat dret per crear d’aquesta manera dos sentits, un
d’anada; i un altre de tornada, i evitar
creuaments.

Com ha assenyalat el regidor d’Esports, aquest canal de natació dona
resposta a una demanda d’aficionats
que podran practicar la natació a mar
obert i oferir així noves possibilitats a
aquesta disciplina sense interrompre la
zona de bany. Cañas ha recordat que a
Altafulla hi ha molts esportistes que fan
triatlons com duatlons i que necessiten
entrenar-se. Enguany, donades les restriccions en l’ús de la piscina municipal
per la prevenció de la Covid-19, aquest
canal era molt necessari.
El canal està instal·lat perpendicular
a la platja i finalitza en forma de “L”. Està
degudament senyalitzat per dues línies
de boies de color groc. Amb aquest
canal se segueix potenciant la pràctica
esportiva a la vila. •

La piscina municipal obre amb aforament limitat i franges horàries

L

a piscina municipal d’Altafulla romandrà oberta fins
el 13 de setembre, i ho fa amb mesures excepcionals per evitar el risc de contagi per la Covid-19 entre
els seus usuaris. En el recinte només hi podrà haver un
màxim de 69 persones que podran estar distribuïdes
en una trentena a la zona de gespa, 36 persones a la
piscina gran i 3 a la piscina petita.
En tots els casos, mantenint distàncies de seguretat de 2 metres. Quan aquesta no sigui possible,

caldrà dur mascareta i es mesurarà la temperatura a
tots els usuaris en accedir a la instal·lació. No es podrà
anar descalç i s’haurà de dur un calçat alternatiu al calçat de carrer. A més, cal tenir en compte que, malgrat
es pugui accedir als vestidors, un màxim de dues persones, les dutxes estaran inhabilitades.
Des del consistori, el regidor d’Esports, Àlex Cañas,
ha assegurat que el retard de l’obertura —el 6 de juliol,
ha permès garantir la seguretat i la higiene al recinte i

aplicar els protocols imprescindibles per evitar el contagi de la Covid-19 entre els usuaris.
Una altra de les novetats importants és l’establiment de franges horàries per l’ús de la piscina. Els
matins intersetmanals estaran reservats als infants dels
casals d’estiu, sempre que aquest estigui en marxa.
Mentre, les tardes i els caps de setmana seran d’accés
públic. Els horaris d’obertura també es veuen afectats
per restriccions.
Així, els matins la piscina obrirà d’11h a 14h, des
d’aleshores fins a les 16h romandrà tancada per ferhi tasques de desinfecció i tornarà a obrir en finalitzar aquesta pausa del migdia, fins a les 20h. El regidor d’Esports ha demanat comprensió als usuaris i
confia que s’atenguin a totes les indicacions i normes
establertes.
Els abonaments per accedir a la piscina ja es poden adquirir a partir d’aquest dimecres i fins divendres
en horari d’atenció al públic a l’Ajuntament i sense cita
prèvia. Qui no pugui fer-ho en aquests tres dies podrà gestionar l’abonament igualment a les oficines del
consistori els dies següents però aquest cop sí que es
requerirà cita prèvia.
Des de l’Ajuntament conviden els usuaris que preferentment comprin un abonament, ja que això permet
tenir un major control d’assistència. En tot cas, si es
compra una entrada diària, caldrà identificar-se amb
el DNI per facilitar la traçabilitat en cas d’un possible
brot. •

Esports
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Altafulla inicia un il·lusionant campus d’estiu

l passat 29 de juny va tenir lloc l’inici
del Campus d’estiu Altafulla 2020,
convocat pel Centre d’Esports Altafulla,
el Club Bàsquet Altafulla i l’Ajuntament
d’Altafulla, amb el control tècnic del
Consell Esportiu del Tarragonès
amb un clar objectiu de facilitar als infants un espai de retrobada i d’esbarjo,
tant desitjat després dels darrers mesos.
Una trentena de nois i noies han
gaudit durant la primera setmana de
diferents activitats de lleure educatiu i
esportiu, que giren entorn d’un mateix
centre d’interès “L’Antiga Grècia i els primers Jocs Olímpics”. Com es preceptiu,
el casal està programat tenint en compte en tot moment els diferents protocols

establerts, davant la situació actual i la
regulació vigent.
L’Ajuntament d’Altafulla, a banda del
seu suport logístic i de personal, ha cedit els
espais del pavelló municipal, el pati de l’escola El Roquissar i el pati i gimnàs de l’Institut Altafulla, més la disponibilitat també del
centre d’entitats i de la piscina municipal,
garantint l’optimització i una major seguretat del campus en una edició tant especial.
La periodicitat és de torns setmanals,
des del 29 de juny al 28 d’agost, amb
horari de casal de 9 a 13 hores i acollides prèvia i posterior. Es poden seguint
tramitant inscripcions fins el dimecres
de la setmana anterior a l’inici de cada
torn corresponent. / Foto: Campus Altafulla 2020. •

CORONAS DE PORCELANA EN UNA SOLA VISITA

Tel. 977 651 433

MAINADA 3B
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Com us ha afectat la fotografia digital?
L’inici de l’era digital amb l’aparició de les càmeres
de fotografia que coneixem actualment, van permetre que qualsevol persona pogués fer una fotografia en bones condicions. Això va comportar que
molta gent deixés de contractar els nostres serveis. Abans, la gent tenia moltes dificultats per fer
fotografies. Tothom tenia una càmera compacta,
però entre el carret i el revelatge es gastava entre
30 i 40 euros perquè només li sortissin dues fotos
bones. En definitiva, no ho vaig tenir gens fàcil.

Joan Casas:
“L’erotisme està
al cap de cadascú”
Joan Casas Mateu (1975, La Nou de Gaià)
és un dels molts artistes que resideixen al
Baix Gaià. Tot i no fer-ho a Altafulla, té un
vincle molt especial amb la vila, que s’ha fet
més gran a mesura que han passat els anys.
Actualment forma part del Cercle Artístic,
enriquint i diversificant l’activitat de l’entitat
perquè a diferència de la majoria de socis, és
l’únic que s’expressa a través de la fotografia.
La branca que més treballa és la dels nus
amb la voluntat de fugir de l’erotisme i atorgar
als cossos un enfocament natural i antic.
Quan vas començar a sentir la passió per la
fotografia?
Va ser als catorze anys, quan vaig agafar la
primera Reflex que hi havia a casa dels meus
pares. Recordo que era metàl·lica, que pesava
molt, i tot el seu funcionament era manual. Llavors vaig començar a descobrir tot aquest món
fantàstic, normalment disparant amb diapositives.
El meu pare ja disparava amb diapositives els
viatges de les vacances. La passió per la fotografia és una herència familiar.
Per a tu, és un entreteniment o una
activitat professional?
Era una afició, fins que un dia, passejant per
Tarragona, vaig passar per davant d’una escola
on hi havia enganxat un cartell que deia “fes de
la teva afició una professió”. Vaig entrar a informar-me, i al saber que hi havia un curs de fotografia professional m’hi vaig llençar de cap.
La meva incursió en el món de la fotografia va
coincidir amb el final del boom immobiliari i el
començament de l’era digital. Va ser una època
estranya. Fins llavors, un podia viure de la fotografia sense cap mena de problema, però després van quedar pocs fotògrafs que poguessin
fer-ho. Actualment, la gran majoria hem de tenir
una altra feina per tirar endavant.

“La passió per la fotografia és una
herència familiar”

Com vas viure l’etapa a l’escola de
fotografia?
Va ser fascinant, perquè a més hi anava de nit. Allà
apreníem història de la fotografia, bodegons, nus,
tècnica o Photoshop. Després, professionalment
em va costar consolidar-me. Vaig començar fent
fotografies de moda amb models i alguns nus,
sempre des d’una vessant amateur. Afortunadament, a mesura de fer nus i anunciar-me a les xarxes socials, vaig acabar treballant en aquest món.
Quines són les tècniques de fotografia que
més treballes?
En tècniques d’edició m’agrada molt la fotografia
antiga i restaurar fotografies. Les tècniques que
faig servir són molt clàssiques. A vegades, inclús
m’agrada envellir algunes de les meves fotografies. Ara hi ha fotògrafs que afegeixen molta edició
i fantasia. Jo sóc tot el contrari, m’agrada plasmar la realitat sense fantasies i abans de disparar
veure la imatge en blanc i negre.
Quant als nus, per exemple, m’agrada que
l’aspecte sigui un element natural i artístic intentant que aquell nu no sigui eròtic. Això no vol dir
que no m’agradi l’erotisme. Hi ha gent que em
contracta per fer-li fotografies eròtiques. Quan
vaig iniciar-me en aquesta temàtica va ser fent
erotisme, però de seguida em vaig adonar que
les fotografies eren sempre les mateixes. En canvi, quan entres en el món de la fotografia artística
com ara el bodyescape “paisatge corporal” i amb
tècniques d’il·luminació amb clau alta o baixa dins
l’estudi, i sense erotisme, és fantàstic.

“Quant als nus, m’agrada que l’aspecte
sigui un element natural i artístic
intentant que aquell nu no sigui eròtic”

Costa entendre que els nus no tinguin cap
component eròtic...
Sí, perquè l’erotisme està dins del cap de cadascú. Hi ha persones que veuen un tros de cos
nu i s’esparveren, i altres que ho veuen com a
quelcom natural. Seria diferent si la persona que
es despulla pretén seduir, però si no ho fa amb
aquesta intenció, és l’espectador qui posa l’erotisme al seu cap.
Fotografiem moments feliços per
immortalitzar-los. Als fotògrafs us passa el
mateix?
Quan ens contracten per un esdeveniment sí,
però quan fem les nostres obres és perquè en
una imatge veiem quelcom que volem mostrar a
l’espectador, ja sigui un sentiment o una composició de formes.

“Estic vinculat a Altafulla des de fa molts
anys. Qui no em coneix és perquè només
hi ve a dormir”
On has exposat?
Enguany malauradament no hem pogut repetir
a Altafulla perquè la Nit de Bruixes s’ha suspès a causa de la Covid-19, però l’any vinent
ho reprendrem des del Cercle Artístic. D’altra
banda, també he exposat a Barcelona, a Torredembarra, Salomó o la Nou de Gaià. Com
veus, he fet diverses exposicions de quilòmetre zero.

Tens una vinculació especial amb Altafulla...
Sí, clar! Durant 26 anys hi hem tingut un negoci
familiar (una ferreteria). A banda d’això, també
he treballat a la Brigada Municipal i actualment
formo part del Cercle Artístic, mentre que els
meus fills surten a tirar carretilles amb el Grup de
Diables. Qui no em coneix és perquè només ve
a Altafulla a dormir (riu).
Costa que la gent jove s’apropi al Cercle
Artístic?
Sí, però és quelcom natural perquè la majoria descobrim l’art quan som més grans. Dit
això, és important que mantinguem el Cercle
Artístic ben viu perquè la majoria de socis
són grans, i si no el renovem amb gent jove,
aquesta associació, com moltes altres, podria
acabar morint.

Marc Pérez Rodríguez

