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 el fenomen de les ocupacions irregulars, a l’agenda pública local del país  

El fenomen de l’ocupació irregular ha passat de ser un conflicte 
ocasional entre particulars, en el que l’administració local no-

més actuava en cas de malestar en el veïnatge o d’incompliment 
de normativa urbanística, de salubritat o risc en les persones, a 
ser una problemàtica reiterada en l’agenda pública local. Ho de-
mostra la unanimitat de tots els grups polítics representats en el 
Ple municipal d’Altafulla en tirar endavant una moció presentada 
per Alternativa Altafulla per donar resposta a l’ocupació il·legal i 
per a la creació d’habitatges socials al municipi. Avui, les ocu-
pacions no són un fet ocasional sinó una preocupació rellevant 
i creixent que preocupa tot el país, i que afecta la salubritat, la 
convivència veïnal... Es tracta d’una problemàtica complexa, 
identificada però sense cap fórmula màgica, que afecta diverses 
administracions i diversos àmbits dins d’una administració i que, 
per això, és necessari donar el màxim suport a tots els ajunta-
ments amb la voluntat d’actuar transversalment amb la ciutada-
nia, les administracions i els col·lectius afectats. 

Per culminar aquest procés és important identificar tres tipologies: 
el que ocupa per necessitat, el que ocupa per fer negoci i el que ocupa 
com a acte reivindicatiu. En el primer cas, la solució, o una d’elles, pas-
sa perquè la gent tingui feina i pugui pagar un lloguer social. Entenent 
aquests condicionants, l’ocupació irregular és la conseqüència de la 
falta d’habitatge assequible i de l’excés d’habitatge buit, on cal treba-
llar des de diferents àmbits  emmarcats en dos grans blocs: el suport 
als ens locals enfront la problemàtica de les ocupacions i la mobilitza-
ció del parc desocupat amb recursos per proveir d’habitatge a l’ens 
local o per fomentar el lloguer del parc buit privat. En el segon cas, 
cal que la justícia actuï amb la llei a la mà davant de grups organitzats 
que s’aprofiten, en molts casos, de famílies que pateixen una situació 
de vulnerabilitat. I en el tercer cas, cal actuar, com dèiem, des de la 
transversalitat, escoltant també al moviment okupa caracteritzat his-
tòricament per recuperar espais buits i abandonats amb l’objectiu de 
convertir-los en habitatges o bé en centres socials autogestionats. •

La “Plaça del Pou” es distribueix a l’Ajuntament, 
Altafulla Ràdio, Consultori Mèdic, Llar d’Infants Hort de 
Pau, Esplai de la Gent Gran, Biblioteca Municipal, Forn 

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

Pizzeria Solocomo, Bar la Violeta i Centre Cívic de Brises 
del Mar.

Vols rebre-la per correu electrònic? 
És molt fàcil! fes-nos arribar la teva petició a:  

altafullaradio@altafullaradio.cat  
o també entrant al web 

www.altafullaradio.cat i www.altafulla.cat

oN pots tRoBaR la “plaÇa Del pou”?
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635 83 30 94  
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constar el DNI o el passaport, l’adreça i el telèfon. La “Plaça 
del Pou” es reserva el dret de resumir-ne o extractar-ne el con-
tingut i de publicar els que consideri oportuns.
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la policia local d’altafulla 
reforça la vigilància per evitar 
la ‘botellada’ a la via pública

Aquesta és la directriu que des de la Generalitat s’ha donat als ajuntaments perquè 
compleixin amb les noves restriccions per evitar nous contagis de la COVID-19. 

De fet, es tracta d’una pràctica que s’ha vist incrementada aquestes últimes set-
manes arreu, també a Altafulla. En el cas de la nostra vila, però, l’ordenança de 
civisme ja inclou un article en què es prohibeix el consum d’alcohol a la via pública.

El coalcalde i responsable de la seguretat ciutadana, Jordi Molinera, ha explicat 
que a Altafulla ja no es permetia el consum d’alcohol a la via pública. Constata, 
però, que, davant el tancament dels locals d’oci nocturn, s’ha vist incrementada 
aquesta pràctica, també al municipi, en especial a la platja i en pàrquings municipals. 
Per aquest motiu, es farà un reforç de vigilància policial. De fet, posa en relleu que 
aquestes últimes setmana s’han interposat diverses sancions a persones que no por-
ten la mascareta, tot i que també ha posat de manifest que la majoria de la població 
té una actitud responsable.

En el cas de l’incompliment d’aquesta resolució “es tipificarà com a sanció greu”, 
per la qual cosa els infractors podran ser sancionats amb multes d’entre 3.000 i 
15.000 euros. Aquesta mesura ha arribat uns dies més tard de l’ordre de tancament 
dels locals d’oci, com discoteques, sales de ball i festes o pubs. 

L’objectiu principal és reduir els contagis, ja que, segons constata el coalcalde, 
ha quedat demostrat que la majoria de nous casos es concentren en festes de fa-
miliars i amics i entre els joves. El coalcalde recorda, una vegada més, la necessitat 
d’autoprotegir-se amb higiene de mans, distància social i mascareta per evitar nous 
casos de la COVID-19.

INteNsIfIqueN la CaMpaNya De CoNsCIeNCIaCIÓ soBRe l’ús 
oBlIGatoRI De la MasCaReta

L’Ajuntament d’Altafulla ha detec-
tat que durant aquest mes de juliol, 
el primer amb major presència de 
veïns de segona residència i turis-
tes a la vila, “una petita minoria” de 
persones que van a la platja o que 
caminen pel passeig de Botiges de 
Mar no utilitzen mascareta. 

Per això, el consistori ha intensi-
ficat la campanya #posatela per 
conscienciar a la gent sobre la impor-
tància de complir amb les mesures 
de seguretat i prevenció del coronavi-
rus. Una de les accions que s’han dut 
a terme és l’emissió d’un missatge a través de la megafonia de la platja, per remarcar 
l’ús obligatori de la mascareta en català, castellà, anglès i francès. 

Jordi Molinera ha assegurat que després d’unes setmanes en què des de l’admi-
nistració i la Policia Local s’ha fet una tasca pedagògica per conscienciar sobre l’ús 
obligatori de la mascareta a la ciutadania, a partir d’ara s’identificarà directament a 
les persones que no compleixin amb la normativa per tramitar les corresponents 
denúncies. La Policia Local té el reforç de quatre informadors de carrer (a la foto).

L’ús de la mascareta és obligatori per arribar a la platja, caminar pel passeig 
o per voramar, o anar a la guingueta. Si un usuari que ja es troba a la platja vol ba-
nyar-se o prendre el sol, no cal que se la posi. Igualment, per aquests dos supòsits, 
i com a norma general, també es subratlla la importància de mantenir la distància de 
seguretat d’1,5 metres que recomanen les autoritats sanitàries. •

 Interior valida els convenis de col·laboració entre les 
policies d’altafulla, torredembarra i Creixell

l’Ajuntament d’Altafulla ha fet ar-
ribar al departament d’interior 

el conveni de col·laboració entre la 
Policia local d’Altafulla i la Policia 
local de torredembarra per tal de 
rebre el seu vistiplau. Va ser en el 
marc de la reunió que va tenir lloc el 
passat 20 de juliol i que va perme-
tre als seus responsables explicar-lo 
en primera persona davant els alts 
càrrecs del departament, encapçalats pel director general dels mossos d’es-
quadra, Pere ferrer.

Aquest conveni forma part d’un acord global que, per altra banda, regula també 
la col·laboració entre la Policia Local de Torredembarra i la de Creixell. D’aquesta 
manera s’estableix que les policies locals dels tres municipis poden actuar amb tota 
la seguretat jurídica necessària en el municipi veí, sempre que hi hagi una actuació 
que, per circumstàncies, sobrepassi els límits del terme. igualment permet que un 
cos assisteixi a un altre en el seu municipi, en cas de necessitat.

Ambdós convenis, el que estableix la relació entre Altafulla i Torredembarra i 
el de Torredembarra amb Creixell, han de ser portats ara al plenari de cadascun 
dels municipis afectats i ser retornats a Interior perquè els ratifiqui definitivament. 
Amb tot, a l’espera dels últims tràmits formals, des d’interior ja han validat aquest 
tipus de col·laboració i s’assegura que les tres policies ja comptaria amb totes les 
garanties jurídiques en casos d’emergència. 

el conveni que ha d’aprovar el plenari inclou una memòria elaborada, en aquest 
cas, per la Policia Local d’Altafulla, on s’especifiquen els termes en què hauria de 
produir-se la col·laboració amb el cos policial torrenc. l’acord de col·laboració ra-
tificat representarà, doncs, un pas endavant per millorar les relacions entre totes 
tres policies locals i oferir una major coordinació en la preservació de la seguretat 
ciutadana en aquesta zona del Baix Gaià, que es veurà també molt afavorida quan 
entri en funcionament la nova comissaria dels mossos d’esquadra al 2022. / Foto: 
Ajuntament de torredembarra •
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Pel que fa a les associacions de mares i pares d’alumnes, les activitats que 
seran objecte de subvenció correspondran a les que tinguin com a objectiu el 

foment de l’activitat educativa. les subvencions que s’atorgaran als projectes o 
activitats que presentin les AMPAS que compleixin els requisits explicitats en les 
bases es calcularan tenint en compte dos apartats: es dividirà l’import de la partida 
pressupostària total, de 9.000 euros, destinada a les ajudes a les AmPAs en dos 
apartats al 50 %.

Per una banda, es dividirà a parts iguals entre totes les AmPAs; i per una al-
tra banda, l’aplicació pressupostària restant es dividirà per la totalitat dels alumnes 
dels centres educatius amb la finalitat d’establir el preu per alumne. A posteriori, es 
multiplicarà el preu per alumne pels alumnes de cada centre per obtenir els imports 
corresponents i diferenciats per a cada centre segons el nombre d’alumnes amb 
què compten.

quant a les entitats esportives, els ajuts econòmics hauran de fomentar ac-
tivitats d’interès públic o social i seran atorgades per a activitats, projectes i es-
deveniments esportius que formin part del funcionament ordinari i extraordinari 
de les entitats. Per gaudir d’aquestes ajudes, s’haurà de complir amb tots els 

següents requisits. que realitzin una activitat continuada al llarg de l’any, durant 
com a mínim 8 mesos. que tinguin com a centre de l’activitat Altafulla. que realit-
zin, com a mínim, una activitat anual de caire esportiu al terme d’Altafulla amb una 
participació igual o superior als 100 participants o dues de 50, o duguin a terme el 
suport tècnic d’esdeveniments esportius organitzats per l’Ajuntament d’Altafulla. 
que l’entitat tingui una antiguitat mínima d’un any al registre d’entitats esportives 
del municipi. tenir un mínim de 30 socis i 30 practicants, i estar donat d’alta al 
registre d’entitats esportives del consell català de l’esport. 

la quantia de la concessió serà el resultat de la distribució de la consignació 
pressupostària de la partida, xifrada en 25.000 €, entre les sol·licituds presentades. 
l’import de la subvenció no ultrapassarà el 50 % del pressupost total del projecte, 
llevat que, de forma motivada, es justifiqui que es tracta d’activitats esportives de 
gran interès públic o cultural i de foment de l’esport, que no es podrien portar a 
terme sense la percepció d’una subvenció que excedeixi aquest percentatge. La 
justificació d’aquesta raó ha de fer-se de manera expressa a la memòria de la sub-
venció i quan es justifiqui la subvenció atorgada.

El ple

front comú per acabar amb l’ocupació il·legal d’habitatges

Com ja es va produir el passat mes 
de febrer en què alcaldes i alcal-
desses del Pacte de Berà reclama-

ven canvis legislatius per facilitar que els 
governs locals puguin actuar contra l’ocu-
pació il·legal d’habitatges, el Ple d’Altafulla 
va aprovar el passat 27 de juliol per unani-
mitat, a instàncies d’una moció presenta-
da per Alternativa Altafulla-En Comú Gua-
nyem, una proposta per donar resposta a 
l’ocupació il·legal que està patint Altafulla 
els últims anys, al mateix temps, que recla-
ma la creació de més pisos socials.

Precisament, una vintena de veïns 
dels carrers Catúfols i Vinyet es van con-
centrar el mateix dia de la sessió plenària 
a les portes de l’Ajuntament per mostrar 
el seu malestar i denunciar públicament 
les amenaces i pressions que reben per 
part dels okupes. La moció posa de ma-
nifest la necessitat de fer un front comú 
al municipi, d’una banda per acabar 

amb una pràctica que causa molèsties 
al veïnat pels conflictes que s’han inten-
sificat darrerament, i d’altra banda per in-
centivar aquelles persones que busquen 
residència a quedar-se a Altafulla tot ar-
ribant a acords amb la propietat de les 
finques afectades.

En aquesta línia, el coalcalde d’Altafu-
lla, Jordi Molinera, va agrair l’entesa per 
part de tothom en assumptes d’aquest ti-
pus, i va aprofitar per explicar que durant 
el confinament, la nova regidoria d’Habi-
tatge va aprofitar per analitzar la situació 
de la mà de la Càtedra UNESCO d’Habi-
tatge de la Universitat Rovira i Virgili, i po-
der enllestir el nou pla local d’Habitat-
ge que s’ha de fer públic durant aquest 
mandat 2019-2023 amb la intenció de 
fomentar els habitatges socials a Altafulla.

La moció aprovada per part de tots 
els grups preveu, entre d’altres coses, 
instar al Parlament i al Govern de la Ge-

neralitat a crear mecanismes que facilitin 
la desocupació d’habitatges, ocupats 
il·legalment, i la seva conversió en habi-
tatges socials a disposició de cada mu-
nicipi; acordar amb la SAREB un protocol 
per poder destinar els immobles buits de 
la seva propietat a lloguer social; instar al 
que popularment es coneix com a ‘banc 
dolent’ a fer possible el desnonament 

dels habitatges ocupats si les persones 
que els ocupen es neguen a participar en 
un procés per obtenir un lloguer social; i 
major presència policial i que, aques-
ta, sancioni amb el màxim rigor possible, 
totes aquelles infraccions que es produ-
eixin en aquelles zones on la convivència 
amb el veïnat s’està posant en perill. / 
Foto: Olívia Molet •

 aproven les bases reguladores de les subvencions a aMpas i entitats esportives

CRIteRIs De ValoRaCIÓ peR a les eNtItats espoRtIVes

CaptaCIÓ I MetoDoloGIa fINs a 60 puNts

Nombre de socis fins a 15 punts

nombre mínim de socis. 30 (obligatori)

Puntuació per soci/a. 0,075

Puntuació màxima. 200 socis o més

nombre de practicants fins a 40 punts

nombre mínim de practicants 30 (obligatori)

Puntuació per practicant federat/da major de 18 anys. 0,2 punts

Puntuació per practicant soci/a no federat/da major de 18 anys. 0,15 punts

Puntuació per practicant federat/da menor de 18 anys. 0,3 punts

Puntuació per practicant no federat/da (escola/consell) menor de 18 anys. 0,25 punts

antiguitat de l’entitat fins a 5 punts

Puntuació per any d’antiguitat 0,1

Màxima puntuació a partir de 50 anys

pRoMoCIÓ De l’espoRt feMeNÍ fINs a 20 puNts

Per cada practicant femenina sòcia federada. 0,3 punts

Per cada practicant femenina sòcia no federada. 0,2 punts

Despeses De l’eNtItat (federacions, jutges, arbitres, material obligatori...)

factures per valor de 0€ a 5.000,00€ 10 punts

factures per valor de 5.000,01€ a 15.000,00€ 15 punts

Màxima puntuació a partir de més de 15.000,00€ 20 punts

en referència als es-
portistes individuals 
federats, empadronats 
a Altafulla que partici-
pin en competicions 
nacionals o internacio-
nals han de complir els 
següents requisits: han 
d’estar empadronats a 
Altafulla un mínim d’un 
any des de la data de 
sol·licitud de la subven-
ció; l’edat dels esportis-
tes ha de ser major d’11 
anys, inclosos, i han de 
disposar de llicència 
federativa vigent i no 
estar inhabilitat o tenir 
cap sanció. Per aques-
tes ajudes, l’Ajuntament 
hi destinarà un total de 
3.500 €. la subvenció 
que percebrà l’espor-
tista no podrà superar 
els 350 € i només podrà 
ser beneficiari un cop a 
l’any. •
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Aproven una modificació de crèdit per adaptar el pressupost 
municipal a la nova situació provocada per la Covid-19

El Ple ordinari de juliol que l’Ajun-
tament d’Altafulla va celebrar el 
passat dia 27 va ser el primer de 

caràcter presencial després de les darre-
res sessions telemàtiques com a conse-
qüència de la crisi del coronavirus. I pre-
cisament l’actual emergència sanitària 
va ser un dels assumptes de pes que es 
van abordar. Va ser mitjançant una mo-
dificació de crèdit que va donar de baixa 
o reduir algunes partides ja pressuposta-
des que no s’executaran per la Covid-19 
els diners de les quals es destinaran a 
altres necessitats.

La suma total de 37.550 € pro-
vé del fons que estava previst per als 
rentapeus de la platja, les diades cas-
telleres, un concert de Setmana Santa 
que s’emmarca dins del 33è Festival 
Internacional de Música, l’Aplec de 
Sardanes, diversos treballs de segure-
tat, la Cursa de l’1 de maig, el Pleamar 
Vintage Market i la celebració de Sant 
Joan. Una bossa de diners que, segons 
va explicar el regidor d’Hisenda, Dani 
Franquès, es destinarà ara a maquinà-
ria i instal·lacions tècniques, el condici-
onament de la platja, el manteniment de 

la via pública, i la compra de material, 
productes de neteja i maquinària per a 
la Brigada Municipal.

L’expedient de modificació de crèdit 
7/2020 es va aprovar amb caràcter inicial 
amb els vots a favor de l’equip de govern i 

Alternativa Altafulla; mentre que Junts per 
Altafulla s’hi va abstenir.•

ReButGeN peR uNaNIMItat allaRGaR la CoNCessIÓ De les autopIstes
tots els membres del Ple van votar favorablement a una moció, presentada pel grup 
majoritari de l’einA, que insta el govern espanyol a no ampliar ni prorrogar, en cap cas, 
les concessions de l’AP-2 i l’AP7. Aquesta proposta sorgeix després que el govern 
central hagi autoritzat per decret llei que aquestes empreses puguin demanar a l’estat 
una pròrroga en els contractes de concessió per compensar les pèrdues ocasionades 
per les mesures per frenar l’expansió de la pandèmia durant l’estat d’alarma; i en el 
context que les concessions amb Abertis del tram d’AP-7 comprès entre Cambrils i 
La Jonquera i del tram de l’AP-2 entre El Vendrell i Lleida, expirin l’1 de setembre de 
2021, tenint en compte que amb el nou decret es podria allargar. la moció detalla que 
“la finalització de les concessions de l’AP-2, en els trams Mediterrani Saragossa, i de 
l’AP-7, en els trams de tarragona-Alacant i tarragona-la Jonquera, suposen una gran 
oportunitat per desfer l’embolic viari català i per apostar definitivament per un model 
de mobilitat sostenible en el qual els catalans i les catalanes no hagin d’estar pagant 
mitjançant peatges infraestructures que ja han estat sobradament amortitzades per 
unes concessionàries que han rebut beneficis milionaris”.

apRoVeN uNa MoDIfICaCIÓ al pouM peR aDaptaR-se a la NoVa 
NoRMatIVa que afeCta als Hotels
Per la via d’urgència es va sotmetre a votació del Ple una modificació puntual dels 
articles 81 i 82 de les normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística munici-
pal (POUM), segons va explicar la coalcaldessa Alba Muntadas, “tenint en compte 
un informe de Costes”. Segons va concretar, es tracta d’un “canvi del redactat”, que 
bàsicament afecta a les places d’aparcament que han de projectar els hotels, resi-
dències o similars en relació al seu nombre d’habitacions. Així, els hotels de quatre 
i cinc estrelles han de disposar d’una plaça d’aparcament per cada tres habitacions 
dobles o l’equivalent de senzilles; els hotels de tres estrelles, d’una plaça per cada 
cinc habitacions dobles o l’equivalent de senzilles; i els altres, d’una plaça per cada 
sis habitacions dobles o l’equivalent de senzilles. 

les Dues festes loCals peR al 2021, el 6 D’aBRIl I l’11 De NoVeMBRe
l’article 37.2 de l’estatut dels treballadors indica que, de les catorze festes laborals, 
dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret de la Generalitat 177/1980, de 3 
d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre 
del Departament de treball, Afers socials i famílies, a proposta dels municipis res-
pectius, l’Ajuntament d’Altafulla ha fixat per al calendari festiu del 2021, el Dimarts de 
Pasqua 6 d’abril, i el dijous 11 de novembre, sant martí, patró d’Altafulla, com a les 
dues festes locals del municipi. •

 Breus

El Ple es va celebrar sense públic i amb les mesures sanitàries marcades per les autoritats. / Foto: A.J.
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la bandera d’altafulla onejarà en una de les rotondes d’entrada 
que limita amb la Ronda i Marquès de tamarit

El Ple va aprovar, amb els vots 
favorables de l’equip de govern 
(L’EINA, PSC i Ara Altafulla), si-

tuar de manera permanent la bandera 
d’Altafulla a la rotonda que limita amb 
l’Avinguda Marquès de tamarit i la 
Ronda d’altafulla, i que esdevé una 
de les entrades principals al municipi.  
La moció, presentada per Ara Altafu-
lla i el PSC, demanava inicialment po-
sar la bandera a la rotonda del carrer 
de Dalt amb l’Avinguda Marquès de 
Tamarit, on hi oneja l’estelada —cor-
responent a una moció aprovada pel 
Ple, i que ha estat sostreta fins a dues 
ocasions. 

La proposta va prosperar després 
que l’EINA hi fes una esmena en què 
instava situar el símbol altafullenc a la 
rotonda propera al Bufet, com així es 
va aprovar.  Tot i que la bandera d’Al-
tafulla no està legalitzada —com altres 
símbols d’altres administracions, la re-
gidora Natalia Sanz va destacar que la 
“bandera d’Altafulla ens identifica a 

tots els vilatans i les vilatanes d’Altafu-
lla, i és l’única que no genera controvèr-
sies”. D’aquesta manera, a partir d’ara, 

els vehicles que es desplacin fins a Tar-
ragona pel carrer Marquès de Tamarit, 
i els que ac cedeixin a Altafulla des de 

l’antiga nacional 340, veuran la bandera 
blava amb l’escut d’Altafulla a la roton-
da del Bufet. •

apRoVeN INVestIGaR el ReI JoaN CaRles I peR esClaRIR els 
pResuMptes DelICtes De BlaNqueIG De CapItals I fRau fIsCal
el Ple va aprovar amb els vots favorables de l’einA, AA, Junts, i les abstencions 
del Psc i Ara Altafulla, una moció presentada per Alternativa Altafulla en què 
insta a la mesa del congrés a iniciar una investigació sobre les relacions diplomà-
tiques i comercials entre l’estat espanyol i Aràbia saudita, el seu vincle amb ins-
titucions i empreses espanyoles i els seus efectes sobre l’erari públic, mitjançant 
una comissió parlamentària, que permeti esclarir les possibles responsabilitats 
polítiques. Al mateix temps, demana al Congrés dels Diputats que sol·liciti la re-
tirada del títol de rei i dels seus privilegis, a l’anterior cap d’estat, Joan carles i, 
per així poder-li fer una inspecció d’Hisenda, personant-se l’Estat com acusació 
en cas d’indicis delictius, i demana al congrés dels Diputats que iniciï el procés 
de reforma constitucional per evitar que cap persona, inclosos els caps d’estat, 
puguin gaudir d’inviolabilitat, situant-se per damunt dels principis d’igualtat que 
marca la pròpia constitució, i que, en cap cas aquesta inviolabilitat pot servir per 
tapar actes greus de corrupció. 

DoNeN supoRt a uNa pRoposta De JuNts eN què ReClaMa uN pla 
D’IMplaNtaCIÓ De fIBRa òptICa a tot el MuNICIpI
tots els membres del Ple municipal van aprovar una moció de Junts per Altafulla 
en què reclamen desenvolupar en el termini de tres mesos un pla d’implantació 
de fibra òptica a tot el municipi que inclogui els mecanismes de col·laboració per-
tinents amb el departament de polítiques digitals de la Generalitat de Catalunya i 
les fórmules de finançament, així com realitzar les modificacions pressupostàries 

pertinents per a finançar l’elaboració del pla i la seva execució. La proposta tam-
bé demana la creació d’una comissió de seguiment del compliment d’aquesta 
moció integrada almenys per tres regidors amb presència d’un regidor de l’opo-
sició; i buscar les fórmules de col·laboració que s’escaiguin amb el sector privat 
per a finançar i executar el pla d’implantació de la fibra òptica a tots els racons 
de la vila.

suBVeNCIoNs a la CoNtRaCtaCIÓ De peRsoNes eN l’àMBIt Del 
tReBall De CuRa De peRsoNes GRaNs o DepeNDeNts a la llaR
La subvenció consisteix en un pagament únic a les persones que ofereixin un 
contracte laboral per un mínim de 12 mesos a persones que no hagin estat do-
nades d’alta a la Seguretat Social en els darrers 2 anys. Poden ser beneficiàries 
d’aquest ajut les persones que oferiran un contracte perquè necessiten rebre 
atenció i cures a domicili o una altra persona de la mateixa unitat de convivència. 
el termini per sol·licitar l’ajut està previst que s’obri en breu. com que és una 
convocatòria de concurrència no competitiva, les sol·licituds s’atendran estricta-
ment segons l’ordre cronològic de presentació. Per això recomanem que, un cop 
publicada la convocatòria, es presentin les sol·licituds al més aviat possible. la 
quantia de la subvenció és de 2.685 euros si el contracte és de jornada completa. 
Aquesta quantitat correspon al cost de la quota de la seguretat social que ha 
d’abonar la persona contractant durant 12 mesos. Per a més informació podeu 
contactar amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, al web 
treball.gencat.cat, o bé, truqueu al 012. •

 Breus

La Bandera d’Altafulla, a l’esquerra; al costat, la de la República Àrab Sahrauí Democràtica, en record dels nens i les nenes sahrauís que enguany 
no han pogut venir a l’Alberg Casa Gran per les restriccions de la Covid-19. / Foto: Ajuntament

el pla únic d’obres i serveis de Catalunya destina 82.000 euros per a la 
renovació de l’enllumenat públic de la urbanització Brises del Mar

La dotació del Pla d’Obres i Serveis de 
la Generalitat de Catalunya (PUOSC) 

ha inclòs una partida per a l’Ajuntament 
d’Altafulla valorada en 82.000 euros. 
Aquesta subvenció està destinada a 
sufragar part dels costos de l’ambi-
ciós projecte de renovació integral de 
tot l’enllumenat públic de la urbanització 
Brises del Mar. 

Es tracta d’un projecte valorat en un 
total de 442.269,40 € i que el consis-

tori altafullenc té previst executar du-
rant aquest mandat. En les previsions 
del PUOSC consta per al 2023 si bé 
segons com avancin les tramitacions 
aquesta data podria avançar-se, se-
gons ha manifestat el coalcalde de la 
vila, Jordi Molinera.

Molinera ha destacat que aquest és 
un projecte llargament reivindicat pels 
veïns de Brises on  es preveu una millo-
ra substancial en l’eficiència energètica 

amb la substitució de 178 lluminàries 
amb tecnologia LED de baix consum, la 
implantació del sistema de tele-gestió i 
programació remota dels horaris i nivells 
d’il·luminació per trams horaris, en què 
revertiran directament en un significatiu 
estalvi d’energia elèctrica, calculat en 
el 77,36%, i en una reducció d’avaries 
que faran disminuir els costos econò-
mics i la càrrega d’hores destinades fins 
ara per part de la Brigada Municipal.

La subvenció del PUOSC dona un 
impuls més per a què aquesta interven-
ció es faci realitat. Cal recordar que el 
PUOSC prioritza les ajudes a municipis 
petits de Catalunya i Altafulla ja ha su-
perat la barrera dels 5.000 habitants. És 
per això que la subvenció atorgada en 
aquest cas és menor, ja que es consi-
dera que el consistori ja compta amb 
més recursos, per les seves dimensi-
ons. •
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Garanteixen els ajuts necessaris per assegurar l’alimentació 
de la infància en situació de vulnerabilitat durant l’estiu, que 

beneficiaran unes 120 famílies d’Altafulla

La Generalitat de Catalunya, mit-
jançant el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, destinarà 

els recursos necessaris per a continuar 
garantint els ajuts destinats a l’alimenta-
ció  dels infants en situació de vulne-
rabilitat.

En aquest sentit, el Departament co-
brirà l’import que hagin de destinar els 
Ajuntaments per mitjà d’ajuts d’urgèn-
cia social a garantir el dret d’alimenta-
ció de la infància en situació de vulne-
rabilitat de Catalunya durant els mesos 
d’estiu, amb l’increment dels recursos 
assignats als ens locals per mitjà dels 
fons de contingència necessaris per fer-
ho possible. D’aquesta manera, es vol 
continuar assegurant als infants més 
vulnerables els recursos que permetin 
garantir les seves necessitats bàsiques 
d’alimentació, també durant els mesos 
d’estiu.

Aquesta mesura es basa en un man-
dat àmpliament compartit i en el com-
promís de garantir l’interès superior de 
l’infant, un dret i un deure del nostre sis-
tema de protecció social, en un any 
en què l’estiu arriba amb especials difi-
cultats degudes a la crisi de la covid19. 
Els infantis i adolescents que es puguin 

trobar en situació de vulnerabilitat, tin-
dran garantit el dret a l’alimentació.

Aquesta mesura sorgeix arran de la 
finalització el passat 31 de juliol de les tar-

getes moneder, una eina que permetia a 
les famílies poder comprar aliments i pro-
ductes de primera necessitat malgrat que 
les escoles estiguessin tancades per la cri-

si sanitària. A Altafulla beneficiarà a unes 
120 famílies, que han estat ateses pels 
Serveis Socials de l’Ajuntament, depenent 
del Consell Comarcal del Tarragonès. •
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Comencen els treballs arqueològics a la vil·la romana dels Munts

El passat 3 d’agost van començar 
al jaciment de la vil·la romana dels 
Munts d’Altafulla l’excavació arque-

ològica prèvia a la intervenció arquitec-
tònica de la coberta interpretativa de la 
residència principal de l’antiga vil·la ro-
mana. El treball de camp té una durada 
prevista de sis setmanes i la inversió és de 
69.684,69 €. L’equipament forma part de 
la xarxa del Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona, gestionat pel departament 
de Cultura a través de la seva adscripció a 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

Els treballs arqueològics es realitzen 
en els punts afectats per la fonamentació 
de la coberta de l’àrea central del ja-
ciment, en concret set sectors al voltant 
de la domus, i estan orientats a conèixer 
les possibles afectacions de la construc-
ció d’una coberta interpretativa que ha de 
protegir les restes arquitectòniques, de 
mosaics i pintures de la residència princi-
pal de la vil·la d’època romana.

L’actuació respon a la planificació es-
tablerta al Pla director, que estableix una 
intervenció global al jaciment. A banda de 
la implementació del projecte de conser-
vació preventiva a càrrec del Centre de 
Restauració de Béns Mobles de Catalu-
nya i de la promoció i avenços en els es-
tudis i recerca impulsats pel Museu Naci-
onal Arqueològic de Tarragona, aquesta 
actuació se suma a la realitzada l’any 
2018, en què es va dur a terme una actu-
ació de restauració i millores en el recor-

regut de l’àrea dels banys meridionals, el 
qual va permetre millorar i ampliar el re-
corregut de visita alhora i s’han restaurat 
diverses àrees del conjunt.

El projecte arqueològic ha anat a 
càrrec de l’arqueòleg Antoni Rigo i de 
l’equip del Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona i el projecte de la coberta 
interpretativa ha estat redactat per Esta-
nislau Roca de l’estudi RC-Arquitectura i 
Projecte Urbà SCP. / Fotos: Generalitat 
de Catalunya

el JaCIMeNt RoMaNDRà 
oBeRt DuRaNt els tReBalls 
D’exCaVaCIÓ
Els treballs de camp conviuran amb la visi-
ta pública al centre d’interpretació i al jaci-
ment, i amb les activitats i visites previstes 
per aquest estiu, com la visita teatralitzada 
Caius i Faustina us conviden a la vil·la, que 
es fa cada dissabte d’estiu a les 18.30 ho-
res i a les 20 hores.

Recordem que la visita als Munts es 
complementa amb l’exposició Tàrraco/
MNAT del Tinglado 4 del Port de Tarra-
gona, actual seu del MNAT, que mostra 
alguns testimonis escultòrics, arquitec-
tònics i de mosaics procedents d’aquest 
singular jaciment.

la VIl·la RoMaNa Dels MuNts 
El jaciment arqueològic de la vil·la romana 
dels Munts, situat a Altafulla a 12 quilòme-
tres de Tarragona, forma part del conjunt 

de Tàrraco, inscrit a la llista de Patrimoni 
Mundial per la UNESCO.

El jaciment és el resultat d’una com-
plexa successió d’edificacions. Des del 
segle I aC fins al VII dC, l’emplaçament és 
ocupat sense interrupció, però és sobretot 
la vil·la romana dels segles II-III dC la de 
major significació històrica i arquitectònica.

És en aquesta etapa que es construeix 
una vil·la residencial d’unes dimensions i 
un luxe excepcional. Actualment es con-

serven i es poden veure les restes de la 
residència principal, de la qual destaquen 
un corredor semisoterrat amb un conjunt 
de cambres que estaven profusament de-
corades amb mosaic i pintures. Així ma-
teix es conserva la zona del triclini, o men-
jadors, i una gran zona de banys privats 
amb diverses piscines, àrees calefactades 
i latrines. Un temple dedicat a Mitra i dos 
grans dipòsits enriqueixen aquest singular 
conjunt arqueològic. •

 El Baix Gaià promociona el nou web turístic i 
estrena un plànol de rutes

l’Agrupació de municipis turístics del 
Baix Gaià ha iniciat una campanya 

de promoció a les xarxes socials del nou 
web www.baixgaiaturisme.cat. Amb el 
lema “Baix Gaià. Un espai per a tothom” 
es promouen els municipis d’Altafulla, 
Torredembarra, Creixell, Roda de Berà, 
Renau, Vespella de Gaià, la Riera de 
Gaià, Salomó, la Pobla de Montornès, 
la Nou de Gaià, Tarragona i el Catllar, en 
els àmbits de platges, castells, cultura, 
oci, festes, serveis, on dormir, on menjar, 
gastronomia i comerços.

A més, aquests dies han estrenat el 
nou plànol de rutes a peu i amb Btt del 
Baix Gaià “Ronda verda, Ruta dels Cas-
tells i Pic de la Mola”. Està fet a escala 
1:20.000 i hi ha marcats els següents 
itineraris:

•  Sender de Gran Recorregut
•  Sender de Petit Recorregut
•  Ruta dels Castells del Baix Gaià
•  Ronda Verda
• Aproximació als Miradors del 

Baix Gaià
•  Camí de Sant Jaume
•  Xarxa de camins d’Altafulla i 

tarragona
•  Itineraris Saludables
s’han imprès un total de 2.500 uni-

tats, repartides entre tots els ajunta-
ments que formen part de l’Agrupació 
de Municipis Turístics del Baix Gaià i es 
poden adquirir a un preu de 2 €.

D’altra banda, a principis del mes de 
juliol es va dur a terme una nova reu-
nió de l’Agrupació de municipis turís-
tics del Baix Gaià després d’uns mesos 
aturats per la covid-19. es van tractar 
qüestions relacionades amb la promo-
ció turística del territori i també accions 
per a la difusió de la nova pàgina web 
del Baix Gaià.

també es va fer un repàs de les ac-
cions que s’han portat a terme en els 
darrers mesos com la reparació dels 
punts d’observació paisatgística i l’edi-
ció del nou plànol de rutes.  també es 
van tractar noves fórmules de funcio-
nament de l’Agrupació perquè aquesta 
sigui molt més àgil i eficaç a l’hora de 
desenvolupar accions.

Actualment, la presidència de l’Agru-
pació recau en l’alcalde de la Pobla de 
montornès, francesc larios, i la vicepre-
sidència, en la regidora de turisme de 
torredembarra, marina riudeubas. •
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OPORTUNIDAD! Piso situado en el centro de Altafulla de 85m2. 
Muy luminoso, con calefacción de gas. Tiene 4 habitaciones: 3 individua-
les y una doble. Cocina independiente con galería y 2 baños completos. 
Terraza amplia y plaza de parking pequeña.

159.000 €

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. Super�cie terreno :1.000 m2.

330.000 €

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 indepen-
diente, 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 
dimensiones y un aseo. Patio trasero y jardín con una barbacoa. 
Dos habitaciones dobles, una habitación individual y un baño. 
Tiene garaje. Calefacción con gasoil y aire acondicionado. 
200.000 €

 

Oportunidad procedente de Banco!!!  Venta de  últimas 7 casas adosadas obra nueva 
en Altafulla. Muy bien situadas, Luminosas y muy amplias. 4 habitaciones, comedor con salida a jardín 
privado, cocina totalmente equipada, garaje para dos vehículos y gran jardín con piscina comunitaria.

Desde 298.000€

El termini per demanar els ajuts a les famílies finalitzarà el 
pròxim 11 de desembre 

Des del passat 16 de juliol, les persones i famílies 
que es trobin en situació de vulnerabilitat econò-
mica derivada de la crisi sanitària de la Covid-19 

tenen temps fins el pròxim 11 de desembre de 2020 
per sol·licitar els ajuts econòmics que l’Ajuntament d’Al-
tafulla va aprovar amb una quantitat total de 40.000 
euros.

Els ajuts estan orientats en diverses línies d’actu-
ació com ara l’habitatge (inclou els lloguers i despe-
ses hipotecàries de l’habitatge de la unitat familiar); 
subministraments (referent als deutes de llum, gas, 
butà, telefonia i Internet); sanitària (exclusivament els 
medicaments amb recepta mèdica temporalitzada de 
la xarxa sanitària pública); reparació o substitució 
d’electrodomèstics bàsics (únicament s’inclouen els 
electrodomèstics com ara la nevera, el forn, la vitroce-

ràmica o els fogons de gas o elèctrics, la rentadora i 
caldera), i altres conceptes que es puguin considerar 
indispensables o necessaris.

Aquests ajuts són compatibles amb la resta d’ajuts 
previstos per aquests conceptes d’altres administraci-
ons, però tenint en compte que la suma rebuda total 
dels altres ajuts més aquest no superi en import el del 
concepte que es vol subvencionar. La quantia de la 
subvenció a concedir serà d’un màxim de 600 euros 
per unitat familiar.

D’altra banda, una desena d’empreses van sol·licitar 
les ajudes destinades al sector comercial i de serveis afec-
tats econòmicament per la crisi sanitària de la COVID-19 
el termini de les quals va finalitzar el passat 3 d’agost. Per 
a qualsevol consulta sobre aquestes ajudes, podeu enviar 
un correu electrònic a ajuts@altafulla.cat. •
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Continuem treballant per un estiu segur i amb cultura
Jordi molinera Poblet # l’esquerra independentista d’Altafulla - esquerra republicana de catalunya - l’einA-erc

L’altre dia, tot esperant fent cua al carrer 
per comprar a un comerç del poble, una 
veïna em deia “quin any us ha tocat per 
començar a governar!”. Certament són 
moltes les complicacions en el dia a dia, 
però amb tot hem volgut que Altafulla con-

tinuï tenint la vitalitat que tant ens caracteritza com a poble, i 
més a l’estiu. Estem veient una platja plena de gent (on són 
aquells que deien que enguany no vindria ningú i que això 
seria la ruïna?) mantenint les distàncies de seguretat, i aquí cal 
fer una menció als agents de la Policia Local i als Informadors 
de carrer en la seva tasca de recordar i fer complir totes les 
mesures per tenir un estiu segur. De fet, amb activitats com el 

Festival Altacústic, vam poder comprovar que la cultura és 
segura... i ara a l’agost és el torn del 33è Festival Internacional 
de Música.

Amb la calor també han tornat els Plens presencials a 
l’Ajuntament. Es van aprovar diverses mocions, però del 
que estem més satisfets l’EINA-ERC és haver aprovat per 
unanimitat que cal promoure més habitatges socials. El 
Govern republicà i del canvi esperem que en aquest man-
dat 2019-2023 (tot i tenir una pandèmia pel mig...) puguem 
fer més habitatges socials que els que es van fer al mandat 
anterior: 0. Per això estem treballant amb la URV en el pri-
mer Pla d’Actuació Municipal d’Habitatge d’Altafulla.

També es va parlar d’altres problemàtiques, com la bo-

tellada o les okupacions d’habitatges. Tots dos problemes fa 
anys que existeixen i la manera de resoldre-ho és diferent. En 
el primer dels casos fem presencia policial als espais habituals 
i imposició sancions econòmiques, i en el cas dels habitatges 
ocupats també hi ha un paper important de la Policia, però 
també hi treballem amb els propietaris, veïns afectats i els 
jutjats. Per sort alguns casos s’han pogut resoldre, d’altres 
tenen més complicacions legals que vénen d’anys enrere que 
dificulta la resolució del conflicte. Per acabar, recordem que 
no hem d’abaixar la guàrdia en la lluita enfront de la COVID19, 
i com diu la campanya on han participat molts joves del poble: 
la mascareta, posa-te-la! •

Contra la impunitat d’ocupes, mascaretes i ‘botellons’
Francesc Farré Camps # Alternativa Altafulla – En Comú Guanyem

Les ocupacions d’habitatges amb menys-
preu als veïns de l’entorn de Catúfols, Camí 
del Prat  i Vinyet, mereix una  resposta con-
tundent. Alternativa ha acceptat afegir 
aportacions a la seva moció per aconseguir 
la unanimitat del consistori contra les impu-

nitats dels ocupes professionals. No podem permetre que 
mentre molts joves d’ Altafulla no tenen habitatges socials ni de 
lloguer hi hagi individus que rebenten cases per passar l’estiu al 
costat de la costa i sense pagar cap taxa ni servei. Cal un regis-
tre de cases buides, obligar a denunciar les ocupacions, més 
pressió policial i mecanismes jurídics per evitar aquestes situa-

cions. A la vegada negociar amb els bancs per convertir les 
cases ocupades en habitatges socials i anar ampliant un parc 
d’habitatges públics de lloguer que tant necessita Altafulla. És 
trist que el dret a l’habitatge que reclamava històricament el 
moviment okupa s’hagi embrutat tant per uns individus oportu-
nistes, incívics i insolidaris. La impunitat sembla que s’ha estès 
a certa gent que es vanagloria d’anar sense mascareta i no 
rebre cap sanció, i és que, segons l’alcalde, no se’n posen 
perquè és fàcil recorre les multes. 

Però encara ens ha deixat més perplexes la impunitat dels 
‘botellons’, el mateix alcalde, no sé si com a regidor de joven-
tut, sembla que ho toleri dient que és inevitable. Ara després 

que el Govern de la Generalitat hagi prohibit aquesta pràctica, 
imposant multes de fins a 15 mil euros, esperem que el go-
vern municipal es posi les piles i actuï. I al Govern català una 
moció d’Alternativa li reclamava que millorés la gestió feta du-
rant el Covid19, invertint més en la sanitat pública i pagant als 
sanitaris que s’han deixat la pell. La sanitat és una competèn-
cia exclusiva del Govern de la Generalitat però clar el govern 
està presidit per Junts i la consellera és d’ERC. Aquests dos 
partits, i no sabem per què també el PSC, han rebutjat la mo-
ció amb l’argument que la Generalitat ha fet una gestió molt 
bona en Salut i que la culpa és de Madrid. Que els hi expliquin 
als treballadors de la sanitat a veure que diuen. •

M’ho comenten i ho fem: la barana de la pujada a l’església
inmaculada morales navarro # Partit dels socialistes de catalunya - Psc

Va ser la Carmeta Virgili, dona de l’Ignasi 
Torres, qui em va explicar la dificultat 
d’acabar el trajecte cap a missa. Sempre 
pujada amunt, el carrer de Dalt, el breu 
descans a la Placeta i enfilar el carrer del 

Cup per arribar a l’esforç final de la pujada a l’Església. El 
suggeriment de la Carmeta va ser fer una barana com la que 
permet pujar o baixar des de la plaça del Pou a la de l’Esglé-
sia, seguint el tan costerut i empedrat carrer del Forn. Tant en 
una com l’altra, l’obra l’ha feta l’altafullenca serralleria Calvet. 
Temps de resposta, uns quinze dies. El que es pot fer amb 
diligència s’ha de fer sense deixar-ho per demà. Mantinc el 

mateix estil com a regidora que quan era policia municipal: 
pròxima i resolutiva. Encara que no sigui de la mateixa impor-
tància, però sí que per a la persona afectada la solució, ara 
em ve a la memòria quan la Rossita Sanz, de Ca l’Alabat, em 
va fer veure que faltaven dos punts de llum a la zona de la 
Barceloneta. Mai se sap el mal que pot passar-nos mo-
vent-nos a les fosques. Va costar una mica més perquè la 
brigada sempre va atrafegada.

Acabo amb el problema que ens fa sentir més impotents 
al govern, als passats i a tot arreu: l’okupació d’habitatges 
al carrer Sínies. Estic en contacte amb els veïns i propieta-
ris més afectats per aquesta plaga, davant la qual no tenim 

encara ni eines d’ordre públic, ni jurídiques prou efectives 
d’immediat. Per ells sé, com vaig denunciar al Ple, que es-
tem davant de màfies; res a veure amb famílies necessitades 
amb criatures. Fins i tot, els darrers okupes tenen dos gos-
sos perillosos que intimiden a una piscina comunitària. He 
fet totes les gestions que han calgut per tallar el problema 
però sembla que mentre no en passi una de grossa mossos, 
fiscals i jutges no tenen massa ànsia. Potser caldrà agafar el 
toro per les banyes amb lleis que ens protegeixin. I anar de 
pressa a signar convenis amb els bancs propietaris, després 
de fallides de promotors massa optimistes, per als lloguers 
socials. •

exigim una altafulla més pròspera, i preservem-la
Xavier Rofas Gasulla # Junts per Altafulla - JxA

La funció dels servidors públics en l’àmbit 
municipal, ha de ser, la de millorar les 
prestacions del municipi dels contribu-
ents a curt, mig i llarg termini. Crec que 
s’ha de gestionar amb molt més rigor i 
criteri. Generar fortes i saludables alian-

ces i relacions de comunicació amb els grups d’interès de 
tots els àmbits. El productiu, el social i el voluntariat (per cert, 
aquí som molt bons), el cultural, l’esportiu, etc.

Any rere any, veiem en certs aspectes que no avancem 
de forma eficient, d’acord a les necessitats i les expectati-

ves dels administrats. Senzillament, la maquinària política 
es dedica al dia a dia sense més. Sovint, la crítica molesta, 
i l’autocrítica no es practica. Altafulla és un municipi ado-
rat pels que en som copropietaris, pels qui hi viuen, pels 
qui ens venen a visitar, pels turistes, i hem de preservar 
el patrimoni públic i privat, així com els nostres serveis a 
l’administrat.

Cada cop hi ha més desafiaments i l’administració no és 
ràpida. Sovint observo la necessitat d’alguns per procurar-se 
“l’autobombo”, però darrerament estan aflorant problemàti-
ques que estan amenaçant greument l’harmonia, la convi-

vència i el benestar del nostre municipi, com l’incivisme i les 
ocupacions delinqüencials. En els darrers temps, i no tant 
darrers, les contradiccions, les batalles entre blocs que ve-
nen de lluny, generen un estigma en detriment del municipi. 
Que el llegir no ens faci perdre l’escriure. 

Hem de procurar que el nostre municipi, segueixi sent, 
la nineta dels nostres ulls. I per aquells que us agradin els 
indicadors, teniu, en el propi pressupost d’Altafulla,  el fidel 
reflex, del que som, del que fem i a què ens dediquem. 
Crec que Altafulla mereix molt més! Reaccionem quan 
abans millor. •
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Negociaciones
Fernando Olmos Bofill # Ara Altafulla

Desde que tenemos uso de conciencia, nos 
pasamos la vida negociando. Empezamos 
negociando con nuestros padres, con 
nuestra pareja, con nuestros superiores, a 
veces, en un ejercicio de autoengaño, hasta 
negociamos con nosotros mismos. Todo 

para que nuestros intereses, convicciones, proyectos se lleven a 
cabo. Desde que se empezó a murmurar el mero hecho de 
hacer la formación Ara Altafulla, siempre iba apostillada la pala-
bra municipalista, mantra que repetíamos todos los que nos 
empezábamos a arremolinar bajo la idea de que para Altafulla 
era necesaria la irrupción de un nuevo partido que no estuviese 

sujeto a ningunas siglas y pensase en sus ciudadanos sin que 
sus designios viniesen marcados de ningún punto más allá del 
Gaià. Esta negociación es aún más dura cuando representas los 
intereses de un colectivo, que te ha dado su apoyo para que los 
representes, cuando con un único representante quieres hacer 
muchas cosas y tantas otras que se hacen con tu nombre, por-
que ya no representas solo a los que te han votado sino a todo 
el municipio en su órgano de gobierno. 

En un análisis superficial se podría desprender que por el 
hecho de estar en el gobierno se han tomado decisiones que 
van más allá del municipio, cosas que no se harían si se siguiese 
estrictamente nuestro programa e ideario. Pero negociando se 

ha conseguido, tras el último pleno, que un símbolo unificador 
como la bandera de Altafulla ondee en Marqués de Tamarit, que 
previamente las terrazas de los locales no se hayan visto afecta-
das por las restricciones por el coronavirus, que tanto empresas 
y  autónomos hayan recibido subvenciones, se haya impartido 
formación para una desescalada segura y que se haya hecho 
un plan de dinamización del consumo local al que se han ad-
herido otros municipios. Actuaciones que son solo el principio 
y que han estado muy marcadas por la situación actual que 
estamos viviendo, pero a día de hoy, ya hemos asegurado que 
las actuaciones principales previstas en nuestro programa se 
desarrollen en los próximos tres años. Continuamos. •
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Crida de l’arxiu Municipal per recollir imatges que ajudin a crear 
la memòria col·lectiva d’altafulla durant la pandèmia

L’Arxiu Municipal d’Altafulla fa una 
crida a tota la població perquè 
enviïn les fotografies i vídeos que 

han fet durant aquests dies de confina-
ment a casa seva. També anant a treba-
llar si ho han hagut de fer per força ma-
jor en aquests dies en què hem viscut 
una aturada extraordinària de les nos-
tres vides. Es tracta, en definitiva, de re-
flectir la vida quotidiana dels veïns i veï-
nes d’Altafulla en un període de temps 
històric que serà recordat amb el pas 
dels anys. Es vol que aquestes imatges 
contribueixin a crear la memòria col·lec-
tiva de la vila durant la pandèmia. 

Més enllà de romandre arxivades i 
ser document d’estudi per a la posteri-
tat, del recull d’imatges que es puguin 
obtenir d’aquesta crida, se’n farà una 

selecció que es podrà publicar a través 
de les xarxes socials de l’Ajuntament. 
Aquestes imatges, a més, també podri-
en formar part d’una exposició real, no 
pas virtual, depenent del volum d’imat-
ges que es puguin recopilar, tal i com ha 
assenyalat l’arxivera municipal Patricia 
Terrado. 

La iniciativa forma part d’un projec-
te global de l’associació d’arxivers de 
Catalunya, que ja s’ha engegat arreu 
del país. És, per tant, un projecte trans-
versal que abraça tot el territori sota el 
lema #arxivemlaCovid19 de l’Associ-
ació d’Arxivers-Gestors de Documents 
de Catalunya. Per participar en aquest 
projecte, caldrà posar-se en contacte 
amb l’Arxiu municipal a través del mail 
pterrado@altafulla.altanet.org. •

 l’altacústic 2020 tanca una edició que destaca tant per la qualitat musical com per la seguretat sanitària

un marc incomparable, una selecció musical acu-
rada i les mesures de seguretat més exigents. 

Aquests són els tres eixos que han definit la 7a edició 
de l’Altacústic, el festival de música emergent d’Alta-
fulla, que el passat 19 de juliol va tancar la seva edició 
més especial, marcada per l’actual situació d’emer-
gència sanitària, però amb el llistó més alt pel que fa a 
les mesures de seguretat ciutadana.

en aquest sentit, l’organització va prendre dife-
rents mesures com limitar l’entrada a les actuacions 
a un total de 160 localitats i centralitzar els tres espais 
habituals en altres edicions en un únic escenari, ubi-
cat a la plaça de l’església, que es va adaptar perquè 
els assistents gaudissin de la música mantenint en tot 
moment les distàncies de seguretat. A més a més de 
l’obligació de dur mascareta, l’organització va facilitar 
gel hidroalcohòlic a l’entrada del recinte i va prendre la 
temperatura al públic abans de cada concert. 

“Per nosaltres va ser molt important poder oferir un 
festival segur i de qualitat, en temps tan complicats 

com els actuals, en els quals bona part de l’oferta cul-
tural ha davallat”, va explicar la regidora de Cultura, 
Gemma Maymó, mentre reiterava que “tots els impli-
cats hem treballat de valent per poder tirar endavant 
un festival que ja és un dels emblemes del municipi i 
que, enguany, ha estat una veritable porta musical de 
les comarques de tarragona”. 

Amb les entrades i invitacions totalment esgotades, 
el festival va oferir un total de set concerts en quatre 
dies. les formacions que es van fer seu l’escenari de 
l’església van ser Judit neddermann, mazoni, el Petit 
de cal eril, roger Benet, Anna Andreu, magalí saré i 
manel fortià. l’última actuació de diumenge —Joina— 
va quedar suspesa a causa de problemes de veu de 
l’artista. 

en total, 1.120 persones van gaudir de música en 
directe en un any especialment complicat pel sector 
cultural, marcat per la manca d’oferta de música en 
viu i la lluita del sector de la cultura per a fer-se valer 
com un espai segur. en aquest sentit, des del festival 

es vol fer un especial reconeixement als professionals 
i, sobretot, al públic assistent, que van col·laborar per 
a fer possible una edició que va comptar amb totes les 
mesures de seguretat sanitàries. / Foto: Manel Granell 
/ festival Altacústic •

el 33è festival Internacional de 
Música d’altafulla manté el llistó alt 

malgrat la pandèmia

Amb la voluntat que “la cultura no 
s’aturi” i demostrar que “la cultura 

és segura”, l’Ajuntament d’Altafulla ha 
tirat endavant la 33a edició del Festival 
Internacional de Música d’Altafulla, que 
se celebra del 5 al 23 d’agost, a l’esce-
nari de la plaça de l’Església.

El coalcalde d’Altafulla, Jordi Moline-
ra, ha deixat clar l’aposta del consistori 
per la cultura en un moment en què es 
troba amenaçada per les restriccions 
de la Covid-19. En aquest sentit, la re-
gidora de Cultura, Gemma Maymó, ha 
garantit a totes les persones que vagin 
al festival que “se sentiran segures” 
gràcies a totes les mesures de segure-
tat i “perquè les coses es fan bé”, tal 
com es va demostrar durant el darrer 

Altacústic 2020 celebrat també a la pla-
ça de l’Església. La regidora ha informat 
que el límit de l’aforament del festival 
s’ha reduït —de les prop de 300 perso-
nes— a les 185 cadires d’enguany.

Pel que fa al cartell del FIM d’Altafu-
lla 2020, els coordinadors artístics del 
festival, el flautista Claudi Arimany i el 
mestre Albert Sardà, han coincidit en 
definir el festival com a “equilibrat”, on 
el públic podrà gaudir de gèneres diver-
sos: música clàssica, música de cam-
bra, òpera, música catalana, música i 
dansa espanyola o, fins i tot, un quartet 
de saxos. 

Claudi Arimany ha explicat que el 
programa està format per set concerts 
amb els millors solistes del moment, i 

amb novetats especials, com l’home-
natge a Beethoven amb motiu del 
250è aniversari del seu naixement, 
o el quartet de saxos Kebyart Ensenm-
ble, que ha resultat premiat en diversos 
concursos internacionals. Per la seva 
banda, Albert Sardà ha reivindicat els 

compositors catalans de gran nivell 
“oblidats”, com el tortosí Felip Pedrell 
o Xavier Montsalvatge, entre altres. Per 
això en el cartell del FIM d’enguany es 
dedica un concert a la música catalana 
per a piano dels seglex XX i XXI. •
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posen en marxa un nou programa 
de voluntariat per vigilar la tortuga 

babaua a les nostres platges

L’Associació Mediambiental la Sínia 
ha iniciat la campanya de Volun-

tariat Tortuga Babaua i Seguiment de 
Fauna Marina 2020, a les platges de 
La Móra, Cala Jovera, Tamarit, El Vi-
nyet i Altafulla. Es tracta de detectar 
la presència d’aquesta espècie au-
tòctona a les nostres platges i poder 
protegir els espais on puguin accedir i 
posar-hi els ous. Les tortugues baba-
ues són difícils de veure perquè solen 
accedir a la platja de nit i és important 

saber identificar el rastre que deixen 
sobre la sorra.

Per fer-ho possible, l’entitat ha realit-
zat diferents cursos de formació per al 
voluntariat, un dels darrers a la platja 
del Fortí a Altafulla, que es va celebrar 
el passat 30 de juliol. La campanya es 
realitza amb el suport de l’Ajuntament 
de Tarragona, l’Ajuntament d’Altafulla, 
l’Associació de veïns i veïnes de La Móra 
i Tamarit i la Diputació de Tarragona. / 
Foto: La Sínia. •
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la paNDèMIa Del 2020 No 
poDRà aMB la VoluNtat Del 
poBle De CoMMeMoRaR uN fet 
HIstòRIC que Va MaRCaR el 
DestÍ De la VIla

Enguany es compleixen dos-cents 
anys des que el poble d’Altafulla va 
donar el seu vot a Sant Antoni en 
agraïment per haver-los deslliurat de 
la pesta que assolava la vila, a finals 
de 1820. Els vilatans van acudir a l’er-
mita a buscar el Quadre del sant i el 
van baixar al poble. Com explica mos-
sèn Jaume Gené, conta la tradició que 
fou aleshores quan ‘es va veure com 
s’aixecava un núvol negre enduent-se 
la pesta i alliberant així a la vila d’un 
mal que havia causat gran mortaldat’. 
Des d’aquell dia, l’11 de setembre de 
1820, el poble va decidir que cada any 
recordaria el miracle obrat pel sant i li 
dedicaria una festa votiva. És, de fet, la 
Festa Major Petita d’Altafulla.

“es va veure com s’aixecava un 
núvol negre enduent-se la pesta 
i alliberant així a la vila d’un mal 

que havia causat gran mortaldat”

Any rere any, doncs, Altafulla recorda 
aquells fets amb una cerimònia religiosa 
a l’ermita de Sant Antoni que té lloc coin-
cidint també amb la Diada de Catalunya i 
en la que es ballen sardanes i s’aixequen 
castells. Enguany, però, coincidint amb 
el 200 aniversari d’aquells fets, Altafulla 
vol fer-la grossa i celebrar d’una mane-
ra especial no tan sols aquesta jornada 
de l’11 de setembre sinó també la de 
dimarts de Pasqua, quan, recordem, es 
va retornar el quadre a l’ermita després 
d’haver-se obrat el miracle.

Més enllà de la tradicional missa, es 
pretén reproduir la baixada del quadre 
que va tenir lloc aleshores i dur-lo fins al 
poble. Les restriccions actuals per evi-
tar la propagació de la Covid-19, però, 
impediran que aquesta baixada sigui 
multitudinària, com es pretenia, i s’hagin 
de buscar alternatives perquè el poble 

hi participi i visqui la celebració amb la 
màxima intensitat possible. Així ho re-
coneixia la regidora de Cultura, Gemma 
Maymó, que assegura que ‘no té sen-
tit posposar l’aniversari a l’any vinent o 
l’altre, i que s’ha de celebrar enguany, 
amb les limitacions i mesures que calgui 
adoptar. 

La incertesa del moment fa que des 
de l’organització de l’esdeveniment no 
s’hagi pogut establir quin serà el format 
definitiu de la festa, en la que també es 
volia comptar amb diferents entitats del 
poble i el seguici popular, tal com ja es 
va fer en el 300 aniversari de l’ermita. 
Aquest fet, però encara no està descar-
tat i caldrà veure de quina manera con-
jugar la presència de tots aquests ele-
ments en la commemoració. 

Des de la comissió organitzativa, el 
Toni Puig, es mostra ferm en la inten-

ció de tirar endavant els actes de record 
de l’efemèride aquest setembre i afirma 
que malgrat que es poden desmuntar 
alguns actes o terminis per fer-los, ‘no 
se’ns desmunta la il·lusió’. Puig creu 
que caldrà buscar fórmules alternatives 
com les que ofereixen les xarxes soci-
als per tal de fer arribar la celebració 
al gruix de la població i que potser els 
actes presencials es veuran reduïts en 
‘petit comitè’.

I és que aquest aniversari és un bon 
moment per donar a conèixer a la ciu-
tadania la història que hi ha darrere una 
festa tan nostrada com la del Quadre de 
Sant Antoni, però de la que, probable-
ment, molts altafullencs i altafullenques i 
també veïns de la contornada, desconei-
xen realment el seu origen.

“És un bon moment per donar a 
conèixer a la ciutadania la histò-

ria que hi ha darrere una festa tan 
nostrada com la del quadre de 

sant antoni”

Casualitat, simple coincidència malau-
rada o, qui sap si designi diví, és precisa-
ment una pandèmia com l’actual, la del 
coronavirus, la que està fent la guitza a la 
commemoració d’uns fets com la desa-
parició d’una altra pandèmia, la de 1820. 
No se sap, però, si una nova crida a Sant 
Antoni podria tenir efectes beneficiosos 
per a la crisi que ens afecta aquests dies. 
Això ja queda en mans de les creences 
de cadascú.

Abans per fer front a una malaltia es 
baixava un quadre en processó i ara ens 

posem mascaretes. En aquells temps, 
on no arribava la ciència o la medici-
na, la religió representava un element 
on aferrar-se. També succeeix en me-
nor mesura, actualment, com assegura 
mossèn Gené ja que la pesta o la pan-
dèmia ‘no només afecta la salut física 
sinó també l’espiritual i assegura que’ 
demanar ajuda a Déu, no és pas cap 
rucada’. En aquest sentit explica que 
aquests dies ha percebut el neguit de la 
gent que l’ha trucat o que s’ha acostat 
a la parròquia a la recerca de consol, 
de pau o senzillament per encendre una 
espelma.

Continua ben viva, doncs, la devoció 
per Sant Antoni de Pàdua a la vila d’Al-
tafulla. Un poble que segur podrà agrair 
al sant el seu miracle tal com es mereix, 
ja sigui participant de lluny o de prop en 
la baixada, en la missa o en els diferents 
actes que s’anunciaran pròximament i 
que s’espera poder tirar endavant mal-
grat les incerteses del que pugui passar 
al mes de setembre. •

Carol Cubota

Tradicions

altafulla commemorarà els 200 anys del vot de poble a sant 
antoni reproduint la baixada del quadre que va salvar la vila de 

la pesta el 1820

Comissió organitzativa per celebrar els 200 anys del vot de poble a Sant Antoni

Altafulllencs i altafullenques d’un 11 de setembre dels anys 50’ a l’ermita de Sant Antoni

Baixada del Quadre de Sant Antoni des de 
l’Ermita a principis del segle XX
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El futbolista d’Altafulla Diego Mariscal fitxa pel RCD Espanyol

El RCD Espanyol segueix fixant-se i 
nodrint-se del talent del Baix Gaià, i 
aquesta vegada ha reforçat la seva 

pedrera amb l’altafullenc Diego Mariscal, 
que jugarà a l’Infantil B a preferent des-
prés de defensar els colors del Nàstic de 
Tarragona durant diverses temporades. 

Mariscal arriba a l’entitat de Corne-
llà-El Prat per iniciar la seva etapa d’In-
fantil, la qual cosa pot suposar un canvi 
abismal en la seva carrera. No obstant 
això, el jugador d’Altafulla ja sap que és 
competir en Futbol 11 perquè tant ell com 
els seus companys de promoció han ju-
gat aquesta temporada amb el Nàstic C 
a Primera Divisió amb l’objectiu de facilitar 
el seu traspàs des del Futbol 7.

L’altafullenc ha jugat sempre al centre 
del camp, però aquesta temporada els 

seus entrenadors han apostat per fer-lo 
jugar d’extrem i aprofitar la seva velocitat. 
Tot i el canvi de posició, ha estat un dels 
jugadors més destacats del seu equip, 
anotant quatre gols. Les seves actuaci-
ons han cridat l’atenció de l’espanyol, 
però també del Barça, que a principis de 
febrer va convidar-lo a realitzar una sessió 
d’entrenament amb un dels seus equips. 

Per aquelles dates, també va ser 
convocat amb la selecció de Catalu-
nya sub12 (a la imatge), si bé no va po-
der tenir continuïtat perquè les següents 
convocatòries van quedar suspeses pel 
coronavirus.  Si tot va bé, però, serà a 
mitjans d’aquest mes d’agost quan po-
drà estrenar-se com a jugador de l’Espa-
nyol i d’una de les pedreres més prolífe-
res del futbol estatal. •

El cinema a la fresca va tornar 
a omplir la plaça de l’Església 
amb un centenar de persones 
que van gaudir, de la mà del 
Cineclub Altafulla Link, de la 
pel·lícula ‘Especiales’, un cant 
a la diferència amb la partici-
pació de la Fundació Onada i 
l’Associació Asperger-TEA del 
Camp de Tarragona ASPER-
CAMP. / Foto: Ajuntament

El Concurs de Cas-
tells de Sorra va 
tornar a ser un èxit 
amb la participa-
ció de 32 persones 
repartides en 16 
equips. S’hi va po-
der veure una diver-
sitat de figures com 
crancs, una tortuga, un cocodril, un poble amb diferents cases o una estrella, entre 
d’altres propostes. / Foto: M.P.




