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 qui més recicla, menys paga  

Qui més recicla menys paga, o altrament dit, qui menys recicla 
més paga en la taxa municipal de la brossa. Aquesta és una de 

les premisses que recull l’equip de govern de l’Ajuntament d’Altafulla 
a l’hora de premiar o castigar qui no faci un bon ús de les illes de 
contenidors. La proposta té un doble objectiu: per una banda, reduir 
al màxim imatges d’acumulació de residus als voltants de les illes de 
contenidors en què, en moltes ocasions, correspondria deixar-los 
a la Deixalleria comarcal situada a Torredembarra; i per una altra 
banda, complir amb la legislació europea que vol arribar al 50 % de 
recollida selectiva aquest 2020, una xifra molt allunyada encara de la 
realitat de moltes poblacions catalanes com la d’Altafulla. Per fer-ho, 
es premiarà a aquella ciutadania que faci aportacions a la deixalleria 
amb un mínim de cinc a l’any. 

Des de l’equip de govern s’ha deixat clar que aquella població que no 
pugui desplaçar-se fins a l’equipament supramunicipal pot fer servir el 
servei de recollida de voluminosos de l’Ajuntament sol·licitant-lo prèvi-
ament. Les dades de 2019 demostren que les entrades a la deixalleria 
de Torredembarra per part de veïns i veïnes d’Altafulla ha superat les 
2.000, que no són poques. Aquesta voluntat va en la línia de la taxa 
justa que va tirar endavant l’Agència Catalana de Residus (ACR) i que, 
en paraules del seu director, Josep Maria Tost, “la clau és la individua-
lització de la taxa”. Tost assenyala que el “voluntarisme de reciclar ha 
arribat a un límit a Catalunya” i que ara “l’estímul econòmic és la clau”. 
Com podem premiar el que ho fa bé i castigar el que no? El director 
de l’ACR és clar: “Amb la individualització.” És evident que es trac-
ta d’una mesura que agradarà o no agradarà però el denominador 
comú que ens uneix a totes i tots és que no volem veure més imatges 
que embruten el nom d’Altafulla en tots els sentits. •

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

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

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

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

altafullaradio@altafullaradio.cat  
o també entrant al web 

www.altafullaradio.cat i www.altafulla.cat

on PotS troBAr lA “PlAÇA del Pou”?

Plaça del Pou  
informació i inserció d’anuncis:  

635 83 30 94  
comercial@altafullaradio.cat  

Àrea de Mitjans de Comunicació

JA uS Podeu AnunCIAr A:

ens interessa que hi participis:
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 con-
tingut i de publicar els que consideri oportuns.
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Altafulla, destinació turística itinerant del 
‘Grand tour de Catalunya’

Altafulla és una de les destinacions turístiques 
itinerants que forma part de la ruta circular 
‘Grand Tour de Catalunya’, que ha impulsat 

el Departament d’Empresa i Coneixement de la Ge-
neralitat, a través de l’Agència Catalana de Turisme 
(ACT). 

Aquest mes de setembre s’ha dut a terme el llança-
ment d’aquest producte en el mercat català i, a la resta 
de mercats prioritaris, serà a principis de l’any vinent. 
Es tracta d’una ruta circular per conèixer els seus prin-
cipals atractius patrimonials i naturals amb vehicle per 
descobrir i gaudir de Catalunya de nord a sud i d’est a 
oest en tretze dies.

Aquesta proposta inclou punts de visita de tipus cul-
tural, natural i enogastronòmic que un no pot deixar de 
visitar si es desplaça a la destinació. Alhora, s’aprofi-
ten aquests atractius per promocionar experiències 
menys conegudes però igualment interessants. 

En total, el Grand Tour de Catalunya ofereix més de 
400 propostes d’activitats repartides al llarg de 2.000 
quilòmetres de ruta que cadascú podrà fer al seu ritme.

ItInerArI 6: terrASSA - reuS
Altafulla és un dels set municipis a visitar en l’itine-
rari 6 que abraça les comarques del Vallès Occidental, 
Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Tarragonès i el Baix 
Camp. Concretament, la visita a Altafulla és la posterior a 
la de Vilafranca del Penedès i l’anterior a la de Tarragona. 

S’hi destaca el Castell dels Montserrat, molt ben res-
taurat, la Vila Closa amb les restes de muralla, portals, 
torres, merlets, l’església de St. Martí, els carrers, les pla-
cetes, i les raconades que en fan un conjunt medieval 
harmoniós i captivador; el Passeig de Botigues de Mar, 

que provenen dels magatzems dels pescadors del segle 
XVIII, i la Vil·la romana dels Munts, jaciment notable de 
Catalunya declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. 

La regidora de Turisme de l’Ajuntament d’Altafulla, 
Natalia Sanz, ha remarcat que “és un projecte que en-
caixa perfectament amb la idea del turisme de proxi-
mitat que aquest estiu hem viscut, però alhora també 

que promou el coneixement del territori, potencia els 
productes de proximitat i el respecte pel medi ambient”.

Natalia Sanz ha recordat que “Altafulla se sent molt 
identificada amb aquesta proposta perquè representa 
el model turístic sostenible que volem pel futur de la 
nostra vila: un turisme divers i de qualitat, apte per des-
cobrir la nostra destinació durant tot l’any”. •

Altafulla tornarà a ser un dels escena-
ris de Tarraco Viva, el festival romà 

de Tarragona. El certamen s’havia de 
celebrar al maig però la pandèmia ho va 
impedir. Finalment, es realitzarà de l’11 al 
18 d’octubre, i ho farà amb una progra-
mació que recull 184 actes, un terç dels 
quals seran en format digital i audiovisual 
per seguir a través de les xarxes.

D’aquests, dues propostes es desen-
voluparan a Altafulla. Per una banda, la 
Pallissa de l’Era del Senyor serà l’escena-
ri, el proper diumenge 11 d’octubre, de la 
recreació històrica ‘Plebs. la vida de 
la gent corrent a l’antiga roma’, que 
anirà a càrrec de l’Associació Projecte 
Phoenix. Tindrà una durada de 45 minuts 
i començarà a les 17:00 hores.

L’Associació Projecte Phoenix és 
un grup d’afeccionats a la història de 
l’antiga Roma que, a través de recons-
truccions fidedignes de vestuari, mobiliari 

i altres elements de la cultura i civilització 
romana, pretén apropar aquell període 
històric al públic actual.

I per una altra banda, el Centre 
d’entitats acollirà, l’endemà dilluns 
12 d’octubre, la conferència ‘Vil·les 
romanes. refugi dels poderosos’, que 
anirà a càrrec del prestigiós arqueòleg Jo-
aquín Ruiz de Arbulo. Tindrà una durada 
de 60 minuts i començarà a les 12:00 ho-
res del migdia.

Joaquín ruiz de Arbulo (Tudela, 
1955) és expert en arqueologia urbana. 
Ha investigat en profunditat les ciutats 
romanes d’Empúries i Tarragona, i també 
ha treballat a Roma, Ostia Antica i Pom-
peia. És una de les veus més rellevants 
sobre la divulgació històrica romana, i va 
ser un dels científics que va participar en 
la candidatura tècnica perquè la Tarrago-
na romana fora Patrimoni Mundial de la 
Humanitat per la UNESO.

Les dues propostes se centraran en 
com vivia la gent a l’Antiga Roma i espe-
cialment com afrontaven els romans 
situacions crítiques com la pandè-
mia que estem vivint en l’actualitat. 

Per assistir a qualsevol dels dos ac-
tes, cal fer reserva prèvia a l’Oficina 

de Turisme d’Altafulla, o bé, enviant un 
correu electrònic a nbarba@altafulla.
altanet.org amb la finalitat de mante-
nir les mesures de seguretat per la Co-
vid-19. És obligatori l’ús de mascareta i 
de gel hidroalcohòlic. •

tarraco Viva torna al municipi els 
propers dies 11 i 12 d’octubre

eS rePrenen leS VISIteS GuIAdeS Al CAStell 
delS MontSerrAt

el passat 26 de setembre, la regidoria de turisme va 
reprendre les visites al castell dels Montserrat d’al-
tafulla. la visita, amb una durada d’uns 30 minuts, 

es realitza el primer dimarts i l’últim dissabte de cada 
mes, a excepció de la setmana santa i l’estiu perío-
des en què resideix la família propietària. recorre el 
jardí de davant de la façana nord, els espais comuns 
de la planta baixa del pati d’armes, l’escala entre 
planta baixa i planta primera i el replà de l’escala amb 

galeria renaixentista ubicat a la planta primera. la vi-
sita s’ha de reservar prèviament a l’Oficina de Turisme 
al telèfon 977651426 o per correu electrònic a nbar-
ba@altafulla.altanet.org. l’aforament està limitat a 15 
persones. tant ha estat l’èxit que s’estan programant 
visites pel mes de desembre. •

 Breus
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Carme Vives, nova Jutgessa de Pau d’Altafulla

El Ple municipal va aprovar per una-
nimitat, el passat 28 de setembre, 
el nomenament de la veïna Car-

me Vives Relats com a nova Jutgessa 
de Pau titular d’Altafulla per al període 
2020-2024. Vives, que va ser regido-
ra de l’Ajuntament d’Altafulla durant 12 
anys —quatre a l’oposició en el mandat 
de 1995-1998, i vuit anys amb respon-
sabilitats als governs de 1999 al 2007, 
va venir a viure al municipi el 1974 on 

des d’aquell any i fins el 1980 en va ser 
la infermera principal quan la vila rondava 
els 850 habitants. També va formar part 
de l’AMPA de la Portalada, de 1985 al 
1987.

És professora emèrita a la Universi-
tat Rovira i Virgili on ha impartit classes 
a la Facultat d’Infermeria, i a Altafulla, 
ha estat membre activa de la Comissió 
de Festes i del Consell de Participació 
Ciutadana. En la vessant més solidària, 

és la presidenta de Càritas Altafulla, i 
participa activament en el Banc d’Ali-
ments i en la Festa Gastronòmica de les 
Cultures. L’any 2015 va ser la pregone-
ra de la Festa Major de Sant Martí on 
va recordar el seu pas per l’Ajuntament, 
la seva arribada com la infermera del 
poble i la seva vida amb l’artista Martí 
Royo amb qui va formar una família amb 
dues filles. Carme Vives relleva així a Pi-
lar Pascual. •

 unanimitat del Ple en una moció en 
    solidaritat amb la república nagorno 
    Karabakh

la república de nagorno Karabakh, és un territori compost 
per un 95% de població de cultura armènia, que per vicis-

situds de la història i interessos geoestratègics diferents de 
la seva població, va quedar enclavat dins de la república de 
l’azerbaidjan, de cultura turcmana. això va provocar un llarg 
conflicte entre Nagorno-Karabakh i Azerbaidjan que ha per-
durat al llarg de tot el segle XX. el passat 27 de setembre de 
2020, l’azerbaidjan va iniciar un atac unilateral sense prece-
dents al llarg de tot el perímetre de la línia de contacte amb 
nagorno-Karabakh. aquest atac ha causat morts i ferits de 
diversa consideració. 

Per això, ara altafulla i l’eina-erc van presentar una mo-
ció en el passat ple que es va aprovar per unanimitat de tots 
els grups en què, a banda de mostrar la profunda preocupació 
per la ruptura de l’alto el foc, per part de l’azerbaidjan, en vigor 
des de 2016 a nagorno Karabakh i expressar el seu dolor per 
les víctimes que aquest atac ha causat en les dues parts en 
conflicte, sol·liciten que es desbloquegi el mecanisme interna-
cional de detecció de violacions de l’alto al foc proposat repe-
tidament pels copresidents del grup de Minsk des del 2012. 

a la vegada, rebutgen la utilització de la força per a la re-
solució de qualsevol conflicte territorial, que han de ser resolts 
mitjançant el respecte a la voluntat majoritària de les poblaci-
ons afectades i el diàleg en el marc del dret a l’autodetermina-
ció dels Pobles, que s’ha d’expressar de manera democràtica 
i sense coaccions de cap mena.  al mateix temps, l’ajunta-
ment d’altafulla fa una crida a les parts a prendre les mesures 
pràctiques necessàries per cessar immediatament les accions 
militars i retirar les tropes a les posicions anteriors al 27 de 
setembre de 2020. la proposta també se solidaritza amb tots 
els veïns i veïnes d’altafulla naturals de nagorno Karabakh. •

rebutgen la decisió del tribunal Suprem 
d’inhabilitació del president de la Generalitat

La majoria del Ple, 
amb els vots fa-

vorables de l’EINA, 
Junts i el regidor Jau-
me Sànchez (AA), 
l’abstenció del PSC i 
Ara Altafulla, i els vots 
contraris dels tres re-
gidors restants d’Al-
ternativa, van aprovar 
la moció que va pre-
sentar l’EINA-ERC 
per a rebutjar la de-
cisió del Tribunal Su-
prem d’inhabilitació 
del president de la 
Generalitat de Cata-
lunya, Quim Torra. La 
proposta denuncia que “un cop més la justícia fa política i es situa per damunt de la democràcia”. 

En aquest sentit, el redactat manifesta que “només entenem un Estat que garanteixi la separació de 
poders i que respecti i asseguri els principis bàsics d’aquest ordre social”, i segueix: “Exigim el respecte 
absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes les persones sense discriminació per les 
seves condicions personals, socials, econòmiques, polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és 
un d’aquests Drets Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les maneres”. 

En aquesta mateixa línia, la moció condemna “la repressió contra el moviment independentista”, de-
mana “una justícia justa, ponderada i equilibrada”, i rebutja “fermament la sentència del Tribunal Suprem 
que inhabilita al 131è. President de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap 
delicte i que estan emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i despropor-
cionada que deriva de la instrumentalització de diverses institucions de l’estat, com en aquest cas la 
Junta Electoral Central. Així mateix, expressem la total solidaritat cap al president Torra que ha patit dos 
processos judicials injustos per defensar des de la màxima institució del nostre país la llibertat d’expres-
sió, la llibertat dels presos i dels exiliats i el dret d’autodeterminació.” •

Carme Vives en una foto recent als estudis 
d’Altafulla Ràdio. / Foto: E.V.

Una hora abans del Ple, un centenar de persones es van concentrar a la plaça del Pou en 
rebuig a la inhabilitació del president de la Generalitat. / Foto: A.J.
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Es congelen la majoria de les ordenances fiscals per al 2021

El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va apro-
var, amb els vots favorables de la majoria 
del govern (EINA-ERC, PSC i Ara Alta-

fulla) i els vots contraris d’Alternativa Altafulla 
i Junts per Altafulla, la congelació de la majo-
ria d’ordenances fiscals per a l’exercici 2021. 
D’aquesta manera, la principal ordenança fis-
cal que regula l’Impost de Béns Immobles (IBI) 
mantindrà el tipus de gravamen del 0,88% en 
els béns immobles de naturalesa urbana. Tin-
dran una bonificació del 20% de la quota 
íntegra les famílies nombroses que acreditin 
aquesta condició.

D’altra banda, s’aplicarà un recàrrec del 
50% de la quota líquida de l’impost als immo-
bles d’ús residencial que es trobin deso-
cupats amb caràcter permanent en què es 
provi que en l’habitatge no hi consti cap per-
sona empadronada en els dos darrers anys, 
comptats des del 31 de desembre de l’any en 
curs, entre d’altres condicions. Podeu veure les 
condicions que s’han de complir en el gràfic 
perquè s’apliqui aquest recàrrec.

El Ple també va aprovar l’ordenança fiscal 
que regula la recollida domiciliària d’escombra-
ries i residus sòlids urbans, i que s’ha actualit-
zat amb un lleuger augment del 10 % arran de 
l’augment del cost del servei prestat pel Con-
sell Comarcal del Tarragonès. Amb tot, l’Ajun-
tament d’Altafulla bonificarà aquella ciutadania 
que faci ús de la deixalleria comarcal que s’ubi-
ca a Torredembarra i que podria beneficiar-se 
d’una reducció d’un màxim d’un 15% en el 
rebut de la brossa de l’any següent. 

A tall d’exemple, si una casa, pis o apar-
tament fa més de sis aportacions a la deixa-
lleria pagarà 123,47 € a l’any, però si no fa cap 
aportació, en pagarà 145,26 €.  S’ha de tenir 
en compte que el que s’ha pagat aquest 2020 
ha estat una quota de 132,50 €, per tant, si es 
recicla, el rebut podrà reduir-se fins a un màxim 
del 15%. D’aquesta manera, segons va expli-
car la coalcaldessa Alba Muntadas i regidora de 
Serveis, “es premia al comportament del ciuta-
dà que fa un ús correcte dels contenidors i de 
la deixalleria”. 

Cal destacar que durant l’exercici de 2019, 
la deixalleria comarcal de Torredembarra va re-
gistrar un total de 2.637 entrades provinents 
d’Altafulla; 1.614 de particulars, 1.005 d’em-
preses, i 18 de l’Ajuntament.  

Una altra de les novetats d’aquesta orde-
nança és l’actualització de la taxa per als habi-
tatges d’ús turístic, que deixen de fiscalitzar 
com a ús residencial per passar a contribuir 
tributàriament com a pisos amb activitat eco-
nòmica. 

Quant a l’ordenança que regula l’Impost so-
bre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), 
s’introdueix una bonificació de com a mà-
xim el 50%, en aquelles construccions, ins-
tal·lacions o obres que siguin declarades d’es-
pecial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històric-artís-
tiques o de foment de l’ocupació que justifiquin 
aquesta declaració. 

També es bonificarà amb un 10% les obres 
que signifiquin una millora de les condicions de 
seguretat i reforços estructurals; i amb un 35%, 
les que representin una millora de les condi-
cions d’habitabilitat, reparacions de cobertes, 
renovacions de fusteria i aïllaments.

La resta d’ordenances fiscals com ara l’Im-
post sobre Vehicles de Tracció Mecànica, o la 
que regula l’ocupació de la via pública per taules 
i cadires es congelen respecte l’exercici 2020. •
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1. Que en l’habitatge no hi consti cap persona empadronada en els dos darrers anys, comptats des del 31 de desembre de l’any en curs.

2. Que no hi hagi constància de contracte d’aigua en vigor i, en cas d’haver-n’hi, que no hi hagi consums significatius i continuats 
els dos darrers anys.

3.
Es podrà considerar desocupat un habitatge, tot i haver-hi alguna persona empadronada, si es constata per la inspecció municipal 
que la mateixa ja no hi resideix de forma efectiva els dos darrers exercicis, i alhora no hi ha subministrament d’aigua contractat, o 
si hi és, no hi ha consum i les factures estan impagades.

4. Les declaracions o els actes propis del titular del bé immoble.

5. Les declaracions i les comprovacions del personal al servei de les administracions públiques que té atribuïdes les funcions d’ins-
pecció en aquesta matèria i dels agents de l’autoritat en general.

6. La negativa injustificada del titular del bé immoble a facilitar les comprovacions de l’Administració si no hi ha cap causa versem-
blant que la fonamenti i si, a més, consten altres indicis de manca d’ocupació.

7. Els anuncis publicitaris.

8. Les dades del padró d’habitants i d’altres registres públics de residents o ocupants.

9. Les dades facilitades per les companyies subministradores de gas i electricitat relatives als consums anormals.

10. La inscripció del bé immoble al Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant de Catalunya.

11. Qualsevol altra mitjà de prova que, d’una manera justificada i aplicant criteris de ponderació en l’elecció del mitjà probatori, es 
consideri adient per la comprovació de la desocupació permanent del bé immoble.
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ConCePte €/Any

1.- HABItAtGeS

1.1.- Ús residencial:

1.1.1.- Casa entre mitgeres, pis o apartament 145,26 €

1.1.2.- Casa entre mitgeres, pis o apartament amb 1 a 3 aportacions a la deixalleria 137,99 €

1.1.3.- Casa entre mitgeres, pis o apartament amb 4 a 6 aportacions a la deixalleria 130,73 €

1.1.4.- Casa entre mitgeres, pis o apartament amb més de 6 aportacions a la deixalleria 123,47 €

1.1.5.- Casa en filera 157,64 €

1.1.6.- Casa en filera amb 1 a 3 aportacions a la deixalleria 149,76 €

1.1.7.- Casa en filera amb 4 a 6 aportacions a la deixalleria 141,88 €

1.1.8.- Casa en filera amb més de 6 aportacions a la deixalleria 133,99 €

1.1.9.- Habitatge unifamiliar aïllat 168,97 €

1.1.10.- Habitatge unifamiliar aïllat amb 1 a 3 aportacions a la deixalleria 160,52 €

1.1.11.- Habitatge unifamiliar aïllat amb 4 a 6 aportacions a la deixalleria 152,07 €

1.1.12.- Habitatge unifamiliar aïllat amb més de 6 aportacions a la deixalleria 143,63 €

1.2.- Ús pis turístic:

1.2.1.- Casa entre mitgeres, pis o apartament 205,26 €

1.2.2.- Casa en filera 217,64 €

1.2.3.- Habitatge unifamiliar aïllat 228,97 €

2.- reStAurAntS, BArS, CAfeterIeS, GrAnGeS, BufetS:

Establiments fins a 100 m2 de superfície inclòs terrasa 541,89 €

Establiments des de 100 m2 metre/addicional inclòs terrasa 2,70 €

3.- SuPerMerCAtS, CoMerÇoS AlIMentArIS I IndÚStrIeS de CAràCter fAMIlIAr:

Establiments de fins a 50 m2 de superficie 178,68 €

Establiments a partir de 50 i fins a 100 m2 de superficie 357,37 €

Establiments des de 100 m2 metre/adicional 2,00 €

4.- CoMerÇoS no AlIMentArIS, loCAlS d’oCI SenSe eSPAI deStInAt A SuBMInIStrAMent de MenJAr I/o Be-
GudeS I d’AltreS no PreVIStoS en CAP Altre APArtAt:

Establiments fins a 100 m2 de superficie 229,53 €

Establiments des de 100 m2 metre/addicional 1,01 €

5.- HotelS, fondeS, HoStAlS:

a) tarifa per places 30,00 €

6.- CàMPInG

a) Per cada unitat d’acampada 20,74 €

7.- GRAnS SupERFíCIES COmERCIALS dE pROduCTES ALImEnTARIS dE mES dE 1000m2:       Quota fixa 14.104,39 €

Per cada metre adicional 2,30 €

8.- GRAnS SupERFíCIES COmERCIALS dE pROduCTES nO ALImEnTARIS dE mES dE 1000m   Quota fixa 12.715,47 €

Per cada metre adicional 1,12 €

9. CIneMeS, BItllereS I loCAlS d’oCI AMB un eSPAI deStInAt A SuBMInIStrAMent de MenJAr I/o BeGudeS 
de quAlSeVol tIPuS

Fins a 100 m2 669,19 €

Fins a 500 m2 (€/m2) 4,47 €

Fins a 1.000 m2 (€/m2) 3,34 €

Fins a 1.500 m2 (€/m2) 2,24 €

Més de 1.501 m2 (€/m2) 1,12 €

10. Oficines, immobiliàries i despatxos tècnics 168,97 €
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recullen 47 quilos de residus a la zona del Vinyet

el SerVeI de PrIMerA ACollIdA 
orGAnItzA quAtre nouS 
CurSoS d’AlfABetItzACIÓ en 
CAtAlà
el departament de treball, afers socials 
i Famílies de la Generalitat de catalunya 
posa a l’abast de la ciutadania un servei 
de primera acollida ‘lletres per a tot-
hom’ en col·laboració amb la regidoria 
d’acció social de l’ajuntament d’altafu-
lla, el consell comarcal del tarragonès, 
l’associació de Professionals i estudi-
osos en llengua i literatura catalanes 
(aPellc), i diferents entitats locals 
amb l’objectiu de promoure l’autono-
mia personal de les persones estran-
geres i catalanes retornades i la igual-
tat d’oportunitats entre la ciutadania. 
els continguts es divideixen en quatre 
mòduls: un mòdul per aprendre català 
amb un mínim de 90 hores; un mòdul 
sobre coneixements laborals amb una 
durada mínima de 15 hores; un tercer 
mòdul sobre coneixement de la socie-
tat catalana i el seu marc jurídic amb un 
mínim de 15 hores, i un quart curs de 
conversa en català amb una durada de 
30 hores.  Els cursos finalitzaran el 28 
de febrer de 2021 i es desenvolupen a 
l’era de l’esteve. és un servei gratuït i 
està cofinançat al 50 per cent pel Fons 
social europeu de la unió europea. un 
cop s’acaba la formació, es lliura el cer-
tificat de Primera Acollida.

el MnAt rePrèn elS ItInerArIS 
del SeGon dIuMenGe de MeS A 
lA VIl·lA roMAnA delS MuntS
el Museu nacional arqueològic de tar-
ragona (Mnat) ha reprès la seva oferta 
de serveis, de la mà dels ‘itineraris pel 
Mnat’. es tracta d’una activitat dirigi-

da a tot tipus de públic, que es durà 
a terme tots els diumenges de mes, i 
que permetrà visitar les empremtes de 
tàrraco al voltant del nostre patrimoni. 
L’itinerari que s’organitza a la Vil·la ro-
mana dels Munts d’altafulla es desen-
volupa el segon diumenge de mes amb 
el títol ‘la vida de les elits de tàrraco’. 
Es descobreix una de les vil·les més im-
portants d’Hispània. la residència i els 
seus conjunts termals, ricament deco-
rats, mostren com era la vida de les elits 
de tàrraco en un recorregut que s’ini-
cia a l’entrada del jaciment pel Passeig 
del Fortí i acaba als Banys de Mar a la 
platja. 

S’AProVA InICIAlMent lA 
norMAtIVA que reGulArà leS 
donACIonS A lA BIBlIoteCA I 
l’ArxIu
l’ajuntament d’altafulla va aprovar 
inicialment en el passat Ple ordinari el 
text íntegre del reglament regulador 
de donacions de fons documentals, 
bibliogràfics i arxivístics a l’Ajunta-
ment d’altafulla. la proposta sorgeix 
de la necessitat de crear una norma-
tiva per posar ordre a l’elevat volum 
de peticions que es reben per part de 
la ciutadania en general, i alhora esta-
blir una sèrie de criteris per a la seva 
acceptació. la regidora de cultura, 
Gemma Maymó, ha remarcat que “no 
s’acceptaran les donacions lliurades a 
l’entrada de la biblioteca o a la bústia 
de retorn”, i que, per a procedir a for-
malitzar una donació “la persona haurà 
de signar sempre un formulari en què 
s’especifiquen les condicions del do-
natiu”. aquesta documentació es pot 
consultar al web altafulla.cat. •

 Breus

P làstics, vidres, i fins i tot pantalons. Tot això i 
molt més és el que van trobar els voluntaris 
d’Altafulla i de la resta del Baix Gaià que el pas-

sat 19 de setembre a l’espai natural del Vinyet en el 
marc de la iniciativa let’s Clean up europe! 

L’Associació Mediambiental La Sínia i l’Ajuntament 
d’Altafulla van ser els impulsors d’aquesta activitat 
amb la finalitat de netejar aquesta zona de la platja 
que pateix el mal costum que tenen alguns banyistes 
i empreses de deixar-hi els seus residus. El coalcalde 
Jordi Molinera va denunciar que aquesta pràctica és 
intolerable, i va agrair la tasca que realitzen tots els 
voluntaris.

Des de l’Associació Mediambiental La Sínia fan 
una valoració molt positiva de la jornada pel gran nú-
mero de gent que hi va participar de forma totalment 
desinteressada i en un moment complicat per la crisi 
sanitària del coronavirus. Seguint les mesures de se-
guretat i prevenció, tots ells van poder aportar el seu 
granet de sorra a netejar l’abalisament dunar de la 
zona del Vinyet. 

Durant la neteja, els voluntaris van recollir tota 
mena de residus i van separar el vidre de la resta de 
fraccions. Posteriorment sí que van separar la resta 

de brossa per fer un recompte acurat i introduir les 
dades a la campanya Let’s Clean Up Europe! En to-

tal, van ser 47 quilos de residus els que es van recollir 
durant la jornada matinal. / Foto: E.V. •

Gepec-edC i l’Ajuntament reediten 
l’acord de gestió i custòdia de la 

finca Canyadell

L’Ajuntament d’Altafulla i el Grup 
d’Estudi i Protecció dels Ecosiste-

mes Catalans - Ecologistes de Catalu-
nya (Gepec-EdC) han reeditat l’acord de 
gestió i custòdia de la Finca Canyadell. 
Es tracta d’una finca costanera de gaire-
bé 1,3 hectàrees d’extensió, majoritària-
ment de bosc i situada a prop de la platja 
del Canyadell. 

L’acord reedita la gestió del projecte 
de custòdia quiropterològica impulsat 
pel Gepec-EdC amb el suport del De-
partament de Territori i Sostenibilitat i la 
Fundación Biodiversidad amb l’objecte, 
entre d’altres, de “recuperar poblaci-
ons de ratpenats d’un elevat interès 
per a la biodiversitat d’aquest entorn”, 
com ha assenyalat el president del Ge-
pec-EdC, Xavi Jiménez.  

Aquesta recuperació va començar fa 
uns anys amb l’habilitació d’unes cavi-
tats naturals que són l’hàbitat d’aquesta 

espècie. En aquesta finca també hi ha 
instal·lada una seu de l’escola de natu-
ralistes del GEPEC i un viver experimen-
tal de planta autòctona. Xavi Jiménez 
ha avançat també que “s’està treballant 
perquè estudiants ambientals euro-
peus realitzin estades a la finca”.

La coalcaldessa i responsable de 
Medi Ambient, Alba Muntadas, ha recor-
dat que un dels projectes més propers 
a desenvolupar serà l’adequació de la 
cova natural on habiten els ratpenats 
en què s’habilitarà un itinerari marcat del 
seu hàbitat. Aquesta proposta ha rebut 
una subvenció del Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat, d’uns 12.000 euros, 
i ha estat redactada pels tècnics del Ge-
pec-EdC.

La vigència d’aquest acord de gestió 
i custòdia té una durada de quatre anys, 
prorrogables sempre i quan hi hagi l’inte-
rès per ambdues parts. •

La coalcaldessa d’Altafulla i responsable de Medi Ambient, Alba Muntadas, i el president 
del Gepec-EdC, Xavi Jiménez. / Foto: A.J.
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Concedeixen la primera remesa d’ajuts econòmics per a 
persones i famílies en situació de vulnerabilitat derivada de la 

crisi sanitària de la CoVId-19

L’Ajuntament d’Altafulla ha concedit la primera remesa d’ajuts 
econòmics per a persones i famílies en situació de vulnerabili-
tat derivada de la crisi sanitària de la COVID-19 per un import 

total de 1.520,58 €. Aquest import correspon als ajuts dirigits a vuit 
persones que ja van presentar i justificar correctament les despeses 
que els efectes de la pandèmia els ha provocat sobre l’economia fa-
miliar. 

La quantia de la subvenció a concedir en aquestes ajudes és 
d’un màxim de 600 euros per unitat familiar. Aquesta primera remesa 
d’ajuts aprovats formen part de la convocatòria d’ajuts econòmics per 
a persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica derivada 
de la crisi sanitària de la COVID-19, en què s’hi destinen un total 
de 40.000 €. 

El termini de sol·licituds resta obert fins a l’11 de desembre, 
i els ajuts s’emmarquen dintre de les línies d’actuació sobre l’habi-
tatge, els subministraments, medicaments, reparació o substitució 
d’electrodomèstics bàsics i altres conceptes que es puguin consi-
derar indispensables o necessaris. S’exclouen les despeses d’oci, 
cultura, esport i la resta que no tinguin la consideració d’essencials 
per l’economia familiar. Per a qualsevol dubte, podeu consultar l’espai 
web www.altafulla.cat/ajuts o podeu enviar un correu electrònic a 
ajuts@altafulla.cat. •

 l’Ajuntament prioritzarà els ajuts al lloguer o la compra d’un primer habitatge

una de les modificacions que va 
actualitzar l’ordenança fiscal 

que regula l’impost de Béns im-
mobles, i que va mostrar opinions 
dividides d’entre els grups, va ser 
que a partir d’ara els propietaris 
d’habitatges de protecció oficial 
deixaran de percebre una bonifi-

cació en l’impost a partir dels deu 
anys. el coalcalde d’altafulla, Jordi 
Molinera, va justificar la mesura as-
segurant que cal destinar aquestes 
bonificacions a incentivar els ajuts 
al lloguer i a l’accés a la compra 
d’un primer habitatge, unes direc-
trius que s’emmarca en el Pla local 

d’Habitatge assessorat per experts 
de la universitat rovira i Virgili. des 
de l’oposició, es va lamentar que ja 
no sigui vigent la bonificació per a 
aquests propietaris més enllà dels 
deu anys, que deixaran de benefi-
ciar-se d’una reducció del 20%. •
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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€

Altafulla recupera la processó del quadre a Sant Antoni l’any 
que celebra el 200è aniversari

Altafulla va celebrar el passat 11 de setembre els 
200 anys del primer cop que es va pujar a l’Er-
mita de Sant Antoni a buscar el Quadre del Sant 

i que va suposar la desaparició de la pesta al municipi. 
Casualitat o no, l’efemèride coincideix amb la pandèmia 
per la Covid-19. Per això dins de la programació de la 

festa major ‘La Petita’ es va programar després de la 
missa solemne la presentació del Quadre i es va repartir 
el domàs per penjar als balcons de la vila. 

La festa, que es va haver d’adaptar a la situació ac-
tual, va comptar amb l’entrada simbòlica dels Caste-
llers d’Altafulla i la representació de pilars acompanyats 

del toc de vermut dels Grallers d’Altafulla. Un cop van 
acabar, es va baixar el Quadre fins a la plaça de l’Esglé-
sia on es va fer un concert de sardanes a càrrec de la 
Cobla de Reus. / Fotos: E.V. •
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la pandèmia no impedeix que se celebri amb seguretat ‘la Petita’

La Covid-19 no va impedir que se celebressin dife-
rents activitats per ‘La Petita’ complint amb totes 
les mesures sanitàries i socials que marquen les 

autoritats sanitàries. Es va poder celebrar la tradicio-

nal Pujada a l’Ermita ‘Memorial Baltasar Rabassa’, el 
concurs de tir al plat, espectacles a l’envelat del Parc 
de Comunidor, una mostra dels Diables petits i grans, 
l’ofrena floral per la Diada Nacional de Catalunya, un 

homenatge a la Nova Cançó amb Jaume Calatayud i 
Vicente Monera, i una vintena d’actes més. / Fotos: 
E.V. / A.J./ C.C./M.P. •
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qui embruti, paga. qui recicli, estalvia
dani Franquès Marsal # l’esquerra independentista d’altafulla - esquerra republicana de catalunya - l’eina-erc

Octubre, és sinònim de tardor, i amb la tar-
dor ens arriba el dia més curt i comencem 
a necessitar una peça més de roba. Però 
no volia parlar-vos d’aquesta estació de 
l’any, sinó que també ho és d’ordenances, 
i de preparar el pressupost de l’any vinent. 

Des de l’equip de govern s’han hagut d’ajustar algunes taxes 
perquè no cobrien el seu cost, com ara la de la retirada de 
vehicles de la via pública, informes policials o la recollida de 
residus urbans, que estaven totalment desajustades. En el 
cas de les escombraries, ja feia uns anys que els ingressos 
per la taxa no cobrien el seu cost, i amb l’entrada en funcio-
nament del nou conveni s’ha vist agreujat. 

Per primer cop, el que hem fet, ha sigut introduir-hi 
bonificacions a aquells que ho facin correctament. Supo-
so que com a mi, a ningú li agrada trobar-se andròmines, 
matalassos, bosses de poda, i d’altres, tirats a les illes de 
contenidors. Per aquesta raó, el que està previst fer és pre-
miar a qui ho fa correctament, i utilitza la deixalleria i el ser-
vei gratuït que té l’Ajuntament de recollida d’andròmines. 
Aquestes bonificacions poden arribar fins al 15%, depenent 
de l’ús que es faci d’aquests serveis. Ens podrem trobar el 
cas que fins i tot ens surti més econòmic del que pagàvem 
abans.

Referent al pressupost per al proper any 2021, incert com 
cap altre a causa de la pandèmia de la COVID-19, les previ-

sions ens indiquen que els ingressos es veuran reduïts en un 
15%, això voldrà dir que haurem d’ajustar les despeses en 
la mateixa proporció. Per aquesta raó caldrà definir ben bé 
aquestes despeses, buscar l’equilibri de mantenir els equipa-
ments existents. Un exemple: l’ampliació del centre mèdic, 
la reforma de la tanca de l’escola la Portalada, com per no 
deixar de fer altres inversions, encara que siguin petites però 
d’utilitat per a la ciutadania. I no vull acabar sense recordar 
que després de tres anys, on vam votar sota la repressió 
de l’estat espanyol, aquesta encara continua, i encara tenim 
persones exiliades i d’altres a la presó per exercir la demo-
cràcia. •

El govern retira bonificacions de l’IBI, apuja la brossa i congela la 
participació

Montse castellarnau Vicente # alternativa altafulla – en comú Guanyem

Només han passat 15 mesos i el Govern 
d’EINA-ERC, ARA i PSC ja ha decidit apujar 
les taxes, un 10% d’increment de la brossa 
a quasi tothom per a 2021, desviant l’aten-
ció amb una rebaixa per reciclatge que, com 
a mínim, no s’aplicarà fins al 2022. Mentres-

tant bars i restaurants no tenen cap increment de la brossa, no-
més computen els metres de les terrasses i tots els hotels, ex-
cepte el més gran, pagaran menys. Més escandalós és l’IBI, un 
govern “progressista” que elimina les bonificacions del 20 % dels 
habitatges de protecció oficial que havia instaurat AA des de 
2012. I tot això amb el govern més “participatiu”. 

Se’n recorden de la cridòria incessant d’EINA demanant 
participació al Govern d’Alternativa? Se’n recorden de les ma-
nifestacions, escrits, declaracions que feia el cap de l’oposició, 
Jordi Molinera, denunciant l’autoritarisme de l’alcalde que no 
comptava amb ells? Durant els tres anys que no van estar al 
Govern la seva crítica constant es basava en la manca de parti-
cipació i això que Alternativa va crear el Consell de Participació, 
va celebrar audiències públiques (la del cadastre va ser un èxit), 
va exposar projectes amb  panells, com la biblioteca i va esta-
blir un procés participatiu per la Via Augusta que l’oposició va 
boicotejar. I ara que fan ells, quines eines han establert? Quants 
consells han convocat? Quantes audiències públiques han fet? 

Del canvi de model de la platja només ho han detallat a 
la ràdio i a les xarxes, amb la total absència de l’oposició 
i de la població.  Bé, han fet una enquesta sobre la platja, 
mesos després del canvi de model. L’obligació del govern, 
i la seva promesa electoral, és la transparència, però a la 
web de l’ajuntament no diu res de les seves agendes pú-
bliques, ni declaracions de béns i patrimoni i no informen 
l’oposició; només diuen que a la Junta de Govern hi ha 
una cadira per l’oposició, però nosaltres no som govern i 
no avalarem amb la nostra presència la política clientelista 
d’EINA. •

l’Ajuntament no para
natalia sanz Pijuan # ara altafulla

Arriba la tardor i la gent comença les rutines 
de l’escola, la feina i les activitats. L’estiu 
marxa per deixar un bon regust de boca, 
enguany diferent, però no tant amarg com 
ens pensàvem just a l’inici de temporada, 

on tot pintava negríssim. Però el fet és que amb el mes de se-
tembre ens ha arribat el moment de preparar els pressupostos 

del 2021, la represa de les activitats i la tornada a les rutines de 
reunions (virtuals i presencials) i demés accions de l’activitat del 
consistori.

L’Ajuntament no ha parat en cap moment, però s’ha de dir 
que en els mesos de juliol i agost l’equip de tècnics i l’equip de 
govern hem estat treballant per poder presentar en el passat 
ple, tota una sèrie de modificacions a les taxes, ordenances 

i demés. Feina que en molts casos passa per posar ordre i 
endreçar textos i preus a coses que sempre són necessàries 
posar-les en situació.

Les àrees de comerç i turisme reprenen les activitats com 
les Jornades Gastronòmiques, les visites al castell i el Tàrraco 
Viva, que al mes de maig no va ser possible. Reprenem les 
activitats amb la “normalitat” que la pandèmia ens permet. •

un govern cada cop més allunyat de la realitat social i econòmica
Xavier rofas Gasulla # Junts per altafulla - Jxa

A la primavera del 2021 arribarem a 
l’equador del mandat per part  d’EINA, 
PSC i ARA a Altafulla i fins al moment ha 
estat marcat per moltes discrepàncies, 
situacions de  crisis i decisions controver-
tides, moltes vegades rupturistes en el sí 

del plenari, que es qui representa al poble i als vilatans i vila-
tanes d’Altafulla.

El retard de la Violeta, la desavinença amb ATECA durant 
la pretemporada d’estiu, la ingerència i les formes inadequa-
des envers la iniciativa privada del Safranars, el bloqueig de 
llicències turístiques que representa més ingerència sobre el 

patrimoni privat de les persones, treure les bonificacions als 
habitatges HPO d’Altafulla que vol dir retrocedir en el parai-
gua social impropi d’un govern d’esquerres, un estiu a Altafu-
lla amb sense dutxes ni renta peus a la platja, amb infrapres-
tacions  mentre les platges de Tarragona i molts municipis de 
la Costa Daurada sí en disposaven, amb activitats de festa 
major això si, i amb molt d’incivisme també, una pujada en 
temps de crisis de taxes d’escombraries aprovada pel go-
vern del 10% pel 2021, amb una altra mesura ingerent en 
relació a l’augment de l’IBI a la propietat privada deshabitada 
aprovada en el darrer ple, una triatló anunciada per aquest 
any de crisi sanitària, i els ajuts de la pandèmia de l’estat 

d’alarma del mes de març, començant a concedir-se més de 
mig any després, a l’octubre.

On ha quedat el PAM, on ha quedat la participació ciuta-
dana. Aquest és el Govern Republicà i del canvi? Crec, que 
ha quedat palès el rumb desencertat que ha emprés aquest 
Govern. Estem en un moment molt delicat per la crisi sanità-
ria, que ha comportat una crisi econòmica que de ben segur 
deixarà danys col·laterals. Com dèiem en anterior escrits, els 
desafiaments cada cop seran més grans i els problemes es-
tructurals del municipi s’haurien d’abordar amb més determi-
nació i solvència. En tot cas, tots els mandats tindran el seu 
llegat. Salut i coratge per tots i totes. •
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Seguim

Assumeixo  la coordinació de l’ANC Altafulla amb gran 
honor i il·lusió, però conscient de la incertesa del moment.  
Atacats per un virus que trastoca tots els nostres àmbits, 
l’independentisme també pateix un gran sotrac. A part de 
la raonable por al contagi, sembla que la manca d’estra-
tègies i els interessos partidistes hagin buidat els carrers. 
Però només ho sembla. El darrer 11S vam demostrar que 
som capaços d’adaptar-nos a les circumstàncies i seguir 
insistint. Seguim tossudament alçats, latents i esperant 
que els nostres anhels es transformin en avenços cap a 
la República Catalana. No estem cansats ni desanimats 
però no volem que la nostra força sigui utilitzada per uns, 

o pels altres. Sabem on anem i que el camí no és fàcil ni 
indolor. 

Envestim els brutals i constants atacs, recordem tots els 
empresonats, exiliats i represaliats i recordem també l’1 d’oc-
tubre, la nostra gran victòria. Ara hem de protegir el nostre 
projecte de país tal i com protegíem les urnes i fer República 
des de baix, des de les nostres cases, carrers i pobles. Mar-
quem el camí i que els polítics segueixin com puguin. Som el 
motor, treballem plegats, sense retrets ni condescendències. 
El nou país s’ho val, construïm-lo, il·lusionem-nos per una Ca-
talunya justa i solidària on tots visquem millor, els contraris a la  
independència, també. Són demòcrates i ja veuen la urgent 

necessitat d’una millor gestió, conscients que l’oferta de l’Es-
tat Espanyol és del tot insuficient. 

Sense traves podrem anar més lluny. Ho volem intentar, 
perquè hi tenim dret,  tal i com expressem a urnes i carrers. I 
dels que no són demòcrates, no cal ni parlar-ne: ignorem-los. 
La independència no és una fita, és el mecanisme que ens 
permet engegar. Fem partícip a tothom, convidem-los a que 
ens expliquin dubtes i pors, compartim idees i també iniciati-
ves, des d’Altafulla mateix... i arrenquem, arrenquem  sense 
el ‘corset’ espanyol que tan estreny i ofega, que tenim molt 
camí per recórrer i molts problemes per resoldre.

Núria Miró Bargalló

deixalleria? Sí... Però cada dia amb més pegues

Som uns grans amants del reciclatge però quan les experi-
ències son tan negatives, et donen ganes de tirar la tovallola. 
Us explicaré els últims casos que hem tingut a la deixalleria 
de Torredembarra. Estem remodelant el jardí, per la qual 
cosa tenim molt de reciclatge de matèria orgànica i no or-
gànica. Primer viatge, bastant complert amb la tala de varis 
arbres. Aprofitant aquest transport vam carregar dos pneu-
màtics que es passejàvem pel jardí des de feia uns quants 
anys divertiment dels meus nets ( ara ja grans). En arribar a 
destí, problemes amb els pneumàtics, teníem que portar la 
factura de compra (on para aquesta factura?). Total torna a 
emportar- te els pneumàtics. Per molt que li vam explicar a 

la persona encarregada, no va hi haure manera.  Ganes no 
em van faltar de llençar-los al mig del carrer. Però me’ls vaig 
emportar i trucar en un mecànic conegut per si em faria el 
favor de quedar-se’ls. Problema solucionat.

Segon viatge. Runa. Tenim una part del terra del jardí en-
llosat amb pedra d’Alcover, que estava tota aixecada per les 
rels de un gran ficus. Sort en vam tenir de que un conegut 
del meu fill ens va deixar un remolc. Quan vam arribat, pro-
blemes, això era obra i no teníem  permís. Però si és de un 
jardí (uns 4m2) vam dir-li, i que sapiguem no es necessita 
permís. Amb mala gana ens va deixar descarregar, però avi-
sant-nos que seria la darrera vegada i que si volíem descar-

regar que anéssim als contenidors d’en Sorigué i pagant 8€ 
podíem descarregar el que volguéssim. 

Què ens passarà en el tercer viatge? Anteriors vegades, 
ja hem tingut problemes, com per exemple: portar l’oli de 
un canvi de cotxe ( el meu fill es mecànic, i ens fa el mante-
niment, tan estrany és això?). Lògic vols reciclar i quin és el 
problema? no pots. Sempre has de demanar el favor a al-
gun conegut. Realment creieu que després de totes aques-
tes traves et queden ganes de reciclar? Hem de fer un gran 
esforç. No ens posen les coses fàcils.

Mercè BlaNch
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E l document es va perdre en una reestructuració de l’edifici 
consistorial i ha aparegut gràcies a la cerca impulsada des 
de l’Arxiu municipal. Es tracta del document de cadastre més 

antic que es conserva a Altafulla, datat de 1777. Aquesta relíquia es 
va trobar a faltar en l’última reestructuració que es va fer a l’edifici 
de l’Ajuntament, ara fa un parell d’anys. Aleshores es van habilitar 
les golfes per ubicar-hi despatxos i la documentació que hi havia 
allà guardada es va traslladar a altres dependències municipals. En 
aquest trasllat, però, ja no s’hi va trobar el document en qüestió.

El document es troba en bon estat de conservació i ara es vol 
digitalitzar per permetre’n la consulta a tothom qui ho desitgi sen-
se necessitat d’accedir-hi físicament. Així mateix també se li realit-
zarà un tractament per millorar-ne la conservació i arreglar petits 
desperfectes. Aquest document havia rebut diferents peticions de 
consulta per part de veïns i veïnes de la vila, ja que podria ajudar, 
per exemple, a determinar la relació que hi havia entre determina-
des persones d’aquella època o contribuir a la creació d’arbres 
genealògics. 

D’altra banda, l’Arxiu Municipal ha publicat la memòria de 
l’exercici 2019 que fa balanç de les actuacions portades a ter-
me pel servei, i que es pot consultar al portal de transparència. 
Aquest document es presenta a finals d’any i s’encarrega de reco-
llir les principals tasques realitzades durant el curs i fixar objectius 
de treball de cara a l’any següent. La digitalització de l’Arxiu és 
una d’aquestes tasques que s’estan duent a terme. / Foto: Ajun-
tament •

l’Arxiu recupera el 
document del cadastre 
més antic de la vila de 

l’any 1777

leS AGendeS PÚBlIqueS del 
GoVern eS Poden ConSultAr 
dES dEL pASSAT 30 dE SETEmBRE
l’ajuntament d’altafulla ha publicat re-
centment al seu portal de transparèn-
cia l’agenda institucional de les regido-
res i els regidors que formen el govern 
municipal. s’hi pot accedir a través de 
l’apartat d’‘acció de govern’ que es tro-
ba a la pantalla principal del web de la 
institució. a partir d’aquest menú, s’en-
llaça amb la secció de govern obert del 
portal de transparència. les agendes 
institucionals corresponents a cada 
regidor i regidora de l’executiu local 
es pot consultar, des del passat 30 de 
setembre, a un mes vista. el coalcalde 

Jordi Molinera va remarcar que “la ciu-
tadania té el dret a saber amb qui ens 
reunim”, i va recordar que “aquest go-
vern ho ha fet possible”. 

leS JornAdeS 
GAStronÒMIqueS, del 23 
d’oCtuBre Al 8 de noVeMBre
la regidoria de comerç està treballant 
ja en les properes Jornades Gastronò-
miques d’altafulla, que es desenvolupa-
ran del 23 d’octubre al 8 de novembre. 
coincidiran així amb la primera setmana 
de la Festa Major de sant Martí, i està 
previst que hi participin una desena de 
restaurants del municipi.  •

 Breus
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fonxo Blanc presenta el divendres 9, a
les 19 h, al faristol, un nou llibre d’assaig

Aquest divendres 9, a les 19 ho-
res del vespre, als jardins del 
restaurant Faristol, Fonxo Blanc  

Canyelles presenta el nou llibre Citaci-
ons i [e]vocacions. Glossari.

A l’acte intervindran, a més, Manu-
el Rivera —d’editor—, Màxim Borrell i 
Miguel Dalmau —de presentadors— i 
Maria Badia, Jaume Calatayud, Joan 
Carnicer i Cesca Arquès  —de lectors.

En aquest diccionari assagístic, el 
professor, polític, activista i escriptor 
altafullenc, exposa les seves idees so-

bre assumptes molt propers a ell com 
a persona i, també, a l’home contem-
porani. En la línia d’un dels seus mes-
tres més estudiats, Eugeni d’Ors, ac-
tua com a “home que treballa i juga”, 
amb passió pel coneixement compar-
tit, amb voluntat deliberada per l’estil 
literari i musical més concentrat i bar-
roc, amb disposició al debat, sincer i 
sense por a la crítica, amb molt d’hu-
mor i sensualitat.

Són tres principalment els escena-
ris dels fets: la seva Altafulla de sem-

pre, la ciutat propera de Tarragona on 
va estudiar i la Vilafranca del Penedès 
on durant tants anys ha exercit l’ense-
nyament. En realitat, el lloc és el món, 
doncs un dels seus principis és “pensa 
global, actua local”.

Cada entrada en aquest glossari o 
diccionari, va precedida per una cita 
de referència d’altres pensadors.

Literatura fragmentària que invita a 
pensar, somniar, recordar, ampliar in-
formació o visió. Un llibre no molt ex-
tens, però sí molt intens. •

Portada del llibre, amb pintura de Marta Balañá
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AUTOCARS

Període temporada baixa
(alteracions per la Covid-19)

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

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

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

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

Diumenges i festius: 
No hi ha servei

Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

v Transports
Autobusos
 NoCturNs

Altafulla 
/ tarragona

Divendres, dissabtes 
i vigílies de festius

Al
ta

fu
lla

 -
 T

ar
ra

go
na

Altafulla

Parada 
Centre

Centre
Comercial

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

Tarragona

rambla
Vella

Imperial
tarraco

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

04:58 05:00

Ta
rr

ag
on

a 
- 

Al
ta

fu
lla

Tarragona

Imperial
tarraco

rambla
Vella

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

Altafulla

Centre
Comercial

Parada 
Centre

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

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

reCAPtACIó muNICIPAL (Ajunt.) 977 65 61 09

Correus 977 65 18 16

ofICINA D’oCuPACIó 977 65 14 26

PoLICIA LoCAL
marquès de tamarit, 16

977 65 02 80

GuàrDIA CIVIL 062

mossos D’esQuADrA 112

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

AmbuLàNCIes (centraleta) 977 25 25 25

CoNsuLtorI De sALut
mainada, 2A

977 65 60 07

urGèNCIes CAP torredembarra 977 64 38 01

AIGües D’ALtAfuLLA
(servei 24 hores) 

977 65 16 76
900 194 998

emerGèNCIes 112

fArmàCIA susANA DomINGo
Les escoles, 3 (poble)

977 65 04 97

fArmàCIA ALtAfuLLA mAr
Plaça dels Vents, 5

977 65 24 20

urGèNCIes DeNtALs CAsteLLANI 977 65 14 33

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

AuLA De formACIó ALDArA 
esCoLA D’ADuLts 977 65 10 85

esCoLA LA PortALADA
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

esCoLA roQuIssAr 977 65 19 69

Ies ALtAfuLLA 977 65 16 62

LLAr D’INfANts f. bLANCh
mainada, 2b

977 65 60 31

LLAr D’INfANts hort De PAu
Cabana, 2

977 65 21 20

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

977 65 21 32

bIbLIoteCA muNICIPAL
Carrer Vinyet, 1. baixos

977 65 11 76 
608 58 95 30

CeNtre D’estuDIs D’ALtAfuLLA
escoles, 10

977 65 09 12

CeNtre obert 977 65 06 90
648 54 62 72

PAVeLLó PoLIesPortIu 977 65 15 71

esCoLA De músICA (migdies)
De l’hostal, a la Violeta

977 65 20 60

CAsAL LA VIoLetA
Carrer de l’hostal, 11

977 65 00 83

PuNt D’INformACIó juVeNIL
era de l’esteve

977 65 24 68

ALberG juVeNIL ‘CAsA GrAN’
Placeta, 12

977 65 07 79
 

PIsCINA muNICIPAL 
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

CLub mArítIm 977 65 02 63

PArròQuIA s. mArtí 977 65 01 58

estACIó De serVeI 977 65 22 54

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

ALtAfuLLA ràDIo 977 65 29 23

AutoCArs PeNeDès 977 66 08 21

INformACIó reNfe 902 24 02 02

tANAtorI De torreDembArrA 900 50 67 12

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

655 48 61 15

jutGe De PAu 977 65 20 17

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

ProteCCIó CIVIL 977 65 15 89
648 14 57 56

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

Contenidors de piles

Dilluns i dijous
Altafulla 

Oficina Plaça Martí Royo

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

Torredembarra 
Oficina Carrer Muralla

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

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

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

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

Centre de Salut

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

ANADA

10,25 Carrer dels munts 

10,35 mirador dels munts

10,45 Carrer de santa marta

10,55 Via Augusta/Plaça dels Vents

11,00 Carrer de les esplanes

11,10 Carrer de la bassa

11,20 ronda d’Altafulla/Carrer de la Cadernera

11,25 eroski

torNADA

12,25 eroski

12,30 ronda d’Altafulla/Carrer de la Cadernera

12,40 Carrer de la bassa

12,50 Carrer de les esplanes

12,55 Via Augusta/Plaça dels Vents

13,05 Carrer de santa marta

13,15 mirador dels munts

13,25 Carrer dels munts

Servei de transport per a la gent gran

  FARMÀCIES DE GUÀRDIA

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

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

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

Pol. Ind. ’roques Planes’ - tel: 637262258 i 977645819

Deixalleria de Torredembarra

HORARIS:

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

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

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

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

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

Pl. Imperial 
Tàrraco

Aiguamolls 
del gaià

Aiguamolls 
del gaià

Pl. Imperial 
Tàrraco

Fe
in

er
s

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

D
is

sa
bt

es

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

D
iu

m
en

ge
s 

i f
es

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

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

xarxa d’observadors meteorològics (xom) estACIó D’ALtAfuLLA / serVeI metereoLòGIC De CAtALuNYA / hort De LA síNIA (tamarit) Dades del mes de seteMBre

temperatura màxima 29,8 °C dia 11 mitjana mensual temp. màx. 26,7 °C obserVADors: Joan ViVe S, lluíS BRullaS, JoRdi cuScó 
JoSe p  Muntade S i JoSe p  MaRia aule S temperatura mínima 7,8 °C dia 28 mitjana mensual temp. mín. 14,8 °C

Pluja màxima 22 mm dia 18 total pluja recollida 53,5 mm www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html

RENFE
Altf/Tgn Altf/Bcn

7.02 6.02
7.36 7.06
8.34 7.29
9.01 7.34
10.02 7.57
10.31 8.08
11.02 9.02
12.00 9.34
12.26 10.17
12.58 11.05
14.00 11.33
14.32 12.06
15.01 13.06
15.31 13.34
15.59 14.35
16.31 15.03
16.56 15.07
17.00 15.20
18.00 16.37
18.32 17.07
18.59 17.37
19.29 18.07
20.26 18.36
20.58 19.06
21.02 19.29
21.31 20.06
22.01 20.34
22.34 20.41

21.02
21.47

AUTOBUSOS
Per la Covid-19, confirmeu els horaris a 

www.autocarsdelpenedes.com

De dilluns a divendres feiners
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
6:20 6:24 6:40 6:45 7:05 7:10
7:05 7:11 7:30 7:35 7:55 8:00
7:25 7:31 7:40 8:30 8:50 8:55
7:38 7:46 8:05 9:15 9:35 9:40
7:55 8:01 8:20 10:10 10:35 10:40
8:20 8:26 8:45 11:15 11:35 11:40
8:40 8:46 9:05 11:45 12:05 12:10
8:58 9:06 9:25 12:10 12:40 12:45
9:15 9:21 9:40 12:45 13:05 13:10
9:45 9:51 10:00 13:15 13:35 13:40
10:15 10:21 10:40 13:45 14:05 14:10
10:45 10:51 11:10 14:00 14:20 14:25
11:15 11:21 11:40 14:15 14:35 14:40
12:15 12:21 12:40 14:45 15:05 15:10
13:13 13:21 13:40 15:10 15:30 15:35
14:15 14:21 14:40 15:20 15:40 15:45
15:15 15:21 15:40 16:20 16:40 16:45
16:20 16:26 16:45 17:20 17:45 17:50
16:45 16:51 17:10 17:45 18:05 18:10
17:15 17:21 17:40 18:15 18:35 18:40
18:20 18:26 18:45 18:45 19:05 19:10
19:15 19:21 19:40 19:15 19:35 19:40
20:15 20:21 20:40 19:45 20:05 20:10
21:45 21:51 22:10 20:15 20:35 20:40 

21:15 21:35 21:40
22:25 22:45 22:50

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

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

Dijous 1 d’octubre va començar el programa d’ac-
tivitats esportives dirigides per monitors al Po-
liesportiu Municipal d’Altafulla. La regidoria d’Es-

ports, que encapçala l’edil Àlex Cañas, ha planificat un 
total de sis activitats que es desenvoluparan de dilluns 
a divendres en diferents horaris pel matí i per la tarda. 

Aquestes activitats són l’aeròbic fitness, exercicis 
a la sala de musculació, cardio boxing, estiraments i 
pilates, zumba i tonificació. Les classes estan dirigides 
pels monitors Jordi Giralde, que s’encarrega dels esti-
raments i el zumba, i la resta d’activitats van a càrrec de 
David Marmesat. Cal recordar que, independentment 
d’aquestes activitats, el gimnàs segueix obert de dilluns 
a divendres, des de les 9:00 a les 22:00 hores. 

El regidor d’Esports ha remarcat que, arran de la pan-
dèmia per la Covid-19, s’han hagut d’adaptar i reorga-
nitzar els espais per mantenir les mesures sanitàries amb 
un clar objectiu: practicar esport amb total seguretat. Per 
aquest motiu, les activitats del matí es desenvoluparan 
dins de la pista amb disponibilitat de fer-les a l’aire lliure si 
els monitors i usuaris ho creuen oportú; i les de la tarda, 
per qüestió d’espais, es realitzaran a la part exterior de la 
coberta del poliesportiu.

Cal recordar que les inscripcions s’han de fer mitjan-
çant instància, presencialment i amb cita prèvia al Regis-
tre Municipal, o bé, electrònicament a través de l’IdCAt 
Mòbil, opció que es recomana des del consistori. L’Id-
CAT Mòbil és un certificat d’identificació digital necessari 
per fer telemàticament determinats tràmits amb l’Ajunta-
ment d’Altafulla. Per a qualsevol dubte, podeu enviar un 
correu electrònic a poliesportiualtafulla@gmail.com.

Quant a les mesures per la Covid-19, caldrà portar 
el DNI (ja sigui el carnet físic, fotocòpia, foto al mòbil...) 
per poder comprovar les dades dels usuaris, si els res-

ponsables de l’entrada ho requereixen. Es portarà re-
gistre diari per qüestió de traçabilitat, i no podrà entrar 
ningú a la instal·lació que no hagi fet el registre.

Els usuaris estan obligats a complir amb les mesu-
res d’higiene i protecció establertes per les autoritats 
sanitàries en relació a la Covid-19. És obligatori per 
l’entrada i la sortida del recinte la utilització de mascare-

ta. No serà obligatori mentre es faci l’activitat, tot i que 
és recomanable.

L’entrada a la instal·lació quedarà supeditada a la dis-
ponibilitat de places d’aforament. No caldrà cita prèvia, i 
el temps màxim d’estada al gimnàs per usuari serà de 
120 minuts, entre d’altres mesures. / Foto: Imatge d’arxiu 
del gimnàs. •



La Contra

M’ha comentat que el seu pare tenia una 
llibreria i vostè sembla que en té una altra 
aquí a casa seva, sap quants llibres pot 
tenir?
No els he comptat mai però en són moltíssims 
i estan classificats per temàtiques, suposo que 
és defecte professional.

Com veu el futur dels llibres, creu que 
desapareixeran amb els llibres electrònics? 
Creu que la gent llegeix cada cop menys i 
tira més cap al món audiovisual?
No crec que desapareguin, no és el mateix 
tenir un llibre a les mans, el seu tacte i la seva 
olor i el fet de poder endinsar-te en les seves 
històries i usar la imaginació que no pas que 
t’ho donin mastegat en una pel·lícula. 

Es considera una persona curiosa?
Molt! I no em crec mai gaire res! Els grups hu-
mans han canviat molt i allò que ara és veritat 
potser després no ho serà tant o serà veritat 
a mitges. M’hagués agradat fer antropologia 
prehistòrica.

Parlant d’evolució, vostè no és nascuda a 
Altafulla però hi viu des de fa molts anys i la 
seva vinculació amb la vida social i cultural 
de la vila, és notòria amb aportacions 
importants sobretot a través dels seus 
treballs al Centre d’Estudis Altafullencs. 
Amb la perspectiva dels anys, com veu 
l’Altafulla actual respecte als primers temps 
de l’arribada de la seva família?
Porto més de 30 anys aquí, i abans venia a 
veure-hi família. Hi tenia cosins i el Faristol era 
d’una tieta meva. Altafulla ha canviat moltís-
sim, ha crescut molt i hi ha molta gent nou-
vinguda que no han continuat amb els oficis 
tradicionals, treballen fora i s’han perdut oficis 
i botiguetes, el teixit comercial. De fet ara estic 
escrivint un llibre que tracta sobre això, sobre 
com s’ha transformat Altafulla en els últims 
temps. M’he endarrerit una mica amb aques-
ta pandèmia però intentaré enllestir-lo aquest 
mes.

I a nivell cultual com està la vila?
Hi ha molta gent que sap moltes coses i se les 
queden per elles. Hi ha molta gent que escriu 
i no te n’assabentes mai. Hi ha gent que co-
neix molt la natura i no ho dona a conèixer, per 
exemple. Tot i que el Centre d’Estudis fa molt 
bona feina en la divulgació del coneixement.

“A Altafulla hi ha molta gent amb ganes 
de fer coses i que en saben molt però 

que s’ho queden per elles”

Creu que caldria un impuls en l’àmbit social 
i cultural d’Altafulla?
Ara estem en un “impàs”, amb el canvi de go-
vern municipal hi ha molta gent que té ganes 
de fer coses, però ara amb la pandèmia  estem 
esperant que s’aclareixi una mica la situació, 
que millori tot plegat i que trobem el camí per 
sortir-nos-en. Però déu n’hi do el que es mou 
ara en l’àmbit cultural. Altafulla té molta vida.

Vostè va formar part de les llistes de 
l’EINA en les darreres eleccions, el seu 
posicionament polític és clar en aquest 
sentit, com també l’era el del seu germà 
Miquel, que va ser diputat per ERC. Entenc 
que té una opinió formada pel que fa al 
procés i la situació del país?
Crec que Catalunya està molt millor que Es-
panya, malgrat les dificultats del procés. A Es-
panya estan fatal en tots els sentits, la política 
espanyola se’n va al pou. En canvi la política 
catalana només ha de trobar el camí, igual que 
com passa amb la pandèmia, perquè ara no 
sabem on va tot i que la gent està molt consci-
enciada de la necessitat de canviar les coses.

“malgrat les dificultats del procés, 
Catalunya està molt millor que espanya, 

la seva política se’n va al pou”

Recentment, en el marc del FIM d’Altafulla 
ha rebut un homenatge, amb un concert 
que també va servir per recordar al seu 
germà com a fundador dels Setze Jutges 
i personatge clau en el moviment de la 
Nova Cançó. Com va viure aquest acte i 
els diferents homenatges que se li van fent 
arreu?
Ho agraeixo, va ser molt bonic però la veritat és 
que no dono gaire importància als homenatges, 
jo prefereixo fer coses. I per qualsevol iniciativa 
que em necessitin, saben que em tenen a dis-
posició, com quan vaig anar a les llistes tot i no 
ser militant.

“els homenatges no em van, a mi 
m’agrada fer coses. Si em necessiten 

sempre estic disponible”

Què li ha quedat per fer a Maria Porter Moix 
en aquesta vida? Hi ha alguna cosa que li 
agradaria fer o veure abans de marxar?
Jo crec que he fet tot el que volia fer... (riu) Si 
de cas, el que m’agradaria veure abans de mo-
rir és la independència de Catalunya.

Maria Porter i Moix, filla adoptiva d’Altafulla 
des de 2011, és una veu autoritzada en 
l’àmbit de la cultura catalana. Va néixer 
entre llibres i viu rodejada d’aquests. Em 
ve a rebre a la porta de casa seva, a pas 
lent però sense titubejos. Té un aspecte i 
una actitud jovial, malgrat que aquest mes 
d’octubre ha fet 94 anys. Ho celebrarà 
traient a la llum un nou llibre, en aquest cas, 
sobre l’evolució d’Altafulla en les últimes 
dècades. 

El cognom Porter i Moix l’associen, arreu 
del país amb el nom de Miquel, no sé si a 
aquestes alçades hauríem d’explicar qui és 
la Maria?
És molt divertit qui sóc, he fet moltes coses...
(riu)  Sóc llicenciada en Història i sempre m’ha 
interessat molt l’arqueologia i m’agrada molt la 
natura. I he fet moltes excursions i travesses, 
m’he recorregut gairebé totes les muntanyes 
del país i no una vegada sinó diverses. M’agra-
da molt la natura i parlar amb la gent que hi 
viu per descobrir com són els llocs on vaig.  El 
meu pare tenia una llibreria i jo feia les coman-
des per enviar-les arreu del món, des de la 
biblioteca més antiga, la del congrés dels EUA, 
fins a la Spanish Society d’Austràlia, passant 
per la Universitat de Toronto. I després vaig tre-
ballar a Patrimoni Bibliogràfic de Cultura de la 
Generalitat fins que em vaig jubilar. 

Maria Porter Moix:                   
“en això de la pandèmia 

necessitem veure els camins 
per saber quin cal triar, com 
a la política catalana, que no 
sabem massa cap a on va”

Carol Cubota Ruiz-Viana


