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La plana del Vinyet, un guany per al territori

Butlletí
d’Informació
Municipal de
l’Ajuntament

d’Altafulla

L

a voluntat expressada pel conseller de Territori i
Sostenibilitat, Damià Calvet, de comprar la Plana
del Vinyet és un gran guany per al territori. Es tracta
d’un paratge natural de 23 hectàrees vora el nostre riu
Gaià. Aquesta zona és clau per a protegir l’ecosistema
fluvial i costaner, no només d’Altafulla sinó de tot el
litoral tarragoní, entès com un espai viu i dinàmic interrelacionat. Atendre una petició com aquesta per part
de la Generalitat i que neix l’any 2013 sorgida des de
les administracions locals, entitats ambientals i la ciutadania és una gran victòria. Respon així a una demanda
històricament reivindicada amb un únic objectiu: tenir
cura de la llera del Gaià i tot el que representa per al
Baix Gaià.

• Edita / Àrea Municipal
de Mitjans de Comunicació
d’Altafulla Plaça del Pou, 1.
43893 ALTAFULLA
www.altafulla.cat
Sumari
• Direcció / Àrea Municipal de
Mitjans de Comunicació.
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• Redacció / Eduard Virgili,
Amplien les sancions en l’Ordenança Municipal de Civisme
Carol Cubota i
Joan Carnicer ja és el quart Fill Adoptiu de la Vila d’Altafulla
Albert Jansà.
Moció en defensa del servei públic de Correus
• Col·laboradors /
Adhesió a l’Associació de Municipis per l’Energia Pública
Marc Pérez, Joan Argilaguet,
Suport a la declaració de l’activitat esportiva com a bé essencial
David Arasa, TRAC Jove,
Grup +A prop de Mans per
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l’Acció Solidària,
Atorguen 4.500 € en ajuts a famílies vulnerables per la Covid-19
Generalitat de Catalunya,
La Biblioteca i l’Escola de Música tornen a obrir de manera presencial
Aigües d’Altafulla i Comissió
Torna el “propera parada ...” del TRAC JOVE amb formació en línia
Organitzadora dels 200 anys del
Fundació “la Caixa” i CaixaBank reediten la col·laboració amb la gent gran
vot de poble.
COMERÇ 6
• Portada /
Activaran
targetes
de
crèdit
per
incentivar les compres en el comerç local
Vista aèria de La Plana del Vinyet,
Bonificaran
la
taxa
de
la
brossa
a les empreses obligades a tancar
/ Foto: Ajuntament d’Altafulla.
• Coordinació / 20 anys de Patrimoni Mundial per la UNESCO de la Vil·la romana dels Munts
Altafulla protagonitza un espot de l’Agència de Turisme de Catalunya
Albert Jansà 639 775 436
Nou Silva Equips SL 977 248 883
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S’inverteixen 33.500 euros per a la millora del Centre de Salut
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Nou Silva Equips SL
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• Dipòsit Legal / T-1721-1999
• Tirada / 2.200 exemplars
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Amb l’adquisició d’aquests terrenys s’aconsegueix
reforçar aquest espai d’interès natural de la desembocadura del Gaià, que està protegit com a refugi de fauna
salvatge. Amb això també s’assoleix la conversió d’una
zona de dunes i aiguamolls vinculada al nostre litoral, des
de la Savinosa de Tarragona fins als Muntanyans de Torredembarra. Per entendre la magnitud de la bona notícia,
i sense caure en la comparació, imagineu-vos com serien
en l’actualitat els aiguamolls de l’Empordà si l’any 1977
un grup de persones sensibilitzades amb els ecosistemes naturals no s’hagués posicionat en contra de la idea
de tirar endavant la urbanització de Port Llevant. De ben
segur, avui, l’Empordà no seria el mateix. Se n’ha parlat
tant, i de tants projectes al Vinyet, que avui, sabem que
seguirà sent el què és: un paratge natural envejable. •

ON POTS TROBAR LA “PLAÇA DEL POU”?
La “Plaça del Pou” es distribueix a l’Ajuntament,
Altafulla Ràdio, Consultori Mèdic, Llar d’Infants Hort de
Pau, Esplai de la Gent Gran, Biblioteca Municipal, Forn
Nogués, Gelateria La Perla, Forns Martí (Ronda, carrer Martí
d’Ardenya i barri marítim), Farmàcia Altafulla Mar, Bar Cano,
Pizzeria Solocomo, Bar la Violeta i Centre Cívic de Brises
del Mar.

Vols rebre-la per correu electrònic?
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a:
altafullaradio@altafullaradio.cat
o també entrant al web
www.altafullaradio.cat i www.altafulla.cat

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

Formació en línia per dinamitzar el comerç en temps de pandèmia
Nova i adaptada campanya de Nadal a càrrec d’ATECA

POLÍTIQUES DE GÈNERE 12 i 13
Marxa exploratòria per detectar la inseguretat urbanística a les dones
Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones #25N
FESTES 15
Programació de Nadal i Reis 2020-2021
LA CONTRA 16
Entrevista a Pilar Pascual, que deixarà el Jutjat de Pau al gener

Ens interessa que hi participis:
Envieu els vostres articles a altafullaradio@altafullaradio.cat.
La “Plaça del Pou” tria per publicar aquells textos que no superin
els 2.000 caràcters amb espai inclòs.
Els articles han d’anar signats amb nom i cognoms i hi ha de
constar el DNI o el passaport, l’adreça i el telèfon. La “Plaça
del Pou” es reserva el dret de resumir-ne o extractar-ne el contingut i de publicar els que consideri oportuns.
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Altafulla inicia una campanya de comunicació per millorar la
reducció de residus i incentivar l’ús de la deixalleria

a regidoria de Medi Ambient de
l’Ajuntament d’Altafulla ha iniciat una campanya de comunicació
per a la millora de la reducció de residus
centrada en la llei de les 3R, que propugna la reducció, la reutilització i el reciclatge dels productes que es consumeixen;
i per una altra banda, fomentar l’ús de
la deixalleria comarcal que s’ubica a Torredembarra. La iniciativa s’emmarca en
la Setmana Europea de la Prevenció
de Residus.
Amb l’eslògan “Altafulla: redueix, reutilitza, recicla!” com a eix central d’aquesta actuació comunicativa, s’han publicat
tres píndoles informatives en format de
vídeo amb la participació de veïns i
veïnes de la vila, que es distribueixen
per les xarxes socials Facebook, Twitter,
Instagram, Youtube i Telegram amb l’objectiu de seguir augmentant els nivells

d’estratègia sobre les 3R (reduir sempre
que sigui possible, reutilitzar com a segona opció, i reciclar com a última), i fomentar l’ús de la deixalleria en els residus
especials.
La campanya neix amb una doble
funcionalitat: augmentar la sensibilitat
ciutadana cap a les 3R amb l’objectiu
de la Unió Europea pel 2020 de recollir
selectivament com a mínim el 50% dels
residus municipals, i fomentar l’ús de la
deixalleria comarcal per a evitar l’acumulació de voluminosos al voltant de les
illes de contenidors.
Aquest darrer punt s’engloba en la
darrera aprovació de l’ordenança fiscal
de la brossa que amb dades de l’any
2021, es bonificarà el rebut de l’exercici 2022 per a tots aquells veïns que
hagin utilitzat freqüentment la deixalleria
comarcal.

Utilitzar la deixalleria a
Altafulla té avantatges
El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va aprovar una modificació en l’ordenança fiscal
que regula la recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans, que
premiarà aquella ciutadania que faci ús
de la deixalleria comarcal que s’ubica 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
apartament fa més de sis aportacions
a la deixalleria pagarà 123,47 € a l’any,
però si no fa cap aportació, en pagarà
145,26 €. Aquesta bonificació serà efectiva en el rebut de l’exercici 2022, ja que
farà referència a l’ús que se n’hagi fet
a partir de l’1 de gener de l’any 2021.
Per a ampliar aquesta informació, visiteu
www.altafullla.cat/reciclem. •

S’inicia la retirada de les cubetes velles de les illes de contenidors soterrats

L

es illes de contenidors soterrats de La plaça Sant
Elm, el carrer dels Caus i la plaça Consolat de Mar
han estat les primeres en ser desmantellades dins de
la fase de retirada de les cubetes velles que han estat substituïdes pels contenidors de superfície per a la
brossa. Així, les antigues illes de contenidors soterrats
es troben en ple procés de desmantellament i desapareixeran abans que acabi l’any. En el seu lloc s’hi
ubicaran els contenidors en superfície que ja fa uns
mesos que conviuen amb aquestes estructures soterrades inutilitzades.
Es tracta d’un procés que s’emmarca en el nou
contracte del servei de recollida de residus d’Altafulla que ofereix l’empresa Fomento de Construcciones
y Contratas, a l’empara del Consell Comarcal del Tarragonès. En aquest contracte hi consta l’extracció de
les cubetes velles i el cobriment de les illes soterrades
amb una llosa. Un sistema que, en la majoria de casos,
no serà suficient per adequar l’espai que deixaran buit
aquestes illes i integrar-lo en l’entorn.
És per això que es compta amb una empresa externa que s’encarrega d’asfaltar, enrajolar o enjardinar
aquests rectangles alliberats. Actualment hi ha poc més
d’una trentena d’illes de contenidors soterrats repartits
per tot el municipi que han de ser condicionades per
acollir en el mateix lloc els contenidors de superfície o,
integrar-se en el carrer on es troben donant continuïtat
al terra.
Una actuació obligada perquè els nous camions de

la brossa no tindrien accés als contenidors exteriors si
s’ubiquen damunt l’espai que deixaran les illes velles.
És per això que en paral·lel a aquesta tasca, s’està fent
un replantejament de la ubicació de les illes actuals de
contenidors exteriors, com ha assegurat la coalcaldessa i regidora de Serveis, Alba Muntadas.

El conjunt de tots els contenidors soterrats de la
vila quedaran eliminats definitivament a finals de febrer del 2021. Aleshores es completarà aquesta tasca
que ja estava prevista quan va entrar en vigor el nou
contracte de recollida de residus i que la pandèmia ha
fet posposar fins ara. / Foto: Ajuntament •

El ple
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Fer cas omís dels socorristes quan onegi la bandera vermella
comportarà sancions

E

l Ple d’Altafulla, celebrat el passat 30 de novembre, va aprovar per unanimitat ampliar l’ordenança de civisme a noves sancions.
D’aquesta manera, l’ordenança, basat en el criteri
del cos de la Policia Local, contemplarà d’ara en
endavant sancions, entre d’altres, per no complir els
horaris de pesca, llençar-se al mar des del roquer o
no fer cas de les indicacions dels socorristes quan
onegi la bandera vermella. Aquest darrer cas, serà
sancionat com a molt greu. També s’ha afegit la prohibició de l’extracció de recursos naturals sense autorització administrativa, com el cas d’agafar molsa
del bosc, recorrent per les festes de Nadal.
El coalcalde Jordi Molinera, va explicar, a més,
que s’unifiquen les quantitats de penalització en fal-

tes lleus, greus o molt greus, que suposen multes
de 300, 600 i 900 € respectivament. A més a més,
s’incrementaran les sancions en cas que hi hagi reiteracions. Tot i votar-hi favorablement, Alternativa
Altafulla (AA) va apuntar que caldria endurir algunes
faltes, ja que creuen que n’hi ha de tipificades com a
lleus i que haurien de considerar-se greus o d’altres
que haurien de ser molt greus. És el cas, per exemple, de les pintades de grafitis a la via pública, la
prostitució o el consum de drogues.
Modificació de l’ordenança de tinença
d’animals
Els membres del Ple també van aprovar per unanimitat la modificació de l’ordenança de tinença d’ani-

mals on es quantificarà a partir d’ara els diferents
tipus de sancions com a lleus, greus i molt greus, i
que suposaran multes de 100, 300 i 900 € respectivament. També s’incrementaran en cas que hi hagi
reiteracions, tal com estableix l’ordenança. / Foto:
A.J. •

Joan Carnicer, ja és el quart Fill Adoptiu d’Altafulla

J

oan Carnicer es converteix en el quart fill adoptiu d’Altafulla, arran de la iniciativa impulsada des del Consell
Sectorial de Cultura, amb el suport del Centre d’Estudis
d’Altafulla, els Castellers i els Diables d’Altafulla, tres entitats locals que són el nombre requerit, segons la nor-

mativa, per a presentar la petició. Anteriorment van ser
els pintors, Josep Sala, el 1984, i Josep Buyreu l’any
1985, i el doctor en Història, Salvador-J. Rovira i Gómez,
el 2010, els guardonats amb la distinció.
El pregoner de l’última Festa Major de Sant Martí (a
la foto), ara fa unes setmanes, rep finalment aquesta
distinció després que els tràmits s’iniciessin a principi
d’any però la pandèmia de la Covid-19 els fes endarrerir. El passat 6 de novembre ja es va lliurar a Carnicer
una placa commemorativa per a aquesta distinció, i
en breu, se li entregarà un document signat per l’Ajuntament que ho oficialitza.
Gran part de la vida de Carnicer ha transcorregut a
Altafulla, on s’ha implicat intensament en el teixit associ-

atiu altafullenc, i n’ha esdevingut un dinamitzador cívic,
involucrat en tota mena d’activitats culturals i en la investigació històrica. Joan Carnicer és membre fundacional de Castellers d’Altafulla i també del Centre d’Estudis
d’Altafulla. També va ser regidor de l’Ajuntament escollit
en les primeres eleccions municipals de la democràcia.
Polifacètic de condició, ha organitzat fires medievals,
d’artesans i esotèriques arreu; elaborador d’ungüents,
olis i tintures amb plantes i, com a escriptor, autor de
més d’una desena de llibres de temàtica local, i d’altres
matèries, a més de col·laborar en diverses publicacions
i mitjans de comunicació. El nomenament de Joan Carnicer com a Fill Adoptiu d’Altafulla va ser aprovat per
unanimitat del Ple. / Foto: A.J. •

neixia el pla i, a la vegada, els Pressupostos de l’exercici
de 2021 reflecteixen un increment de la partida destinada
a la Participació Ciutadana. L’oposició formada per Junts
i AA hi va votar a favor, mentre que L’EINA i Ara Altafulla hi
van votar en contra. L’empat de vots, perquè la portaveu
del PSC no va poder assistir al Ple ni va poder votar de
manera telemàtica, es va acabar desfent amb el vot de
qualitat de l’alcalde.

que suposa una quota de 250 euros anuals i ja donen
suport 77 municipis del país, entre els quals destaquen
Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Terrassa, es rebria
també assessorament en matèria de transició energètica
a energies netes per tal de reduir els índexs de diòxid de
carboni que marca Europa de cara als anys 2030 i 2050.

Breus
Moció en defensa del servei públic de
Correus a Altafulla
Els membres del Ple van aprovar també per unanimitat
una moció presentada per Alternativa Altafulla en defensa
del servei públic de Correus a la vila. Concretament, la
proposta demana, davant les queixes expressades per la
ciutadania, reforçar la plantilla de l’oficina del municipi i
garantir una atenció eficaç per als veïns i les veïnes afectades en els darrers mesos per la demora en l’entrega de
cartes, certificats, notificacions, entre d’altres. Per la seva
banda, el vot de qualitat de l’alcalde va tombar una moció
presentada per Junts per Altafulla en què proposava fer
una consulta ciutadana sobre el pla de gestió de la platja, impulsat pel govern. El regidor Hèctor López-Bofill va
defensar la proposta al·legant que segons l’enquesta que
l’equip de govern va fer aquest estiu, la ciutadania desco-

Adhesió a l’Associació de Municipis per
l’Energia Pública
El Ple va aprovar per unanimitat l’adhesió d’Altafulla a l’Associació de Municipis per l’Energia Pública (AMEP). El seu
objectiu és que els ajuntaments puguin gestionar la xarxa
elèctrica dels seus municipis i contribuir a materialitzar la
tan desitjada transició energètica. Amb aquesta adhesió,

Donen suport a la declaració de
l’activitat esportiva com a bé essencial
El Ple va aprovar per majoria una moció presentada conjuntament per L’EINA, Junts, el PSC i Ara de suport a la petició dels Consells Esportius de Catalunya per declarar l’activitat física bé essencial. El regidor d’Esport, Àlex Cañas,
va defensar que es tracta d’un document que vol fomentar
la pràctica esportiva, entre d’altres, com a element integrador, saludable i segur en temps de pandèmia. •

Ajuntament
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L’Ajuntament ha atorgat fins
al moment 4.500 € en ajuts a
famílies vulnerables per fer
front a la Covid-19

P

rop d’una desena de famílies i
persones en situació de vulnerabilitat
han rebut ja les ajudes
que han sol·licitat a
l’Ajuntament d’Altafulla
per fer front a la crisi derivada de la Covid-19. Només una de
les peticions rebudes al
consistori ha estat rebutjada per no complir amb els condicionants demanats per rebre l’ajut però la resta
han estat totes acceptades.
S’han concedit ajuts per un valor total de 4.444 € que s’han aportat des del fons
de 40.000 euros totals que va crear el consistori quan va esclatar la pandèmia. Un
fons que s’ha demostrat ser “més que suficient” per atendre la demanda de la ciutadania, com s’ha volgut destacar des de l’equip de govern. En qualsevol cas, s’apunta
que, si fes falta, es podria ampliar amb més fons, tal i com va ha assegurat el coalcalde d’Altafulla i responsable d’Acció Social, Jordi Molinera.
Amb tot, la convocatòria d’ajuts està oberta fins l’11 de desembre i que a
mesura que van entrant peticions al registre municipal, aquestes es van avaluant i
atorgant, si compleixen els requisits. Molinera preveu que en els propers dies, fins
al tancament de la convocatòria podrien tramitar-se noves peticions més que farien
ascendir la quantia total dels ajuts atorgats a uns 7.000 €.
Cal recordar també que els ajuts per emergències socials segueixen vigents, la
dotació dels quals es va duplicar passant dels 4.000 als 8.000 €. De moment, per
aquesta línia d’ajuts, s’hi ha destinat més de 3.000 euros. •
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Breus
La Biblioteca i l’Escola de Música tornen a obrir de manera
presencial
La Biblioteca d’Altafulla ha tornat a
obrir els serveis de sala d’estudi i consulta amb aforament del 50% i, l’accés als ordinadors d’ús públic al 50%
també des del passat 25 de novembre.
Tot i l’ampliació del servei, cal tenir en
compte que l’horari no ha patit modificacions i es continuarà atenent al públic de dilluns a dijous de les 10h a les
13h i, dimarts i dijous de les 16h a les
19h. Són qüestions que, lògicament,
van lligades a les directrius de la Generalitat i en consonància amb una actuació conjunta de les diferents biblioteques del país. La Biblioteca continua
oferint el servei de préstec com fins
ara, sense accés directe a la col·lec-

ció. La sala infantil segueix tancada. I
per a les devolucions, s’haurà de fer ús
de la bústia de retorn exterior les 24h.
Aquests canvis seran vigents fins a finals d’any i, un cop passades les festes de Nadal, es valorarà la possibilitat
de reprendre altres serveis si l’evolució
de la pandèmia i les fases de desescalada així ho permeten. Per la seva
banda, l’Escola Municipal de Música
ha recuperat les classes presencials. El
centre s’ha hagut d’adaptar a una reducció dràstica del nombre d’alumnes
per classe, només se’n permeten sis, i
ha hagut de reorganitzar horaris i grups
per afavorir el compliment de les noves
normes.

Torna el “propera parada...” del TRAC JOVE amb formació en
línia
Les regidories de Joventut dels ajuntaments de la zona TRAC (Torredembarra, Roda de Berà, Altafulla, Creixell i la
Riera de Gaià) i el Servei Comarcal de
Joventut s’han adaptat a la nova realitat motivada per la Covid-19 i ofereixen
dues formacions en línia per a joves de
la zona que es van iniciar el passat 7
de desembre. Taller musical “Musical
Project” de Viu Lleure, adreçat a joves de 12 a 25 anys, impartit per Daniel Arrébola, i 100% subvencionat pel
Consell Comarcal del Tarragonès. I el
taller d’iniciació al lettering, adreçat
a joves de 12 a 25 anys, impartit per
Sandra Ballester, tècnica de Joventut
d’Altafulla, i 100% subvencionat. Les

formacions es duen a terme a través
de Telegram i els participants disposen
de vídeos per a poder consultar al canal de difusió, un grup de conversa on
plantejar dubtes i també es fa webinar
per als grups que ho demanin. Des del
TRAC JOVE s’està treballant per tancar un nou calendari d’activitats i formacions per al proper 2021 adaptades
metodològicament a la nova normalitat
i mirant de donar resposta a les necessitats que aquesta ha generat. Aquestes accions estan incloses en el projecte de dinamització compartit “Propera
Parada...” i compten amb el suport de
la Direcció General de Joventut i de la
Diputació de Tarragona.

Fundació “la Caixa” i CaixaBank reediten la col·laboració en
el programa d’atenció a la gent gran
CaixaBank, a través del pressupost
descentralitzat de la Fundació “la Caixa”, ha col·laborat 2.000 € amb la regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament
d’Altafulla, que encapçala l’edil Inma
Morales, per al servei de menjar a domicili per a la gent gran del municipi.
El servei de menjar a domicili és un
suport a les persones grans per assegurar que tenen una alimentació adequada a la seva edat i a la seva salut.
Amb la prestació d’aquest servei, es

busca que les persones grans visquin
al seu domicili el màxim de temps possible i amb les millors condicions. A
dia d’avui se’n beneficien una vintena
d’usuaris. Els destinataris dels ajuts
per al servei de menjar a domicili són
persones majors de 65 anys que viuen
soles o amb una altra persona major
de 65 anys o amb dependència. Per a
gaudir d’aquest servei, cal posar-se en
contacte amb l’Ajuntament d’Altafulla,
al telèfon 977650008. •

Comerç
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Altafulla posarà en funcionament targetes de crèdit com a eina
de dinamització del comerç local

L’

Ajuntament d’Altafulla, a través de la regidoria de
Comerç, repartirà entre els veïns que ho desitgin
un total de 500 targetes de crèdit amb 40 € cadascuna que caldrà gastar-se en comerços de la vila.
El veí que desitgi participar en aquesta iniciativa podrà
adquirir la targeta al preu de 20 € i a canvi rebrà 20 €
més de regal per a poder fer una despesa total de 40 €
en establiments locals.
Es tracta d’una nova campanya que integra dues
vessants d’ajuts, el destinats als empresaris locals i
els que pretenen ajudar les famílies afectades per la crisi
del coronavirus. Així, aquests 20€ de regal que tindrà
cada persona que ho sol·liciti l’ajudaran tant a ella com
al comerç o comerços on hi faci la despesa.
D’aquesta manera es recondueixen els fons que el
consistori té previst destinar a donar suport econòmic
tant a empreses com a famílies d’Altafulla, tenint en
compte la baixa demanda que ha tingut la convocatòria dels ajuts impulsats pel consistori amb l’esclat de la
pandèmia.

La baixa demanda en les convocatòries d’ajuts, especialment a empreses, s’ha donat també en altres municipis, que igualment han optat per la fórmula de les targetes. Una fórmula que, segons la regidora de Comerç,
Natalia Sanz, representa un ajut més directe tant per
persones com per comerços. Sanz ha assegurat que es
tracta d’una iniciativa directa i que esperen tinguin molt
d’èxit i fins i tot, es plantegen d’ampliar-ne els recursos.
La campanya es va avançar en el passat ple municipal i està previst que la seva aprovació es porti a terme
en la sessió extraordinària dels pressupostos. D’aquesta
manera, les targetes es començarien a repartir al gener.
Es comptarà amb quatre setmanes per a fer la despesa.
Es bonificarà la taxa de la brossa als
comerciants i restauradors que van
tancar per la pandèmia
L’Ajuntament d’Altafulla bonificarà la taxa d’escombraries a aquells comerços i establiments de restauració
que hagin hagut de tancar portes de manera obligada

Reconeixement de la Generalitat a la Vil·la dels
Munts pels 20 anys de Patrimoni Mundial

L

a commemoració dels 20 anys de
la declaració de Patrimoni Mundial
del conjunt arqueològic de Tarraco va
rebre el passat 2 de desembre el reconeixement del govern català, en un
acte al Palau de la Generalitat on la Vil·
la romana dels Munts d’Altafulla, dins
del conjunt de Tarraco, va compartir
reconeixement amb les esglésies de la
Vall de Boí, també distingides ara fa 20
anys. En l’acte, al que hi van assistir
el coalcalde Jordi Molinera, la regidora
de Cultura, Gemma Maymó, i els alcaldes de Tarragona, Constantí i Roda
de Berà, la consellera, Àngels Ponsa,
va valorar les aliances institucionals en
matèria de conservació del patrimoni
que van fer possibles aquestes distincions. / Foto: Generalitat •

per les restriccions derivades de la pandèmia. Es tracta d’una mesura que pretén donar un cop de mà als
empresaris locals en uns moments en què han deixat
de percebre ingressos i, per contra, han de fer front a
diversos pagaments fixes. Per aquest motiu, de la mateixa manera que ja es fa amb la taxa d’ocupació de la
via pública o la taxa de terrasses, s’abonarà als establiments la part proporcional del temps en què han estat
tancats. •

Breus
Altafulla protagonitza un espot de
Turisme de Catalunya
A mitjans de novembre es va dur a terme a Altafulla part de la gravació d’un espot promocional de
la Direcció General de Turisme de Catalunya. Un
espot per promoure els atractius del país, entre els
que es troba el magnífic conjunt patrimonial de la
Vila Closa d’Altafulla. Els carrers característics del
nucli antic emmurallat , les seves cases, majoritàriament construïdes al segle XVIII i l’entorn monumental amb el Castell amb l’església de Sant Martí
han cridat l’atenció dels encarregats de dur a terme
aquesta nova campanya que pretén atraure visitants al nostre país. No en va, és un conjunt declarat patrimoni nacional per la Generalitat. La tria
d’Altafulla per formar part d’aquest espot ha estat
molt ben rebuda pel consistori, que ha facilitat que
es pugui desenvolupar el rodatge sense problemes.
Es tracta d’un reconeixement a l’atractiu singular
que té la vila, com ha destacar la regidora de Turisme, Natalia Sanz. En l’espot també hi apareixen
figurants de la vila. •

Salut
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S’inverteixen 33.500 euros per a la millora del Centre de Salut

L’

Ajuntament d’Altafulla ha millorat el Centre de Salut, que s’ha
traduït en la reubicació del taulell
d’atenció al pacient i de la sala d’espera, la creació de dues noves consultes,
que ha facilitat que els diferents facultatius no hagin de compartir espai com
fins ara, i la redistribució de zones per a
un millor aprofitament de l’espai.
La inversió municipal ha estat de
33.500 € i s’emmarca dins del programa de millora del consultori local, ubicat
en el número 2 del carrer de la Mainada,
per tal d’acollir el reforç mèdic amb
què s’havia compromès la Xarxa Sanitària de Santa Tecla amb el consistori.
La regidora de Salut, Gemma Maymó, ha recordat que “la xarxa Santa
Tecla tenia el compromís que, un cop
acabades les obres, ampliaria la dotació de personal”, tot i que ha reconegut
que “entenem que la situació actual de
la pandèmica en aquests moments difi-

culta aquest nou reforç per al centre de
salut d’Altafulla”.
Concretament, l’actuació ha consistit
en la creació de dos noves consultes
en l’espai que anteriorment ocupava la
recepció i els dos petits magatzems. Així,
la recepció i els magatzems han estat reubicats a una sala diàfana que s’ubicava a
prop de l’entrada i que no s’utilitzava.
Més enllà de la redistribució per a
un millor aprofitament de l’espai, també s’ha modificat l’enllumenat de tot el
centre amb la finalitat de dotar-lo amb
una millor il·luminació. Està previst també que la Xarxa Santa Tecla aporti nou
mobiliari.
El resultat de l’actuació és un centre mèdic amb dos consultes addicionals a les ja existents, i un edifici més
pràctic i funcional adaptat a les noves
necessitats de l’equip mèdic i el municipi. •

Publireportatge La Martina, el nou servei de càtering a Altafulla
La crisi sanitària del coronavirus ha colpejat amb força el sector del comerç
en la nostra societat, obligant els comerços, els bars o els restaurants a
abaixar la persiana de forma temporal,
i malauradament en alguns casos, de
forma definitiva. No obstant això, la situació que ens afecta des del passat
mes de març també ha motivat la creació de noves empreses o marques, que
ofereixen un servei adaptat a la nova
realitat.
“Totes les crisis t’obliguen a espavilar-te”. Són paraules del propietari
de l’Hotel Gran Claustre d’Altafulla i la
Masia Can Martí de la Riera de Gaià,
Josep Maria Lloret. Com la gran ma-

joria del sector, les seves empreses
s’han hagut de limitar a fer l’únic que
han pogut fora de l’estiu, menjar per
emportar o per repartir a domicili. Una
proposta que ha anat guanyant clients
a mesura que han passat els dies, fins
al punt que els responsables s’han
plantejat la possibilitat d’oferir el servei d’una forma professional i amb una
marca independent, ‘La Martina’.
El nom, com la majoria de lectors
sabran, té un lligam molt fort amb Altafulla perquè com recorda Josep Maria
Lloret, hi ha la tradició d’anomenar als
fills Martí o Martina, com a homenatge
al patró de la vila, Sant Martí.
‘La Martina’ ha endegat motors

aquest mes de novembre i ofereix un
ampli ventall de possibilitats per als
seus clients. L’empresa posa a disposició serveis de càtering, assistència de
cambrers o cuina en directe per a tota
mena de celebracions i d’espais. Els
menjars també es regeixen per un mateix patró marca de la casa, amb elaboracions casolanes, de proximitat i Km
0, ecològiques, i per a persones vegetarianes i veganes. Un servei a la carta
en el sentit més estricte de la paraula.
El radi de distribució engloba tots
els municipis del Baix Gaià i alguns
llocs propers com Ferran, la Móra o els
Boscos de Tarragona. Per consultar els
plats, les diferents cartes i els vins que

disposen a la bodega, només cal accedir al seu portal web www.lamartina-altafulla.com. I si hi ha algun àpat
que el client desitgi i no trobi, el pot demanar sense cap mena de compromís
i els cuiners faran tot el possible per
complaure-ho.
La marca i l’empresa ‘La Martina’ ha
sorgit no sols arran de les restriccions
de seguretat i el confinament decretat
per frenar l’evolució de la Covid-19,
sinó per la constant demanda de càterings i menjar per emportar que ja rebíem, i que ara em pogut materialitzar,
“el nostre objectiu és créixer i consolidar-nos com un servei de referència en
el territori”. •
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La compra de la finca de La Plana del Vinyet complementarà
ÀMBIT FINQUES ENDESA
HÀBITATS
Llacunes
Bosc de Ribera
EQUIPAMENTS
Centre d’informació / equipament educatiu
Observatori fauna
Possible sender
Actuacions de millora d’hàbitats i usos de la plana de
Tamarit i la zona humida del Vinyet. Municipi de Tarragona,
Baix Gaià

E

l conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va anunciar el passat 18 de novembre durant una visita a l’espai de la Plana del Vinyet, la
intenció de la Generalitat de comprar aquests terrenys, propietat d’Endesa i situats al marge esquerre del riu Gaià, per tal de millorar la preservació d’aquest paratge natural emblemàtic, situat en una posició estratègica i que presenta un potencial natural, paisatgístic, cultural i social molt
elevat.
Acompanyat pel coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera; el segon tinent
d’Alcalde de Tarragona, Jordi Fortuny, el delegat del govern català a Tarragona, Òscar Peris, i representants de l’Associació Mediambiental La Sínia,
entre d’altres, Calvet va destacar que “és una compra important, de 23
hectàrees que ajudaran a consolidar aquest entorn únic de protecció, que
és Xarxa Natura 2000, Zona d’Especial Conservació i reserva de fauna
salvatge”.
En la mateixa línia, la coalcaldessa d’Altafulla, Alba Muntadas, va celebrar
l’anunci i va subratllar que es tracta d’“una demanda reivindicada des del
territori, i especialment, des de les administracions locals com Tarragona i
Altafulla, i entitats ambientals com l’Associació Mediambiental La Sínia i Terres del Gaià, que fa anys que tenim cura de la llera i l’entorn del riu”.
L’adquisició serà realitat gràcies al Fons del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, que es nodreix de l’impost del CO2 inclòs a la Llei del canvi

climàtic, que s’aplicarà a partir del 2021. Aquest fons serà gestionat per la
nova Agència de la Natura, creada pel Parlament, d’acord amb l’Estratègia
del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.
Es tracta d’una finca que en aquests moments presenta un cert aprofitament agrícola i que es troba en una posició estratègica de cara a reforçar els
ecosistemes fluvials i costaners en una zona del litoral del Baix Gaià molt
pressionada pel creixement urbanístic i les infraestructures. La coalcaldessa
Alba Muntadas va recordar que amb la compra de la Plana del Vinyet per part
de la Generalitat “reforça el pla de gestió de les platges d’Altafulla que té
l’objectiu de renaturalitzar tots els seus sectors, com és en el cas de la zona
del Vinyet”.
Aquest pla actua en consonància també amb l’Ajuntament de Tarragona
on fonts municipals ja van remarcar que la finalitat és poder renaturalitzar
el marge esquerre del riu Gaià i, així, convertir-se en una zona de dunes i
aiguamolls vinculada al litoral tarragoní, des de la Savinosa fins a Torredembarra.
L’interès de la Generalitat sobre aquesta finca es remunta a l’any 2013,
quan des del Departament de Territori ja es va proposar a Endesa signar un
Acord de custòdia sobre la finca amb l’Associació Mediambiental La Sínia,
fet que ha permès l’establiment d’una relació fluida entre els diferents actors
durant aquests anys.

Medi ambient
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la protecció d’aquest àmbit en consens amb el territori

LA SINIETA

EL VINYET

Platja d’Altafulla

Roc de
Gaià

Platja de Tamarit

Acords de custòdia fluvial
del riu Gaià
En el tram baix del Gaià, la Generalitat fa anys que
promou la millora del medi ambient. A través de
l’ACA manté un acord amb l’Associació Mediambiental La Sínia per a desenvolupar actuacions de
custòdia fluvial a 65 quilòmetres de trams fluvials
de la conca del riu Gaià. Des de la signatura d’un
conveni fa tres anys, que data del març de 2017,
s’han potenciat actuacions de recuperació del bosc
de ribera, la retirada i eliminació de vegetació invasora com la canya americana i treballs per estudiar
la biodiversitat de la conca, entre d’altres.
Des de 2010, l’ACA té també un conveni amb
Repsol, propietària de la presa del Catllar, per tal
de fixar un cabal ecològic al riu i garantir els seus
hàbitats. Les diferents maniobres de generació de
cabals permeten reperfilar la llera, arrossegar la vegetació i afavorir els diferents hàbitats del riu.
Finalment, a través de l’INCASÒL s’estan restaurant els terrenys de l’antiga Fàbrica de la Roca de Gaià, situada al sector sud del Vinyet, just davant
de la platja. L’Institut és propietari d’aquesta finca des de l’any 1990, en la qual s’hi troben diverses espècies protegides. •
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Pressupost 2021: més social, més participatiu, més transparent

Dani Franquès Marsal # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC
Estem acabant l’any 2020, un any
complicat per a tothom, i des de tots
els àmbits. No obstant això hem de mirar el 2021 amb optimisme, com no
pot ser de cap altra manera, però sense abaixar la guàrdia. Aquests darrers
mesos, amb el gran ajut del personal tècnic, des de l’àrea
d’Hisenda hem estat treballant en el pressupost de l’any
vinent. Un pressupost on hem recollit les propostes que
des de l’oposició ens han fet i des d’aquí aprofito per
agrair el diàleg, les ganes d’entesa i col·laboració, conscients que ve un període incert. Espero que aquest suport es materialitzi del tot en la seva aprovació per unani-

mitat, fet que en moments com l’actual fa que prevalgui
l’interès de la ciutadania que no pas la confrontació entre
partits. Un pressupost on hem contingut i molt la despesa corrent, de fet tota aquesta contenció la revertim en
ajuts tant socials com empresarials, amb especial incidència al petit comerç, que és l’ànima de la vida d’un
poble, això d’una banda, però de l’altra també la destinem en reforçar les polítiques de participació ciutadana
incrementant el seu import, així com en polítiques de promoció de l’habitatge protegit, on a partir del pla d’actuació d’habitatge municipal, que s’està fent amb col·laboració de la Càtedra de la URV, obtindrem la línia a seguir
en els anys vinents.

Aquest pressupost encara és més transparent, en continuació amb la tasca començada l’any passat, posant-li
‘nom’ a les partides on es destinen els diners que des de
molt de temps han sigut poc clares, fet que farà que la ciutadania tingui més coneixement de cap on van els diners.
No ens oblidem que també tenim inversions necessàries a
fer, algunes petites com les que ja hem fet aquest 2020, i
d’altres de grans com l’obra de portar l’aigua a Brises, o la
finalització de la remodelació de la Violeta amb els canvis
necessaris per a disposar de les cadires mòbils i ampliació
de les sortides d’emergència. Finalment, deixeu-me desitjar-vos una molt bona sortida d’any i una millor entrada a
l’any nou. •

El Govern del fum, fum, fum

Francesc Farré Camps # Alternativa Altafulla – En Comú Guanyem
En uns dies arribaran les festes de Nadal més atípiques dels darrers anys,
cal felicitar la ciutadania que ha anat
reduint molt el risc de contagi, però no
ens podem relaxar, hem de seguir amb
mans, mascaretes i distancia i en
aquestes festes les bombolles només es poden barrejar
dins el cava. L’any vinent esperem poder comptar amb
l’esperada vacuna i començar a veure la sortida del túnel,
però haurem de tenir paciència i econòmicament podria
ser tan dur com el 2020. Per això cal un pressupost municipal que reforci les àrees més assistencials, socials i de
suport a l’ocupació, la via pública i a l’economia local i

l’emprenedoria que han estat tocats per la crisi. En una
població on predomina el sector terciari pràcticament no
s’ha tingut en compte la gent que viu dels ingressos propis com autònom. S’anuncia una campanya de suport al
comerç local i a les famílies, semblant a la feta pel consell
comarcal amb les targetes moneder, que aplaudim, però
no és suficient, hem d’anar més enllà amb els ajuts directes a gent necessitada.
No s’entén que mentre hi ha més de 260 persones a
l’atur i més d’una cinquantena de sol·licitants a Caritas,
només hi hagi menys de 15 persones que han demanat
ajuts al consistori. O falta difusió o sobren requisits. El
mateix passa en els ajuts comercials que arriben tard i

exclouen a col·lectius com els autònoms que quasi tots
han patit la forta crisi. El pressupost ha de generar confiança de la ciutadania cap a un consistori, que ha de
saber gestionar més enllà dels seus amics i aprofitar el
llegat rebut per fer inversions, prioritzant les d’obra pública com a motor de l’economia. També per poder atendre
les principals necessitats, incentivar l’ocupació, l’habitatge i retallar àrees i partides que poden normalitzar-se en
anys vinents quan, entre tots, sortim de la crisi. Passades
les festes, a esperar els Reis d’Orient, enguany sense cavalcada ni parcs infantils, però fonts ben informades ens
diuen que passaran per totes les cases utilitzant la seva
màgia per beneficiar a tothom. •

Un any diferent, tot esperant-ne un de millor
Xavier Rofas Gasulla # Junts per Altafulla - JxA

Aviat deixarem enrere un any que ha
estat molt difícil, sobretot en l’àmbit
sanitari i econòmic. Hem après a normalitzar i conviure amb aquesta situació, amb restriccions i a renunciar als
nostres costums socials.
Han estat mesos on les administracions han mostrat
les seves mancances i les seves dificultats per a gestio-

nar aquesta situació. L’execució local pressupostària a
Altafulla en matèria d’ajuts tant a nivell de famílies com
a nivell de comerç ha estat molt desajustada a la realitat
social i econòmica. Malgrat totes les contingències que
estem patint, ens en sortirem.
Altafulla, donat que representa un dels PIB’s més
alts de la província de Tarragona, no hauria de ser tant
conservadora, tenim molts desafiaments i moltes coses

a millorar. La salut econòmica forjada en anteriors mandats no ha de justificar aquesta desinversió en prestacions envers les persones i el municipi.
Tanmateix, us vull adreçar en primera persona i en
nom del grup que represento, la nostra felicitació del
Nadal, els millors desitjos per a tots i totes i un pròsper
2021. •

Pressupostos i subvencions
Natalia Sanz Pijuan # Ara Altafulla

Amb la preparació dels pressupostos de
l’any 2021, comencem a preparar les activitats i els actes que ens agradaria fer
en l’any que entrem, però a diferència
d’altres anys, hem de fer un repensament de les xifres, arran de les previsions de baixada d’ingressos causats per la Covid-19 en un 15 % .També s’ha
de tenir en compte que, en el primer trimestre de l’any molts

dels actes que s’acostumaven a fer, no es podran desenvolupar amb normalitat encara per les restriccions d’aforament
i condicionats a l’evolució dels contagis.
Però el que tenim clar és l’augment de les partides
d’ajuts on s’han mantingut en un pressupost inicial de
40.000 €, i en què comencem una nova línia de subvenció
directa on els comerços del poble com les famílies en sortiran beneficiades. Una línia diferent al que s’ha fet fins ara al

nostre municipi. Per una altra banda, amb un altra línia de
subvenció, hi hauran les bonificacions de les taxes als negocis del municipi, on es destinen al voltant dels 45.000 €.
Així doncs, el nostre pressupost té un caire conservador
per la situació de la pandèmia però una línia molt social en
les subvencions i bonificacions de les taxes per a ajudar
als negocis i les famílies de la vila a pal·liar els efectes de la
situació actual. •
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Formació en línia per dinamitzar
el comerç en temps de pandèmia

L

es regidories de Comerç i Emprenedoria de l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçala l’edil Natalia Sanz, ha posat en marxa una formació en línia amb l’objectiu de
dinamitzat el teixit comercial en temps de pandèmia. La formació està formada
per sis tallers que es desenvoluparan els dies 11 i 17 de desembre, 11 i 19 de gener,
i 2 i 4 de febrer, tots tres en el mateix horari, d’11:00 a 13:00 hores. Els tallers que es
duran a terme són: innovar, reinventar-se i col·laborar en temps de pandèmia; reorientar els objectius i les estratègies empresarials, i habilitats de comunicació en temps de
pandèmia. Per a participar d’aquests tallers, cal inscripció prèvia mitjançant formulari
d’inscripció que trobareu al web, i enviar-lo a nbarba@altafulla.altanet.org per a
rebre l’enllaç i poder assistir a la formació. •

Emprenedoria
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Vals de 5 euros de descompte en la nova campanya
de Nadal d’ATECA
L’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla (ATECA) impulsa una
nova campanya de Nadal emmarcada en una proposta totalment diferent de la dels
últims anys. I és que enguany, ATECA repartirà vals de 5 euros de descompte entre
tots els seus associats, que aquests entregaran als clients quan hagin gastat 50 euros
en comerços de la vila. El president de l’associació, Josep Maria Lloret, ha explicat que
l’objectiu és “incentivar que la gent consumeixi aquí i no marxi a altres llocs”. La campanya de Nadal d’ATECA començarà el dimarts 15 de desembre i clourà el dimarts 5
de gener de 2021. Les persones que durant aquest període vulguin ser partícips de la
proposta i aconseguir els vals de 5 euros de descompte, hauran de presentar els tiquets en l’últim establiment on vagin a comprar per arribar a la despesa de 50 euros. •

Polítiques de gènere
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Marxa exploratòria per detectar els elements urbanístics que
causen inseguretat a les dones

L

a regidoria de Polítiques de Gènere
de l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçala la coalcaldessa Alba Muntadas, i el Col·lectiu Punt 6, el Consell
Comarcal del Tarragonès, l’Institut Català de les Dones i el Ministeri de la Igualtat, organitzen una marxa exploratòria
per integrar la perspectiva de gènere en
l’urbanisme amb l’objectiu de disposar
d’un municipi més segur i igualitari.
Les marxes exploratòries són rutes urbanes a peu fetes per a dones que permeten comprovar ‘in situ’
els elements que poden millorar la seva
percepció de seguretat i la utilitat dels
espais públics tenint en compte aspectes com la il·luminació, el mobiliari urbà,
l’accessibilitat, l’arbrat i el verd urbà,
entre d’altres. La marxa, impulsada des
del Consell Comarcal del Tarragonès,
estarà dinamitzada pel Col·lectiu Punt
6 que és una cooperativa integrada per
arquitectes, urbanistes i sociòlogues feministes especialitzades en l’anàlisi de la
matèria urbanística amb perspectiva de
gènere.
La marxa es farà el dilluns, 14 de desembre, i s’adreça a tot tipus de dones
a títol individual i dones que formin part
d’alguna entitat local. L’activitat començarà a les 17:30 hores de la tarda a la
Plaça del Pou i l’itinerari proposat recorrerà el Parc del Comunidor, l’Estadi
Municipal Joan Pijuan, el cementiri, l’Ermita de Sant Antoni, el Parc de Safranars, l’estació Altafulla-Tamarit, el Club

Lectura del #Manifest25N2020 a la plaça del Pou amb el color lila a la façana de l’Ajuntament. / Foto: A.J.

Marítim, el passeig de Botigues de Mar i
la platja, i finalitzarà al Parc Voramar. Per
a participar a la marxa exploratòria caldrà inscriure’s prèviament a través
d’un formulari virtual al web altafulla.cat.

Una eina d’apoderament
A banda de ser una eina de diagnosi per
obtenir informació de com respondre a
aquesta problemàtica des de l’urbanisme, també és una eina d’apoderament

de les dones, ja que permet fer visible
el seu coneixement sobre l’entorn on
viuen i promou la seva participació activa en el disseny i transformació dels
seus entorns urbans. •

Polítiques de gènere
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‘Si en toquen a una, ens toquen a totes!’

E

ls actes del Dia internacional per a l’eliminació de
la violència envers les dones del 25 de novembre
es van haver de reinventar, com altres, per les
restriccions marcades arran de la pandèmia. Malgrat

això, Altafulla va tornar a cridar ben fort ‘si en toquen
a una, ens toquen a totes!’. Així, des de la regidoria de
Polítiques de Gènere, amb la col·laboració de diferents
entitats, va organitzar diferents activitats per a recordar
el #25N i denunciar les situacions de violències que encara a dia d’avui existeixen arreu del món.
Puntualment a les sis de la tarda, es procedia a la
lectura del manifest a la plaça del Pou, que va ser emès
en directe pel magazín de tarda ‘Carrer Major’ que
coprodueix Altafulla Ràdio (107.4 FM) i set emissores
locals més del Camp de Tarragona i la Xarxa Audiovisual Local, al mateix temps que la façana de l’Ajuntament
s’il·luminava de lila. Tot seguit, pel canal Youtube, es va
poder seguir la performance ‘No puc més’, del grup
de teatre social ‘+ a prop’ de Mans per l’Acció Solidària
d’Altafulla (a la foto).
Durant tots aquests dies, en els tòtems informatius de Botigues de Mar, la Portalada, el Roquissar i la

plaça del Pou hi ha un cartell on la ciutadania hi pot deixar els seus missatges o reflexions al voltant de la violència masclista (a la foto), i des del 23 de novembre fins
el passat dia 4 de desembre, els alumnes de l’Institut
d’Altafulla van poder reflexionar amb l’exposició ‘Violència masclista en la parella: desmuntem mites?’. D’altra
banda, l’Ajuntament d’Altafulla s’ha adherit al Manifest
unitari del 25 de novembre, i a la campanya “Diposita
aquí el teu masclisme”, impulsat des de l’Institut Català de les Dones. / Fotos: A.J. •

977 65 61 09

Correus

977 65 18 16

Oficina d’Ocupació

977 65 14 26

Policia Local
Marquès de Tamarit, 16

977 65 02 80

Guàrdia Civil

062

MOSSOS D’ESQUADRA

112

Bombers (Tarragona)

085
977 22 00 80
977 54 70 80

Ambulàncies (centraleta)

977 25 25 25

Consultori de Salut
Mainada, 2A

977 65 60 07

Urgències CAP Torredembarra

977 64 38 01

Aigües d’Altafulla
(servei 24 hores)

977 65 16 76
900 194 998

Emergències

112

Farmàcia Susana Domingo
Les Escoles, 3 (poble)

977 65 04 97

Farmàcia ALTAFULLA MAR
Plaça dels Vents, 5

977 65 24 20

URGÈNCIES DENTALS CASTELLANI

977 65 14 33

OficinA de Turisme
Plaça dels Vents, s/n

977 65 14 26

Centre de Salut
Atenció al públic (977 65 60 07):
De dilluns a divendres (matí): de 8 a 13 h
Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
Pediatria I INFERMERIA PEDIÀTRICA:
Dilluns/tarda i dimecres/matí
Dra. CARME RIQUELME / INF. MÍRIAM VADILLO
INFERMERIA TARDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
Horaris de consultes
INF. MIQUEL RIUS: De DL a DV (matins)
Dra. ESTHER MUR: DL, DM, DJ i DV (matins)
			
Dimecres a les tardes
Dra. CAROLINA ROBADO: Dilluns a les tardes
			
DM, DX, DJ i DV (matins)
Urgències: CAP DE TORREDEMBARRA 977 64 38 01

977 65 10 85

Servei de transport per a la gent gran

Escola La Portalada
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

ANADA

ESCOLA ROQUISSAR

AULA DE FORMACIÓ ALDARA
Escola d’Adults

10,25

Carrer dels Munts

977 65 19 69

10,35

Mirador dels Munts

IES ALTAFULLA

977 65 16 62

10,45

Carrer de Santa Marta

Llar d’Infants F. Blanch
Mainada, 2B

977 65 60 31

10,55

Via Augusta/Plaça dels Vents

Llar d’Infants Hort de Pau
Cabana, 2

977 65 21 20

11,00

Carrer de les Esplanes

11,10

Carrer de la Bassa

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

977 65 21 32

11,20

Ronda d’Altafulla/Carrer de la Cadernera

Biblioteca Municipal
Carrer Vinyet, 1. Baixos

977 65 11 76
608 58 95 30

11,25

Eroski

Centre d’Estudis d’Altafulla
Escoles, 10

977 65 09 12

CENTRE OBERT

977 65 06 90
648 54 62 72

Pavelló poliesportiu

977 65 15 71

Escola de Música (migdies)
De l’Hostal, a la Violeta

977 65 20 60

Casal La Violeta
Carrer de l’Hostal, 11

977 65 00 83

Punt d’Informació Juvenil
Era de l’Esteve

977 65 24 68

Alberg Juvenil ‘Casa Gran’
Placeta, 12

977 65 07 79

Piscina Municipal
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

Club Marítim

977 65 02 63

Parròquia S. Martí

977 65 01 58

Estació de Servei

977 65 22 54

Taxis (J. Gabarró)

607 86 46 44
607 15 38 18
977 65 29 90

Eroski

12,30

Ronda d’Altafulla/Carrer de la Cadernera

12,40

Carrer de la Bassa

12,50

Carrer de les Esplanes

12,55

Via Augusta/Plaça dels Vents

13,05

Carrer de Santa Marta

13,15

Mirador dels Munts

13,25

Carrer dels Munts

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

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

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

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

ALTAFULLA RÀDIO

977 65 29 23
977 66 08 21

Informació RENFE

902 24 02 02

Tanatori de Torredembarra

900 50 67 12

L’Hort de la Sínia.
Punt d’Informació del Gaià

655 48 61 15

JUTGE DE PAU

977 65 20 17

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

Veterinaris (d’urgències)

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

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

977 65 15 89
648 14 57 56

CÀRITAS PARROQUIAL

629 55 79 45

Aiguamolls
del Gaià

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

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

Horaris:

Farmàcia Susana Domingo

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

Farmàcia Altafulla Mar

A més: www.coft.org/guardies/ext/
Cogul: 977640003 - C/ Antonio Roig, 14
Arasa: 977642704 - C/ Verge Montserrat, 4
Miró: 977640735 - C/ Pere Badia, 55
Escudé: 977130735 - C/ Filadors, 6-8
Sant Jordi: 977642750 - Av. Sant Jordi, 19-21
Miramar: 977642022 – C/ Oreneta, 2

Aiguamolls
del Gaià

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTOCARS

Altafulla / Bcn
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 09.05 h
Dissabtes feiners: 10.15 h
Diumenges i festius: 18.00 h
Bcn / Altafulla
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 15.30 h
Dissabtes feiners: 21.15 h
Diumenges i festius:
No hi ha servei
Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

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

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

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

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

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

Imperial
Tarraco
23:55
01:30
03:00

04:58

05:00

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

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

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

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

AUTOBUSOS

Altf/Bcn

6.02
7.06
7.29
7.34
7.57
8.08
9.02
9.34
10.17
11.05
11.33
12.06
13.06
13.34
14.35
15.03
15.07
15.20
16.37
17.07
17.37
18.07
18.36
19.06
19.29
20.06
20.34
20.41
21.02
21.47

Altafulla
/ Tarragona

Pl. Imperial
Tàrraco

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

Període temporada baixa
(alteracions per la Covid-19)

Autocars Penedès

Protecció Civil

Pl. Imperial
Tàrraco

RENFE

12,25

De dimarts a divendres:
Dissabte:
Diumenge:

• 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

Altf/Tgn

TORNADA

Autobusos
nocturns

L12

Altafulla - Tarragona

Recaptació Municipal (Ajunt.)

Transports

Plaça del Pou / núm. 216 / desembre 2020

Tarragona - Altafulla

977 65 00 08

v

Feiners

Ajuntament (Plaça del Pou, 1)

• Serveis Socials · Atenció al públic
Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
Educador Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
• Biblioteca Municipal D’ALTAFULLA
C. Vinyet, 1. Baixos - 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

Dissabtes

(

Serveis Municipals

Diumenges i festius

TELÈFONS I ADREÇES

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

De dilluns a divendres feiners
Trdb
6:20
7:05
7:25
7:38
7:55
8:20
8:40
8:58
9:15
9:45
10:15
10:45
11:15
12:15
13:13
14:15
15:15
16:20
16:45
17:15
18:20
19:15
20:15
21:45

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

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

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

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

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

Tgn
6:40
7:30
7:40
8:05
8:20
8:45
9:05
9:25
9:40
10:00
10:40
11:10
11:40
12:40
13:40
14:40
15:40
16:45
17:10
17:40
18:45
19:40
20:40
22:10

Tgn
6:45
7:35
8:30
9:15
10:10
11:15
11:45
12:10
12:45
13:15
13:45
14:00
14:15
14:45
15:10
15:20
16:20
17:20
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
21:15
22:25

Altf
7:05
7:55
8:50
9:35
10:35
11:35
12:05
12:40
13:05
13:35
14:05
14:20
14:35
15:05
15:30
15:40
16:40
17:45
18:05
18:35
19:05
19:35
20:05
20:35
21:35
22:45

Trdb
7:10
8:00
8:55
9:40
10:40
11:40
12:10
12:45
13:10
13:40
14:10
14:25
14:40
15:10
15:35
15:45
16:45
17:50
18:10
18:40
19:10
19:40
20:10
20:40
21:40
22:50

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

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

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

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

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

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

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

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

Dissabtes feiners

Diumenges i festius

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

De dilluns a divendres
Torredembarra
Oficina Carrer Muralla

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

Temperatura màxima

23,4 °C

dia 19

Mitjana mensual temp. màx.

19,2 °C

Temperatura mínima

2,7 °C

dia 22

Mitjana mensual temp. mín.

7,9 °C

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

Pluja màxima

36,5 mm

dia 27

Total pluja recollida

96,3 mm

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

Festes
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PROGRAMACIÓ NADAL 2020-2021
Dimarts 8 de desembre
Concert d’arpes a càrrec dels alumnes
d’Arpa de l’Escola de Música d’Altafulla
12.30 h Era del Senyor
Emissió pel canal YouTube de l’Ajuntament
Organitza: Associació d’arpistes d’Altafulla.
Col·labora: Ajuntament.

Dissabte 12 de desembre
Inauguració escultura homenatge a Josep
Sala i presentació del llibre “Vuitanta-una
altafulles de Josep Sala” de Joan Carnicer Torrent publicat pel Centre d’Estudis
d’Altafulla.
13 h. Jardinets Josep Sala (A Marquès de
Tamarit, entre camí de l’Hort de Pau i camí
de les Moreres).
Emissió pel canal YouTube de l’Ajuntament
Organitza: Centre d’Estudis d’Altafulla.
Col·labora: Ajuntament.

Dissabte 12 de desembre
Anem a buscar el tió!
A les 17.00 h Emissió pel canal YouTube
de l’Ajuntament.
Organitza: Ajuntament

Dissabte 19 de desembre
12 h lliurament de premis Tarragonès del
Consell Comarcal.
Vil·la Romana dels Munts (en cas de pluja
o mal temps l’acte es traslladarà al Poliesportiu).
Organitza: Consell Comarcal Tarragonès.
Col·labora: Ajuntament.

Dissabte 19 de desembre
Jornada aquàtica per la Marató de TV3.
Activitats:
Sortides en Caiac, SUP i Catamarà de 30
min. En acabar botifarrada.
Donació mínima 5€/ persona i activitat.
(Que anirà destinada íntegrament a la Marató).
Horari: D’11.00 h a 14.00 h
Imprescindible reservar activitat amb antelació per límit d’aforament.
Reserves a la web del Club:
www.clubmarítimaltafulla.com
Col·labora: Ajuntament.

Per tal d’evitar aglomeracions es prega
arribar a l’hora estipulada la inscripció.
Preguem respectar les mesures per evitar
situacions no desitjables a l’entrada. Distància, mascareta i gel hidroalcohòlic en
entrar.
Organitza: Ajuntament.

Diumenge 27 de desembre
Cinema familiar (pel·lícula a determinar).
17.00 h. Gimnàs de La Portalada. Aforament limitat.
Inscripcions a: www.altafulla.cat
Organitza: Cine Club Link.
Col·labora: Ajuntament.

Deixa volar la creativitat i participa a la mostra de pessebres virtuals 2020

Com participar: envia una fotografia del teu pessebre indicant el teu nom i cognoms i
l’edat i on ens hauràs de dir si el teu pessebre és popular o artístic.
Enviament de les fotografies: les fotografies (màxim 3 per participant) es podran enviar
del 6 de desembre i fins al dia 24 de desembre a l’adreça participaaltafulla@gmail.com
Què farem? Amb totes les fotografies de pessebres presentades es realitzarà una petita
mostra que es podrà visitar a la en forma d’exposició virtual a la web de l’ajuntament i a
les xarxes socials de l’Ajuntament i de l’Associació de pessebristes i tots els participants
tindran un petit obsequi que podran recollir a l’Era del Senyor en l’horari que es troba
obert a l’exposició de pessebres.

Pessebre popular al vestíbul de l’Ajuntament d’Altafulla (del 14 de desembre al 15 de gener).
Encesa de llums a partir de divendres 4 de desembre.

Dimecres 30 de desembre

Visiteu l’arbre de Nadal, el tió i la bústia Reial de la Plaça del Pou.

Espectacle de màgia “IL·LUSIONS” amb
Sergi Armentano, el mag del programa
“Wowzzy Baboom” del canal Super3.
A les 17.30 h. Gimnàs de La Portalada.
Aforament limitat.
Inscripcions a: www.altafulla.cat
Preu d’entrada destinat a la Marató: 1€.
Organitza: Ajuntament.

Biblioteca: tancada per vacances del 21 de desembre al 7 de gener.

Divendres 1 de gener

Club Marítim Altafulla:

Entrenaments dels equips de regates de:
• Windsurf: caps de setmana de 12,13,19 i 20 de desembre de 10.00 h a 14.00 h.
• Optimist: caps de setmana de 12,13,19 i 20 de desembre de 10.00 h a 14.00 h.
• Patí català júnior: caps de setmana de 12 i 13 de desembre de 10.00 h a 14.00 h.

Recordeu!!

1r BANY DE L’ANY. XIII Edició.
Fem la primera remullada de l’any amb els
Atletes d’Altafulla.
A les 13.00 h. davant el Pont de Mar.
Organitza: Atletes d’Altafulla.
Col·labora: Ajuntament.

A tots els actes cal respectar totes les mesures de
seguretat, sobretot: Distància, Mascareta i neteja
de Mans!

Dissabte 2 de gener

“Un Nadal responsable, un Nadal per tothom” .

VISITA DELS PATGES REIALS
Teniu preparada la vostra carta als Reis?
La podreu entregar als Patges Reials que
estaran en els següents llocs: escoles
Teresa Manero, Plaça dels Vents o Plaça
Martí Royo. D’11.00 h a 13.00 h. A més
a més disposeu d’una bústia Reial a la
Plaça del Pou per si no hi podeu assistir
aquest dia!
Organitza: Ajuntament.

Diumenge 20 de desembre
Fem cagar el tió!
D’11.00 h a 14.00 h a la Plaça de l’Església. Aforament limitat.

Diumenge 3 de gener
Presentació d’ “Altafulla- la Sèrie” dirigida per Marc Comabella i produïda per
CELIDMARKS AUDIOVISUALS.
17.30 h. Gimnàs Portalada
Organitza: Ajuntament.

Dimarts 5 de gener

Cal inscripció a: www.altafulla.cat A fer
cagar el tió només hi poden entrar grups
familiars convivents en la mateixa casa,
en una mateixa passada i per això caldrà
anotar els noms de la unitat familiar un
cop feu la inscripció.

Informació diversa:

Arribada de Ses Majestats els Reis Mags
a Altafulla
Cartell a banda amb les instruccions de
com els podreu seguir. A més si voleu
que us entreguin a casa un regal als
vostres fills/es envieu un correu a: reisaltafulla@gmail.com de l’1 al 15 de desembre.

La Contra
Cal tenir formació en lleis per ser jutgessa
de pau? Quines qualitats cal tenir per serne?
No et cal formació en aquest sentit, tot i que jo
havia treballat en un despatx d’advocats durant
25 anys com a secretària executiva. Per ser
jutgessa de pau el que has de ser és bona persona, encara que no quedi bé que ho digui jo...
i tenir els conceptes molt clars.

Pilar Pascual:

“Estic molt orgullosa i agraïda
de la confiança que ha tingut
Altafulla amb la meva persona
durant tots aquests anys”

La Pilar Pascual és una dona discreta, poc
amant de protagonismes, confessa que és
jutgessa de pau per casualitat i gràcies a la
seva secretària a qui no para d’elogiar en
tota l’entrevista, la Montse Blanch. Va venir
de Barcelona a viure a Altafulla fa 22 anys
perquè es va deixar embruixar per la nostra
vila. I aquest enamorament el transmet
en cada casament que celebra com a
mestre de cerimònies amb un protocol molt
personal. El registre civil és el que té més
pes en la tasca del Jutjat de Pau i el més
agraït, però la mediació entre veïns també
ha deixat empremta en aquesta jutgessa
que, si es compleixen els terminis, deixarà el
càrrec oficialment aquest gener.

“Amb els veïns t’hi has de portar millor
que amb la teva família”

Què la va fer prendre la decisió de postularse com a jutgessa de pau d’Altafulla, ara fa
10 anys?
Primer vaig ser jutgessa de pau substituta, a
proposta de l’alcalde Manel Ramon Fuentes,
fa uns 16 anys. I quan volia renunciar al càrrec,
l’anterior jutge es va posar malalt i la Montse
Blanch -secretària del jutjat- em va demanar
d’ajudar-la. Primer amb una boda, perquè a ella
li havia sorgit un imprevist. I allà hi vaig anar,
amb els cinc nets que estava cuidant en aquell
moment i mentre oficiava la cerimònia ells estaven pintant en un raconet de la sala. I a partir
d’aquí vaig decidir quedar-me perquè amb la
Montse tot és fàcil, és meravellosa, amb ella
fem teràpia! —riu—. És molt treballadora, intel·
ligent i molt capaç.

Quines tasques teniu encomanades al jutjat
de pau?
És molt important la tasca del registre civil,
però també la mediació, quan hi ha una baralla
entre veïns. Aquí és molt important escoltar,
però jo també hi dic la meva. A més sempre els
recordo que la relació amb els veïns ha de ser
millor que amb la teva família perquè són els
primers que et donaran un cop de mà si tens
una urgència. Estar malament amb un veí no
t’aporta res de bo.
Suposo que en aquests anys al capdavant
del jutjat, n’haurà vist de tots colors...
Una cosa tinc clara, en la meva feina jo no estic
guiant-me per lleis, estic fent justícia. Les lleis
i la justícia no van de la mà, segueixen camins
diferents. Estic molt satisfeta de com he fet
les coses, hi he posat molt bona voluntat. Els
assumptes entre veïns són els més feixucs, la
gent s’encrespa per problemes petits i va fentne una muntanya.

un protocol de cerimònia molt xulo els parlem
d’Altafulla i del seu embruix.
Porta el compte de quantes parelles ha
casat? O nadons que ha inscrit al registre?
La Montse porta tots els registres, però sí que
ara mateix estem elaborant un llistat de tot el
que hem fet. Com a curiositat sí que a Altafulla
neixen molts nens i nenes, més que a altres pobles. I de persones que se’n moren no tantes
perquè normalment es registren allà on moren,
que majoritàriament és als hospitals. Amb la
pandèmia, però, s’han registrat més defuncions
al poble, de persones que han mort a casa.
Ha canviat gaire la tasca d’una jutgessa de
pau des que vostè va assumir el càrrec fins
ara?
No gaire, potser el més significatiu és que
abans fèiem judicis i ara ja no. Molt millor així,
perquè abans havies de decidir en favor d’un
o l’altre i era molt complicat, l’havies de posar
una condemna. Per la resta també les famílies
han evolucionat i això està bé, s’han incorporat
els matrimonis homosexuals, però això ja és
d’abans de ser jo jutgessa.

“Jo no em guio per les lleis, però faig
justícia. La llei i la justícia, de fet, duen
camins diferents”
Sap quan es produirà el relleu oficial?
Doncs espero que sigui abans de les eleccions
perquè ja n’he fet masses Em toca esperar el
recompte, signar i portar les actes a Tarragona o
al Vendrell i no és una feina gaire agraïda de fer.
Quin consell li donaria a la Carme Vives, la
futura jutgessa de pau titular?
La Carme ja du uns anys com a jutgessa substituta, com jo vaig fer, i no necessita cap consell. A més és una persona molt vàlida i amb
experiència. De tota manera, amb la Montse al
seu costat, no li cal res més, ja pot estar tranquil·la.

“La nova jutgessa no necessita cap
consell, és prou vàlida. I ha d’estar
tranquil·la, té la garantia de tenir la
Montse Blanch al seu costat”
I aquí a Altafulla, com tindríem el
“conflictòmetre”?
Des de fora no ho semblava, però déu-n’hido! Hi ha força conflictes entre persones, és
“tremendo”... I ara vindran les dificultats per la
crisi. De tota manera estem més o menys al nivell d’altres jutjats de pau similars. Simplement
que a Altafulla sembla tot tan plàcid que no ens
pensem que hi puguin haver tants assumptes
d’aquest tipus.
I pel vessant més agraït de la feina de
jutgessa?
Amb les bodes hem gaudit moltíssim. La Montse i jo hem aconseguit fer unes bodes molt
maques. És molt comú que les parelles diguin
que venen a signar papers. No, no, venen a casar-se, i això és molt important. Hem elaborat

I la Pilar Pascual què farà quan deixi el
jutjat?
Ui, no m’avorriré pas! Tindré temps per llegir,
per escriure, per estar amb els meus néts... No
em fa gens de recança. El que sí enyoraré és la
complicitat amb la Montse. I me’n vaig agraïda,
molt, per la confiança que m’ha donat el poble
d’Altafulla tots aquests anys, és un orgull.

Carol Cubota

