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 altafulla, la destinació preferida pels visitants de la costa daurada 

Així ho ha recollit l’estudi sobre la demanda turística rebuda 
aquest passat estiu pels diferents allotjaments de la zona en 

què ha situat la nostra vila com la destinació més visitada entre 
els turistes de la Costa Daurada durant el passat estiu, amb una 
freqüència del 18,6%, seguida per Tarragona (17,9%) i Cambrils 
(14,4%). Aquestes dades es desprenen de l’estudi sobre les ca-
racterístiques de la demanda turística que han rebut les diferents 
modalitats d’allotjament —hotel, càmping i establiments de tu-
risme rural— de la marca Costa Daurada, elaborat per Eurecat, 
Centre Tecnològic de Catalunya i encarregat pel Patronat de Tu-
risme de la Diputació de Tarragona. En un any tan complicat per 
la pandèmia, omple d’orgull l’obtenció d’aquests resultats, i més 
encara quan provenen d’organismes autònoms i independents de 
l’administració implicada. 

És per estar-ne orgullosos! La recerca de tranquil·litat, que no hi 
hagi aglomeracions i la sensació de seguretat han estat factors in-
fluents a l’hora de decidir la destinació turística. De l’estudi també 
es desprèn que en una escala de l’1 al 5, el grau de satisfacció 
general, per terme mitjà, ha estat d’un 4,4, una dècima per sobre 
de l’estiu de 2019. Quant a la valoració de cada un dels aspectes 
de la destinació, l’amabilitat de la gent i els serveis d’allotjament 
han estat els més ben valorats, amb una puntuació mitjana de 
4,4 punts sobre 5. També es confirma que pràcticament tots els 
turistes recomanarien i repetirien la visita a la destinació. La feina 
de tots i totes, i de molts anys, ha estat clau perquè avui Altafulla 
tingui una marca pròpia dins de la Costa Daurada, ni millor ni pit-
jor; diferent i única. Cuideu-la i gaudiu-la! •

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, 

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

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

altafullaradio@altafullaradio.cat  
o també entrant al web 

www.altafullaradio.cat i www.altafulla.cat

oN Pots troBAr lA “PlAÇA DEl Pou”?
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635 83 30 94  
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Pepita farreras, Neus Català, Paquita sendra i Maria Porter, les 
dones que posaran nom a quatre carrers i passatges d’Altafulla

Pepita Farreras, Neus Català, Pa-
quita Sendra i Maria Porter són les 
escollides per donar nom a dos 

carrers i dos passatges d’Altafulla. Ho va 
anunciar el passat 14 de març la coal-
caldesa Alba Muntadas en el darrer acte 
del programa del Dia Internacional de 
la Dona treballadora. 

Els noms escollits han estat els més 
votats d’una enquesta ciutadana, im-
pulsada des de les regidories de Po-
lítiques de Gènere i Via Pública,  que 
va tenir la participació de mig miler 
de veïns i veïnes que van poder votar 
quatre noms de les 10 dones possibles 
d’un llistat, rellevants en la vida social 
d’Altafulla, i destacades de la cultura 
catalana. 

Alba Muntadas va recordar que la 
resta de noms proposats i que no van 
resultar els escollits disposaran de no-

ves oportunitats per passar a formar part 
del nomenclàtor del municipi. I és que 
l’Ajuntament guarda aquests noms 
per a carrers nous que es puguin cons-
truir en el futur. Aquests noms són Maria 
Baldó, Marta Ribas, Antonia Coscojuela, 
Montserrat Roig, Amparo Araque i Maria 
Alonso. 

D’altra banda, també s’ha posat el 
nom de ‘faustina’ a un altre passatge, 
proper a l’Ajuntament. En aquest cas, 
sense votació popular, i que respon a 
l’esposa de Caius Valerius Avitus, am-
fitrions de la Vil·la romana dels Munts.

L’acte va estar precedit per la pre-
sentació del treball de recerca de la jove 
altafullenca, Carla Martínez luengo. 
Aquesta alumna de l’Institut d’Altafulla 
va plantejar un estudi del nomenclàtor 
de la vila i es va adonar que no hi figu-
rava el nom de cap dona. L’Ajuntament 

s’hi va interessar aviat i va plantejar la 
votació perquè la ciutadania decidís els 

noms de dones per a batejar diferents 
vies sense nom. / Foto: Carol Cubota •

amb motiu del dia internacional de les dones, 
l’ajuntament d’altafulla i diferents entitats de la vila 

van organitzar un programa d’actes que va començar 
el passat 4 de març amb la projecció del monòleg te-
atral “No solo duelen los golpes”, ofert pel consell 
comarcal del tarragonès al centre d’entitats, a càrrec 
de l’ateneu cultural de dones d’altafulla. 

els actes van seguir amb dues lectures del manifest 
de l’institut català de les dones, el mateix 8 de març 
a la Pallissa de l’era del senyor, al matí; i a la tarda, al 
pati de les antigues escoles teresa manero on també 
es va projectar el curtmetratge documental d’animació 
“Carne”, de camila Kater, on cinc dones de diferents 
edats comparteixen la seva visió sobre l’autopercepció 
dels seus propis cossos i com els demés els perceben. 
Aquest film també es va poder seguir simultàniament 
per al canal Youtube de l’ajuntament.

més enllà de fer visible i denunciar les desigualtats 
que existeixen encara avui entre homes i dones, les 
reivindicacions es van centrar especialment en com la 
pandèmia de la covid-19 ha posat de relleu, al mateix 
temps que les ha accentuat, les greus discriminacions 
que encara s’exerceixen sobre elles. des de la Gene-
ralitat de catalunya i els ajuntaments, s’ha divulgat la 
campanya ‘dones i homes, corresponsables! #som-
8demarç #somCorresponsables’. / Fotos: a.J. / m.P. •

 ‘Dones i homes, corresponsables! #som8deMarç #somCorresponsables’
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un pas més per a la connexió de l’aigua a Brises del Mar

El Ple d’Altafulla va votar per una-
nimitat, en la sessió ordinària que 

es va celebrar el passat 29 de març, 
la proposta de taxació conjunta per al 
projecte d’interconnexió de l’aigua del 
Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) 
per a la urbanització de Brises del Mar. 

Es tracta de l’expropiació temporal 
d’uns terrenys de diferents propietaris, 
per un valor d’uns 8.000 euros, per 
fer possible les obres i poder aprofitar 
així la subvenció de 167.000 euros de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
que contribuirien al finançament d’un 

projecte que s’eleva als 448.616,33 
euros.

Es tracta d’un dels projectes més re-
llevants del mandat que farà possible la 
connexió del dipòsit de sant Antoni 
amb el de Brises del Mar per fer arribar 
a la urbanització aigua del CAT provinent 

de l’Ebre i deixi de subministrar-se amb 
l’aigua del pou que hi ha a la zona. Se-
gons va explicar la coalcaldessa Alba 
Muntadas, “és una de les demandes llar-
gament reivindicades pels veïns del barri 
de Brises” i podria ser ja una realitat a fi-
nals d’aquest any o principis del 2022. •

CrEACIÓ DE CoNsElls sECtorIAls I 
suPort Als PolítICs EMPrEsoNAts
el Ple també va aprovar la creació dels consells 
sectorials d’esports, de cultura i Festes, d’educació, 
de Polítiques de Gènere, de medi ambient, de 
comerç i turisme, d’acció social, de Participació 
ciutadana, de comunicació, de memòria Històrica i 
de Gestió de Platja. aquests òrgans complementaris 
serviran per canalitzar la participació dels ciutadans 
en els assumptes municipals d’aquest àmbit 
específic d’actuació. Les seves principals funcions 
seran formular propostes per resoldre els problemes 
administratius que els afecten, emetre informes a 
iniciativa pròpia o de l’ajuntament, sobre matèries de 
competència municipal, emetre i formular propostes 
i suggeriments en relació amb el funcionament dels 
serveis i els organismes públics municipals, i d’altres 
de naturalesa anàloga. d’altra banda, el Ple va aprovar 
amb les vots favorables dels regidors de l’eina, Junts 
i el regidor d’aa, Jaume sànchez, i l’abstenció de la 
resta de representants d’aa, i les regidores del Psc 
i ara, una moció de suport a l’amnistia dels polítics i 
líders empresonats vinculats a la lluita democràtica 
per l’autodeterminació de catalunya.

AProVEN uNA MoDIfICACIÓ DE CrèDIt PEr A 
lA VIolEtA I lluMINàrIA lED
El Ple va aprovar una modificació de crèdit destinada, 
per una banda, a proveir d’equipament escènic el casal 
municipal de la violeta mitjançant una subvenció de 
64.443,61 € provinent del Pla d’acció municipal (Pam) 
de la diputació de tarragona; i per una altra banda, 
14.485,50 € per a la substitució de 65 lluminàries de 
vapor de mercuri per lluminàries led als carrers de 
la coma, esplanes, clot de torrell, del Balcó, coll de 
creus, comunidor, de la casera, de l’oliverot, camí 
de la nou de Gaià, Passatge de Roqueró i Plaça de 
la casera, gràcies a una subvenció del Pla d’acció 
per a l’energia sostenible (Paes) de la diputació de 
tarragona.

s’AProVEN INICIAlMENt lEs BAsEs PEr 
suBVENCIoNAr lA rECollIDA orgàNICA A 
lA rEstAurACIÓ
el Ple va aprovar inicialment per unanimitat de tots 
els seus membres les bases que ha de regular la 
concessió de subvencions per a totes les persones 
físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat 
dedicada a la restauració en el municipi d’altafulla 

per al foment de la recollida selectiva en matèria 
del residu orgànic, i així contribuir a millorar una 
gestió mediambientalment més sostenible dels seus 
residus. la subvenció se centrarà en el compliment 
correcte de la classificació del residu orgànic en 
la temporada d’estiu (des del 15 de juny al 15 de 
setembre) amb una ajuda màxima de 100 €. un cop 
s’aprovin definitivament les bases, es podrà sol·licitar 
la subvenció mitjançant instància. 

AltAfullA s’ADhErEIx PEr uNANIMItAt A lA 
xArxA PEr A lA CoNsErVACIÓ DE lA NAturA 
l’ajuntament d’altafulla ha aprovat per unanimitat 
adherir-se a la Xarxa per a la conservació de la natura 
(Xcn). aquesta entitat està formada per associacions, 
fundacions, administracions públiques, empreses, 
universitats i centres de recerca, i compta amb 
més de 40 ajuntaments adherits, que promouen la 
conservació de la natura amb la implicació ciutadana. 
Ho fan a través de la custòdia del territori i el voluntariat 
ambiental. el portal www.voluntariatambiental.cat,  
impulsat des de la Xcn, és un punt de trobada entre 
persones, escoles i empreses que vulguin implicar-se 
amb les entitats ambientals. •

 Breus

La rapsoda i directora artística del Camí de la Creu, 
Joana Badia Taboada, va rebre en el passat ple 
municipal l’aprovació per unanimitat per ser pro-

posada com a candidata en la setena convocatòria de 
la concessió de distincions de mèrit de Serveis Distin-
gits del Consell Comarcal del Tarragonès. L’objectiu 
d’aquest reconeixement és honorar persones o entitats 
en mèrits a la labor realitzada o conducta seguida que 
hagin contribuït a augmentar el prestigi d’un muni-
cipi del Tarragonès o de la comarca en el seu conjunt.

Precisament Joana Badia va ser la ideòloga del 
Camí de la Creu, el Viacrucis vivent d’Altafulla, que 
avui s’ha convertit, 22 anys després, en un dels actes 
més esperats en la Setmana Santa altafullenca. Amb 
el seu tarannà, va fer possible mobilitzar a més d’un 
centenar de veïns i veïnes per interpretar dotze quadres 
dels darrers dies de la vida de Jesús en un marc incom-
parable de la Vila Closa. Va ser quan va pensar “en una 
petita passió, però en forma de via crucis vivent: els 
actors actuant, i una veu que els conduís”.

Però l’arrelament de Joana Badia amb Altafulla va 
molt més enllà. Fa més de vint anys també que és l’en-
carregada de disfressar a Sa Majestat Carnestoltes, 
vinculada amb l’Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla, 
participa activament amb gairebé la majoria d’actes 
culturals de la vila, especialment la Nit de Piano i Poe-
mes de finals d’agost. Ja quan va venir a viure a Altafulla es va fer estimar per molta 
canalla del poble que practicaven les arts marcials en un gimnàs que regentava amb 

el seu marit Santi. Com  van coincidir tots els representants del Ple, “una persona 
molt estimada a Altafulla”. / Foto: Gemma Soldevila •

Joana Badia, proposada per rebre la concessió de distincions de 
mèrit de serveis Distingits del Consell Comarcal del tarragonès
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ultimen els Pressupostos Participatius dotats amb 25.000 euros

L’Ajuntament d’Altafulla està ulti-
mant el projecte de Pressupostos 
Participatius, que estan dotats en 

25.000 euros, i es podrien veure augmen-
tats en funció del romanent del pressu-
post de 2020. Tot apunta, que la presen-
tació es dugui a terme a mitjans d’aquest 
mes d’abril, i es dividiria en cinc fases. 

La fase 1 correspondria a la presen-
tació de propostes; fase 2, a la valida-
ció de les propostes presentades; fase 
3, votació de les propostes validades; la 
fase 4, jornada de treball sobre la i/o les 
propostes guanyadores, i la fase 5 que 
correspondria a l’execució de les pro-
postes.

Segons ha informat la coalcaldia, 
aquest procés de participació tindria 
una durada de sis mesos, moment en el 
qual començaria l’execució de les pro-
postes, per tant, l’execució dels treballs 
podrien començar cap al mes de de-
sembre d’enguany o principis de gener 
de l’any 2022. L’Ajuntament d’Altafulla 
està treballant aquests darrers dies en el 
condicionament d’un espai web (www.
altafulla.cat/decidim) des d’on es podran 
presentar i enviar les propostes.

La coalcaldia destaca que “els pres-
supostos participatius d’Altafulla han de 
ser un exercici d’aprofundiment de-
mocràtic a través del qual la ciutadania 

pot decidir de manera directa una part 
del pressupost del capítol d’inversions 
del municipi”. D’aquesta manera, es 
tracta d’un procés participatiu que com-
bina la democràcia deliberativa (gene-
ració d’intel·ligència col·lectiva), amb la 
democràcia directa (presa de decisions 
a través d’un procés de votació).

Això vol dir que la ciutadania pot pre-
sentar propostes per millorar el munici-
pi. Posteriorment aquestes propostes 
seran analitzades per l’Ajuntament per 
analitzar la seva viabilitat. Després, les 
propostes que resultin vàlides seran pri-
oritzades pels veïns i les veïnes en una 
jornada participativa. Per últim, les per-

sones empadronades al municipi decidi-
ran, a través d’una votació, els projectes 
guanyadors per tal que l’Ajuntament els 
executi. El seguiment de tot el procés 
participatiu es podrà fer mitjançant l’es-
pai web altafulla.cat/decidim. •

s’hABIlItA lA CItA PrèVIA VIA tElEMàtICA
el web de l’ajuntament d’altafulla ja compta des de 
principis del mes de març d’un espai on line perquè 
la ciutadania pugui demanar telemàticament cita 
prèvia per a qualsevol gestió o consulta que hagi 
de tramitar al consistori. aquest servei facilita a la 
ciutadania la gestió de les seves visites, com una 
extensió del portal corporatiu de l’ajuntament. es pot 
demanar cita amb tècnics i polítiques de qualsevol 
àrea i departament.

sEt EquIPs DE lA VoltA A CAtAluNyA 
s’AllotgEN A AltAfullA
set equips participants en la volta ciclista a 
catalunya es van allotjar el passat 25 de març 
a dos hotels d’altafulla, fet que va provocar la 
satisfacció del teixit hoteler i de restauració perquè 
l’organització de la competició pensés en altafulla 
i els seus hotels per allotjar a una part dels equips 
participants, tenint en compte l’any difícil per 
a aquest sector econòmic de la població, molt 
afectat per la pandèmia. Per molts, “és un bon punt 

de partida per començar aquesta temporada que 
es presentava tan difícil”.

CoNVENI PEls CAMPs DE trEBAll DEl 
VoluNtArIAt Al gAIà
la coalcaldessa d’altafulla i responsable de medi 
ambient, alba muntadas, i la presidenta de l’associació 
mediambiental la sínia, Raquel córdoba, van signar el 
passat 25 de març l’acord de cessió del gimnàs de l’escola 
la Portalada per a què serveixi com a espai d’allotjament 
per al voluntariat que desenvolupa tasques de conservació 
a l’espai natural de la desembocadura del riu Gaià. •

 Breus
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Informa’t al web, truca’ns o envia’ns un missatge.

977 65 02 63
clubmaritimaltafulla.com

segueix-nos a @cmaltafulla

Navega quan vulguis.
Gaudeix de sortides gratuïtes en SUP i caiac, 

pistes de tenis i pàdel i molt més!

A través del pro-
jecte ‘VEUS’ de 
l’Institut d’Alta-

fulla, els alumnes de 4t 
d’ESO treballen la me-
mòria històrica de la vila 
mitjançant un conjunt 
d’entrevistes a la gent 
gran del poble que es 
realitzen a l’Ajuntament 
i són enregistrades en 
format vídeo mentre 
expliquen com va ser 
la seva infantesa i com 
era la vida al poble quan 
eren petits.

El passat 17 de març 
van entrevistar a Pepita 
Farreres, primera biblio-
tecària de la vila, i Anna 
Maria Ferré; i l’endemà 
van continuar amb Mer-
cè Ballesté i Joan Vives, 
historiador local, i pas-
sades les vacances de Setmana Santa 
s’hi afegiran altres alumnes i altres per-
sones grans entrevistades.

Aquest projecte intergeneracio-
nal compta amb la col·laboració de 

les regidories de Gent Gran i Educa-
ció, que encapçalen les edils Inma 
Morales i Gemma Maymó, qui han 
facilitat el contacte entre estudiants i 
professors de l’Institut i les persones 

grans d’Altafulla. La coordinadora pe-
dagògica és la Tais Simó, i la direcció 
del projecte va a càrrec de Carlos Ter-
rón ‘Terry’. / Foto: Ajuntament •

l’Institut posa en marxa el projecte ‘VEus’ 
que treballa la memòria històrica amb la gent 

gran d’Altafulla
l’EsColA DE MúsICA rEPrèN 
lEs oPtAtIVEs I rECuPErA Els 
horArIs DE l’INICI DE Curs

l’escola municipal de música d’altafulla ha 
recuperat des del passat 15 de març les 
assignatures optatives, que havien quedat 
aturades per complir amb les restriccions de 
seguretat, i també els horaris habituals que 
va establir a l’inici del curs. el passat mes 
de novembre, l’escola va veure’s obligada a 
redistribuir les classes perquè les mesures 
del PRocicat només permetien formar 
grups de màxim sis persones a l’aula. ara, 
aquesta limitació ha desaparegut amb el 
relaxament de les restriccions, i des del 
centre poden recuperar les optatives de 
‘Cos i moviment’, ‘Cant Coral’, i ‘Orff’. 
la directora de l’escola de música, núria 
Riambau, va reconèixer que tant els 
alumnes com els professors necessitaven 
estabilitat per poder realitzar les classes 
de manera presencial. i és que per la 
naturalesa de la seva activitat, és essencial 
mantenir un contacte directe, que no és 
possible amb les classes telemàtiques. 
Riambau va recordar també que des de 
l’escola es tenen moltes ganes de tornar a 
fer concerts, sobretot per “poder ensenyar 
els resultats a les famílies”. no descarten 
“fer concerts de petit format de cara al 
bon temps”, seguint totes les mesures 
de seguretat i prevenció que siguin 
necessàries. •

 Breus

L’Ajuntament d’Altafulla, de la mà de 
les regidores Natalia Sanz i Gem-

ma Maymó, va entregar el passat 15 de 
març a l’Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona els 1.701 € recaptats a través 
de la campanya ‘Polseres Candela’ en 
favor de la investigació del càncer infan-
til. El consistori va adherir-se a aquesta 
proposta el passat febrer per iniciativa de 
la regidoria de Comerç i Turisme que en-
capçala l’edil Natalia Sanz. Una proposta 
que va tenir molt bona acollida amb la 
participació de desenes de comerços i 
els donatius de veïns i veïnes. La pan-
dèmia de la Covid-19 va obligar a tras-

lladar la data final de la campanya al 15 
d’octubre, però en cap cas va frenar la 
solidaritat que caracteritza a Altafulla. 

L’Associació sense ànim de lucre 
‘Polseres Candela’, formada per fami-
liars d’infants amb càncer, és la gran 
impulsora d’aquesta campanya, que 
es pot materialitzar gràcies al treball de 
voluntariat, entitats i institucions com 
l’Ajuntament d’Altafulla. El seu objec-
tiu és recaptar fons per tal de finançar 
la investigació en càncer infantil, donant 
suport econòmic a equips d’investigació 
i donant a conèixer la problemàtica que 
suposa la malaltia. / Foto: Ajuntament •

l’Ajuntament entrega a l’hospital sant 
Joan de Déu els 1.700 € recaptats amb 

la campanya ‘Polseres Candela’
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La regidoria de Medi Ambient de 
l’Ajuntament d’Altafulla ha impulsat 
la constitució del Consell Munici-

pal de Medi Ambient. Després d’alguns 
anys amb el projecte sobre la taula, 
però sense que tirés endavant de ma-
nera efectiva, enguany vol fer-se realitat.

Es tracta d’un òrgan consultor i de 
seguiment de les accions ambientals 
del municipi i del seu pla d’acció am-
biental obert a la ciutadania. Per això, 
les persones interessades a formar part 
de la comissió organitzativa del projecte 
han d’enviar un correu electrònic a par-
ticipaaltafulla@gmail.com.

Des del consistori, la titular de Medi 
Ambient i coalcaldessa, Alba Munta-
das, ha destacat la rellevància d’aquest 
Consell. Bona part de la seva vàlua es-
tratègica rau en el fet que fa partícip a 
la ciutadania de les decisions que es 
prenguin a Altafulla per crear un muni-
cipi sostenible mediambientalment i so-
cialment.

El Consell Municipal de Medi Am-
bient, com ha explicat Muntadas, vol 
crear un espai de debat, intercanvi, 
reflexió i, sobretot, de creació de 
propostes encaminades a la millora del 
nostre entorn més immediat. Serveix 
com a eina de conscienciació i com-
promís en favor de la sostenibilitat per 
part dels veïns i les veïnes. Petits canvis 
que s’han d’anar fent visible per traçar 
aquesta transició ecològica que cal 
impulsar des de tots els àmbits.

Un primer objectiu del Consell Muni-
cipal de Medi Ambient serà l’organització 
d’una campanya per a la difusió dels Ob-
jectius de Desenvolupament Sostenible. 
La campanya donarà el tret de sor-
tida el 5 de juny coincidint amb el Dia 
Internacional del Medi Ambient i es dedi-
carà cada mes a divulgar un dels objec-
tius i potenciar les petites accions per a 
fer-lo possible. La previsió és que el Con-
sell pugui celebrar la seva primera reunió 
durant la primera quinzena d’abril. •

s’impulsa la constitució del Consell Municipal de Medi Ambient

fE D’ErrADEs

en aquesta mateixa pàgina de l’anterior edició 219 
hi havia un error de maquetació en el contingut de la 
notícia el titular de la qual era “càritas i l’ajuntament 
formalitzen la col·laboració en el projecte ‘ara al teu 
costat’ per a la gent gran”. el text no corresponia 
amb el titular. el contingut correcte informava sobre 
el projecte ‘ara al teu costat’ que du a terme caritas 
diocesana de tarragona a partir del seu voluntariat on 

atén a les persones majors de 65 anys que viuen soles 
a Altafulla. El perfil d’aquestes persones a les quals 
se’ls efectua l’acompanyament és el de persones que 
presenten sentiments de solitud i tristesa, amb una 
salut precària i manca d’autonomia per sortir soles al 
carrer, i en alguns casos, amb problemes econòmics. 
A Altafulla aquest servei beneficia actualment a 
cinc persones grans de la vila, i l’objectiu que s’ha 

marcat càritas altafulla “és arribar a la quinzena 
de persones”, com va assenyalar carme vives. 
aquelles persones grans que estiguin interessades 
en gaudir d’aquest servei, i el voluntariat interessat 
en participar-hi, poden contactar amb l’ajuntament, 
de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores al telèfon 
977650008, o al correu electrònic de càritas altafulla 
caritas.altafulla@gmail.com. •
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El CorrIol CAMANEgrE NIDIfICArà PEr tErCEr 
ANy CoNsECutIu A lA PlAtJA
El corriol camanegre tornarà a nidificar a la platja d’Altafulla i 
tamarit per tercer any consecutiu. en els últims dies s’ha vist 
a una parella de corriols copulant i preparant el seu niu en 
aquesta zona, la qual cosa indica que “aviat tindrem la posta”, 
com ha explicat el coordinador de l’associació mediambiental 
la sínia, Hèctor Hernández. l’entitat vetlla perquè el corriol 
camanegre segueixi escollint el nostre entorn per reproduir-se i 
pugui fer-ho de forma segura. Quan l’espècie va tornar el 2019 
després de diverses dècades, els ecologistes van crear un 
grup de voluntaris perquè fessin un seguiment individualitzat 
durant tot l’any, a més de construir zones d’abalisament per 
protegir el lloc que els ocells trien per construir els seus nius. 
Gràcies a aquestes accions, i a la feina que també s’ha fet 
des de l’ajuntament per reduir l’impacte de l’activitat humana 
a la Roca del Gaià i el vinyet, el corriol ha tornat a “trobar les 
condicions idònies per nidificar”.

CoMENÇA lA ProhIBICIÓ DE fEr foC Al BosC
Des del passat 15 de març i fins al 15 d’octubre ja no es 
pot encendre foc en terreny forestal. aquesta prohibició, 
recollida en el decret 64/1995, té com a objectiu establir 
una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals. 
la norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no 
poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que 
els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la 
finalitat. Especialment, no es poden cremar restes de poda i 
d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges 
pròxims a zones forestals sense una autorització expressa 
del departament d’agricultura. tampoc no es poden fer 
focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. dins 
de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les 
urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes 
d’obra amb mataguspires. també queda prohibit llençar 
objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals 
i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa 
de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres 
artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars 
en obres realitzades en vies de comunicació que travessin 
terrenys forestals. •

 Breus

L’Hort de la Sínia va reprendre el passat 5 de 
març el taller d’hort social i terapèutic a les 
seves instal·lacions, un taller que aquesta 

vegada subvenciona l’Ajuntament d’Altafulla amb 
l’objectiu que tots els veïns i les veïnes que ho vul-
guin, aprenguin a dissenyar un hort i a cuidar les 
plantes d’una manera ecològica mentre estan en 
contacte amb la natura. 

El responsable de l’Hort de la Sínia, Joan Vi-
ves, ha explicat les particularitats i el funciona-
ment d’aquest taller, que combina l’aprenentatge 
amb unes dinàmiques de consciència personal, 
que comporten diversos beneficis als partici-
pants.

El taller d’hort social i terapèutic es realitza cada 
divendres. Des de l’Hort de la Sínia estan satisfets 
perquè la proposta ha tingut una bona acollida per 
part dels vilatans, que han omplert les 12 places 

que hi havia disponibles, però que es podrien am-
pliar en funció de com evolucioni la pandèmia en 
les pròximes setmanes, ja que hi ha llista d’espera 
per fer-ho.

D’altra banda, l’Hort de la Sínia també fa altres 
activitats, com per exemple les visites guiades 
per a la descoberta natural d’Altafulla. Es trac-
ta de dos itinerants diferents que permeten conèi-
xer l’entorn de Sant Antoni i els arbres més singu-
lars del poble. De moment, es realitzen cada mes, 
però la idea de l’entitat és traslladar-les també a la 
tardor per apreciar el contrast que comporta cada 
estació.

Aquesta activitat també es desenvolupa amb 
un màxim de 12 participants, un nombre que els 
permet “gaudir més de la visita i la natura, i fer vin-
cles entre els participants”, com ha reconegut el 
responsable de l’Hort de la Sínia, Joan Vives. •

llista d’espera per a l’hort social 
terapèutic a la sínia
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Altafulla s’ha situat com la desti-
nació més visitada entre els turis-
tes de la Costa Daurada durant 

el passat estiu, amb una freqüència del 
18,6%. A aquesta l’han seguit Tarrago-
na (17,9%) i Cambrils (14,4%). 

Aquestes dades es desprenen de 
l’estudi sobre les característiques de la 
demanda turística que han rebut les di-
ferents modalitats d’allotjament —ho-
tel, càmping i establiments de turisme 
rural—de la marca Costa Daurada, ela-

borat per Eurecat, Centre Tecnològic 
de Catalunya i encarregat pel Patronat 
de Turisme de la Diputació de Tarrago-
na.

La regidora de Turisme, Natalia Sanz, 
ha expressat la seva satisfacció per 
aquests resultats, i ha recordat la impor-
tància de  posar en valor els recursos 
que es tenen, seguir amb el treball pú-
blic-privat, i “continuar fent feina per 
Altafulla com a destí segur obrint-se a 
les noves tecnologies, a la innovació des 
de la sostenibilitat, i impulsant noves ma-
neres de treballar per afegir valor a l’ex-
periència de visitar Altafulla”.

De l’estudi també es desprèn que en 
una escala de l’1 al 5, el grau de satis-
facció general, per terme mig, que han 
manifestat els turistes entrevistats ha es-
tat d’un 4,4, una dècima per sobre de 
l’estiu de 2019.

Quant a la valoració de cada un dels 

aspectes de la destinació, l’amabilitat de 
la gent i els serveis d’allotjament han es-
tat els més ben valorats, amb una puntu-
ació mitjana de 4,4 punts sobre 5. Tam-
bé es confirma que pràcticament tots els 
turistes recomanarien i repetirien la visita 
a la destinació. •

Altafulla se situa com la destinació més visitada pels turistes
de la Costa Daurada

Amb un aforament limitat i amb totes les garanties de seguretat i higi-
ene torna el Pleamar Vintage Market al Parc de Voramar. Després de 

la suspensió del certamen l’any passat, la gent en tenia moltes ganes, fet 
que ho demostra que en pocs dies d’haver obert el període de compra 
d’abonaments, les entrades s’han exhaurit en poques hores. El pròxim 
cap de setmana 3 i 4 d’abril, el Pleamar tornarà a omplir la Setmana 
Santa a Altafulla de música en viu, articles Vintage i de segona mà.

Un dels canvis que s’han introduït en aquesta edició és el nou em-
plaçament de la plaça Consolat de Mar com a escenari dels concerts 
amb l’objectiu de tenir “un major control sobre l’aforament”, segons ha 
apuntat Nico Leo, responsable de l’Associació Pleamar. Aquest esce-
nari serà utilitzat pels concerts de ‘The Sick Boys’, ‘Brighton 64’ i ‘La 
iaia rockera’ amb l’espectacle infantil ‘The Beatles amb The BeatBoys’.

Una altra de les novetats d’aquest any excepcional és la partici-
pació dels paradistes. El compliment de les mesures per la Covid-19 ha provocat reduir en un terç el número 
de participants que se situarà prop de la quarantena. L’Ajuntament d’Altafulla ha doblat la seva aportació a la 
mostra amb una inversió de 12.000 €. La regidoria de Turisme, Natalia Sanz, ha destacat que “el Pleamar és una 
clara aposta de l’Ajuntament per la cultura, la promoció del municipi i pels efectes que té en la dinamització de 
la vila”. La programació està disponible al portal web www.pleamarmarket.com. / Foto: A.J. •

Entrades exhaurides per als concerts del 6è 
Pleamar Vintage Market

l’AJuNtAMENt rEACtIVA l’EsPAI DE 
CoworkINg DEl VINyEt
els autònoms, empresaris o emprenedors així com as-
sociacions i entitats o persones a títol individual tenen 
a la seva disposició un espai on poder treballar o poder 
mantenir reunions ocasionals. es tracta d’unes instal·la-
cions ubicades a la pallissa del vinyet i que estan equi-
pades amb xarxa de fibra òptica, un projector, pantalla i 
un lavabo. es tracta d’un espai que va entrar en funcio-
nament fa cinc anys i que ha servit tant com a despatx, 
per fer formacions o fins i tot com a seu de l’Associació 
d’empresaris turístics i comerciants d’altafulla (ateca). 
l’entitat ara ja no fa ús d’aquest espai, ja que compta 
amb un nou despatx al carrer mossèn miquel amorós, i 
des del consistori se li vol donar un nou impuls. durant el 
confinament aquest espai ja va estar actiu i diverses per-
sones en van fer ús i van llogar-lo per menys de 10 euros 
l’hora. la voluntat del consistori és que l’espai sigui un 
element més de suport per als emprenedors i professi-
onals i contribueixi a la generació d’activitat a la vila. •

 Breus
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un any després Altafulla segueix en marxa!
Gemma maymó masip # l’esquerra independentista d’altafulla - esquerra Republicana de catalunya - l’eina-eRc

Fa pocs dies va fer un any del confina-
ment i de l’aturada de moltíssimes ac-
tivitats de tota mena. Altafulla que té 
un teixit cultural i associatiu important, 
de cop va veure frenada la seva activi-
tat que mesos després amb totes les 

mesures de seguretat reprenia progressivament amb 
els festivals musicals d’estiu i posteriorment recuperant 
alguna activitat nadalenca. 

La pandèmia encara forma part del nostre dia a dia, 
però hem après a conviure-hi i ens trobem en plena 
primavera, en un mes d’abril que donarà el treu de sor-

tida a l’activitat cultural i turística d’aquest 2021 recu-
perant el Pleamar Vintage Market i un Sant Jordi on els 
protagonistes tornaran a ser els llibres, les roses i els 
contes… i com a novetat les il·lustracions. Un mes i una 
data, el 14 d’abril, en què celebrarem el 90è aniversa-
ri de la proclamació de la segona república amb una 
mostra dels primers actes treballats per la Comissió de 
Memòria històrica.

Passat Setmana Santa es recuperarà l’activitat do-
cent als centres educatius que encararan el darrer tri-
mestre del curs i on continuarem treballant conjunta-
ment amb les visites a la Vil·la romana dels Munts, les 

visites al castell i les pràctiques curriculars dels alumnes 
del Pla de Transició al Treball d’auxiliar de vivers i jardins 
a la brigada municipal.

La recuperació (d’acord amb els protocols) de totes 
aquestes activitats són possibles, en part, gràcies al fet 
que tots plegats hem estat fent cas de totes les restric-
cions aprovades. A més, a poc a poc avança el pla de 
vacunació contra la COVID19, dirigit des del Departa-
ment de Salut i amb tota la col·laboració de l’Ajunta-
ment. A hores d’ara més de 400 persones del poble ja 
han rebut una dosi. Amb tota la precaució, però sense 
por, recuperem la vida a les places i carrers d’Altafulla! •

Altafulla deixa de ser un referent en excel·lència municipal
Francesc Farré camps # alternativa altafulla – en comú Guanyem

Es compleix un any de la pandèmia, 
pendents de si la setmana santa ens 
porta la quarta onada i si arriben les 
vacunes per a tothom.  Un any des-
prés Altafulla va perdent posicions en 
la bona gestió que havia gaudit fins fa 

pocs anys.  La Sindicatura de Comptes ha publicat el 
llistat dels municipis que encara no han presentat els 
comptes corresponents al 2019. Entre els 19 munici-
pis tarragonins que no els han lliurat a aquest òrgan 
fiscalitzador del sector públic, hi figura Altafulla. Els 
primers comptes que presenta el govern d’EINA-ARA-
PSC i ja figurem a la cua en gestió municipal. També 
hem deixat de ser un municipi amb deute zero. 

Endeutar-se pot ser convenient per fer front a ne-
cessitats sobrevingudes com ajudar als afectats per 
la crisi de la Covid. Però no. Malgrat tenir un bon 
romanent del govern anterior, una part d’aquest en-
deutament és per a modificar el projecte de la Violeta 
que ja fa any i mig hauria d’estar oberta. El govern 
actual ho retarda un mínim de dos anys o més, per 
estar en contra de mantenir unes cadires fixes. La 
recuperació cultural de les diverses poblacions es va 
produint en recintes on la gent pot estar asseguda, 
garantint una separació entre les persones. Això es 
podia fer amb el projecte de l’anterior govern. Fins 
i tot estrenar obres de teatre de grups que han de 
marxar a fora o projectar, exposar i interpretar amb 

qualitat en un auditori de primer nivell com estava 
previst per a la Violeta. 

La pandèmia  també ens ha ensenyat que cal re-
cuperar més espais per a vianants i fomentar la mo-
bilitat sostenible, com ho està reclamant la ciutadania 
en molts municipis. En canvi a Altafulla, comprovant 
l’èxit que va suposar recuperar per a vianants el carrer 
de l’Hostal, no es planteja de cap manera estendre 
aquest encert als carrers adjacents com el de Dalt i 
Baix (Martí d’Ardenya) per revitalitzar aquesta zona del 
nucli antic. S’ha reduït l’àrea de vianants de Baix a Mar 
a l’estiu i ja no parlem d’estendre a Altafulla un altre 
èxit com és el lloguer de patinets elèctrics. •

Un govern de perfil, en moltes qüestions estratègiques
Xavier Rofas Gasulla # Junts per altafulla - Jxa

L’any 2021 és un any en el qual te-
nim moltes expectatives envers a 
tornar a situacions que s’apropin a 
una normalitat que aculli els interes-
sos de tots. Per algunes coses te-
nim la sensació que el temps passa 

molt de pressa, en canvi la pandèmia sembla que 
encara no acabem de controlar. A principis de mes 
de març, es va posar a caminar l’ AEHT Baix Gaià, 
una associació, inquieta, ocupada i preocupada per 
impulsar i posicionar la marca Baix Gaià com a destí 

cultural i gastronòmic de mar i muntanya. Una vega-
da més, en les iniciatives estratègiques aquest go-
vern no hi és ni se l’espera. D’altra banda, ara toca, 
preparar la temporada estival, condicionar la platja 
amb serveis, tindre els parcs i els carrers endreçats, 
perquè tots tinguem les millors experiències possi-
bles al nostre municipi, tant els que hi vivim tot l’any 
com les famílies que venen des de fa molts anys o 
per primera vegada.

Desitgem que aquests any, puguem gaudir de 
serveis a la platja. Una altra qüestió que ens preocu-

pa molt és la no proposta, i a Altafulla, del projecte 
d’aïllament acústic de les vies del tren que afecten 
a tot el litoral, és una qüestió important que l’actual 
govern torna a no afrontar. Finalment, en qüestions 
d’habitatge, tampoc tenim cap avenç en relació a les 
promocions fallides del PP5, algunes d’elles en mans 
del SAREB. Tot plegat són una acumulació d’evidèn-
cies que venen a reflectir la paràlisi d’un govern con-
tracturat, sense més recorregut. •

la futura residència per a gent gran Altafulla reclama entre 45 i 55 places
inma morales navarro # Partit dels socialistes de catalunya - Psc

Xifres que es desprenen de la primera 
fase de l’estudi de viabilitat que el 
nostre govern va encarregar a la con-
sultoria EAJ de Xavier Paradell, amb 
seu a la barcelonina Ronda del Gene-

ral Mitre 191 4t 2ª. El primer informe va arribar el 24 de 
març a les 14h.40m. Adreçat a Jordi Molinera, Inma 
Morales i Alba Muntades. Estableix dos espais amb dè-
ficits d’ofertes, reclamades per la gent gran com a usu-
aris del valuós i imprescindible servei. Per a l’àrea estric-

ta altafullenca aquelles 44 i 55 places. Si abastem l’àrea 
més àmplia que agruparia la Torre, la Nou, el Catllar, la 
Pobla llavors les places necessàries s’elevarien entre70 
i 123. Els centres de dia, per força, s’han d’integrar dins 
les respectives residències per tal que siguin sosteni-
bles per als possibles operadors en règim de servei ex-
ternalitzat.

El proper pas serà rebre’n l’estudi econòmic. 
Mentrestant amb part de la subvenció de la Dipu-
tació, en principi destinada a la residència en solars 

municipals de la Cabana, així com amb destinacions 
de romanents de crèdit assumim un nova extensa 
fase de rebaixos de voreres. I les intervencions in-
tegrals al carrer de Dalt, corraló de l’Espinac i carrer 
de l’Hostal. Sense oblidar la urgència d’obrir d’una 
vegada els vials de la urbanització de la Cabana i de 
suavitzar ressalts per a satisfacció de conductors 
d’autobusos, transport sanitari i turismes de la roda-
lia i camions de la brossa. •
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un èxit altafullenc!
natalia sanz Pijuan # ara altafulla

El passat 26 de febrer sortien a la venda 
les 500 targetes moneder per subvenci-
onar el comerç i les famílies. En una set-
mana es van esgotar i en un mes s’ha 
fet ús de més de la meitat dels 20.000 € 
que es posaven en circulació. Ha estat 

un èxit per part dels veïns i les veïnes d’Altafulla! Més d’una 
trentena de negocis que s’han sumat. Ha estat una inicia-
tiva que sense la participació de la ciutadania no hagués 
estat possible. 

Gràcies a aquest èxit s’ha posat en marxa l’edició de 
200 targetes més, que en pocs dies estaran a disposició 

d’aquelles persones que se’n van quedar sense, i alhora 
es podran sumar aquells negocis que no van poder inclou-
re’s en la llista d’adherits! Gràcies un cop més per ajudar al 
comerç del municipi en aquests moments tant difícils que 
ens ha tocat viure. •

los abandonados del Barrio Marítimo

De ocupación estacional y olvidados por este ayunta-
miento, se crean nuevas zonas de aparcamiento (algunas 
caóticas y peligrosas) incluso a costa de llevarse el merca-
dillo de los martes al pueblo, estacionamientos caóticos 
y peligrosos, paso de trenes creciente de mercancías sin 
medidas acústicas a pesar de la cercanía de las viviendas 
(viendo que Adif ha eliminado del proyecto de pantallas 
en Altafulla y asumido los costes del paso subterráneo de 
la nueva estación deberíamos pensar en un trueque ?), 
poca inversión y nivel de IBI de los más altos de Catalun-
ya, un auténtico chollo para las arcas municipales, que se 

nutre ampliamente con el IBI del Barrio Marítimo a cambio 
de poco esfuerzo. 

El presupuesto de Altafulla 2021 aumenta un 9,06% 
respecto a 2020, quedando ahora en 8.849.442 euros, 
con una inversión en proyectos “grandes” de 890.966 eu-
ros, 354.000 euros para el casal de la Violeta del pueblo y 
448.616 euros para la urbanización de Brises del Mar, por 
supuesto el Barrio Marítimo desaparece en este apartado. 
El Barrio Marítimo necesita urgentemente que se pacte 
con Adif para la construcción de pantallas acústicas, se 
regule el tráfico con señales y señalización “correcta”, en-

tre otras las de limitación de velocidad, se ordene el apar-
camiento evitando el caos de pinturas en el suelo (hay 
sistemas para pintar las líneas rectas), se aumenten los 
servicios prestados (mayor vigilancia), y una larga lista de 
deficiencias a solucionar, pido algo de iniciativa para que 
no se nos vea como Vila-seca que tenía a Salou, injusta-
mente abandonada.

Francisco Fernández Lozano

Vivir plenamente la experiencia altafullense

En el número del mes pasado de Plaça del Pou, mi vecina 
de la Placeta Aitana Drudis, se preguntaba si vivimos plena-
mente la experiencia altafullense. Me permito, por mi parte, 
darle respuesta a su pregunta, con mi opinión personal al 
respecto, por supuesto respetuosa con todas las demás.

Pues no vivimos plenamente tan extraordinaria expe-
riencia. Y digo extraordinaria, porque el municipio de Al-
tafulla, como es sobradamente conocido, goza del doble 
apelativo de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco 
(Cairms) y de Conjunto Histórico Artístico de la Generalitat 
de Catalunya.

Y porque digo que no. Pues, aunque en efecto, un paso 
por la playa es muy relajante, existen muchos municipios 
en el litoral, con playas y costas excelentes. Lo que es 
realmente singular en la villa de Altafulla, es el núcleo me-
dieval de la Vila Closa, con portales y murallas magníficos, 
así como edificios catalogados como Bienes de Interés 
Local (BIC), en cuidado estado de conservación, con 
fachadas remodeladas a finales del siglo XVIII, pero con 
orígenes mucho más antiguos. El castillo de los Montse-
rrat y la Iglesia de San Martin, coronan el núcleo antiguo 
del pueblo y vertebran el poder civil con el eclesiástico 

de épocas pasadas, encontrándose en buen estado de 
conservación.

Pero el mantenimiento por parte del Departament de 
Cultura de la Generalitat y del Ayuntamiento de Altafulla, 
deja mucho que desear. Es muy lamentable que camio-
nes de tonelaje impacten en el Portal de la Placeta, ante la 
desidia de ambos organismos. Un paseo por la Vila Clo-
sa, debería ser reconfortante, pero lamentablemente, no 
es así por la falta de un adecuado mantenimiento. 

Jose-danieL ViLa robert
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Amplien el local de Càritas per a una millor gestió i 
administració dels aliments

La regidoria d’Acció Social de l’Ajun-
tament d’Altafulla, que encapçala el 
coalcalde Jordi Molinera, ha finalitzat 

els treballs d’ampliació del local de Càri-
tas a Altafulla ubicat a l’edifici annex de 
les antigues escoles Teresa Manero. Els 
treballs han significat doblar la superfície 
del local amb una inversió d’uns 10.000 
euros que “serveixen per a una millor ges-
tió dels aliments, una millor atenció per a 
les famílies, i un òptim emmagatzematge 
per als productes”, segons va subratllar 
la coordinadora de la secció local de Cà-
ritas a Altafulla, Carme Vives. El local es 
divideix en dues plantes: la planta baixa 
que es destina a la recepció i emmagat-
zematge dels aliments, i la primera planta, 
destinada a tasques d’administració.

Les obres han consistit en una ampli-
ació de l’espai amb el trasllat provisional 

del Centre Obert a la Pallissa de l’Era de 
l’Esteve —està previst que aquest ser-
vei s’emplaci en uns mesos a l’antiga 
casa del director de l’Alberg de la Casa 
Gran després de l’acord assolit amb la 
Direcció General de Joventut de la Ge-
neralitat; l’eixamplament de les entrades 
laterals dels aliments per la planta baixa, 
el condicionament d’un espai ampli per 
a l’emmagatzematge dels productes i la 
provisió d’equipaments de refrigeració 
per a la seva òptima conservació.

El coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, 
va insistir que “aquestes petites inversions 
fan possible donar resposta a deficiènci-
es llargament reivindicades per l’entitat 
i que beneficien a un sector vulnerable de 
la població que, en èpoques de pandèmia, 
ha vist com la seva situació social i econò-
mica ha empitjorat encara més”. 

Càritas atén a un total de 45 famí-
lies del municipi que, “en ple esclat de 
la pandèmia vam arribar a atendre més 
de 60 famílies d’Altafulla”, va destacar 
Vives. Més enllà del servei d’aliments, 
Càritas treballa com a entitat mediado-
ra amb l’Ajuntament d’Altafulla per a 

aquelles famílies susceptibles de cobrir 
primeres necessitats, així com el llo-
guer de l’habitatge, la cerca de feina, 
la cobertura de necessitats bàsiques 
materials, entre d’altres àmbits socials, 
econòmics i laborals. / Foto: M.P. •

l’ajuntament d’altafulla, amb la col·laboració del 
club marítim, va retirar del passeig de Botigues 

de mar la barca ‘núria Baltasar’ per restaurar-la i tor-
nar-la en el seu actual emplaçament. Recentment, el 
consistori ha creat una partida per a la conservació 
del patrimoni local dotada en 10.000 euros que, com 
va expressar la regidora de cultura, Gemma maymó, 
“servirà per impulsar les primeres accions de restau-

ració de peces identitàries de la vila com és la font de 
caid ismaíl, la barca ‘núria Baltasar’ o l’escultura de 
sant antoni ”.

la barca ‘núria Baltasar’ és un gussi de pesca tra-
dicional —llagut petit català de 20 pams, que va ser 
adquirida pel veí altafullenc Francesc Ramon Pedrol el 
1927 i batejada el 1934 amb el nom de la seva filla, 
núria, i més tard, també, com a Baltasar. la particula-
ritat d’aquest gussi, originari de finals del segle XIX, és 
que era utilitzat a les costes catalanes fins ben entrat 
el segle XX per a la pesca amb fluixa.

lA fAMílIA rAMoN, quAtrE gENErACIoNs DE 
PEsCA A AltAfullA

el llegat pesquer de la Família Ramon a altafulla 
arrenca el 6 de setembre de 1819 quan Baltasar Ra-
mon (avi de Francesc Ramon Pedrol) fou nomenat pa-
tró d’un llaüt de pesca per la seva propietària teresa 
Porta, vídua de Francesc Porta. l’any 1826, el 8 de 
juliol, va comprar al mestre d’aixa de torredembarra, 
Pere martí, un llaüt sardiner, anomenat “san antonio” 
pel preu de 93 duros i mig.

Passat els anys, el nét Francesc Ramon Pedrol, 
conegut a Altafulla pel ‘Francesc de Mar’,  fill de Bal-
tasar Ramon Bosch, va ser l’últim pescador del segle 
XX d’altafulla. era patró de cabotatge i després d’uns 
anys pescant a la platja de torredembarra amb una 
barca de llum que capitanejava, va tornar a pescar des 
d’altafulla amb la barca ‘núria’. va morir el 1965, als 
65 anys. 

Anys més tard, el 2005, un dels tres fills de Francesc 
Ramon i casimira, Baltasar, un cop jubilat, va donar 
la barca a l’ajuntament que la va emplaçar en l’actual 
ubicació per a què presidís el passeig de Botigues de 
mar, llegat del passat mariner d’aquests antics magat-
zems de pesca i de comerciants dels segles XiX i XX. 
de fet, molts d’aquests magatzems es van convertir en 
habitatges al llarg del segle XX, i a dia d’avui, les cases 
dels números 51, 53 i 57 continua sent propietat de la 
família Ramon, la darrera, la 57, coneguda per la “casa 
del pou” perquè llavors hi havia un pou d’aigua dolça i 
horts. / Foto: a.J. •

 l’Ajuntament retira la barca ‘Núria Baltasar’ per restaurar-la
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rebeca luciani il·lustra el 
cartell de sant Jordi 2021

Des del passat mes 
d’octubre, Rebeca 
Luciani dibuixa les se-

ves obres des d’una finestra 
oberta a la plaça del Pou. Ar-
gentina de naixement (1976) 
va estudiar dibuix i pintura a 
la Universitat Nacional de La 
Plata, ciutat que la va veure 
créixer, i fa més de 20 anys 
que viu a Catalunya. La pan-
dèmia per la Covid-19 va ser 
un dels motius que la va fer decidir marxar de Barcelona, on s’hi va llicenciar en 
Belles Arts, per traslladar-se a viure a Altafulla amb el seu marit i la seva filla de pocs 
mesos, i tal com diu, “està encantada”. 

El moviment cultural altafullenc sempre l’hi havia cridat l’atenció, ja que, tot i viure 
molts anys a Barcelona, donava classes a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de 
Tarragona i, coses del destí, han fet que acabi vivint en una de les cases més cèntriques 
de la Vila Closa i on el seu despatx compta amb una de les vistes amb més història del 
conjunt històric i artístic d’Altafulla. Com explica la Rebeca, “l’il·lustrador llegeix el text 
amb ulls de dibuixant i busca imatges que complementen el relat i aporten contingut”. 

Aquesta és la pretensió que cerca en 
el cartell de Sant Jordi que ha fet per en-
càrrec de la regidoria de Cultura, que en-
capçala l’edil Gemma Maymó, qui té clara 
“l’aposta de posar en valor la il·lustra-
ció com a disciplina artística i recuperar 
així el costum d’anys anteriors d’il·lustrar 
els programes amb artistes locals”. 

El llapis, l’estilògraf, la tinta i l’aerògraf 
tradicionals són les eines bàsiques de 
treball que acompanyen els il·lustradors, 

i que avui, es completen en bona part per eines electròniques, com ara la tauleta 
gràfica, el programari i l’ordenador, si bé molts combinen eines analògiques i digi-
tals en diferents fases del procés creatiu, com ho fa la nova veïna d’Altafulla. Les 
seves il·lustracions han acompanyat desenes de publicacions d’editorials com 
‘El Cep i la Nansa’, ‘Edelvives’, ‘Kalandraka’, ‘Moderna’, ‘Globo’, d’entre moltes 
altres. Podeu consultar el web www.rebecaluciani.es. / Foto: A.J. •

què fArEM PEr sANt JorDI?
DIVENDrEs 23
De 10.00 a 19.00 h. Al pati de les antigues escoles Teresa Manero, FIRA DE 
SANT JORDI (limitada per la pandèmia).
17.00 h. Contacontes ‘FORMIGUES A LA CUINA I ALTRES CONTES’ amb Joan 
Rioné.
18.00 h. Presentació del llibre ‘EL MISTERI DE LA JOVERA (LA TORTUGA DE 
LA SON)’, amb textos de Joan Carnicer i il·lustracions d’Ana Belén Martinez, a 
càrrec de Pepi Miró.

DIssABtE 24
12.00 h. A la plaça de l’Església, espectacle familiar ‘TINC UN PAPER!’ amb Marc 
Parrot i Eva Armisén. Gratuït amb invitació (a www.altafulla.cat “Venda d’entra-
des”) i aforament limitat.
2a. EDICIÓ DEL CONCURS DE MICRORELATS VIRTUALS. Enviament de mi-
crorelats de l’1 al 18 d’abril a participaaltafulla@gmail.com. Les bases del concurs 
es faran públiques a les xarxes socials de l’Ajuntament, a eBando i a www.altafulla.
cat.
2a. EDICIÓ DEL PREMI DE LITERATURA AMA per als estudiants d’ESO de tot 
Catalunya. Termini de presentació 7 de maig. Cal enviar els treballs a associacio-
etcetera@gmail.com. Bases del concurs a www.associacioetcetera.org. 

ProgrAMACIÓ EsPECIAl DE 
sEtMANA sANtA

ExPosICIÓ DEl CErClE ArtístIC D’AltAfullA. Exposició Col·lectiva 
dels membres del Cercle Artístic a partir del dissabte 27 de març, a l’Era del Se-

nyor, en horari d’obertura de l’Oficina Municipal de Turisme.

DIMECrEs 31 DE MArÇ

De 9 a 10.30 h. Club Marítim, sortIDEs guIADEs AMB INstruCtor DE 
PADDlEsurf o CAIAC (inscripcions a la web del Club Marítim d’Altafulla).

20:00 h. Emissió d’edicions anteriors del CAMÍ DE LA CREU pel canal Youtube de 
l’Ajuntament d’Altafulla. Gràcies a la col·laboració de TAC 12 i Fernando Santillán.

20:00 h. Emissió de l’edició de 2019 del CAMí DE lA CrEu per Altafulla Ràdio 
(107.4 FM i www.altafullaradio.cat). Gravació de la interpretació a l’interior de l’Es-
glésia de Santa Maria de Baix a Mar. 

DIVENDrEs 2 D’ABrIl

9.00 h. VIA CruCIs A sANt ANtoNI.

17.30 h. A l’Església de Sant Martí, CElEBrACIÓ DE lA PAssIÓ I Mort DEl 
sENyor.

19:00 h. A l’Església de Sant Martí, sortIDA DEl sANt CrIst I Els PAssos 
A lA PlAÇA.

DIssABtE 3 D’ABrIl

De 9 a 10 h. Al Club Marítim, ClAssE DE IogA.

De 9 a 10.30 h. Al Club Marítim, sortIDEs guIADEs AMB INstruCtor DE 
PADDlEsurf o CAIAC (inscripcions a www.cmaltafulla.com).

11.00 h. Punt de trobada: porta reixada del Castell, VIsItA guIADA A lA VIlA 
ClosA. Reserves: Oficina de Turisme 977 65 14 26.

DIssABtE 3 I DIuMENgE 4 D’ABrIl

De 10:30 h a 22:00 h. Al Parc de Voramar, PlEAMAr VINtAgE MArkEt (més 
informació a www.pleamarmarket.com).

DIuMENgE 4 D’ABrIl

De 9 a 10.30 h. Al Club Marítim, sEssIÓ DE suP IogA.

De 10 a 14 h. VIl·lA roMANA DEls MuNts (passeig del Fortí, s/n), Entrada lliure.

19.30 h. A l’Església de Sant Martí, Concert de Setmana Santa MúsICA rElIgIosA 
PEr A quAtrE VIoloNCEls. Entrada gratuïta. Aforament limitat.

DIMArts 6 D’ABrIl

11.30 h. A l’Ermita de Sant Antoni, fEstA loCAl: MIssA VotIVA. 
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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 19 49 98

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 con-
tenidors situats a l’Ajuntament, Lli-
breria regal i Paper, estanc Pijuan, 
forn martí ronda, forn martí Lle-
vant 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

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 13 h;
 i tardes, de dilluns a divendres, de 16 a 20 h
• 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)

 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

  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

HORARIS:

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

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

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

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

•
per fer la compra, dimarts, dimecres i 
divendres de 10 a 12h

• per analítiques al Centre mèdic, dilluns i dijous

• per visites mèdiques

Cal demanar cita prèvia al telèfon:

977 65 11 49
de dilluns a divendres de 9 a 14.00 h amb antelació 

Per poder fer ús del servei serà obligatori 
l’ús de mascareta i gel hidroalcohòlic

Transport per a la gent gran
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dos sembla que podien actuar sobre la proteïna 
(una proteasa) que fa que el virus es reprodueixi. 
La inhibien. Però no ho podíem comprovar, no-
saltres no tenim capacitat per portar aquestes 
teories al laboratori.

“Els nostres articles estan al top 5 dels 
més citats en recerca mundial”

Però aquests dos fàrmacs sí que han estat 
provats, oi?
Sí, es va poder fer gràcies a una iniciativa internaci-
onal anomenada Covid Moonshot. Ells van poder 
comprovar la funcionalitat d’aquests dos compo-
nents, a més d’un tercer, la sarafloxacina, que és 
encara més potent. Se n’han fet estudis de labora-
tori i també en humans amb bons resultats.

Si no arriben aquestes aportacions 
econòmiques externes no hi ha 
possibilitat de fer assajos i per tant les 
seves investigacions i comprovacions 
matemàtiques podrien quedar en un calaix?
Sí, per això presentem el nostre treball en totes 
les convocatòries de subvencions que surten 
com per exemple a l’última Marató de TV3, dedi-
cada a la Covid.

Però si no els seleccionen, aquesta feina pot 
resultar molt frustrant, no?
Sí, però estem bastant acostumats, no sempre 
podem validar les nostres hipòtesis. De fet ja hem 
participat en mitja dotzena de concursos i en 
quatre ja sabem que ens han rebutjat.

Imatge del grup de recerca en quimioinformàtica de la 
URV / Foto: URV

 

I amb quin projecte concret es presenten a 
aquestes convocatòries, per exemple a la 
Marató?
Ara estem buscant un derivat del celecòxib que 
sigui pancoronavirus, és a dir, que pugui atacar 
totes les variants actuals i futures d’aquest virus. 
La recerca computacional la podem fer perquè 
requereix de pocs recursos, però si no rebem 
aportacions econòmiques més elevades no po-
drem traslladar-ho a la realitat.

És possible que ara no interessi tant aquest 
tipus de recerca i s’hagi optat per afavorir la 
creació de vacunes?
Com més eines tinguem per superar aquesta 
situació molt millor, més enllà de les vacunes és 
molt important comptar amb un tractament per a 
qui s’infecti ara o en un futur, ja que el coronavirus 
no desapareixerà d’avui per demà. Cal tenir molt 
presents les noves variants del virus amb les que 
algunes vacunes podrien no funcionar i buscar 

medicaments que sí hi puguin lluitar. Posar totes 
les pomes (els recursos) a la cistella de les vacu-
nes potser no és la millor solució.

“Pot semblar frustrant no tenir diners 
per validar si les nostres hipòtesis són 

encertades, però hi estem acostumats”

En qualsevol cas, diuen que si ens vacunem 
tots, aconseguirem la tan desitjada 
immunitat de ramat. Però hi ha persones 
(poques) que són reticents a vacunar-se.
És una por científicament infundada, és fàcil de 
combatre amb informació. És un risc que hi hagi 
persones sense vacunar perquè gràcies a aques-
tes, el virus pot mutar i adaptar-se als atacs dels 
fàrmacs o saltar-se la protecció de les vacunes. 
En general, però, i també aquí a Altafulla sembla 
que la immensa majoria de la població que està 
sent cridada a vacunar-se, està responent positi-
vament.

Gràfic extret de ‘Prediction of novel inhibitors of the main 
Protease (m-pro) of saRs-cov-2 through consensus 

docking and drug Reposition’, l’article que explica la recer-
ca principal del grup liderat per Pujadas

La informació (o la desinformació) corre 
molt per les xarxes socials, com porta un 
expert en recerca precisament a través dels 
ordinadors aquesta qüestió?
El que uso més és el Twitter, però tampoc fa gaire 
que hi sóc. No hi tinc massa tirada, però reconec 
que és útil per difondre el que fem. Tinc un perfil 
professional en què enllacem els articles que pu-
bliquem i, de fet, estem al top 5 dels més citats 
en recerca mundial. A més tinc un altre perfil per-
sonal per parlar de política o de bàsquet, dos dels 
meus principals interessos. 

I parlant d’interessos, una última curiositat, 
vostè no fa gaire que viu a Altafulla, que és 
el que li va interessar de la nostra vila per 
assentar-s’hi?
Jo sóc de Vila-seca, però vivim aquí des del 
2017. Des de sempre que a la nostra família ens 
ha agradat molt Altafulla, de fet hi veníem a pas-
sejar quan festejàvem amb la meva parella.

Gerard Pujadas és bioquímic, professor 
i responsable del grup de recerca en 
quimioinformàtica de la URV. Aquest veí 
d’Altafulla, com molts científics de casa 
nostra, ja fa un any que van haver de virar 
les seves investigacions rutinàries cap a un 
objectiu comú, la cerca d’un mètode per 
aturar la pandèmia. Poc amic de les xarxes 
socials, n’ha incrementat el seu ús per fer 
difusió de les troballes de l’equip que dirigeix. 

A què es dedica un grup de recerca 
quimioinformàtica?
Al nostre grup de recerca busquem i dissenyem 
nous fàrmacs per tractar malalties com ara la diabe-
tis Es tracta d’avaluar els components químics exis-
tents per veure si potencialment poden actuar com 
a possibles fàrmacs. Fins  al 2020 estàvem treballant 
en la cerca de medicaments per tractar la diabetis i 
també buscàvem components naturals perquè pu-
guin formar part de cosmètics, per exemple. 

“quan va esclatar la pandèmia vam virar 
el rumb de les nostres investigacions”

I ara aquestes investigacions estan 
aturades? 
Momentàniament. Les investigacions del nostre 
grup de recerca va fer un gir a partir del 12 de 
març. Ens van tancar la universitat i ens vam ado-
nar que potser la nostra expertesa podria servir 
per buscar una solució per aturar la pandèmia. 
Decidim buscar entre tots els medicaments exis-
tents si n’hi ha cap que pugui ser útil per aturar el 
procés infectiu del coronavirus.

Tooots els medicaments del món?!
No n’hi ha tants, són uns 7.000. Es tracta de bus-
car en una base de dades i mirar si els seus prin-
cipis actius poden ser útils per atacar el virus. Vam 
trigar uns 15 dies a tenir resultats, d’aquest estudi 
computacional en van sorgir 7 fàrmacs.

Han descobert 7 fàrmacs que poden actuar 
contra el SarsCov2?
En realitat ens en vam quedar amb un parell, el 
celecòxib i el carprofen. Són dos antiinflamatoris, 
el primer d’ús humà i el segon d’ús veterinari. Tots 

gerard Pujadas:                   
“Més enllà de les vacunes és 

molt important comptar amb un 
tractament per al coronavirus”

Carol Cubota




