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 El respecte envers els altres ha de ser patrimoni de tota la societat  

El 28 de juny és el Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Bisexual, Transsexual 
i Intersexual en record dels anomenats fets de Stonewall –Estats 

Units- que van tenir lloc el 28 juny de 1969, fa ja més de 50 anys. Aquell 
dia, persones transsexuals i homosexuals van dir prou per primer cop a 
la discriminació a la que havien estat sotmeses durant segles i va néixer 
el moviment d’alliberament LGTBI. Aquest 2021 és un any d’obertura, 
marcat pel que ha significat la influència de la Covid-19, que ens ha 
obligat a recloure’ns i utilitzar nous canals per relacionar-nos, i això ha 
permès observar quin és el grau de discriminació real de les persones 
LGTBI en l’àmbit de la llar. Cal dir que, si bé a Catalunya la immensa 
majoria de les persones LGTBI no s’han vist vexades per la seva iden-
titat o orientació sexual, s’han detectat alguns casos de LGBTI-fòbia 
familiar, en especial de persones trans* molt joves, així com també la 
deplorable LGBTI-fòbia a les xarxes socials i algun cas en espais pú-
bics. És per això que cal continuar treballant i fer un nou pas endavant 
cap a la diversitat LGBTI. Des d’Altafulla hem de reivindicar i defensar els 
drets del col·lectiu LGTBI, i atès que encara hi ha focus d’LGTBI-fòbia a 
casa nostra, hem de fer una crida a les persones afectades a no callar i 
utilitzar els canals que tenen al seu abast, i convidar a tota la ciutadania 
a implicar-se en la defensa dels drets i llibertats de les persones LGTBI. 

Al cap i a la fi, els drets del col·lectiu LGBTI són els drets de tot-
hom, ja que el respecte envers els altres ha de ser patrimoni de tota la 
societat i no sols dels col·lectius discriminats. I per això, des d’Altafulla 
i des de tots els racons de Catalunya, hem de reconèixer el treball 
permanent, constant i imprescindible de les entitats com el Consell 
Nacional LGBTI que sol·licita el reconeixement dels drets d’asil de les 
persones que fugen de la LGBTI-fòbia del seu lloc d’origen, i la seva 
protecció, l’adaptació de la comunicació administrativa a la realitat no 
binària i la diversitat familiar, el reconeixement registral de tots els mo-
dels familiars i la regularització del nom de les persones TRANS*, la 
formació dels professionals de les administracions públiques en drets 
LGBTI, el dret a la reproducció assistida a dones lesbianes i als homes 
trans* , la descentralització del Servei Català de Trànsit, que atén les 
persones TRANS*, implementant la seva presència a totes les regions 
sanitàries; promoure i fomentar de manera activa la visibilitat i apode-
rament de les dones que sovint són invisibilitzades com a lesbianes 
darrere de les inicials LGTBI així com les persones Bisexuals, tot i re-
presentar un alt percentatge de la població LGTBI. Per tot això, el 28 
de juny hem de fer un pas endavant cap a la consolidació del respecte 
com a patrimoni mundial de la humanitat. •

La “Plaça del Pou” es distribueix a l’Ajuntament, 
Altafulla Ràdio, Consultori Mèdic, Llar d’Infants Hort de 
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del Mar.
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La ciutadania ja pot decidir com invertir 60.000 euros

L’Àrea de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament d’Altafulla, que en-
capçala el coalcalde Jordi Moline-

ra, va obrir el passat 27 de maig el procés 
de pressupostos participatius, amb el 
lema ‘Altafulla Decidim’, a partir del qual 
el consistori finançarà projectes propo-
sats per la ciutadania. La inversió que el 
consistori hi destina és de 60.000 €.

Com va remarcar el coalcalde Jordi 
Molinera, “els pressupostos participatius 
són un exercici d’aprofundiment demo-
cràtic a través del qual la ciutadania pot 
decidir de manera directa una part del 
capítol d’inversions del municipi, sempre 
i quan siguin viables”.

Es tracta d’un procés participatiu que 
combina la democràcia deliberativa (ge-
neració 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 presentar pro-

postes per millorar el municipi. Posterior-
ment aquestes propostes seran analitza-
des per l’ajuntament (anàlisi de viabilitat). 

Després, les propostes que resul-
tin vàlides seran prioritzades pels veïns 
i veïnes en una jornada participativa. Fi-
nalment, les persones empadronades al 
municipi de 16 i més anys decidiran, a 
través d’una votació, els projectes gua-
nyadors per tal que l’ajuntament els exe-
cuti.

La fase 2, de propostes, s’allargarà 
fins el 25 de juny. Durant el mes juliol es 
completarà la fase participativa per esco-
llir les opcions, i de l’1 al 15 de setembre, 
tots els majors de 16 anys podran votar 
la millor acció. Des del consistori s’ha ha-
bilitat un espai web www.altafulla.cat/
decidim, s’han editat un vídeo i una falca 
de ràdio promocionals i s’ha repartit di-
versa cartelleria per tot el municipi. / Foto: 
A.J. •

La societat De caÇaDors La coMa i 
L’aJuNtaMeNt NetegeN eL sotaBosc De 
saNt aNtoNi
la premissa és clara: apagar el foc a l’hivern, i no a 
l’estiu. la societat de Caçadors la Coma ha netejat 
el sotabosc de la muntanya de sant antoni. uns 
treballs que es duen a terme a través d’un conveni 
que l’Ajuntament va signar amb l’entitat a finals 
del 2013 i que té per objectiu la prevenció del risc 
d’incendis. l’actuació consisteix en una estassada 
selectiva del sotabosc, posant especial èmfasi en la 

zona perimetral propera als habitatges adjacents, en 
els vials de comunicació i en els camins interiors al 
bosc. El perímetre de la zona en qüestió és de 200 
hectàrees. Habitualment, aquests treballs es realitzen 
a principis d’any, però s’ha volgut esperar per evitar 
que hi tornés a créixer la vegetació abans que arribi 
l’estiu.

aLtaFuLLa acoLLirà uN DeLs ciNc coNcerts 
DeL cicLe ‘escaLes’ DeL FestiVaL ‘tgN Jazz’
la regidoria de Cultura de l’ajuntament d’altafulla, que 
encapçala l’edil Gemma maymó, s’ha sumat enguany 

al projecte itinerant del cicle de música ‘Escales’ del 
festival tGn Jazz. la plaça de l’Església acollirà el 
proper 24 de juny, per sant Joan, el concert de rita 
Payés, Joan Fort & Horacio Fumero a partir de les 19 
hores. les entrades per al concert ja es poden adquirir 
a la plataforma on line Entradium a un preu de 6 
euros la venda anticipada, i a taquilla, 10 €. l’objectiu 
d’aquests tres músics és experimentar amb aquest 
format tan exigent com és el trio acústic, donant així 
vida a les cançons populars (i no tan populars) de 
l’amèrica del segle XX. •

 Breus
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s’aProVeN quatre MocioNs D’àMBit geNeraL PreseNtaDes Per 
L’eiNa, JuNts i aa  
En el Ple celebrat el passat 31 de maig també van prosperar quatre mocions 
d’àmbit general. l’EIna va presentar una proposta per fer una auditoria de 
comptes a la Seguretat Social “perquè la ciutadania tingui una imatge fidedigna 
de la situació de la seguretat social a partir del coneixement precís del decisiu 
paper que ha exercit en la construcció de les institucions del nostre Estat de 
benestar”. Junts per altafulla va presentar una altra moció perquè l’ajuntament 
d’altafulla pagui els impostos estatals a través de l’agència tributària de Catalunya 
(atC). I alternativa altafulla va presentar dues mocions, també aprovades, on, en 
la primera, es condemnava els atacs d’Israel a la franja de Gaza; i en la segona, 
es rebutjava les quotes abusives a la gent gran per part de les entitats bancàries. 

XaVier roFas s’iNcorPora coM a Nou regiDor No aDscrit eN Les 
coMissioNs iNForMatiVes
després que el passat 13 d’abril el regidor Xavier rofas abandonés el grup 
municipal de Junts per altafulla per passar a ser regidor no adscrit, l’edil va 
sol·licitar formar part de les comissions informatives d’urbanisme i medi ambient, 
i d’Hisenda i transparència. la proposta va rebre el suport de tots els grups 
representats al Ple a excepció de Junts per altafulla que hi va votar en contra a 
través del seu únic regidor Hèctor López Bofill. •

 Breus

La Corporació Municipal va celebrar 
el passat 18 de maig un ple extra-
ordinari en què es va aprovar la dar-

rera modificació dins el Pla d’Ordenació 
Urbana Municipal (POUM) i que afecta 
l’àmbit de Safranars. Es tracta de la in-
corporació d’un informe arqueològic 
que va encarregar el consistori i que ha 
estat requerit pel Departament de Cultu-
ra de la Generalitat de Catalunya.

La proposta va ser aprovada amb 
els vots a favor de l’equip de govern 
(L’EINA, Ara Altafulla i el PSC), tres dels 
quatre regidors d’Alternativa Altafulla 
(Montse Castellarnau, Francesc Farré 
i Marisa Méndez Vigo), i el regidor de 
Junts per Altafulla, Hèctor López Bofill. 
El també regidor d’Alternativa, Jaume 
Sánchez, hi va votar en contra, mentre 
que el regidor no adscrit, Xavier Rofas, 
s’hi va abstenir. 

L’equip de govern va defensar el pro-
jecte de Safranars com una oportunitat per 
incidir en polítiques d’habitatge i afa-
vorir l’augment de pisos socials alhora 
que es protegeix el paisatge de la vila, ja 
que s’ha reduït la densitat d’habitatges i es 
preveu un gran pulmó verd a la zona, 
com va reivindicar el coalcalde de la vila, 
Jordi Molinera. Amb tot, des d’Alternativa 
Altafulla, es va retreure al govern no haver 
inclòs en el projecte un apartat específic de 
protecció del paisatge, com va remarcar la 
regidora Marisa Méndez-Vigo. En aques-
ta línia, la coalcaldessa Alba Muntadas va 

afirmar que tindran en compte la possibili-
tat de fer una carta del paisatge d’Altafulla 
i va justificar l’absència d’un document es-
pecífic en el projecte de Safranars perquè 
no es requeria.

Per la seva banda Jaume Sánchez 
(AA) es va desmarcar del vot positiu dels 
seus companys de bancada i va argu-
mentar la seva oposició al projecte per 
considerar que s’haurien de prioritzar ac-
tuacions ja existents abans. En la mateixa 
línia s’hi va expressar el regidor no adscrit 
Xavier Rofas, qui va acusar irònicament 
l’equip de govern de voler esdevenir “pro-
motors urbanístics” i de no haver dialogat 
suficientment amb els propietaris dels ter-
renys de Safranars. La coalcaldessa Alba 
Muntadas va assegurar que es va dialo-
gar amb els propietaris però en algun cas 
no es va obtenir resposta. Igualment va 
etzibar que “ordenar el territori corres-
pon a l’administració pública i no pas a 
la iniciativa privada”.

Un cop superat aquest tràmit 
municipal, la modificació general del 
POUM d’aquesta zona d’Altafulla 
afronta la recta final per ser aprovat 
definitivament en un termini de poques 
setmanes. L’aprovació d’aquesta mo-
dificació sobre la planificació urba-
nística d’Altafulla té una importància 
cabdal per al desenvolupament futur 
de la vila, ja que es tracta de l’últim 
àmbit de creixement que té l’entra-
mat urbà. •

Aproven la darrera modificació 
del PouM de safranars

Pas endavant en la cooperació de les 
policies locals del Baix gaià

El Ple celebrat el passat 31 de maig va 
aprovar el conveni de col·laboració 

entre la Policia Local d’Altafulla i les de 
Torredembarra i Creixell. Ara només cal 
que la resta de consistoris implicats facin 
el mateix. Aquest conveni fa més d’un 
any que s’estava gestant sota l’empara 
de la Direcció general de la Policia i 
permetrà dotar de cobertura legal aque-
lles actuacions que es facin de manera 
conjunta per aquests cossos policials 
del Baix Gaià independentment del mu-
nicipi on tinguin lloc. Un conveni que es 
veurà reforçat amb la pròxima creació de 

la comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
Torredembarra, com va destacar el coal-
calde de la vila, Jordi Molinera.

La mesura millorarà les intervenci-
ons d’emergència i permetrà que els 
agents dels tres cossos disposin de més 
seguretat jurídica per actuar fora dels 
seus municipis. El conveni es va apro-
var amb els vots favorables dels partits 
del govern i Junts per Altafulla. Alterna-
tiva Altafulla i el regidor no adscrit Xavier 
Rofas es van abstenir perquè consideren 
que falten efectius policials al municipi i 
la mesura agreujaria aquesta situació. •
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un milió d’euros de romanent per a inversions per aquest 2021

El Ple ordinari que es va celebrat el 
passat 31 de maig va donar llum 
verda a una modificació de crè-

dit per tal d’incorporar el romanent de 
tresoreria al Pressupost Municipal de 
l’exercici 2021. Una xifra que ascendeix 
a 1.330.069,96 € i que principalment es 
destinarà a inversions. Del total, 936.544 
€ anirà dirigit en aquesta línia, i la resta 
(393525,96 €), serà per a despeses ge-
nerals. El regidor d’Hisenda, Dani Fran-
quès, va explicar que és “molt important 
poder destinar aquests diners a petites 
inversions que contribueixin a millorar 
molts i diversos aspectes de la vila en el 
seu conjunt”.

D’aquesta manera, les propostes 
van encarades a millorar equipaments 
municipals, impulsar la participació 
ciutadana, l’arranjament de diversos 
punts de la via pública, la renovació 
d’alguns mitjans de la Brigada Munici-
pal, o la potenciació d’iniciatives cul-
turals, entre d’altres.

La proposta va prosperar amb els 
vots a favor de l’Esquerra Independen-
tista d’Altafulla (L’EINA) i Ara Altafulla —
la regidora del PSC i del govern, Inma 
Morales, va excusar la seva assistència 
per motius personals. Per la seva banda, 
l’oposició en bloc, formada per Alternati-
va Altafulla (AA), Junts per Altafulla i el re-
gidor no adscrit Xavier Rofes es van abs-

tenir perquè no estaven el cent per cent 
d’acord amb algunes de les partides in-
corporades al Pressupost Municipal.

Les PriNciPaLs iNVersioNs
Quant a la via pública, destaca la re-
novació de diverses places, com la 
dels Vents (350.000 €), la Martí Royo 
(125.000 €) i la de l’1 d’Octubre (90.000 
€), així com seguir invertint en el pla de 
millora de voreres (50.000 €) i d’asfaltat 
de carrers (50.000 €). En aquest àmbit 
també destaquen partides com el can-
vi de lluminàries (3.500 €), l’enllumenat 
al carrer de l’Ermita i l’Hort del Senyor 
(15.000 €), així com divers mobiliari urbà, 
parcs infantils (13.500 €), el nou tanca-
ment de la plaça de l’Església per a es-
deveniments (14.000 €), la renovació de 
la Bibliomar (15.000 €) o la dotació de 
veles para-sol per a la Biblioteca i la Pis-
cina Municipal (30.000 €). 

Pel que fa a Cultura, s’amplien dota-
cions pressupostàries per a l’Altacús-
tic (8.000 €), el Festival Internacional de 
Música (3.000 €), el Pleamar (10.000 €) 
o la Tarraco Romana (1.000 €). Paral·le-
lament, també es destinen recursos a 
l’elaboració d’un inventari del patrimoni 
local (6.000 €) i al Festival Ànima Jove 
(1.000 €).

En polítiques de participació 
ciutadana, s’incrementa la partida en 

36.000 €, així com també en el foment 
del reciclatge, amb la renovació de 
cartells a les illes d’escombraries (22.000 
€) i amb una subvenció als grans pro-
ductors (5.000 €). En un altre sentit, se 
segueix invertint en millores en l’admi-
nistració de l’Ajuntament (20.000 €) així 
com en la segona fase de la tanca de 
l’Escola La Portalada (40.000 €) i en la 
renovació de l’equipament de la cuina de 
la llar d’infants Hort de Pau, des d’on es 

fa el menjar per a la gent gran (12.000 €).
D’altra banda, amb la modificació de 

crèdit també es preveu renovar dos ele-
ments de transport de la Brigada Muni-
cipal (amb 30.000 € i 15.000 € respec-
tivament), actualitzar la maquinària de la 
piscina (20.000 €), així com crear espais 
d’esbarjo del jovent i adequar zones es-
portives amb la creació d’un Pumptrack 
(50.000 €). / Foto: E.V. •
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El Mestre d’Obra, 
Enric Barceló, ja 
ha col·locat les 

últimes pedres que for-
men el revestiment del 
nou mur que delimita-
rà l’antic cementiri de 
l’Església de Sant Mar-
tí d’Altafulla.  Com va 
explicar la regidora de 
Cultura, Gemma May-
mó, la tempesta del 
Glòria, que es va pro-
duir entre els dies 20 
i 23 de gener de l’any 
passat, va provocar 
el despreniment de 
160 metres cúbics 
del mur perimetral que envolta el conjunt arquitectònic de l’Església, i que va com-
portar el tancament del camí públic que rodeja la parròquia i el Castell. En aquest 
procés es van localitzar restes òssies humanes que podrien datar-se del segle XVIII i 
que correspondrien a l’antic cementiri de la vila. 

Els treballs han consistit, segons va detallar Enric Barceló, en la restauració del 
mur basant-se en l’estructura original i utilitzant pedres de marge de la zona i 
morter de calç respectant així els criteris del conjunt de la Vila Closa, declarada Bé 
Cultura d’Interès Nacional des del 1998. També s’han recuperat les restes humanes 
que han tornat al seu lloc original. El Mossèn d’Altafulla, Jaume Gené, va remarcar la 
rellevància de l’espai “com a element patrimonial de la vila” i zona compartida amb 
el municipi d’acord amb el conveni de col·laboració existent entre la Parròquia de 
Sant Martí i l’Ajuntament d’Altafulla per al seu ús. La inversió ha estat de 80.000 euros 
finançats per l’Església de Sant Martí i la col·laboració del consistori en l’acceleració 
per a l’execució dels treballs. / Foto: A.J. •

Ajuntament

es DeseNcaLLa La urBaNitzaciÓ De La caBaNa
l’ajuntament d’altafulla ha desencallat la urbanització de la Cabana. això 
permetrà que els vehicles que vulguin arribar fins al barri marítim puguin fer-ho 
desviant-se pel nou vial lluís Companys, descongestionant així el carrer marqués 
de Tamarit. Està previst que pugui entrar en servei a finals d’any. La posada en 
marxa de la urbanització de la Cabana estava aturada des de l’aprovació del 
POUM el 2004. Un pla urbanístic que declarava el Xalet de la Creu com a Edifici 
d’Interès local, fet que condicionava els volums de les futures construccions a 
l’entorn. ara el consistori s’ha compromès amb els promotors privats per canviar 
aquests volums constructius. El desbloqueig de la Cabana també afecta de rebot 
el projecte de la residència de gent gran que l’ajuntament vol instal·lar a la zona.

L’oBertura DeL casaL De ‘La VioLeta’, Més a ProP
El passat 8 de juny va finalitzar el termini de presentació d’ofertes per al contracte 
d’obres de la segona fase de remodelació de l’edifici del casal municipal La Violeta. 
aquest nou projecte està dividit en tres fases independents. Entre les actuacions, 
hi ha la col·locació de seients mòbils, resoldre les humitats que s’hi havien detectat 
en la primera fase d’obres, protegir paraments interiors de la sala i la seguretat i 
usabilitat de l’accés principal, a banda de millorar les sortides d’emergències. 
Amb els treballs, l’Ajuntament vol garantir la polivalència de l’edifici per poder 
oferir activitats diverses. les actuacions tenen un termini d’execució de dotze 
setmanes i la inversió és de 281.288,73 € amb Iva inclòs. Es preveu que abans del 
2022 ja es pugui obrir l’espai.

caNVis eN La circuLaciÓ De VehicLes aL carrer De DaLt
Durant el mes de juny es canviarà de sentit de circulació el tram final del carrer 
de dalt, que limita amb els carrers Cantó de la vila i marquès de tamarit. a partir 
d’ara, serà de baixada i els vehicles aparcaran al costat dret en direcció a la platja 
en aquest tram. a la resta del carrer de dalt quedarà prohibit l’aparcament on 
s’instal·laran bancs i jardineres per delimitar l’espai. El que no es modificarà serà 
l’espai reservat a parades temporals de vehicles per dinamitzar la zona comercial, 
propera a l’estanc. •

 Breusrestauren el mur de l’antic 
cementiri d’altafulla
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La plaça de l’Església d’Altafulla tornarà a convertir-se en un escenari 
musical. La mallorquina Maria Jaume i Patricia Atzur van ser les en-
carregades d’oferir el passat 22 de maig un avançament del Festival 

de Música Independent Altacústic.
Ho van fer en un concert que va arribar dos mesos abans del nucli 

central del festival, que se celebrarà els dies 15,16 i 17 de juliol, i que 
enguany va de la mà del Mercat de Música de Vic. Després d’una última 
edició condicionada per les restriccions, enguany es tornarà al format 
habitual amb tres concerts diaris a diferents espais, dos en concret. es 
manté la plaça de l’església i es recupera la plaça del Pou.

Nou artistes formaran part d’un cartell que encapçalarà Joan Colomo. 
Pau Vallvé, Daniel Lumbreras o Kids Froms Mars són alguns dels altres 
noms que sonaran a Altafulla. La programació també apostarà pel talent 
local, en aquest cas incorporant la tarragonina Anna d’Ivori. De moment 
es preveu un aforament màxim per espai de 150 persones, tot i que els 
promotors confien que la relaxació de les mesures permeti ampli-
ar-lo.

Les entrades ja es poden adquirir a la plataforma www.entradium.
cat. El festival també preveu incloure la zona de restauració a la proposta 
i contempla una trobada de programadors el primer dia. / Fotos: E.V. •

torna l’altacústic més 
habitual eXPosiciÓ itiNeraNt DeLs gegaNts DeL BaiX gaià

una exposició sobre els Gegants del baix Gaià es podrà veure entre el mes de juny i setembre 
a diferents localitats d’aquest territori. El Centre Cultural del Catllar serà el primer lloc on es 
podrà visitar, concretament el 12 i 13 de juny. El 19 i 20 del mateix mes l’exposició estarà 
a altafulla.  El molí de riera de Gaià acollirà la mostra el 10 i 11 de juliol i les altres dates 
confirmades són: Ajuntament de Torredembarra, 14 i 15 de juliol; Casino de Roda de Berà, 28 
i 29 d’agost i Creixell, 11 i 12 de setembre. l’entrada serà gratuïta i a cada exposició hi haurà 
una guardiola per col·laborar amb la marató de tv3.

tres caMPus D’estiu a aLtaFuLLa
les famílies d’altafulla podran gaudir aquest estiu de tres campus adreçats als infants de la vila 
i dels voltants. l’ajuntament d’altafulla co-organitza amb el Consell Esportiu del tarragonès la 
segona edició del Campus d’Estiu, que començarà el 28 de juny i finalitzarà el 10 de setembre. 
Per la seva banda, el consistori també col·labora amb el Casal d’Estiu altafulla ‘Gaià i les 
boles de drac’, que organitza l’associació viu lleure, del 28 de juny al 6 d’agost; i per acabar, 
l’ajuntament també dona suport al Campus Xavi 2021 que aplega el Centre d’Esports altafulla, 
del 28 de juny al 23 de juliol. tots tres campus es poden consultar al web institucional de 
l’ajuntament a www.altafulla.cat. •

 Breus

carla Martínez i ona alonso, Premis Maria 
Baldó de recerca al Batxillerat

Els coalcaldes d’Altafulla, Jordi Molinera i Alba 
Muntadas, acompanyats pel director de l’Ins-

titut Altafulla, José Ramon García, entre d’altres 
docents del centre, van entregar el passat 13 de 
maig els I Premis Maria Baldó de Recerca al Bat-
xillerat. Els premis, dotats en 1.000 euros, van 
reconèixer dos treballs de recerca d’entre una 
quarantena presentats per l’alumnat altafullenc 
en aquest curs acadèmic 2020-2021. 

Es tracta del treball de recerca ‘els carrers 
d’altafulla i la seva ànima’, de Carla Martínez Luengo, que ha estudiat quin és el procés per 
escollir el nom dels carrers d’Altafulla, la seva gestió i història. Aquest treball ha contribuït a posar 
noms de dona a quatre carrers de la vila recentment. L’altra proposta premiada ha estat la d’Ona 
Alonso Camps amb el treball de recerca ‘està l’esport social en perill d’extinció al municipi 
d’altafulla?’ basat en la investigació sobre la manca de realització esportiva en diversos sectors 
socioculturals de la vila d’Altafulla.  Ambdós premiades han obtingut un premi de 500 € cadas-
cuna. 

Aquests premis pretenen promoure la curiositat i la recerca d’alumnes que estudien el Batxille-
rat al municipi o d’alumnes altafullencs que cursen en altres poblacions sobre temàtiques d’inte-
rès local o territorial. Es poden presentar a aquesta convocatòria treballs de recerca de Batxillerat 
les hipòtesis dels quals tractin sobre qualsevol tema relacionat amb la millora del coneixement del 
municipi d’Altafulla i el Baix Gaià. 

Els premis reben el nom de Maria Baldó (Hellín, 2 de juliol de 1884 – Tolosa de Llenguadoc, 17 
de febrer de 1964), que va ser una destacada militant feminista que va passar llargues temporades a 
Altafulla, i que va deixar una profunda petjada en l’àmbit de la pedagogia a nivell català. / Foto: A.J. •
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Alumnes de les escoles La Portalada i El Roquissar van plantar vegetació au-
tòctona com el tamariu, el borró, el jull de platja i el card marí per re-
forçar l’estructura dunar de la platja i protegir el Parc de Voramar. Ho van fer 

en el marc de la Setmana de la Natura que, amb la col·laboració de l’Associació 
Mediambiental La Sínia i acompanyats de la coalcaldessa Alba Muntadas i el tècnic 
ambiental, Ton Aymemí, van celebrar tallers pedagògics per donar a conèixer la im-
portància de conservar la platja com a espai natural viu i dinàmic en una de les 
accions del pla de gestió ‘altafulla Platja Viva’.

La plantació es va dur a terme en el cordó dunar de 80 metres que fa de barrera 
entre la platja i el Parc de Voramar que té la funció de protegir l’espai davant dels tem-
porals de mar per evitar que no es perdi la sorra. La restricció de l’accés a la zona, que 
s’ha delimitat perimetralment amb pilones de fusta, ha permès també la consolidació 
de la duna i el desenvolupament d’aquestes espècies vegetals que, en poc temps, ja 
han germinat.

Aquestes accions del pla de gestió ‘Altafulla Platja Viva’ permetran que aquesta 
zona natural es regeneri sola i no faci falta afegir sorra artificialment com s’havia fet fins 
ara. Cal recordar que el pla de gestió ‘Altafulla Platja Viva’ ha estat reconegut amb el 
Premi iniciativa Medi ambient 2020 de la Diputació de tarragona, i que pretén 
la gestió sostenible de la platja potenciant la protecció natural davant les llevantades i 
l’amenaça del canvi climàtic així com el manteniment de les activitats econòmiques i 
l’ús social del nostre front marítim. / Foto: A.J. •

Vegetació autòctona per reforçar i protegir el Parc de Voramar

creen un refugi per a ratpenats a la 
finca del Canyadell

La finca del Canyadell s’ha convertit 
en un refugi per a ratpenats. L’espai, 

custodiat per voluntariat del Gepec-EdC, 
compta amb una trentena de refugis ar-
tificials de deu models diferents. Els nius 
s’han acompanyat de cartells informa-
tius per formar un itinerari batejat amb 
el nom de sender dels Ratapatxets. El 
recorregut compta també amb una cova 
habilitada perquè la puguin utilitzar els 
ratpenats, amb un petit estany interior 
alimentat amb l’aigua de pluja. 

El projecte s’ha pogut impulsar amb 
la complicitat de l’Ajuntament d’Altafulla 
i finançat pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat i el Fons 
FEDER, i ha de servir per preservar una 
espècie de mamífer en perill d’extinció. 
En l’acte de presentació hi va assistir 
el director general de Polítiques Ambi-
entals i Medi Natural de la Generalitat, 
Ferran Miralles, qui va elogiar la implica-
ció del consistori i la feina del Gepec. / 
Foto: A.J. •
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Els establiments de restauració d’Al-
tafulla han repartit més de 4.000 
tapes en les tres setmanes que 

ha durat la ruta de tapes ‘La Xoixeta’. 
Una xifra gens menystenible, segons la 
regidora de Turisme i Comerç, Natalia 
Sanz, tenint en compte que el nombre 
d’establiments participants era notable-
ment inferior al d’un any sense pandèmia 
i que les restriccions han limitat molt la 
presència de grups d’amics o familiars 

als bars i restaurants, element bàsic de 
la interacció social que també busca, en 
condicions normals, una ruta de tapes 
com aquesta.

Com ha explicat Sanz, enguany el 
nombre de persones que han comple-
tat la ruta serà més gran de l’habitual, 
ja que en haver-hi tan sols onze esta-
bliments, era molt més assequible po-
der arribar a tastar totes les propostes. 
En els propers dies està previst que es 

doni a conèixer quina ha estat la tapa 
més votada pels participants en la ruta 
i el número exacte d’aquestes persones 
que, malgrat les circumstàncies i les limi-
tacions per la pandèmia han interactuat 
amb tots els establiments i han contribuït 
a fer d’aquesta ruta de tapa i quinto per 
2,80€, una iniciativa reeixida. / Foto: Sí-
lvia Colás •

se serveixen més de 4.000 tapes de la ruta 
“La Xoixeta” d’altafulla

La tarraco Viva més gastronòmica a altafulla

La Roma Imperial és síntesi i punt 
culminant de la gastronomia de 

l’antiguitat. El receptari del grup de 
reconstrucció històrica ‘Dimus Api-
cius’ va permetre els passats dies 29 
i 30 de maig, al Parc del Comunidor, 

imaginar formulacions genuïnes a la 
vuitantena de comensals que es van 
repartir en les dues jornades de Tar-
raco Viva a Altafulla. El festival romà 
de Tarragona va tornar a Altafulla amb 
una proposta diferent en la qual els 

participants van conèixer la gastrono-
mia de l’època romana amb un ver-
mut i un banquet de fa més de 2.000 
anys. / Fotos: Ajuntament •

eL ceNtre D’estuDis PuBLica eL 
recuLL BiBLiogràFic De saLVaDor-J. 
roVira i gÓMez
l’estudiós altafullenc, doctor en Història 
i professor emèrit d’Història de la urv, 
salvador-J. rovira i Gómez ha celebrat els 50 
anys des que va publicar el seu primer llibre el 
1971 amb un recull de tots els seus treballs. 
rovira suma ja un miler de publicacions a 
les seves espatlles. silva Editorial ha tirat 
endavant la publicació d’aquest recull i el va 
presentar al Centre d’Estudis d’altafulla el 
passat 28 de maig en un acte que va comptar 
amb la col·laboració del doctor en Història 
i medievalista antoni virgili. En l’acte de 
presentació, el mateix Rovira definia el seu 
llibre, on hi trobem treballs centrats en altafulla, 
el baix Gaià i el Camp de tarragona, com un 
auto-homenatge. rovira es mostra satisfet de 
la tasca d’investigació duta a terme al llarg 
dels anys i assegura que és una ocupació que 
li ha servit per créixer com a professor i a la 
inversa. assegura que en els pròxims anys 
continuarà investigant i espera que les seves 
publicacions siguin útils per als altres. •

 Breus
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Fent balanç a mig mandat
alba muntadas olivé # l’Esquerra Independentista d’altafulla - Esquerra republicana de Catalunya - l’EIna-ErC

Arribats a l’equador del mandat, toca 
fer balanç del que hem aconseguit 
fins ara i el que encara ens queda per 
fer. Volem destacar l’impuls a la parti-
cipació ciutadana, amb la realització 
de diverses enquestes d’opinió, la 

creació de nous espais de participació i informació ciu-
tadana, com la creació de l’oficina d’habitatge, o la po-
sada en marxa dels primers pressupostos participatius 
en què la ciutadania pot proposar projectes on li agra-
daria destinar part del pressupost municipal.

També pren especial rellevància el fet que, malgrat 
les restriccions imposades per la pandèmia, aquest 
govern ha apostat sempre per la continuïtat de les 
activitats culturals i esportives. Conscients de la seva 

importància social i de salut, hem seguit programant 
actes culturals i mantenint obertes instal·lacions es-
portives com el pavelló i la piscina, amb el sobreesforç 
que ha suposat l’adaptació d’aquestes activitats a les 
mesures sanitàries.

Compromesos amb el medi ambient i l’adaptació a 
l’emergència climàtica, hem començat a desplegar un 
pla de gestió de la platja que ens ha valgut el Premi 
Medi Ambient de la Diputació. Tot i no ser el model que 
hauríem triat, hem supervisat el desplegament del nou 
sistema de recollida de la brossa, introduint-hi millores 
per incentivar el reciclatge com la bonificació per ús de 
la deixalleria o la subvenció per a la recollida de la frac-
ció orgànica a grans productors. Ens queden pendent 
les mesures cap a la transició energètica, que esperem 

portar a terme ben aviat com la bonificació de l’IBI per a 
instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum o la compra 
de vehicles elèctrics per a la brigada.

Enguany destinarem gran part del romanent a pe-
tites inversions que, en conjunt, millorin la vida dels 
altafullencs i altafullenques. Si l’any passat es va re-
modelar el centre de salut i les dependències de la 
policia, enguany es remodelaran les places 1 d’oc-
tubre, Martí Royo i dels Vents, i seguirem invertint en 
el pla de voreres iniciat a finals de l’any passat. Al 
setembre també començarà la remodelació de la Vi-
oleta, obres que s’han demorat més del que hauríem 
volgut ja que ens hem trobat entrebancs administra-
tius inesperats. Esperem poder gaudir aviat d’aques-
ta sala polivalent! •

símbols, màrqueting i apropiacions, el resum de dos anys de desgovern
marisa méndez-vigo # alternativa altafulla – En Comú Guanyem

El govern d’EINA, passa l’equador del 
seu mandat. Dos anys caracteritzats 
per la profusió de símbols utilitzats,  la 
capacitat majúscula per la propaganda 
i les apropiacions dels assoliments del 
govern anterior. Què hem de dir dels 

símbols? Retrats o no retrats al saló de plens, banderes 
inventades o desaparegudes del balcó de l’ajuntament, 
plaques d’una república inexistent, mocions sobre la 
“causa nacional” que no ens porten enlloc, coalcaldies 
fictícies, estelades... Sobre la propaganda qualsevol per-
sona una mica atenta als mitjans veurà com cada dia hi 
ha múltiples entrades a les xarxes socials com a  Altafulla 

Ràdio, on es publiquen actuacions diverses, pensades o 
parlades, potser projectades, tornades a pensar i canvi-
ades, poques fetes i aquestes, repetides tres o quatre 
cops al dia. I és propaganda de fantasies, perquè a l’ho-
ra de la veritat poca cosa  han ofert al poble. Una fibra 
òptica que no arriba, un carril bici que fa el govern cen-
tral,  una oficina d’habitatge sucursal de la del Consell 
Comarcal amb pocs recursos, una Violeta que no s’aca-
ba o una residència per a gent gran que encara no es 
farà. 

I per últim, les apropiacions: sorprèn que un partit 
que va criticar constantment les accions i obres fetes 
pels governs d’AA, presumeixi de gimnàs, consideri la 

biblioteca un gran èxit cultural, recuperi les tapes de La 
Xoixeta i els premis de batxillerat o, en el cas dels Safra-
nars, assumeixi el projecte com a propi quan ja va ser 
programat per Alternativa. I sí, ha estat l’any de la pan-
dèmia, un any que mai ens havíem pogut imaginar que 
ha tingut conseqüències, bones i dolentes, des del punt 
de vista municipal. Negatives, la salut de les persones; 
però també un poble apagat, sense activitat als carrers ni 
als establiments, sense festes i amb poca cultura.  Però 
també  amb conseqüències positives, la solidaritat,  el 
teletreball i la possibilitat no aprofitada de dedicar-se a fer 
projectes perquè Altafulla sigui  un poble de referència, 
com ho era fins fa molt poc. •

Moció sobre l’agència tributària catalana aprovada!
Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla - JxA

Des de Junts per Altafulla ens omple de 
goig que el Ple de la Corporació hagi 
aprovat la moció que vam presentar en 
nom de l’Assemblea Nacional Catalana 
a fi d’instar a l’Ajuntament a què liquidi 
els impostos estatals davant l’Agència 

Tributària Catalana en comptes de fer-ho davant l’Agència 
Espanyola. Es tracta d’una mesura plenament legal, que 
compleix amb els principis d’eficiència administrativa i de 
‘finestreta única’ i que permet, ni que sigui temporalment, 
que els rendiments tributaris restin a Catalunya. És cert 

que aquest és el primer pas d’un projecte més ambiciós 
com el que representa que no es transfereixi cap rendi-
ment tributari generat a Catalunya a l’administració espa-
nyola i, en conseqüència, eliminar així el dèficit fiscal que 
tant colla el país. Fallits, però, tots els intents de reforma 
estatutària i fiscal a fi d’acostar-nos a aquest objectiu, i tot 
tenint present que la plena sobirania fiscal sols arribarà 
amb la independència política, és un avenç que l’Agència 
Tributària Catalana comenci a gestionar un volum imposi-
tiu propi d’una estructura d’estat.

En aquest sentit, és especialment rellevant l’aprova-

ció del punt segon de la moció per la qual es demana al 
Govern de la Generalitat de Catalunya que incrementi els 
recursos de l’Agència Tributària Catalana per tal que pugui 
afrontar amb condicions el repte de ser la principal admi-
nistració recaptadora d’impostos a Catalunya. La moció 
va comptar, a més del vot favorable de Junts, amb el su-
port del grup de l’Eina-ERC i del regidor d’Alternativa, Jau-
me Sànchez. Malauradament, el regidor no adscrit Xavier 
Rofas es va abstenir tot evidenciant la seva total descon-
nexió amb la majoria independentista existent a Altafulla 
tant entre la ciutadania com en la representació política. •

Ja tenim model i pressuposts per a la residència i centre de Dia
Inma morales navarro # Partit dels socialistes de Catalunya - PsC

EAI Consultora, on amb Xavier Paradell 
treballa un Josep de Martí descendent 
d’Altafulla, ha culminat l’estudi de viabi-
litat econòmica i financera per a la cons-
trucció i gestió de la somiada Residèn-

cia i el Centre de Dia per a la nostra gent gran. Avança el 
projecte pel qual vaig acceptar d’anar de cap de llista amb 
el PSC i que també explica el pacte de govern. Ja teníem 
solar municipal dins la Cabana, que aviat serà circulable. El 
model de residència és de quatre unitats amb divuit usua-
ris cadascuna, és a dir, tindrem 72 residents, de tres tipus 
de graus de dependència: baixa, mitjana i dues d’alta. Ca-
len 39,8 m2 per resident sumant-ne 2.930 que reclamen 
una inversió municipal de 4.513.883 € (que inclouen el 

19% en IVA). El gran repte d’aquest mandat és buscar les 
vies de finançament –haurem d’anar a préstecs i trucar on 
calgui per passar el rasclet de les subvencions. Espero 
que aquest any licitem el projecte arquitectònic.

El Centre de Dia per a vint places amb una superfí-
cie per a cadascuna de 3,25 m2. La inversió de 284.240 
€, segons l’estudi, correspon a l’adjudicatari —el gestor 
privat social, qui amb set anys amortitzaria la inversió. 
El cànon anual que ens pagaria a l’Ajuntament seria del 
12,54% anual d’aquella inversió municipal de construcció 
de l’edifici. Vuit anys i inversió municipal recuperada. Els 
gestors privats lògicament cobrarien directament les tari-
fes dels residents. El model de gestió privada social que 
se’ns ha orientat suposa un estalvi del 3 % de facturació 

cada any, comparat amb el de gestió privada mercantil. 
Estalvi que, o bé pot rebaixar les tarifes dels residents, o 
bé, destinar-los a recuperar la gran inversió municipal.

La bona intenció de la gestió directa municipal, tal i 
com ens adverteixen EIA Consultors acabaria amb un 
conveni laboral que augmentaria entre un 17-22% de 
despeses de personal que per si mateixes representen el 
64,5% de les despeses corrents.

Amb l’estudi de viabilitat començo a imaginar i concre-
tar la  Residència i el Centre de Dia per la Gent Gran. Es-
tem en política per millorar o fundar serveis. La gent gran 
d’aquí molts pocs anys podem quedar-nos al poble i ser 
visitada amb més facilitat. Espero veure-ho i sentir-me’n 
del tot orgullosa. •
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tenim ganes de veure’t

Si estàs llegint això, et necessitem. Si pots i ets d’Al-
tafulla, estàs per aquí aquest estiu o vens un dia de 
visita, no et quedis a casa. Vina a dinar, a sopar o 
compra’t alguna coseta, els comerços i els restau-
rants tenim ganes de veure’t. Vam muntar negocis 
i ens vam endinsar en l’aventura de l’emprenedoria 
amb l’únic objectiu de donar un bon servei a la gent. 
Volem que surtis content de dinar, amb la panxa plena 
i que allò que ens compris t’agradi i t’acompanyi en el 
futur. Així que vine, que en sortiràs satisfet! Escrivim 
això per recordar-te que estem aquí, a prop teu, que 

ens tinguis en compte. Que encara que siguem petits 
i no tinguem de tot, ens esforcem i treballem per donar 
el millor de nosaltres cada dia. Som un poble i això té 
molts avantatges. Truca’ns i reserva taula, pregunta si 
tenim això o allò i farem el possible per atendre’t.

Aquest estiu estarem radiants. Ens hem posat les 
nostres millors mudes per rebre-us. Tenim els proto-
cols Covid al dia i hem muntat les taules tant als in-
teriors com a les terrasses respectant les mesures de 
distància requerides. Com diu la dita “més val un veí 
a la porta que un cosí a Mallorca” no cal que vagis a 

Mallorca per gaudir de l’estiu. Vina a Altafulla que te-
nim una platja espectacular i una oferta d’oci, restau-
ració i comerç envejable. Aquest estiu compra, menja, 
regala i viu Altafulla! L’oficina de L’Associació Turística 
d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla (ATECA) està 
oberta tots els dilluns, dimecres i dijous de 9 del matí 
a les 12 del migdia. El nostre telèfon d’atenció és el 
634352710 i el correu info@ateca.cat. Visita el nostre 
web a www.ateca.cat. 

Josep Maria LLoret · President d’ateca

La necessària convivència a la plaça Martí royo

L’anunci fet als mitjans de comunicació per la regidora 
de Turisme, Natalia Sanz, en relació a la remodela-
ció de la plaça Martí Royo obre un bri d’esperança 
a l’anhelada convivència que els veïns volem en un 
espai sobredimensionat. Si més no, ens sap greu que 
la regidora manifesti que la remodelació obeeix a la 
necessitat de “protegir les escultures que hi ha a la 
plaça” i que no faci referència explícita als problemes 
de sorolls i molèsties detectades en els darrers temps 
i que van culminar l’estiu passat amb diverses queixes 
a la Policia Local i la difusió a les xarxes de vídeos 
i fotografies que degradaven l’espai. Aquesta acció 
anunciada i no concretada esperem que compti amb 

la participació de tots els agents implicats que treba-
llen i resideixen a la plaça per tal d’arribar a una solu-
ció satisfactòria per a totes les parts. 
A banda d’això també és urgent i necessari establir 
una limitació horària a l’espai per tal de garantir la pau 
i descans dels veïns, no pot ser que mentre el poble 
roman en silenci l’activitat continuï a Martí Royo i els 
veïns que han d’anar a treballar no puguin descansar 
fins que finalitza l’activitat (molts cops a partir de les 
2:30 de la matinada), qüestió que li vam interpel·lar a 
la regidora en l’audiència pública del passat 30 d’abril 
i on va manifestar que “l’horari no era susceptible 
de regular perquè era competència de la Generalitat 

de Catalunya”. Val a dir que aquesta informació no 
és correcta ja que l’ordenança municipal que regula 
l’ocupació de la via pública amb taules i cadires publi-
cada al BOPT 91 -article 7-, preveu que l’horari gene-
ral es pot restringir. Per tant, la competència municipal 
hi és i les molèsties evidents. Només falta la voluntat 
política d’activar aquest mecanisme en un espai sin-
gular i porta de la Vila Closa. Les ciutadanes i els ciu-
tadans d’Altafulla li agrairan regidora.

Joan CarLes Carranza pau

en l’equador del mandat
natalia sanz Pijuan # ara altafulla

Aquest 26 de maig vam celebrar els 
dos anys de les eleccions municipals, 
els 192 vots de confiança a Ara Alta-
fulla, un partit jove amb gent inexperta 
però amb moltes ganes de treballar 
per Altafulla. En aquests 24 mesos 

ens han passat motes coses sobrevingudes, una tem-
pesta Glòria, una pandèmia mundial i canvis als go-
verns  supramunicipals que al final han fet canviar mol-
tes de les nostres prioritats del programa. No deixen de 
ser tant importants com ho eren quan vam redactar el 
nostre programa, però sí que és cert, que ara no corren 
tanta pressa com crèiem en el seu moment. Aquests 
darrers mesos han estat transcendentals per reactivar 
el comerç i les empreses del municipi, donar un cop de 

mà per a què segueixin treballant i no hagin de baixar 
les persianes. S’han destinat més de 40.000 € als ajuts 
a empreses i famílies que s’han vist afectats per la Co-
vid-19. S’han modificat les ordenances per permetre 
que els negocis d’Altafulla puguin cobrir les terrasses, 
s’han bonificat taxes de terrasses i escombraries per 
seguir donant suport a les empreses i les persones au-
tònomes. Cal dir que no ens oblidem dels nostres ob-
jectius, arranjar els ressalts de Marquès de Tamarit, pro-
jectat per a finals del 2022, on de moment hem 
començat per posar la Bandera d’Altafulla a l’entrada 
Sud del municipi. 
També parlàvem del desestacionament del Turisme, 
pel que portem treballant des del primer dia de Go-
vern, buscant formules per atraure als visitants durant 

tot l’any, oferint serveis de qualitat per fer-ho possible, 
com el trasllat de les oficines durant l’hivern al museu, 
adquirint àudio guies per a les visites a la Vila Closa, 
participant a les fires internacionals de la mà de la Di-
putació. En aquests mesos de pandèmia hem aprofitat 
per formar-nos per ser destinació Turística Familiar, on 
la platja convisqui amb la cultura, l’esport i el benestar. 
Podríem seguir amb moltes més accions que s’han re-
alitzat des de les nostres regidories com amb el nostre 
suport, però sobretot cal mirar el què ens queda per fer, 
seguir treballant per a les persones, per als negocis i les 
empreses. Per seguir sent una destinació de referència 
a la Costa Dorada, destinació segura com ho hem fet 
fins ara i sobretot seguir lluitant per fer d’Altafulla un 
poble viu. •

Va de Places. repensem la Plaça Martí royo
Xavier rofas Gasulla # regidor no adscrit

Durant el mes de maig del 2021, el 
govern ha recepcionat el romanent de 
tresoreria i ha anunciat una sèrie d’in-
versions i alguns suplements de crè-
dit. La Plaça del Vents, la Plaça Martí 
Royo i la Plaça 1 d’octubre, s’empor-

ten un 30% (375.000 €), un 10% (125.000 €) i un 7% 
(90.000 €) d’aquestes inversions respectivament i apro-
ximadament. Crec que totes les places requereixen ac-
tuacions. Però la qüestió sobre Martí Royo es remunta 
als quinze anys aproximadament de vida. Un projecte 
de plaça amb moltes mancances urbanístiques, mal 

executada des de l’inici i a nivell d’usos utilitzada per 
tot. La Plaça Martí Royo sovint ha esdevingut un espai 
amb certs problemes d’encaix quant a la conciliació 
dels usos i amb unes possibilitats innumerables i in-
qüestionables.

La disponibilitat i l’assignació pressupostària que 
es fa per arreglar  aquesta plaça, crec que és del tot 
insuficient. És a dir, utilitzem una quantitat elevada per 
només fer un rentat de cara. Tenim una oportunitat his-
tòrica de repensar aquest projecte, hem de millorar-la, 
fer-la més atractiva, més polida, més conciliadora, més 
exclusiva i sobretot adequar-la correctament. No es 

tracta de posar-li maquillatge perquè duri quinze anys 
més, ni de gastar el romanent fent coses. És important 
que pensem en els usos que li donem i li volem donar, i 
després quantificar i valorar els atributs i les prestacions 
que ha de tenir, no al revés, perquè sinó després sorgei-
xen problemes d’aptitud de la pròpia plaça.

Quan el govern parla de participació ciutadana, tam-
bé podria considerar aquests espais (les places) de tots 
com elements d’especial consideració, i per tant, par-
ticipació en forma d’opinió. Fem que Altafulla se senti 
orgullosa de tots els espais, augmentem-ne el valor i les 
prestacions a nivell qualitatiu. •
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Jordi gil substitueix àngel Fernàndez com a cap de la Policia Local

Àngel Fernàndez, fins ara sotsinspec-
tor de la Policia Local d’Altafulla, va 

rebre un càlid comiat el passat 31 de 
maig en un acte que es va celebrar a la 
sala de plens de l’Ajuntament i que va 
estar acompanyat pel coalcalde Jordi 
Molinera; els caps de les policies locals 
de Torredembarra, Roda de Berà i Crei-
xell, i de la Regió Policial del Camp de 
Tarragona dels Mossos d’Esquadra; res-
ponsables de l’Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil d’Altafulla, regidors i 
regidores de la Corporació Municipal, i 
agents de la Policia Local i personal di-
vers de l’Ajuntament d’Altafulla.

Jordi Molinera va agrair la tasca duta 
a terme per Fernàndez al capdavant de 
la Policia Local durant tots aquests anys, 
i especialment, en aquest darrer on la 
gestió de la pandèmia per la Covid-19 
va significar un gran repte pel cos de se-

guretat municipal. Molinera li va fer en-
trega del pin d’honor de la Corporació. 
Per la seva banda, tots els caps policials 
assistents li van fer entrega d’una placa 
en record a la seva cooperació policial 
que ha donat fruit al darrer conveni de 
col·laboració de policies del Baix Gaià. 

Àngel Fernàndez s’acomiada així 
després de 21 anys al capdavant del 
servei públic de la seguretat ciuta-
dana a Altafulla, després que entrés a 
formar-hi part l’1 d’abril de l’any 2000. 
A partir d’ara, prestarà els seus serveis 
com a sotsinspector de la Guàrdia Urba-
na de Tarragona a l’Àrea de Mobilitat. El 
caporal Jordi Gil (a la dreta de la imatge), 
fins ara a la Policia Local de Calafell, i 
amb qui havien treballat junts es farà càr-
rec del comandament de la Policia Local 
d’Altafulla. / Foto: A.J. •

eXPosiciÓ De JoaN casas a La PaLLissa De L’era DeL seNyor

El fotògraf artístic Joan Casas tornarà a exposar a la Pallissa de l’Era del senyor 
d’altafulla. Ho farà amb la 5a edició de la mostra ‘Pell de bruixa’ on el nudisme 

centrarà l’atenció del visitant. Estarà oberta divendres i dissabtes, de les 18 a les 
20 hores, a partir del divendres 18 de juny. la inauguració se celebrarà l’endemà 
dissabte dia 19 a les 18 hores. l’exposició ‘Pell de bruixa’ anirà acompanyada d’una 
mostra col·lectiva dels membres del Cercle artístic d’altafulla. •

 Breus

Joan Prat rebrà la Medalla d’honor de la Xarxa Vives d’universitats

La Xarxa Vives d’Universitats atorgarà al veí d’Alta-
fulla Joan Prat la Medalla d’Honor 2021. Prat és 
antropòleg i catedràtic emèrit de la Universitat Ro-

vira i Virgili de Tarragona i especialista en l’estudi de 
les religions i l’espiritualitat, uns àmbits que al llarg 
de la seva trajectòria professional ha abordat des de 
diverses perspectives. 

Joan Prat va reconèixer a Altafulla Ràdio que el 
va sorprendre aquest premi, ja que, com va explicar, 
normalment es donen a científics “de la branca dura” 
i no pas a humanistes. Considera que, en un acte de 
modèstia, enguany li ha tocat a les humanitats “per 
compensar”. Ironies a banda, és evident que la seva 

trajectòria hi té molt a veure. L’antropòleg altafullenc 
s’ha mostrat content del reconeixement, ja que es 
tracta d’una decisió presa per les 22 universitats que 
conformen la Xarxa Vives. Universitats de parla catalana 
d’arreu, des de la Catalunya Nord i Andorra fins al País 
Valencià. 

Explica que es tracta com una distinció Honoris 
Causa, però ampliada i assegura que una de les qües-
tions que més el satisfà és haver estat proposat com 
a candidat per part de la URV. Prat rebrà la medalla el 
pròxim 2 de juliol en un acte que tindrà lloc a la univer-
sitat Cardenal Herrera, del País Valencià. •
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Noemí Moreno i Francesc guerra es proclamen campions de 
catalunya de Btt a altafulla

Altafulla va coronar el passat 6 de 
juny a Noemí Moreno i Francesc 
Guerra com a campions absoluts 

del Campionat de Catalunya de BTT en 
la modalitat olímpica XCO. La compe-
tició es va dur a terme en una jornada 
marcada per la pluja, que va caure a pri-
mera hora i de forma intermitent fins a 
mig matí. 

L’aigua va fer que els ciclistes ha-
guessin d’adaptar-se a una superfície 
més lliscant de l’esperada. El sol, però, 
va acabar sortint, i els ciclistes de les 
darreres dues curses se’n van benefici-
ar. Un condicionant, el de la meteoro-

logia, afegit a la duresa i exigència del 
circuit, com així ho van reconèixer els 
campions de la categoria Elit.

Els ciclistes no van ser els únics que 
van patir per la pluja. Des de l’organit-
zació, a càrrec de l’Ajuntament d’Altafu-
lla i el Bike Park Costa Daurada, amb el 
suport de la Federació Catalana de Ci-
clisme, també van tenir els seus dubtes. 
Al final, “podem estar satisfets de com 
ha anat la jornada”, com va destacar el 
regidor d’Esport, Àlex Cañas, al mateix 
temps que va remarcar “l’ambient fa-
miliar i esportiu” que van aportar els 
esportistes i els acompanyants, a més 

del públic de casa, que va seguir entusi-
asmat les curses.

I és que Altafulla va acollir el Cam-
pionat de Catalunya de BTT més mul-
titudinari de la història amb uns 330 
participants, una xifra motivada “per la 
pandèmia, que va fer que la gent tingués 
més ganes de participar-hi”, va assegu-
rar l’edil d’Esports. 

A més de Noemí Moreno i Francesc 
Guerra, Altafulla ha coronat a 12 cam-
pions més: Nerea Marfil i  Aleix Saumell 
s’han imposat en la categoria Sub23; Ni-
cole Castillo i Nil Solà en Junior; Marta 
Cano i Carlos Gámez en Cadet; Marta 

Ballús i Víctor Pérez en Màster 30; San-
dra Santanyes i Josep Enric Farriol en 
Màster 40; Joan Roig en Màster 50; i Jo-
sep Palomino en Màster 60. 

Durant la jornada, només es va haver 
de lamentar la caiguda d’Oriol Domè-
nech, que va ser traslladat a l’hospital 
per uns problemes al maluc. Per la res-
ta, la competició va sortir de meravella, i 
des de l’Ajuntament i el Bike Park Costa 
Daurada deixen la porta oberta a aco-
llir més esdeveniments d’aquestes 
característiques. / Fotos: Marc Pérez i 
Ajuntament d’Altafulla. •
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Jornades atlètiques dels atletes d’altafulla per a les escoles La 
Portalada i el roquissar

Del 3 al 21 de maig els Atletes d’Al-
tafulla van organitzar unes jorna-
des atlètiques al Parc de Safra-

nars per als i les alumnes de 5è i 6è de 
Primària de les escoles La Portalada i El 
Roquissar. Separats per grups bombolla 
i mantenint les precaucions de distància i 
ús de mascareta, l’alumnat d’Altafulla va 
poder gaudir d’algunes de les pràctiques 
de l’atletisme com curses de velocitat i 
mitja distància, llançament de pes i salt 
de llargada. 

Els Atletes d’Altafulla van haver de 
suspendre la Cursa de l’1 de Maig a cau-
sa de la situació sanitària provocada per 

la Covid en la que, en edicions anteriors, 
participaven molts nens i nenes d’Altafu-
lla. Per compensar la cursa, els Atletes 
van organitzar aquestes jornades amb 
el suport del Club Atletisme Torredem-
barra i les direccions i el professorat de 
les escoles La Portalada i El Roquissar, 
que han agraït “la gestió i organització 
d’aquestes activitats i el seu bon treball i 
dedicació”. Més informació a atletesalta-
fulla@gmail.com. •

Atletes d’AltAfullA 

PriMeres Passes Per a La creaciÓ D’uNa 
escoLa De cicLisMe a aLtaFuLLa
El pròxim 20 de juny es durà a terme una masterclass 
de btt a altafulla, una activitat que suposarà el 
punt de partida a la nova escola de ciclisme que hi 
haurà a la vila. l’escola s’integrarà dins de la Penya 
Ciclista d’altafulla, amb la direcció tècnica i formativa 
del bike Park Costa daurada de torredembarra, i la 
col·laboració de la regidoria d’Esports de l’ajuntament 
d’altafulla. la masterclass del 20 de juny serà gratuïta. 

Es dividirà en dues franges: la primera, de 9 a 10:30 
hores per als adults, i la segona, de 10:30 a 12 hores per 
als infants. la idea és fer posteriorment més propostes 
formatives, però això anirà en funció de l’interès que hi 
hagi per part dels veïns i veïnes. Per a més informació 
i inscripcions, es pot trucar al telèfon 650 60 40 89 o 
enviar un correu a l’adreça electrònica bikeparktdb@
gmail.com.

eLs aLtaFuLLeNcs JaN caMPs i aDrià 
FàBregas, aL caMPioNat D’esPaNya caDet
Els jugadors de bàsquet Jan Camps i adrià Fàbregas, 
disputaran el Campionat d’Espanya Cadet amb el 
Club bàsquet tarragona després d’assolir la 3a plaça 
en la fase final catalana de la categoria Preferent. Els 
altafullencs, que compleixen la quarta temporada 
vestint la samarreta blava, han estat partícips d’una fita 
històrica per a l’entitat tarragonina. la cita es disputarà 
del 18 al 24 de juny a san Fernando (Cadis). •

 Breus
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troba ara l’aprenentatge musical, continua 
sent vist com una simple afició, com un 
extra?
La música hauria de ser una matèria transversal 
en el sistema educatiu des dels 3 fins als 12 anys 
no només per aprendre a tocar la flauta o solfeig 
sinó per tot el que aporta: canvis estructurals a 
nivell cerebral, més atenció, més memòria i més 
habilitats psicomotrius. És una eina meravellosa. 

“La música no és un simple 
entreteniment sinó que és una eina 

formativa, de millora de la qualitat de 
vida i que ens afecta”

Hi havia ja estudis sobre la qüestió fa 15 anys? 
Pensava que era una disciplina força nova.
Ho és. Hi ha molt poca bibliografia i no gaire ni a 
Catalunya ni a l’Estat. Hi ha un gruix d’investigació 
feta al Canadà, allí s’estudia molt la influència de la 
música en el cervell dels petits, sempre que la músi-
ca estigui enfocada a allò que es vol aconseguir. No 
té res a veure amb l’efecte Mozart, allò és un mite.

Jordi Jauset, neurocientífic i músic 

Efecte Mozart?
És una teoria sorgida als anys 90, arran d’una 
investigació amb universitaris. Els feien escoltar 
una sonata de Mozart i se’ls passava un test, re-
presenta que després d’escoltar-la, la puntuació 
era major que abans. Això ho van vendre com un 
benefici per a les dones embarassades però no hi 
ha cap consistència en aquesta teoria. Però on sí 
hi ha relació és entre la música que m’agrada i les 
facultats cognitives.

És possible que quan jo estudiava amb la 
música a tot drap i fins i tot cantant, estigués 
millorant la meva capacitat d’estudi?
Això depèn de la persona. N’hi ha que la música 
les distreu i a d’altres les ajuda a concentrar-se, 
o depenent del tipus de música i del moment 
provoca uns efectes o uns altres en la mateixa 
persona. Els efectes depenen molt de la persona. 
Potser no tens ganes d’estudiar, et poses música 
i t’animes a fer-ho, i quan estàs concentrat et mo-
lesta i vols apagar-la. És una eina que un ha de 
saber com usar-la. De vegades pot sorprendre’t 
veure el teu fill adolescent estudiant així i realment 
pot ser que estigui estudiant, molt concentrat i 
augmentant la seva capacitat cognitiva.

“Si veus el teu fill adolescent estudiant 
amb música, pot ser que estigui 

perfectament concentrat i fins i tot 
millori la seva capacitat cognitiva”

I tot plegat forma part de les investigacions 
que ha dut a terme i del què exposa en els 
llibres?

El primer llibre que vaig escriure el vaig dedicar a 
la millora del benestar de les persones, la música 
lligada a la salut. Després vaig tenir curiositat pel 
so i en vaig experimentar el seu poder de manera 
casual, a través d’un taller de bols tibetans. De 
fet, hi ha una explicació sobre l’afectació del so 
a les connexions neuronals, per exemple en la 
percepció del dolor. A partir d’aquí em van quedar 
moltes preguntes obertes que vaig intentar res-
pondre estudiant neurociència. Aleshores ja havia 
escrit dos llibres i després va arribar un tercer i un 
quart, relacionats amb els neurotransmissors.

Recentment ha ofert una conferència a 
l’Escola de Música d’Altafulla, què en pensa 
d’aquests centres, quina funció haurien de 
tenir les escoles de música?
La música a les escoles ordinàries ara és com per 
omplir, per entreteniment i a fora (a una escola 
o conservatori) està més enfocat a aprendre un 
instrument. Cal buscar un equilibri i donar-li més 
amplitud a la música perquè té moltes possibili-
tats. Cal que les criatures experimentin, que creïn 
valors amb els seus companys, que treballin en 
equip, no només aprendre una obra per tocar-la.

Jauset a la Fira de Sant Jordi d’Altafulla

A qui van dirigides les seves xerrades, els 
seus llibres, els articles,... a qui haurien 
d’interessar?
A polítics, educadors, psicòlegs, professionals de 
la salut, pares i mares,...Perquè ajudin a posar la 
música al seu lloc. 

Ha pogut parlar amb responsables polítics 
del departament d’Educació sobre aquesta 
qüestió? 
Vaig parlar-hi per proposar dotar de més impor-
tància a l’aprenentatge musical però el tema no 
va arribar enlloc. Hi estaven interessats però a 
l’hora de la veritat no vam arribar enlloc. La pena 
és que la música no guanya vots. Només que a 
totes les escoles fessin una petita estadística per 
comprovar si els alumnes que estudien música 
són els que tenen millors resultats acadèmics, 
amb això ja en tindríem prou per donar un impuls 
a aquestes idees.

I aquí a Altafulla, s’hi pot aprofundir en 
aquests aspectes, potser establint sinergies 
amb l’EMMA?
Per exemple seria molt interessant poder fer un 
concert i visualitzar en una pantalla la reacció 
del cervell de l’artista en tot moment, però això 
és molt car i difícilment es poden tirar endavant 
grans projectes com aquest perquè un ajunta-
ment no té capacitat econòmica suficient per fer-
ho. Amb la regidoria n’hem parlat per continuar 
col·laborant amb actuacions més assequibles 
com la conferència, m’han dit que és un poble 
molt amant de la música. 

Natural de Lleida, fa tan sols uns mesos que 
viu a Altafulla però ja s’ha donat a conèixer 
entre els seus veïns tot divulgant allò que 
més domina, la relació entre la música i el 
desenvolupament cerebral. Jordi Jauset 
és doctor en Comunicació, enginyer de 
Telecomunicacions, expert en neurociència 
i músic. Una combinació que l’ha portat 
a investigar i compartir com incideix 
l’aprenentatge musical en la nostra ment. 

Com un enginyer en telecomunicacions 
acaba sent divulgador científic d’un àmbit 
tan aparentment dispar? 
Vaig estar treballant a RTVE, a Sant Cugat, durant 
prop de 25 anys i un cop vaig presentar la meva 
tesi doctoral va arribar un punt que vaig fer un 
canvi de xip i vaig tornar cap a la música.

Tornar?
Vaig néixer en una família de músics, els 6 ger-
mans vam fer un grup d’acordió i vam tocar per 
tota Europa, guanyant premis importants i tot.  
Però després vam haver de decidir si continuar 
o estudiar una carrera a la universitat. Fa només 
uns 15 anys que vaig començar a llegir sobre el 
tema i a interessar-me per com incideix en la salut 
i l’educació. 

Llibres de Jordi Jauset a l’Escola de Música

Quan era jove, doncs, la música la va deixar 
perquè potser no es considerava prou 
important com una carrera,  com creu que es 

JorDi Jauset:                          
“Els pares apunten els seus fills 

a música per aparcar-los una 
estona, però no són conscients 

del benefici que això els està 
suposant”

Carol Cubota




