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L’

avinguda Lluís Companys podria obrir-se a la circulació a
finals d’aquest mes d’agost. L’equip de govern de l’Ajuntament d’Altafulla ha arrencat aquest compromís a la junta de
compensació del projecte urbanístic de la Cabana a canvi d’activar un nou projecte de reparcel·lació a la zona. D’aquesta manera, es dona resposta a la sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, que obliga a una modificació del POUM
per poder desenvolupar la urbanització. El conveni acordat entre ajuntament i junta de compensació va ser aprovat per unanimitat de tots els grups polítics representats al Ple, malgrat els
matisos de govern i oposició. Aquests últims van advertir de
la necessitat de filar prim en la tramitació de la modificació del
POUM.
D’aquesta forma, s’obrirà al trànsit rodat un nou accés a la vila
des de Tarragona, just després de superar la rotonda que distribueix el trànsit entre la zona comercial, la benzinera, la Ronda, i

l’avinguda Marquès de Tamarit. Actualment, encara dos blocs de
formigó impedeixen l’accés des de Marquès de Tamarit a aquest
entramat de carrers pavimentats, amb voreres, escocells i alguns
serveis, com la llum, aparentment instal·lats. Aquesta situació ha
estat bastant criticada al llarg dels últims anys, sobretot per la
malesa vegetal i alguns abocaments de runa que encara feien
més evident la deixadesa.
Fins i tot unes tanques que barraven el pas a la ciutadania, que
amb el temps es van deteriorar tant que va arribar un moment
que suposaven un perill tant per al trànsit de Marquès de Tamarit
com per la mateixa ciutadania, que accedia a la zona malgrat no
poder-ho fer. De fet, canviar la imatge d’aquest projecte urbanístic
aturat ha estat una tasca que els últims regidors i regidores d’Urbanisme d’Altafulla han dut sempre a l’agenda amb la impossibilitat, fins ara, d’assolir-la. Aquest llarg recorregut fet per totes i tots
fa que en puguem estar orgullosos. •
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ON POTS TROBAR LA “PLAÇA DEL POU”?
La “Plaça del Pou” es distribueix a l’Ajuntament,
Altafulla Ràdio, Consultori Mèdic, Llar d’Infants Hort de
Pau, Esplai de la Gent Gran, Biblioteca Municipal, Forn
Nogués, Gelateria La Perla, Forns Martí (Ronda, carrer
Martí d’Ardenya i barri marítim), Farmàcia Altafulla Mar,
Pizzeria Solocomo, Bar la Violeta i Centre Cívic de Brises
del Mar.

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

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

Ens interessa que hi participis:
Envieu els vostres articles a altafullaradio@altafullaradio.cat.
La “Plaça del Pou” tria per publicar aquells textos que no superin
els 2.000 caràcters amb espai inclòs.
Els articles han d’anar signats amb nom i cognoms i hi ha de
constar el DNI o el passaport, l’adreça i el telèfon. La “Plaça
del Pou” es reserva el dret de resumir-ne o extractar-ne el contingut i de publicar els que consideri oportuns.
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La botànica d’Antoni de Martí i Franquès en una gimcana digital

A

través de la nova gimcana digital “Altafulla, experiments de botànica” es posa a
l’abast de tothom una nova experiència
turística en la que el viatger resol diferents enigmes mentre aprèn sobre el patrimoni històric, cultural i botànic d’Altafulla. Un joc de pistes digital
que té com a objectiu transformar l’experiència
turística i aconseguir que el coneixement de la
història i del patrimoni altafullenc sigui d’una manera lúdica i per a tots els públics.
Es tracta d’una aventura detectivesca on l’usuari partirà d’un enigma inicial que ha de resoldre i
que l’anirà guiant per diversos punts d’interès del
municipi. Començar a jugar és tan fàcil com escanejar el codi QR o accedir a l’enllaç web https://
gymkanaturistica.com/game/?pin=Altafulla .
La gimcana està ambientada en l’època del científic altafullenc i Fill Il·lustre Antoni de
Martí i Franquès (Altafulla, 14 de juny de 1750 – Tarragona, 20 d’agost de 1832) i els seus experiments en el camp de la botànica i molt especialment en la fisiologia vegetal. Compta amb un
total de 10 enigmes que es poden resoldre en uns 70 minuts amb un recorregut d’1,2 quilòmetres.
Està disponible en català, castellà, anglès i francès, i és una activitat gratuïta que està
disponible les 24 hores cada dia de la setmana. Aquesta activitat innovadora ha anat a càrrec
de la regidoria de Turisme, que encapçala l’edil Natalia Sanz, i ha estat produïda per l’empresa
Gymkana Digital Turística. •

Nova ajuda de 25.000 euros per al teixit comercial i turístic

L

a regidoria de Comerç i Emprenedoria
de l’Ajuntament d’Altafulla, que
encapçala l’edil Natalia Sanz, va obrir a
principis de juliol la convocatòria per a
les subvencions destinades a sufragar
la càrrega impositiva de la taxa
d’escombraries per a l’anualitat 2020 del
teixit productiu d’Altafulla afectat per la
crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
L’Ajuntament hi destina, en aquesta
primera convocatòria d’ajuts al sector

emprenedor, un total de 25.000 € per
a aquelles empreses o persones que
treballen per compte propi que, com
a mínim, hagin patit una baixada de
facturació del 25% de l’exercici 2020,
i un tancament de l’empresa per a un
període superior als dos mesos.
L’import màxim conjunt que es pot
atorgar és de 600 euros per persona

física o jurídica. El termini de presentació
de sol·licituds va finalitzar el passat 19 de
juliol de 2021. Aquesta ajuda s’emmarca
dins d’un paquet de subvencions i ajuts
que ha desenvolupat el consistori des
de l’inici de la pandèmia per la Covid-19
amb una inversió d’uns 100.000 euros.
Un exemple de les darreres accions han
estat les targetes moneder. •
Natalia Sanz en el passat ple de juliol. / Foto: A.J.
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L’obertura de l’avinguda Lluís Companys podria
ser una realitat a finals d’agost

U

na de les principals entrades d’Altafulla podria canviar de fesomia
ben aviat. Concretament és l’accés a la vila que prové des de Tarragona, i que just després de superar la rotonda que distribueix el trànsit entre la
zona comercial, la benzinera, la Ronda,
i l’avinguda Marquès de Tamarit, a mà
dreta deixa al descobert un entramat
de carrers pavimentats, amb voreres,
escocells i alguns serveis, com la llum,
aparentment instal·lats. Es tracta de La
Cabana.
De fet, canviar la imatge d’aquest projecte urbanístic aturat ha estat una tasca
que els últims regidors i regidores d’Urbanisme d’Altafulla han portat sempre a
l’agenda amb la impossibilitat, fins ara,
d’assolir-la. Les darreres reunions entre l’Ajuntament d’Altafulla i la Junta de
Compensació de La Cabana ja deixaven
entreveure fa uns mesos que hi hauria
finalment entesa per desencallar el projecte.
A mitjan mes de maig, com ja es va
informar anteriorment, s’arribava a un
acord per agilitzar l’obertura de l’avinguda Lluís Companys i poder-se així obrir
al trànsit rodat. Aleshores se signava
un conveni urbanístic per al desenvolupament del PAU 10, que contemplava la
cessió del vial al consistori, amb el compromís de modificar el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) de la zona
i variar així el volum constructiu del sòl
urbanitzable.
Es tracta d’una reivindicació dels promotors, que amb la creació del POUM
vigent, van veure com es catalogava el
Xalet de la Creu com a edifici d’interès local i això condicionava els volums

constructius del seu entorn. I el canvi ara
ja és oficial, després que el Ple municipal
ho aprovés per unanimitat en la sessió
ordinària celebrada el passat 26 de juliol al vespre. Una variació que permetrà
equilibrar les condicions de construcció
en tot l’àmbit, segons va explicar la coalcaldessa i regidora d’Urbanisme, Alba
Muntadas.
La coalcaldessa va avançar que el vial
podria obrir-se al trànsit rodat a finals
d’agost, un cop es repari l’enllumenat
públic. D’aquesta manera es descongestionarà l’avinguda Marquès de
Tamarit, el principal eix vertebrador del
municipi. L’obertura de Lluís Companys
permetrà diversificar el trànsit a la zona,
sobretot el que es dirigeix a la platja enllaçant amb el carrer Alcalde Pijuan. I és
que tot i que a la pràctica el trànsit de
vianants per aquest polígon ja es dona,
el cert és que aquests carrers encara

no són oficialment practicables perquè
l’Ajuntament no ha recepcionat la urbanització.
Per la seva banda, el coalcalde Jordi
Molinera va manifestar que l’obertura pot
suposar un pas més per a un dels principals projectes de mandat, la futura residència o centre de dia per a la gent
gran. Des de la regidoria de Gent Gran,
que lidera Inma Morales, ja es va anunciar que, per la seva situació estratègica,
s’ha pensat ubicar-lo en el sòl públic disponible d’aquesta mateixa urbanització.
Tots els grups municipals van votar-hi a
favor de l’aprovació del conveni urbanístic
per al desenvolupament de La Cabana.
Amb tot, des de l’oposició, formada per
Alternativa Altafulla, Junts per Altafulla i el
regidor no adscrit Xavier Rofas, ja es va
advertir que “quan sigui el moment ja es
valorarà de quina manera es modifica el
POUM i com queda el projecte”. •

Altafulla s’adhereix al Protocol de Seguretat
contra les violències sexuals en entorns d’oci

U

n dels punts centrals del Ple ordinari
celebrat el passat 26 de juliol va ser el
conveni de col·laboració per a l’adhesió al
protocol de seguretat contra les violències
sexuals en entorns d’oci. La coalcaldessa
i regidora de Polítiques de Gènere, Alba
Muntadas, va explicar que es tracta d’un
document redactat pel Departament d’Interior i que ara es fa seu, com ja han fet
moltes altres poblacions del país, l’Ajuntament d’Altafulla.
Així, el consistori agafa la responsabilitat de muntar un punt lila a totes les festes que organitzi, sobretot les que van encarades en l’oci
nocturn, amb l’objectiu de donar informació a qui ho sol·liciti, denunciar aquestes situacions quan es
donin i, a la vegada, habilitar un espai per poder atendre a les dones víctimes de violència masclista. A
més a més, Muntadas també va assegurar que la Generalitat de Catalunya oferirà diverses sessions de
formació als treballadors municipals que ho desitgin.
Altafulla ja compta amb un protocol propi en aquesta matèria. Muntadas va concretar que aquest
document posa l’accent en les particularitats del municipi i la seva redacció està basada en diverses
circumstàncies que s’han donat en algunes festes que s’han organitzat i celebrat amb anterioritat a
la localitat, així com també en els resultats i dades recollides mitjançant una enquesta ciutadana. La
coalcaldessa va avançar que algunes accions com l’elaboració de campanyes, sobretot en col·laboració
amb adolescents i joves de l’Institut d’Altafulla, ja s’estan duent a terme amb la participació activa de
l’alumnat. L’adhesió al Protocol de Seguretat contra les violències sexuals en entorn d’oci nocturn ha
estat aprovada amb els vots a favor de tots els grups de la Corporació. •

Breus
S’aprova una moció d’AA on
es demana el restabliment de
l’activitat sanitària als CAP
El Ple va aprovar una moció que va
presentar Alternativa Altafulla on es
demana el restabliment de l’activitat
sanitària als centres d’assistència
primària (CAP) de Catalunya, un
dels serveis més perjudicats en la
pandèmia per la Covid-19. La proposta
va prosperar amb els vots favorables
dels quatre representants d’AA, la
regidora d’ARA i del regidor no adscrit
Xavier Rofas. L’EINA, Junts i el PSC,
per la seva banda, s’hi van abstenir.
Tant l’EINA com Junts van argumentar
la seva abstenció afirmant que les
reivindicacions haurien d’anar tant en
la línia de ser exigides al Govern de la
Generalitat com a l’executiu espanyol,
ja que, segons van matisar, abans de
l’esclat de la pandèmia, al març de
2020, ja s’havien començat a revertir
les retallades que anteriorment s’havien
fet en l’àmbit de la salut a tot el país,
i que era “injust dir que la Generalitat
ho ha fet tot malament i el govern de
l’Estat no té cap responsabilitat”.
Aproven el calendari de
festes locals per a l’any 2022
El Ple va aprovar per unanimitat
el calendari de festes locals per a
l’any 2022, que seran el 19 d’abril,
coincidint amb el Dimarts de Pasqua,
i el divendres 11 de novembre, que
és Sant Martí, patró local d’Altafulla.
Aquestes dues festes locals se sumen
així als 12 dies festius d’àmbit català
on, a tall d’exemples, Sant Joan (24 de
juny) cau en divendres, l’Assumpció
(15 d’agost), en dilluns, o el pont de
la Puríssima (6 i 8 de desembre), en
dimarts i dijous. •

Ajuntament
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L’Ajuntament i l’Empresa Mixta
Altafulla estrena la nova zona de
d’Aigües treballen en la interconnexió
vianants del carrer Pescadors

de la xarxa per evitar episodis de
salinització de l’aigua a Brises del Mar

L

L

es regidories de Medi Ambient i Via
Pública de l’Ajuntament d’Altafulla
van presentar el passat 21 de juliol
la nova zona de vianants del tram final
del carrer Pescadors al Barri Marítim.
Per convertir-lo en espai de vianants, els
treballs han consistit en la pintada d’un
mural horitzontal, obra del dissenyador
altafullenc Sergi Opisso, que emula les
onades del mar projectades al paviment.
La coalcaldessa i edil de Medi Ambient, Alba Muntadas, ha explicat que amb
aquesta acció “es dona continuïtat al
passeig de Botigues de Mar, s’enllaça
amb el camí de ronda i s’evita el pas de
cotxes pel Vinyet”, tal i com contempla el
pla de gestió sostenible de la platja ‘Altafulla Platja Viva’. D’aquesta manera, el
mural contribueix a fer “més agradable”
l’espai i recuperar-lo per als vianants com
una continuïtat del passeig de Botigues
de Mar i del camí de ronda tot enllaçant
amb l’espai natural del Vinyet en direcció
a Tamarit.

La coalcaldessa d’Altafulla també ha
assenyalat que aquesta mesura “d’urbanisme tàctic” permetrà també frenar
“l’incivisme” dels qui encara passaven
per aquest tram en cotxe malgrat que
ja estava prohibit. Muntadas ha avançat
que en breu es millorarà la senyalització
per evitar aquests fets, ja que, a pocs
metres del Vinyet, se situa “un ampli
aparcament per als vehicles com és el
de l’estació de trens”.
Més enllà del mural projectat, l’Ajuntament ha substituït els antics blocs de
formigó, que evitaven el pas de vehicles,
per uns bancs de formigó que funcionaran en un doble sentit: evitar
l’entrada i sortida de vehicles, i com a
elements perquè la gent hi pugui seure.
D’altra banda, el consistori ha habilitat el
carreró adjacent al Club Marítim Altafulla
per destinar-lo a les entrades i sortides
dels vehicles d’emergències. Les obres
han significat una inversió d’uns 8.000
euros. / Foto: A.J. •

Breus
El pavelló poliesportiu
d’Altafulla estarà tancat tot
l’agost
L’Ajuntament d’Altafulla ha comunicat
que, per mesures d’organització, les
instal·lacions del pavelló poliesportiu
romandran tancades per vacances
des de l’1 d’agost. Mitjançant un ban
informatiu, assegura que l’activitat al
recinte es reprendrà a partir del 6 de
setembre. Alhora, també ha explicat
que durant el mes d’agost s’informarà
de les novetats de cara al nou curs. La
regidoria d’Esports també ha avançat
que els actuals usuaris no caldrà que
es donin de baixa durant l’agost, ja
que no es liquidarà la taxa d’aquest
mes en qüestió. De cara al setembre es
comptarà amb tots els usuaris que han
fet ús de les instal·lacions al juliol i amb
aquelles persones que hagin avisat via
instància que es donen d’alta a partir

del setembre. El regidor de l’àrea, Àlex
Cañas, també sol·licita que si algun
usuari del servei no desitja continuar
usant-lo de cara al setembre, que
comuniqui la seva baixa mitjançant una
instància. Així, assegura que s’agilitzen
les inscripcions i no cal tornar a fer cap
tràmit per inscriure’s, sinó que només
ho haurà de fer aquella gent que no
vulguin continuar. L’edil d’Esports
espera que de cara al setembre es
puguin recuperar les dinàmiques de
treball i ofertes prèvies a l’esclat de la
pandèmia. Els tràmits que s’han de fer
per usar les instal·lacions del pavelló
són per la via telemàtica, tant pel que fa
a les inscripcions com per a la reserva
d’espais. De fet, des del passat mes
de febrer, les entrades al gimnàs són
mitjançant cita prèvia, a través de l’APP
Bookit operativa a www.altafulla.cat,
per poder controlar l’aforament. •

’augment del consum d’aigua a la
urbanització Brises del Mar d’Altafulla ha provocat una intrusió salina al pou
que subministra el nord del nucli urbà.
L’empresa d’aigües ha detectat una concentració de clorurs superior als criteris
sanitaris de l’aigua de consum humà.
Aquests valors no comporten un risc per
a la salut de les persones però, per prevenció, es recomana a la població s’abstingui de consumir l’aigua de xarxa per
beure i cuinar.
L’aigua es pot utilitzar per a la higiene
personal, rentar la roba, netejar o regar el
jardí, entre d’altres. L’increment del consum d’aigua a l’aqüífer de Brises del Mar
crea un dèficit que provoca una intrusió
salina provocant un augment de les sals
(clorurs i sodi) i de la conductivitat.
L’Ajuntament d’Altafulla i l’Empresa
Mixta d’Aigües recorden que treballen
des de fa mesos en el projecte d’interconnexió per portar aigua del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) a
la urbanització de Brises. La inversió
prevista és de 448.616,33 euros, dels
quals 170.000 euros els subvenciona
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). La

interconnexió permetrà reduir l’explotació del pou de Brises del Mar, i evitar
aquests problemes. El consistori demana que es faci “un ús responsable de la
xarxa” fins que aquesta connexió sigui
possible, i lamenta les molèsties que es
puguin produir. •
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L’Altacústic 2021 tanca amb prop de 1.300 espectadors

a cultura és segura, la qualitat
dels artistes és indiscutible i el
marc és incomparable”. Sobre
aquests tres eixos principals, l’organització de l’Altacústic 2021, que enguany
va complir la seva 8a edició, va fer una
valoració molt positiva del Festival de
Música Independent que es programa
des del 2014 a la Vila Closa.
La formació Kids from Mars, amb la
seva energia especial damunt l’Escenari
del Pou, tancava la 8a edició marcada
per les darreres restriccions sobre l’actual situació d’emergència sanitària, fet
que va obligar a l’organització a suspendre l’oferta gastronòmica que s’havia programat, a respectar al màxim les
185 entrades per concert que dies
abans s’havien exhaurit, i al recent decretat horari de confinament nocturn —
ja no vigent. Un cop més, l’organització
va deixar el llistó ben alt pel que fa a les
mesures de seguretat sanitàries.
La regidora de Cultura, Gemma Maymó, va celebrar la bona organització del
festival tenint en compte tots aquests
condicionants i demostrant una vegada

més que “la cultura és segura” sempre
i quan hi hagi una bona planificació en
les programacions d’activitats. Al mateix temps, l’edil de l’àrea de Cultura
va agrair la responsabilitat del públic
que va respectar en tot moment les exigències per contenir la Covid-19.
El director artístic de l’Altacústic,
Kike Colmenar, va remarcar que “per a
nosaltres ha estat molt important poder
oferir un festival segur sense renunciar a
la qualitat dels artistes i demostrant una
vegada més que la cultura és segura si
es fa bé”.
L’únic que va lamentar va ser la suspensió de l’actuació de Joina, com a
conseqüència d’un contacte positiu de
la formació. En total, 1.295 persones
van gaudir de música en directe en un
marc incomparable com la Vila Closa. Des del festival també es va voler
fer un especial reconeixement als
professionals i, sobretot, al públic
assistent, que van col·laborar per fer
possible una edició que va comptar
amb totes les mesures de seguretat
sanitàries.

Concert inaugural de Joana Serrat & The Great Canyoners. / Foto: Ajuntament

Per acabar, el festival Altacústic
va posar a la venda les torretes amb
l’skyline d’Altafulla que estaven reparti-

des entre els dos espais del festival Altacústic, obra de Nam Arquitectura per
un preu de 10 euros. •

El FIM tornarà a omplir de música de cambra les nits d’agost a la Vila Closa

E

l Festival Internacional de Música (FIM) d’Altafulla
és una de les cites ineludibles en el calendari
estival del municipi per a tots els amants de la música
de cambra. I és que fins el 24 d’agost, tornarà a
omplir de música les nits a la plaça de l’Església, que
s’ha adaptat en aquesta 34a edició, a les mesures
per a la contenció de la Covid-19. El FIM és possible
un any més amb la voluntat dels organitzadors per

“abanderar i continuar defensant que la cultura és
segura en un marc privilegiat com és la plaça de
l’Església de la Vila Closa”, ha destacat l’edil de
Cultura, Gemma Maymó.
El programa de 2021 inclou un total de set
propostes variades en el mateix format de l’any
passat. Així, tots els concerts se celebraran amb
un aforament total de 185 persones que estaran
assegudes en cadires separades entre elles. L’ús de
la mascareta és obligatori. Les actuacions comencen
a les 22.00 hores i acaben abans de les 00.30 hores.
Els Ensemble Martinu i el Quartet de Vent
Harmoni van donar el tret de sortida a la 34a edició
els passats dies 4 i 6 d’agost, respectivament, obrint
així el primer cap de setmana d’agost, que clourà el
Trio amb Piano. El dimarts 10 d’agost serà el torn
de retrobar-se amb un dels directors artístics del
certamen, Claudi Arimany, que pujarà a l’escenari
acompanyat de Santi Escura, Eduard Sánchez,
Jordi Cabarrocas i Ferran Guillamet amb la proposta
Classic Meets Jazz.
Albert Sardà l’ha destacat com “el concert més
especial que cada any s’inclou a la programació, i

que en altres edicions ha tingut el tango o les bandes
sonores de pel·lícules com a eix vertebrador”. La
setmana següent, també dimarts, dia 17 d’agost, la
protagonista a la plaça de l’Església serà l’Orquestra
de Cambra de Terrassa 48, uns clàssics del certamen,
amb Antonio García Egea que els acompanyarà al
violí. L’òpera, la sarsuela i la cançó també tornaran
a sonar a l’escenari de la Vila Closa amb una
nit protagonitzada per Laia Cladellas (soprano) i
Gonzalo Redondo al piano. El dimarts 24 d’agost,
el FIM tancarà l’edició d’enguany amb Música per
acordió, de la mà de la intèrpret Olga Morral.
Les entrades per als concerts i els abonaments
es poden adquirir per diferents vies. A l’Oficina de
Turisme de la plaça dels Vents; per Internet al web
www.altafulla.cat, i als dispositius INFOTACTILE de
la plaça del Pou i de la plaça dels Vents. El preu de
les entrades per a un concert és de 15 €. També es
pot comprar un pack de 4 concerts a 49 € o bé ferse amb un abonament per la totalitat del certamen
per 65 €. A més a més, els titulars del Carnet Jove
de la Generalitat gaudiran d’un 50% de descompte.
/ Foto: A.J. •

Cultura
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Torna la lectura al Parc de Voramar amb estrena d’instal·lacions

L

a regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçala
l’edil Gemma Maymó, va presentar
el passat 23 de juliol, acompanyada de
la responsable de la Biblioteca, Helena
Cobos, i del seu equip, Sònia Segura
i Rosalia Ciuró, la nova temporada del
servei de Bibliomar al Parc de Voramar,
que reprèn la seva activitat aquest
estiu després de no fer-ho la temporada passada per la pandèmia del coronavirus.
A més, enguany, s’estrena amb diferents novetats, com ha remarcat l’edil
de Cultura, Gemma Maymó. D’entrada,
el servei s’ofereix amb un nou equipament que compta amb més de 3.000
publicacions en oferta, punt de connexió a Internet, prestatgeries, mostrador i un servei de lavabo. A més, també s’han dut a terme les connexions a
les xarxes de subministrament d’aigua,
clavegueram i electricitat. Aquestes millores han significat una inversió total
de 16.538,2 € (12.584 € per a la nova
caseta, i 3.954,20 per a les connexions
als serveis d’aigua, clavegueram i electricitat).
La regidora de Cultura ha avançat
que la intenció, un cop acabi la temporada de la Bibliomar el proper 3 de setembre, és traslladar la guingueta al
Punt d’Informació Juvenil en un pro-

jecte conjunt amb la Biblioteca perquè la
Bibliomar doni servei al municipi tot l’any.
El servei de Bibliomar funcionarà principalment com a punt de lectura per als
usuaris/es, ja que, segons ha avançat la
responsable de la Bibliomar, Rosalia Ciuró, s’ha cregut convenient “ser prudents”
i no programar cap activitat com tallers,
conta-contes, entre d’altres, tenint en
compte la situació pandèmica actual.

L’horari d’obertura al públic de la
Bibliomar és dilluns i divendres de les 10h
a les 14h; i dimarts, dimecres i dijous, de
les 16:30h a les 20h. De fet, l’obertura
d’obrir dos matins enguany “és una prova de cara a futures edicions”, segons
Rosalia Ciuró, ja que fins ara la Bibliomar
només obria per les tardes.
Aquest servei es va establir per
primera vegada l’estiu de l’any

2013. Paral·lelament, i a diferència
d’altres temporades, la Biblioteca Municipal romandrà oberta de dilluns a
divendres de 10:00 a 14:00 hores.
Excepcionalment per al tret de sortida
de la Bibliomar, es va celebrar un taller
destinat a infants de 5 a 9 anys amb el
títol ‘Laboratoris de lectura: elixirs emocionals’. / Foto: A.J. •
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Vida Social

Taller de descoberta marina a la Sala Teresa Manero d’Altafulla. /
Foto: Ajuntament
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Els grups ‘Barca Mitjana’ i ‘Vent fort’ van acomiadar la Cantada d’Havaneres interpretant ‘El meu Avi’. / Foto: Ajuntament

Alumnes de l’Institut, escoles i els saxofonistes de l’acadèmia Mestral gaudint de la visita amb
Caius Valerius Avitus a la Vil·la romana dels Munts. / Foto: Ajuntament

El ‘Mulla’t’ 2021 va recaptar 1.228 € per a la Fundació Escleròsi Múltiple, una de les campanyes
més exitoses dels darrers anys. / Foto: E.V.

Èxit de participació en la represa de l’activitat del Cineclub Altafulla Link amb la projecció ‘La meva família i el llop’. ‘Mascotes 2’ i ‘Bohemian Rapsody’, les dues propostes per a l’agost. / Foto: Ajuntament

L’espectacle infantil ‘Pop per Xics’, dels Super Herois, va fer aixecar de la cadira als més petits a la
plaça de l’Església. / Foto: A.J.
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La plaça del Pou va ser l’escenari escollit per a la projecció de la pel·lícula
‘Scooby’ amb una gran resposta del públic familiar. / Foto: Ajuntament

Vida Social
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Altafulla va ser el municipi amfitrió dels Premis d’investigació, creació i difusió del Consell Comarcal del Tarragonès. / Foto: Ajuntament

Desenes de famílies van gaudir del Concurs de Castells de Sorra, una de les propostes més tradicionals del calendari estival a Altafulla que arrossega tant a grans com a petits. / Foto: C.C.
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Proposta de mínims, conseqüent amb la situació sanitària

Àlex Cañas Torres # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC
Estem a mig estiu i sembla que encara queda lluny el final del túnel on
ens ha ficat la COVID-19. Tot i ser
una època complicada, on seguim
tenint els problemes de sempre, hem
d’afegir el (des) control d’aquest repunt de casos que hi ha hagut i que ens ha fet recordar que no podem abaixar la guàrdia ni tenir un sobre
relaxament, per molt que el període estival ens convidi
a fer-ho. Tot i això, i sempre dins les mesures permeses, hem seguit apostant per l’oferta cultural a Altafulla. En una programació de mínims, conseqüent amb
la situació actual, hem pogut viure l’Altacústic, espectacles infantils, cinema a la fresca, visites guiades, el

concurs de castells de sorra... Tot sota les mesures de
seguretat exigides i amb bons resultats, en tots els nivells, sobretot de participació.
Ara a l’agost, seguim amb aquesta proposta de
mínims, que esperem no s’hagi de veure afectada, ja
que estarem atents a l’evolució sanitària. Per una altra
banda, estan en marxa els casals d’estiu, on estant
funcionant molt bé, amb uns índexs de participació
alts i poques incidències greus, tret de la primera setmana. Un espai necessari tant per famílies com per
infants, on l’oferta durarà fins el 10 de setembre. Per
acabar, en matèria d’habitatge, hem arribat als dos
mesos de l’obertura de l’oficina d’habitatge. Amb un
balanç més que positiu, pel que fa al nombre de con-

sultes i peticions ateses, aquest ha de ser el punt de
partida des d’on posar en marxa les accions que es
derivaran del Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge i que presentarem al setembre.
Ha estat un any de treball conjunt, entre la Càtedra de la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament.
D’aquest, disposarem d’un instrument de planificació
no reglat, que ens ajudarà a programar les accions en
matèria d’habitatge, resultants d’un estudi i diagnosi
exhaustiu de la situació d’Altafulla. Així doncs, seguim
treballant i intentant donar resposta a les necessitats
de la ciutadania i que poc a poc derivin a resultats més
positius. •

Això pinta malament

Francesc Farré Camps # Alternativa Altafulla – En Comú Guanyem
Hi havia una vegada un poble que més
enllà de protegir espècies en vies d’extinció, també protegia els dropos, fantasmes, el clientelisme i els okupes
(que tenen casa prop de la platja lliure
d’impostos). Qui manava era capaç de
fer tots els esforços per restaurar una barca de pescadors, però incapaç de cuidar el seu patrimoni protegit de
la Vila Closa, per no impedir el pas de camions per un
petit portal històric amb una pintada al seu costat d’un
1-O fet per algú dels seus clients i que ningú treu. També
pinta malament el carrer Pescadors, pinten (i embruten),
barren el pas, però permeten que els cotxes, furgonetes

i camions passin pel camí de terra utilitzat per la gent. Un
peculiar concepte d’illa de vianants que en canvi no es
conjuga al carrer de Dalt ni el de Baix.
L’espècie que mana fa la seva gestió de carrers, places, neteja i brossa al ritme del «Despacito» (la gestió,
no la feina que fan els treballadors). A Martí Royo es vol
aplicar el principi del Gatopardo «modificar tot perquè
res no canviï», escolten a qui posa taules fins i tot dins
dels porxos, però es fan els sords amb el veïnat en una
reunió, quan demanaven «un pla d’usos». Aquests com
a premi es van endur de la trobada una targeta amb
el càrrec fictici de qui copresidia l’acte, l’altra ja ens va
presentar una demanda al seu dia per dir, nosaltres,

que no es fa cas al veïnat, quan es queixa de sorolls
d’algun establiment clientelar.
Kafkià és el que passa a la part marítima, amb més
turistes i més bruta que mai. Als Boters és on hi ha més
contenidors per metre quadrat, però també més sorolls i
més residus fora del seu lloc. Precisament els grans productors es neguen que els hi recullin la brossa. La resposta dels que manen, sempre la mateixa «això es culpa
dels anteriors i del que van firmar». Finalment a la plaça del
Pou, un bon dia apareixen taules i para-sols a la façana
pública «perquè fa més ombra». Una alcaldada en contra
de criteris aprovats. Gestió d’una espècie de dues potes
amb poltrona en vies d’extinció en menys de dos anys. •

Altafulla pels altafullencs?

Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla - JxA
Des del primer dia de mandat del govern d’Altafulla els discursos dels seus
membres i de l’alcalde proposaven entrar en una dinàmica al nostre parer
molt perillosa: fer polítiques que prioritzessin no sols els ciutadans empadronats a Altafulla sinó, a més, privilegiar els altafullencs “de
tota la vida” que, segons el govern, en els darrers anys
s’havien sentit desplaçats per decisions que beneficiaven allò que alguns d’ells anomenen despectivament
l’“Altafulla residencial”. El mateix pacte de govern de l’Eina amb el PSC del 155 es va justificar d’aquesta manera,
tot al·legant que calia fixar-se més en el fet que la regido-

ra Imma Morales fos una altafullenca de soca-rel coneguda per tothom que no pas en la seva condició de representant d’un partit còmplice de la repressió.
Aquesta mena de justificacions basades en l’“Altafulla
pels altafullencs” ha estat la tònica dominant en tota mena
d’actuacions que van des del pla de gestió de la platja
contra el turisme, la política d’habitatge contra les segones residències o l’increment de preus públics per a l’ús
d’instal·lacions municipals (com ara la piscina) per a aquells
que no es troben empadronats al municipi. Des de Junts
considerem, a banda de la qüestionable legalitat de determinades mesures com la relativa a la diferència de preu
en l’ús de les instal·lacions municipals entre empadronats i

no empadronats que suposa una clara violació del principi
d’igualtat, que aquest horitzó centrat sols en els interessos
dels altafullencs de “soca-rel” és un suïcidi de greus conseqüències socials i econòmiques pel municipi.
Tenim la sort de viure en un marc amb molts atractius i no es pot menysprear ni castigar la gent que, tot
i no ser empadronats o no ser “de tota la vida”, contribueixen decisivament a la dinamització econòmica i
cultural i al benestar social d’Altafulla. En qualsevol cas,
els no empadronats o aquells “nouvinguts” han de saber que si Junts algun dia governa també ho farà per
ells i abandonarem tota mena de divisions, exclusions i
ressentiments com els que marquen l’actual govern. •

Les voluntàries per al control i cura de les colònies de gats de carrer
Inma Morales Navarro # Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC

En tenim de fa molts anys; al 2016,
s’hi afegeix l’associació Hopeland.
La seva tasca és la d’acollir i socialitzar cadells. Com a prioritat: capturar
i esterilitzar els gats, condició imprescindible per al contracte d’adopció amb el xip corresponent; mantenint-los sempre alimentats i sense
paràsits; i quan no queda altre remei, l’eutanàsia i la
incineració.
Fins ara, aquest voluntariat i l’associació s’ha fet
càrrec de les despeses; a partir d’enguany –dins de
la partida d’alcaldia– les assumirà l’ajuntament: uns
6.000 € repartits en 4.000 € per a esterilitzacions

(unes 100 a l’any per a un cost per gat de 40 €.); l’alimentació suma 1.500 €, i en despesa veterinària 600
€. Acord fruit d’una reunió el divendres 23 de juliol.
Les colònies de gats de carrer a Altafulla sumen
400 animalons, tots ells alimentats. El mapa d’aquestes colònies i dels voluntaris que en tenen cura s’escampa en 17 zones: la més nombrosa, amb 20 gats,
la de Brises del Mar (amb Cristina i Paloma com a curadores). Ruïnes dels Munts i Càmping Don Quijote
(Marta i Magalí). Entorn del Fortí (Rosalia i Magalí). Carrer dels Joncs, lloc tancat d’on l’única col·laboració és
el lliurament de les claus (Eva). Carrer Manuel Vergés
(Marta). Piscina i Marquès de Tamarit (Mª Luisa). Via

Hercúlia, Canal i la Cala (Glòria). Dos punts del llarg
carrer del Comunidor, Cementiri i carrer de l’Oliverot (jo
mateixa). Parc del Comunidor (Carme i Pilar). Voramar
(Marta i Montse). Carrer Pescadors (Lidia González).
Club Marítim (Cristina, Anna i Lidia G.). Caravanes i
Ronda (sense).
Des d’aquesta pàgina dels regidors, com a responsable del govern, el més sincer agraïment a cadascuna de les voluntàries (totes i només dones),
que faig extensiu a les Fundacions de les marques
de menjar per a gats quan ens facin arribar el pinso
que els hem demanat, que guardarem al magatzem
municipal. •

Opinió i Fòrum
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Natalia Sanz Pijuan # Ara Altafulla
El mes de juliol a Altafulla ha estat ple
de novetats, la implantació de la Gimcana virtual sobre Martí Franquès, una
nova edició del Concurs de Castells
de Sorra i les sortides en bicicleta pel
nostre municipi. La reedició dels matins a la platja amb ioga, txi kun i pilates. Aquestes són
algunes de les activitats que s’ha proposat des de

l’Àrea de Turisme, però s’ha de dir que el mes de juliol
a Altafulla ha estat marcat per l’Altacústic, com a festival referent de la música catalana. El mes d’agost no es
queda enrere, una agenda plena d’activitats, el Festival
Internacional de Música que ve de la mà de la regidoria
de Cultura, la Fira d’Artesans, enguany amb un model
diferent i adaptat a les mesures per la Covid-19, així
com es va celebrar la 20a Nit de Bruixes el mes de juny.

A Altafulla, la cultura, les festes i la participació no
s’aturen, la Covid-19 ens ha fet canviar el format, però
no ha aturat pas l’activitat del nostre poble. Seguim
apostant per dur a terme tot allò que les mesures ens
permetin. Volem mantenir viu l’esperit i la gent, i donem gràcies a aquelles persones que aposten per seguir-nos. •

Un govern d’esquena a la marca Altafulla
Xavier Rofas Gasulla # Regidor No Adscrit

A Altafulla, tothom s’està esforçant per
millorar la nostra marca. Del patrimoni
d’Altafulla tots n’estem meravellats i orgullosos (urbanístic, cultural, comercial,
associatiu), dels atributs d’Altafulla també n’estem molt orgullosos i, a més a
mes, s’hi viu molt bé. En els darrers anys hem viscut desafiaments importants, però Altafulla és Altafulla i té possibilitats per ser exigent en tots els aspectes. En aquest ar-

ticle, volia donar les gràcies a la iniciativa privada, hotelers,
càmpings, hostalers i empreses de serveis perquè és contrastable l’esforç que heu fet i que esteu fent per millorar
els atributs de la marca Altafulla.
Hem rebut molts reconeixements de diferents establiments, en els darrers anys, i seguim rebent-los per la seva
qualitat, i això dona molt de valor a la nostra marca. Certament volem un turisme qualitatiu, no invasiu, respectuós,
familiar i sostenible. Volem que les experiències a Altafulla

siguin les millors. Crec que l’empresa pública local, s’hauria de marcar els mateixos objectius, perquè els esforços i
l’augment de valor, siguin també compartits.
L’excel·lència i l’exigència han de ser compartits i contrastables. L’actitud del govern és la búsqueda exclusiva i
permanent de polítiques subsidiàries, mentre que la iniciativa privada tant o més sensible amb Altafulla es preocupa
de donar valor. Endavant i gràcies a la iniciativa privada per
procurar l’excel·lència a Altafulla. •

Fe d’errades: En l’anterior edició es va cometre un error de maquetació. El titular de l’article d’Alternativa Altafulla no corresponia al seu contingut. On es titulava
“Símbols, màrqueting i apropiacions, el resum de dos anys de desgovern” havia de dir “Ja cau la mascareta”.

Insólito requerimiento de la Generalitat al alcalde de Altafulla
Con fecha 22 de junio pasado, el Departamento de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, ha dirigido un requerimiento
al alcalde-presidente del Ayuntamiento de Altafulla, originado por los desperfectos al Conjunto Histórico Artístico de
Altafulla, a causa del paso de vehículos de grandes dimensiones por la Vila Closa. Aunque el requerimiento tiene su
fundamento legal en la Ley 9/1993, de 30 de septiembre,
del Patrimonio Cultural Catalán, su emisión resulta sorprendente por varias razones. En primer lugar, se trata de un
requerimiento entre administraciones públicas, cuando la

propia administración local, es decir, el Ayuntamiento de Altafulla debería, por iniciativa propia, haber resuelto la problemática a que hace referencia el requerimiento. En segundo
lugar, el requerimiento no lo cursa el delegado de Cultura de
Tarragona, como sería habitual, sino la Dirección General del
Patrimonio Cultural.
De otra parte, el requerimiento recomienda la realización
de un estudio previo de vialidad para la protección de los
Bienes Culturales de Interés Nacional (BCIN) y solicita, con
posterioridad, la aplicación de medidas correctoras, al obje-

to de poder compaginar el funcionamiento diario del municipio con la preservación del conjunto histórico. Pero lo más
sorprendente es la apelación al artículo 69 de la Ley 9/1993,
que establece la posibilidad de imposición de multas coercitivas, en aplicación del régimen sancionador en materia de
protección del patrimonio cultural. Y lo lamentable es que,
en su caso, la multa no la pagará el alcalde, sino todos los
altafullenses.
Jose-Daniel Vila Robert

Entitats

12

Plaça del Pou / núm. 224 / agost 2021

L’Ajuntament destinarà 6.000
euros per a la cura i el benestar
animal amb Hopeland

E

l coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, i la regidora de Protecció
Animal, Inma Morales, es van reunir el passat 23 de juliol amb el grup
de voluntàries de l’Associació Hopeland, que vetlla per la cura i el benestar
animal al municipi. La trobada va servir
per prendre el compromís del consistori amb la col·laboració en el sistema
CER (capturar, esterilitzar, retornar) per
evitar la reproducció incontrolada de fe-

lins i donar una millor qualitat de vida
als gats que viuen als carrers i places
d’Altafulla. Aquesta tasca es du a terme
a la vila des de fa molts anys, i des del
2016 és l’Associació Hopeland la que
se’n fa càrrec.
La seva principal feina és la d’acollir
i socialitzar cadells capturant i esterilitzant els gats, identificar-los amb el xip
corresponent, alimentant-los i vetllar pel
seu benestar animal. Fins ara, era el grup

de voluntàries i l’associació qui es feia
càrrec de les despeses de manutenció i
ara serà el propi consistori qui assumeixi
els costos que sumen uns 6.000 euros
(4.000 per a esterilitzacions; 1.500 per a
l’alimentació i uns 600 de serveis veterinaris).

Les colònies de gats a Altafulla sumen
uns 400 animals, i es localitzen en 17 zones. L’Ajuntament també ha pres el compromís d’uniformar el grup de voluntàries perquè siguin fàcilment identificables
i perquè el veïnat sàpiga quines tasques
estan realitzant. / Foto: Ajuntament •

El mercat ‘Art al carrer’ supera l’èxit de la jornada inaugural

L’

Era del Senyor va acollir el primer dia d’agost
la segona edició del mercat ‘Art al carrer’, del
Cercle Artístic d’Altafulla, que a diferència de la
primera, es va dur a terme en horari de tarda, de 18 a
22 hores, per afavorir l’afluència de visitants sense
haver de patir per les altes temperatures pròpies de
mitjan d’estiu.

El president de l’entitat, Salvador Anton, va
reconèixer que el canvi d’horari “va funcionar molt bé,
ja que ha vingut molta gent” —més de 600 persones
segons l’organització, xifra molt superior a la de la
sessió inaugural del mes de juliol. Això va provocar que
totes les persones implicades finalitzessin la jornada
de manera satisfactòria.
Els visitants van gaudir d’una experiència artística
enriquidora i ben completa. La canalla va participar
en els tallers que es van oferir a la zona de la pineda,
mentre que els adults van apreciar les obres dels
artistes locals a l’exterior de la Pallissa, i van aprendre
“una mica més” sobre l’art amb la conferència que es
va celebrar a l’interior.
L’èxit de la segona edició ha animat als responsables

Reconeixement del CCT al projecte
‘Obrim debat’ impulsat des
d’Altafulla, Creixell i la Riera

i artistes del Cercle Artístic a seguir treballant en la
mateixa línia de cara a la tercera edició, que tindrà lloc
el pròxim 5 de setembre. “És important obrir fronteres
i ampliar l’oferta amb noves propostes cada mes”, va
explicar Isabel Ràfols, una de les organitzadores de la
mostra.
En aquest sentit, Ràfols va remarcar que ‘Art al
carrer’ no només està pensat en termes de venda
d’obra artística sinó que l’objectiu principal és que
el públic s’acosti al fet plàstic sense barreres de cap
tipus. L’entitat decidirà en els propers dies si recupera
l’horari de matí o manté l’horari de tarda. D’altra banda,
el Cercle Artístic va inaugurar el passat 7 d’agost
l’exposició col·lectiva que es pot veure al Museu
Etnogràfic. / Foto: Ajuntament. •

Bona resposta a les excursions
familiars en bicicleta

E

l Consell Comarcal del Tarragonès (CCT) va reconèixer el projecte ‘Obrim debat’ impulsat pels
espais joves d’Altafulla, Creixell i la Riera de Gaià,
donant-lo visibilitat en el videoclip ‘Joves insensats’, realitzat pel conjunt de serveis comarcals de
Joventut de la demarcació de Tarragona per realçar
totes les iniciatives i bones accions que els joves van
fer durant la pandèmia.
Precisament, el vídeo recull les propostes més destacades i diferents que els joves
van dur a terme durant l’època Covid-19. ‘Obrim debat’ és un projecte que va sorgir
en ple confinament amb l’objectiu “d’apropar els espais joves a casa dels joves, a
partir d’un espai de reflexió i de debat”, com va explicar Jesús Cayuela, de Viu Lleure.
La proposta va comptar amb una trentena de joves dels tres municipis, que van debatre sobre alguns dels temes més importants de la nostra societat.
La idea era traslladar aquest projecte a altres espais joves de la demarcació, però
finalment va anar molt més enllà i es va convertir en un recurs pedagògic per als instituts del Baix Gaià i del Tarragonès, fins a arribar a centres de Tortosa, Girona o Lleida.
El vídeo d’homenatge als joves de la demarcació de Tarragona es pot veure a les
xarxes socials del CCT i dels consells que en formen part. En ell hi han participat els
altafullencs Porto Bello de la mà de Tonet Blàzquez, i la vallenca Maria Jacobs, juntament amb Gemma Polo de Roba Estesa i Pol Carranza. / Fragment del videoclip amb
l’altafullenc Tonet Blàzquez. •

L

a nova proposta de la regidoria de
Turisme, que encapçala l’edil Natalia
Sanz, està sent ben rebuda per al públic
familiar. Es tracta de les excursions familiars en bicicleta per conèixer els camins del
municipi, que van començar el passat 6 de
juliol. L’objectiu és atendre a la demanda
de moltes famílies que “durant anys demanaven rutes per recórrer en bicicleta, però
tenien por d’anar sols”, va explicar llavors
la tècnica de Turisme, Núria Barba.
Després d’unes setmanes d’experi-

ència, la iniciativa ha estat ben acollida
per un públic que aprecia el territori i que
“gaudeix d’Altafulla d’una forma diferent”. L’activitat és gratuïta i s’organitza
tots els dimarts i dijous, a partir de les
19h, amb sortida des de l’Oficina de Turisme, a la plaça dels Vents del Barri Marítim. La durada de l’excursió és d’unes
dues hores, i cadascú ha de venir amb el
casc i la bicicleta, aigua, i el més important, ganes de gaudir. / Foto: Turisme
d’Altafulla •

Breus
Torna ‘Obert x Vacances’ a Altafulla Ràdio
El programa ‘Obert x Vacances’ ha tornat aquest estiu a més de 50 ràdios locals de
Catalunya. Després de l’èxit de la primera edició, que enguany ha rebut una menció
de qualitat als Premis Ràdio Associació, aquest espai de col·laboració es pot escoltar
des del 19 de juliol, de dilluns a divendres, entre les 9 i les 11 del matí. L’estudi central
està a Ràdio Ciutat de Badalona, on el periodista Carles Carvajal repeteix com a

presentador titular. Enguany El Prat Ràdio assumeix la producció i les coordinadores
territorials són Cugat Mèdia, EMUN FM Ràdio, Ràdio l’Escala i Altafulla Ràdio, amb
la periodista Carol Cubota. Ràdio Ciutat de Tarragona es fa càrrec dels continguts
per xarxes socials i de gestionar la comunitat digital del programa. En l’espai, però,
hi participen periodistes d’una cinquantena de ràdios locals d’arreu del país. •

Plaça del Pou / núm. 224 / agost 2021

Obres a l’estació de trens
d’Altafulla per al tercer fil

A

dif va iniciar a
mitjan de juliol
els nous treballs per connectar el
Port de Tarragona i el
corredor mediterrani
amb el tercer fil. Els
treballs han de permetre avançar en el
projecte d’instal·lació
del tercer fil entre Castellbisbal i Vila-seca.
Amb aquesta obra,
l’àrea industrial i el
Port de Tarragona tindran connexió directa
en ample internacional
amb Europa.
Segons l’organisme estatal, això permetrà reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i els costos de transport, potenciant la competitivitat
d’aquest àmbit. Per exemple, a l’estació d’Altafulla, s’ha executat l’ampliació
de la plataforma de la via 4 i les instal·lacions per l’ampliació del pas inferior.
Mentrestant, a Torredembarra, s’ha realitzat el premuntatge dels aparells de via
mixtes per la nova configuració de vies així com l’ampliació de plataforma de
la via 4.
Més enllà del Baix Gaià, els treballs es concentren en el tram Sant Vicenç de
Calders-Nus de Vila-seca, on ja s’han muntat quinze aparells de via a les estacions
de Tarragona, Tarragona Classificació i Tres Camins, s’ha iniciat la instal·lació del
tercer fil i s’ha renovat la catenària, així com les travesses a Tarragona Classificació
i trajectes. També s’han adaptat les vies i les andanes de l’estació de de Vila-Seca,
segons la nova configuració amb la instal·lació de quatre aparells de via mixtos, a
més d’altres operacions a la capa de balast en determinats punts del tram. •

Infraestructures

13

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
112

Emergències
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
Escola La Portalada
Plaça la Portalada s/n

Centre de Salut
Atenció al públic (977 65 60 07):

977 65 19 69
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

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)

Transport per a la gent gran

977 65 03 23

ESCOLA ROQUISSAR

•

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

•

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

Deixalleria de Torredembarra
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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

977 65 02 63
977 65 01 58

Horaris:

Estació de Servei

977 65 22 54

Farmàcia Susana Domingo

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

CÀRITAS PARROQUIAL

629 55 79 45

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

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 14h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Imperial
Tarraco
23:55
01:30
03:00

04:58

05:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dissabtes feiners

Període temporada alta
(alteracions per la Covid-19)

Altafulla / Bcn
Sortida Altafulla:
De dilluns a diumenges i
festius: 09.05 h
Bcn / Altafulla
Sortida Barcelona:
De dilluns a diumenges i
festius: 17.20 h
Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

Contenidors de piles

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

AUTOBUSOS

Altf/Bcn

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

Altafulla
/ Tarragona

Pl. Imperial
Tàrraco

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

AUTOCARS

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

Aiguamolls
del Gaià

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

RENFE

Club Marítim

977 65 15 89
648 14 57 56

Aiguamolls
del Gaià

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

Altf/Tgn

Parròquia S. Martí

Protecció Civil

Pl. Imperial
Tàrraco

Pediatria I INFERMERIA PEDIÀTRICA:

977 65 10 85

IES ALTAFULLA

• 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

De dilluns a divendres (matí): de 8 a 13 h
Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
Dilluns/tarda i dimecres/matí
Dra. CARME RIQUELME /

Autobusos
nocturns

L12

Altafulla - Tarragona

Recaptació Municipal (Ajunt.)
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Transports

Tarragona - Altafulla

977 65 00 08

v

Feiners

Ajuntament (Plaça del Pou, 1)

• Serveis Socials · Atenció al públic
Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
Educador Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
• Biblioteca Municipal D’ALTAFULLA
C. Vinyet, 1. Baixos
Horari d’estiu: de dilluns a divendres de les 10 a les 14 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

Dissabtes

(

Diumenges i festius

TELÈFONS I ADREÇES

Serveis Municipals

Diumenges i festius

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

De dilluns a divendres
Torredembarra
Oficina Carrer Muralla

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

Temperatura màxima

30,8 °C

dia 25

Mitjana mensual temp. màx.

28,7 °C

Temperatura mínima

13 °C

dies 13 i 14

Mitjana mensual temp. mín.

18,1 °C

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

Pluja màxima

10,5 mm

dia 31

Total pluja recollida

10,5 mm

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

Patrimoni
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L’Arxiu municipal digitalitza documents
de la dècada dels anys 30 en la
commemoració de la Segona República

E

n el marc dels actes de la commemoració dels
noranta anys de la Segona República, l’Ajuntament d’Altafulla ha presentat la digitalització
d’uns documents custodiats a l’Arxiu municipal, que
daten del anys 30 del segle passat.
Es tracta d’una valuosa informació que aporta
coneixement sobre la Segona República i que s’ha
digitalitzat per permetre l’accés lliure a la ciutadania.
Els documents digitalitzats són els Llibres d’Actes

del Ple municipal i de la Comissió Permanent, un
total de sis llibres que comprenen els anys 1928 i
1940. També s’ha digitalitzat l’Expedient de les eleccions municipals a Altafulla de l’any 1934.
El Llibre d’Actes del Ple municipal és un document
que recull la transcripció, realitzada pel secretari de
l’ajuntament, de les actes aprovades pel consell plenari. Aquests llibres són una de les sèries documentals més importants produïdes pels ajuntaments
“perquè donen testimoni de totes les decisions que
duu a terme la corporació local, com ara obres, aprovació de pressupostos, subvencions, etc.”, ha explicat l’arxivera municipal, Patricia Terrado.
Pel que fa al Llibre d’Actes de la Comissió
Permanent, en aquest cas es troben redactades
dins del mateix llibre d’Actes del Ple. La Comissió
Permanent és una comissió, creada segons la legislació, per tractar altres qüestions que no es deliberen en Ple i per tal de diversificar alguns temes
municipals.
L’altre document digitalitzat consisteix en l’Expedient d’eleccions municipals de l’any 1934. El
dia 14 de gener de 1934 es van celebrar les eleccions municipals a Catalunya, un fet que marcaria la
història recent, ja que suposava la substitució dels
ajuntaments catalans existents, l’adveniment de noves dinàmiques socials i polítiques i una de les fites
més importants, i és que per primer cop en la història
les dones accedien al sufragi universal.
Aquests documents permetran conèixer més el
període de la Segona República en clau local i
alhora aproparan a investigadores i investigadores a
accedir a un important testimoni històric de la història d’Altafulla. Els documents es poden consultar a
l’espai web de l’Arxiu Municipal al portal de l’Ajuntament d’Altafulla: https://www.altafulla.cat/serveis/proximitat/arxiu-municipal-altafulla. •
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Les Eres tornaran a omplir-se
de la millor artesania a la 23a Fira
d’Artesans

E

l Col·lectiu d’Artesans
i la Regidoria de
Turisme ja ho tenen tot
a punt per celebrar la
23a
Fira
d’Artesans,
després que no es
pogués celebrar l’any
passat per la situació
pandèmica. Es tracta
d’una de les mostres
més compromeses amb
l’artesania
tradicional
i contemporània, que se celebra a la zona de les Eres
del Castell, i que enguany ho farà els dies 12, 13, 14 i
15 d’agost, de 18 a 24 hores. L’edil de Turisme, Natalia
Sanz, ha celebrat la seva organització “després d’haver-la
cancel·lat l’estiu passat per la pandèmia” i s’ha mostrat
orgullosa de tornar a comptar “amb una de les activitats
d’estiu que més promocionen Altafulla arreu del país”.
En consonància al context sanitari, la mostra ha hagut
d’adaptar-se a les mesures de seguretat per la Covid-19.
El representant del Col·lectiu d’Artesans, Diego Spano,
ha assegurat que “s’han pres estrictament totes les
mesures que recomanen les autoritats sanitàries per
a què artesans, paradistes i visitants se sentin segurs i
tranquils”. Així, la mostra passa de les 120 parades al
centenar, el que significa un 30% menys que en l’edició
2019. Un 15% d’aquests correspondran a artesans
locals. El programa complet es pot consultar a www.
artesansaltafulla.com.
Quant a l’aparcament, es mantenen les 400 places
d’estacionament. La fira estarà tancada perimetralment
amb dues entrades i dues sortides per als visitants. Serà
obligatori l’ús de mascareta, distància de seguretat i
gel hidroalcohòlic. S’eliminen les zones infantil i l’Era dels
Castellers. No es podrà ni beure ni menjar ni fumar en
tota la mostra, a excepció de les zones habilitades al Camí
de l’Ermita i a la gespa del Castell. / Foto: A.J. •

