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  en minoria i altres assumptes  

La dimissió de la regidora socialista Inma Morales ha provocat 
que l’actual equip de govern a l’Ajuntament d’Altafulla, format 

pels cinc regidors de l’EINA i l’edil d’Ara Altafulla, estigui en mino-
ria al Ple. Tot sembla indicar que cap grup polític té la intenció de 
formar una alternativa de govern, ni que l’actual executiu incorpori 
nous socis, per tant, queden dos anys de mandat que han d’estar 
marcats pel diàleg, la negociació i el consens pel bé d’Altafulla. 
Un nou curs que comença doncs amb un govern en minoria, una 
majoria a l’oposició encapçalada per Alternativa Altafulla i dos anys 
de mandat on, des de l’executiu local, caldrà cercar acords per 
aprovar els pressupostos del 2022 i 2023, i altres projectes com 
la residència o centre de dia per a la gent gran, el pla urbanístic de 
Safranars, entre d’altres. A això se li suma la carrera inevitable dels 
grups polítics de cara a les eleccions municipals del 2023. Caldrà 
doncs confiar en el temps i veure com evoluciona, o no, tot plegat.

Aquest curs no només ha començat amb un gir polític evident, sinó 
amb la bona notícia de la retirada dels blocs de formigó a la rotonda 
d’accés a l’autopista AP-7 a Torredembarra i l’alliberament de peat-
ges d’aquesta via, un fet desitjable per la gran majoria de població, 
administracions locals i entitats veïnals, especialment la de Brises del 
Mar que, després de tres anys, podran tornar a la normalitat viària i 
poder circular cap a Altafulla o cap a Torredembarra sense fer cap 
‘viacrucis’ com fins ara. Queda pendent però, conèixer el termini per 
a la transformació del tram de l’N-340 entre la Mora i Torredembarra 
en autovia amb la construcció d’un segon carril en cada sentit, així 
com també saber si en un futur es tornarà al copagament de vies 
ràpides tenint en compte la pèrdua d’ingressos de les administraci-
ons locals per les quals transcorren les autopistes, i principalment, 
pel cost de manteniment que tenen, enteses com a vies ràpides, i 
que se xifra en 80.000 euros per quilòmetre a l’any. Ara, però, és 
moment de viure i gaudir de les festes. Visca La Petita! •

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.
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l’eina-eRc i ara altafulla governaran en minoria

La recent dimissió de la fins ara ter-
cera tinent d’Alcalde i regidora de 
Via Pública i Mobilitat, Gent Gran i 

Protecció Animal, Inma Morales (PSC), 
ha provocat que l’actual equip de govern 
a l’Ajuntament d’Altafulla, format pels 
cinc regidors de l’EINA-ERC i la regidora 
d’Ara Altafulla, es quedi en minoria en el 
plenari municipal que, des de principis 
d’aquest mandat, ha passat d’onze a 
tretze regidors. 

La regidora socialista va explicar que 
no va prendre la decisió de sortir del go-
vern només per una qüestió –el canvi de 
sentit de circulació de l’últim tram del 
carrer de Dalt, sinó que “ha estat un cú-
mul de circumstàncies i que s’ha sentit 
poc escoltada”. Segons Inma Morales, 
les discrepàncies principals passen pel 
nou pla de gestió de la platja, el projecte 
urbanístic per a la zona de Safranars, i 
especialment, el fet que “no li consultes-
sin accions que tenen a veure amb les 
regidores que encapçalava” com per 
exemple les recents intervencions al car-
rer de Dalt.

Per la seva banda, els coalcaldes 
Jordi Molinera i Alba Muntadas van la-
mentar la decisió i han assegurat que no 
han interferit en les tasques de les 
altres àrees i que sempre han deliberat 
per arribar a consensos. En tot cas, han 
valorat positivament aquests dos anys 
de mandat compartits. Tot i la sortida 
de Morales del govern, l’actual equip 
no contempla ampliar-lo amb altres re-
presentants del Ple, i asseguren que el 
Pla d’Acció Municipal continua vigent i 
seguiran treballant amb els objectius de 
principi de mandat. Durant els pròxims 
dies reestructuraran les diferents àrees 

del consistori entre els sis regidors de 
l’actual executiu local.

Per contra, l’oposició descarta una 
moció de censura. De fet, el partit majo-
ritari a la bancada de l’oposició és Alter-
nativa Altafulla, que ha assegurat que no 
tenen intenció d’entrar al govern local 
i que seguiran treballant des de l’oposició 
amb la mirada posada en el 2023. AA la-
menta la situació viscuda al consistori en 
un moment, segons van transmetre en 
un comunicat de premsa, on cal “treba-
llar per acabar amb l’incivisme i complir 

amb les propostes promeses per l’actual 
equip de govern”. Cal recordar que AA i 
l’EINA-ERC ja van compartir govern en 
l’anterior mandat, i va acabar amb el tren-
cament de l’acord per altres discrepànci-
es com la remodelació de Via Augusta i la 
conversió de la Violeta en auditori. 

En aquest context, l’equip de govern 
de l’Ajuntament d’Altafulla només es po-
dria ampliar amb l’entrada de Junts per 
Altafulla. Una situació que no es donarà 
si el regidor no adscrit, Xavier Rofas, que 
es va presentar a les eleccions per Junts, 

però després se’n va desmarcar per ser 
més de l’òrbita del PDeCAT, tornés l’acta 
de regidor, fent cas també a les declara-
cions que tant Hèctor López Bofill (Junts) 
i Xavier Rofas (no adscrit) han expressat 
aquestes darreres setmanes. 

Per tot això, l’equip municipal format 
per cinc regidors de L’EINA-ERC i una 
d’Ara Altafulla governaran amb minoria 
i hauran de buscar consensos amb la 
resta de regidors i regidores del Ple per 
tirar endavant els projectes principals del 
municipi.•

Imatge d’arxiu del govern segellat el 2019 amb Inma Morales al costat de la coalcaldessa Alba Muntadas. / Foto: A.J.
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Els canvis al carrer de Dalt afavoreixen la pacificació del trànsit

oberta la convocatòria per cobrir 
quatre places fixes a la plantilla de la 

Policia local

El Butlletí Oficial de la Província de Tar-
ragona (BOPT) va publicar el passat 

17 d’agost l’oferta de quatre places fixes 
per reforçar la plantilla de la Policia Local 
d’Altafulla. El procés de selecció perme-
trà d’una vegada per totes, que el cos 
policial compti amb els 21 efectius 
que li pertoca per les característiques del 
municipi, amb més de 5.000 habitants. 

Des del consistori fa mesos que tre-
ballen per regularitzar la situació de la 
plantilla de la policia a partir de la crea-
ció de places fixes. Com va remarcar el 
coalcalde Jordi Molinera, aquesta és una 
voluntat que pretenen estendre a totes les 
àrees, que estiguin en la mateixa situació. 

Les quatre places que ara surten 
a concurs, fins ara s’ocupaven amb 
agents interins. Per aquest motiu, els 
policies que les ocupaven sempre mar-
xaven a la cerca d’una plaça fixa en una 
altra comissaria, com ha remarcat el cap 
de la Policia Local, Jordi Gil, en més 
d’una ocasió.

El cos policial va patir diverses baixes 
abans de l’estiu, la qual cosa els va obli-
gar a demanar que es contractessin cinc 
agents de manera interina, on ara s’obre 
la possibilitat a aspirar a una plaça fixa 
abans d’esgotar l’estada a Altafulla. 

Les quatre places que surten a con-
curs són de categoria agent de proximi-
tat, Grup i Subgrup de funció C2. La se-
lecció dels aspirants es farà pel sistema 
de concurs oposició lliure, que consta 
d’una primera fase d’oposició, una se-
gona de valoració dels mèrits al·legats, 
i una tercera d’entrevista d’aptituds i 
capacitats, seguides d’un període de 
pràctiques. 

Les persones que aspirin a les quatre 
places de la Policia Local d’Altafulla, han 
de presentar una sol·licitud de participa-
ció en la qual manifestin que reuneixen 
tots els requisits exigits en les bases de 
la convocatòria. Les sol·licituds s’han de 
presentar al Registre General de l’Ajunta-
ment fins el dimarts 14 de setembre.•

L’Ajuntament d’Altafulla ha exe-
cutat una nova actuació que ha 
de permetre reduir el trànsit de 

vehicles per la Vila Closa i retornar bona 
part del seu espai públic als vianants. 
Es tracta del canvi de sentit de la circu-
lació en el carrer de Dalt en el seu tram 
final, el que comprèn des del carrer de 
les Escoles fins al carrer Marquès de Ta-
marit.

D’aquesta manera els vehicles que 
circulen per aquesta última via ja no 
poden pujar cap al carrer de Dalt, tot 
usant la rotonda sinó que han de con-
tinuar cap a altres accessos si desitgen 
anar, per exemple, cap a la zona de Les 
Eres i el Castell.

Com va explicar la coalcaldessa i re-
gidora d’Urbanisme, Alba Muntadas, la 
mesura respon a la necessitat de “paci-
ficar el trànsit a la Vila Closa, fent que hi 
hagi la mínima circulació possible”. 
Igualment s’evita l’excés de velocitat 
que s’havia detectat al carrer, on sovint 
els vehicles avançaven directament des 

de Marquès de Tamarit fins al Corraló 
de l’Espinac, en línia recta a una veloci-
tat elevada.

L’actuació ha permès traslladar la 
zona d’aparcaments a l’altre cantó del 
carrer, d’aquesta manera es facilita l’ac-
cés als aparcaments i guals particulars 
dels veïns. També cal tenir en compte 
que s’ha eliminat l’estacionament en el 
tram superior del carrer de Dalt per gua-
nyar espai per als vianants i les zones 
de càrrega i descàrrega s’han habilitat 
com a zones de dinamització comercial, 
que permeten deixar-hi el cotxe un mà-
xim de 15 minuts. 

Així mateix, a la nit estarà terminant-
ment prohibit deixar-hi el vehicle esta-
cionat, com sí que passava fins ara, ja 
que les zones habilitades eren les de 
càrrega i descarrega comunes. Abans 
de dur a terme l’actuació, i abans de 
l’estiu, es va comptabilitzar la freqüèn-
cia de pas de vehicles pel carrer i que 
ara, un cop feta, s’ha comprovat la re-
ducció de circulació de vehicles, tot i 

que s’esperarà unes setmanes a donar 
a conèixer els resultats. 

Muntadas ha explicat que aquesta 
és una actuació inicial que ha de deri-
var, abans de finalitzar el mandat, en 
una “reforma del carrer en conso-

nància amb el que ja es va fer al carrer 
de Baix, seguint el Pla Director de la 
Vila Closa amb la intenció d’adequar 
els espais per a ús preferent dels via-
nants”. •

la Biblioteca municipal d’altafulla aviat comptarà amb un nou espai a l’exterior de les instal·lacions. 
L’Ajuntament hi ha arranjat un jardinet, que es convertirà en un punt de lectura a l’aire lliure, ideal 

en el context de pandèmia actual, i en el qual en el futur també es podran fer altre tipus d’activitats, tal 
i com va manifestar la regidora de Cultura, Gemma maymó. 

Les millores s’han concretat en la instal·lació d’unes veles d’ombra impermeable feta de polièster, 
anti-humitat, floridura i taques, molt semblant a les que ja s’han col·locat aquest estiu a la Piscina 
municipal, i que compten amb una llarga durabilitat. a més, l’espai del jardinet compta amb bancs, taula 
de pícnic i d’altres elements. 

també podria comptar amb un tancament perimetral que faci més visible aquest nou espai annex, 
la qual cosa hauran de decidir entre la regidoria de Cultura i els tècnics municipals. El cost de les veles 
ha estat de 13.995 € sense IVA, inclosa l’excavació i la instal·lació d’aquestes. •

 la Biblioteca Municipal comptarà amb un nou espai de lectura a l’exterior
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Els blocs de formigó d’estil ‘New Jersey’ instal·lats a 
la rotonda d’accés a l’AP-7 a Torredembarra ja són 
història. La matinada del passat 31 d’agost van ser 

retirats pels operaris, una acció celebrada per l’Ajunta-
ment d’Altafulla i d’altres administracions locals del Baix 
Gaià, i especialment, pel veïnat de la urbanització Brises 
del Mar, que des del 2018 en van reclamar l’eliminació 
en una trentena de concentracions en aquest punt. 

De la mateixa manera que els veïns i les veïnes de Bri-
ses, el coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, va aplaudir la 
decisió de la Subdelegació del govern espanyol a Tarra-
gona, encapçalada per Joan Sabaté, en retirar aquestes 
barreres, compromís que va prendre el subdelegat amb 
els alcaldes del Baix Gaià en una reunió que van mante-
nir el novembre de 2019 (a la foto) un cop s’alliberés de 
peatges l’autopista AP-7.

Molinera ha recordat que es tracta d’una demanda 
llargament reivindicada tant pels ajuntaments del Baix 
Gaià com pels veïns i les veïnes, especialment, del nu-
cli urbà de Brises del Mar, i d’“una imposició del govern 
espanyol gens compartida pel territori que mai s’hauria 
d’haver pres” pels greuges que significava en la mobilitat 
entre municipis de la subcomarca, i principalment per la 
connectivitat del veïnat de Brises amb el nucli històric d’Al-
tafulla. Malgrat la bona notícia, el coalcalde d’Altafulla ha 
lamentat que es prengués la decisió d’instal·lar aquests 
blocs “d’esquena al territori” tenint en compte que des 
dels ajuntaments i les entitats veïnals, especialment de 
Brises de Mar, “havien expressat la seva disconformitat”.

Per la seva banda, els veïns de la urbanització Brises 
del Mar d’Altafulla s’havien queixat des de la col·locació 
dels blocs de formigó que els canvis implementats a la 
rotonda els perjudicaven. De fet, no els permetia anar 

des de la urbanització directament cap a Altafulla o Tor-
redembarra, sinó que s’havien de desviar uns dos quilò-
metres per l’N-340. 

Una de les veïnes de la urbanització Brises del Mar i 
membre de l’associació de veïns, l’atleta Maria José Ca-
rabante, va celebrar també la recuperació de la circula-
ció original de la rotonda. Segons va indicar, “ha estat 
un calvari perquè vivim a Altafulla però estem més a prop 
de Torredembarra i cada dia passem tres o quatre ve-
gades per la rotonda”. Segons Carabante, cada vegada 
perdien entre deu i quinze minuts, en funció del trànsit. 
A més, durant els tres anys de lluita veïnal van denunciar 
que la sinistralitat es va incrementar. 

Tant ajuntaments del Baix Gaià com els mateixos veïns 
de Brises, creuen que amb l’aixecament dels peatges i 
la recuperació de la “normalitat” de la rotonda no s’incre-
mentarà gaire el trànsit a la zona. De fet, molts conductors 
que viatjaven per l’AP-7 sortien de l’autopista i hi tornaven 
a entrar per Torredembarra per obtenir la bonificació per al 
tram entre la localitat torrenca i Salou. També molts cami-
ons que tenien origen o destinació a Tarragona acabaven 
fent servir el peatge de Torredembarra per incorporar-se o 
sortir de l’AP-7, fet que incrementava el trànsit en aquest 
punt. Consideren que amb tot això, es permetrà la des-
congestió de l’A-7 i l’N-340 i es millorarà la connexió i 
mobilitat entre els municipis del Baix Gaià.

alTaFUlla deixaRà d’ingRessaR 68.000 
eURos PeR l’aP-7
Els consistoris rebien ingressos anuals en concepte d’IBI 
i que percebien perquè l’autopista passava pel seu terme 
municipal. Qui més  rebia era Tarragona, que ingressava 
533.000 € pels prop de dotze quilòmetres d’autopista, 

mentre que Altafulla n’ingressava uns 68.000, pel gaire-
bé quilòmetre i mig d’AP-7 que passa pel municipi. Ara, 
amb l’alliberament de peatges, aquests diners deixaran 
d’ingressar-se. 

En una altra línia, el govern espanyol està valorant la 
possibilitat d’incorporar un nou accés a l’AP-7 des de La 
Móra. De moment es tracta d’un projecte en fase molt 
inicial en què s’està estudiant l’impacte mediambiental 
d’aquesta hipotètica nova infraestructura. A hores d’ara 
tampoc es contempla la possibilitat d’incrementar el 
nombre d’àrees de serveis al llarg d’aquestes vies, tot i 
que alguns transportistes així ho havien demandat.

Més enllà de la possibilitat d’ampliar de dos a tres 
carrils alguns trams de les vies, sobre la taula hi ha altres 
qüestions. El govern espanyol ja està estudiant possi-
bles formes per finançar-ne el seu manteniment, posant 
la mirada en els models que ja s’estan aplicant en altres 
països de la comunitat europea. En aquest sentit, a curt 
termini el manteniment ja està garantit, però des de la 
subdelegació de Tarragona recorden que, d’alguna ma-
nera o altra, les autopistes s’han de finançar. •

5Infraestructures

ajuntament i veïns celebren la reobertura de la rotonda a l’aP-7
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El pròxim 13 de setembre, un total 
de 1.205 alumnes començaran 
el nou curs escolar 2021-2022 a 

les escoles de la Portalada, El Roquissar 
i l’Institut d’Altafulla. D’aquesta manera, 
es donarà inici a les classes del segon 
cicle de l’educació infantil, l’educació pri-
mària, l’educació secundària obligatòria i 
el batxillerat.

L’institut d’altafulla comptarà en 
aquest curs amb un total de 595 alum-
nes, 462 a l’Educació Secundària Obli-
gatòria, i 133 al Batxillerat. Pel que fa 
a l’escola la Portalada, començarà el 
nou curs amb un total de 421 alumnes, 
repartits en 131 a l’educació infantil, i 
290 per a l’educació primària. I quant a 
l’escola el Roquissar, comptarà amb 
un total de 189 alumnes, 56 a l’educació 
infantil, i 133 a l’educació primària. 

La regidora d’Educació, Gemma 
Maymó, ha destacat que les instal·la-
cions ja estan a punt per rebre tot 
l’alumnat d’Altafulla el pròxim 13 de 

setembre. Durant l’estiu, la Brigada 
Municipal s’ha encarregat d’arranjar els 
patis i posar a punt la jardineria que em-
belleixen les instal·lacions, s’ha realitzat 
un repàs de pintura, sanitaris i diferents 
desperfectes, alguns per actes vandà-
lics, que s’han reparat, i concretament 
a la Portalada (a la foto) s’ha continuat 
amb la instal·lació de la tanca perimetral 
a l’escola.

Les vacances de Nadal es fixen del 
23 de desembre de 2021 al 7 de gener 
de 2022, mentre que les de Setmana 
Santa se celebraran de l’11 d’abril al 18 
d’abril de 2022. El 22 de juny acabaran 
les classes a tots els centres, llevat de 
les dels ensenyaments de règim especial 
i les de la formació professional, que ho 
faran d’acord amb la seva programació 
acadèmica.

Les proves extraordinàries de 
l’educació secundària obligatòria es fa-
ran del 17 al 22 de juny de 2022. Les 
proves extraordinàries del 1r curs de 

batxillerat, dels cicles formatius d’ense-
nyaments esportius i d’arts plàstiques i 
disseny i, quan escaigui, dels cursos de 
formació específics d’accés als cicles 
formatius es faran del 2 al 6 de setem-

bre de 2022. Per als cicles formatius de 
formació professional i el 2n curs de bat-
xillerat les proves extraordinàries es faran 
el mes de juny, després de les proves or-
dinàries. / Foto: Ajuntament d’Altafulla •

Més de 1.200 alumnes començaran el nou curs escolar

Uns 400 infants gaudeixen dels casals d’estiu

Més de 400 infants han gaudit 
aquest estiu amb els casals orga-

nitzats a Altafulla. El mateix coalcalde 
i responsable de l’Àrea de Joventut, 
Jordi Molinera, va acompanyar als més 
menuts de la vila al casal d’estiu ‘Gaià i 
les boles de Drac’ en el seu darrer dia 
d’activitats on va comprovat in situ els 
jocs i la diversió que van compartir des 
del passat 28 de juny a les instal·lacions 
del col·legi La Portalada.

L’edil de Joventut es va mostrar or-
gullós de la feina feta en aquest casal, 
així com també en el que s’ha dut a 

terme al pavelló poliesportiu de la mà 
del Consell Esportiu del Tarragonès i la 
regidoria d’Esports de l’Ajuntament, en-
capçalada per l’edil Àlex Cañans. “Més 
de 200 famílies han confiat en els 
casals d’estiu que organitza l’Ajunta-
ment”, una xifra prou significativa tenint 
en compte que el municipi compta amb 
una població de més de 500 infants, 
d’entre 3 i 12 anys, edats que compre-
nen els usuaris d’aquest tipus d’activi-
tats.

Concretament, el casal d’estiu ‘Gaià 
i les boles de Drac’ va comptar amb un 

total de 102 nens i nenes. Per Jesús 
Cayuela, coordinador de l’entitat Viu 
Lleure, encarregada d’aquest campus, 
“el casal ha estat molt ben rebut per 
part dels infants i les seves famílies on 
moltes d’elles han repetit l’experièn-
cia en més d’una setmana d’acollida”. 
El casal, a més, no va patir cap contagi 
per la Covid-19. Per la seva banda, el 
campus ‘Un món de jocs tradicionals’, 
dirigit tècnicament pel Consell Esportiu 
del Tarragonès, va acollir més de 300 
infants de finals de juny a principis de 
setembre. / Foto: Ajuntament •

RePRenen les acTiViTaTs al 
PaVelló PoliesPoRTiU
des del passat 6 de setembre, 
es van reprendre les activitats al 
pavelló poliesportiu d’altafulla amb 
l’horari habitual, de 9 a 22 hores 
interrompudament. les activitats dirigies 
se centren en l’aeròbic fitness, el cardio 
boxing, la musculació, tonificació, i el 
circuit fitness. El protocol anti-covid és 
el mateix que s’utilitzava durant el mes 
de juliol. el registre per a les activitats 
dirigides s’han de concretar a través 
del monitor david marmesat,  i la sala 
de musculació a través de la web de 
l’ajuntament, a cita prèvia. en cas de no 
apuntar-vos a l’aplicació pel motiu que 
sigui, serà obligatori registrar-vos cada 
vegada que arribeu al poliesportiu i en 
cas que l’aforament estigui complet, 
no es podrà entrar. Cal recordar que 
per la sala de musculació és obligatori, 
tovallola, guants i mascareta. la 
regidoria d’esports està treballant per 
poder oferir noves activitats a partir 
de l’octubre. a partir d’ara els dimarts 
i els dimecres de 19.30 a 20.30 hores 
hi haurà mitja pista lliure destinada a 
les activitats dirigides pels dies que no 
es pugui fer a l’exterior. de moment al 
setembre les activitats començaran 
a les 19 hores. Cal destacar que s’ha 
renovat la tapisseria de les màquines de 
la sala de musculació i s’ha adquirit nou 
material per a les activitats dirigides. • 

 Breus
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altafulla i Tarragona sumen esforços per protegir la plana del 
Vinyet i la desembocadura del riu gaià

La preocupació per la preservació 
de l’entorn natural de la plana del 
Vinyet i la Roca del Gaià va ser 

l’eix d’una trobada que es va celebrar 
el passat 12 d’agost a l’Ajuntament de 
Tarragona entre la consellera de Medi 
Ambient de la ciutat, Eva Miguel i la co-
alcaldessa i regidora de Medi Ambient 
d’Altafulla, Alba Muntadas. 

Durant la reunió es van abordar 
temes rellevants com ara la preserva-
ció d’aquest entorn ubicat al límit del 
terme municipal de Tarragona amb Al-
tafulla i la necessitat de tirar enda-
vant el projecte de renaturalització 
dels terrenys adquirits recentment per 
la Generalitat de Catalunya, en aques-
ta zona, l’antiga central elèctrica. En 
aquest sentit, les dues responsables 
polítiques van destacar la seva intenció 
de trobar-se de manera conjunta amb 
el director general de Medi Natural de 
la Generalitat, titular de gran part de les 
hectàrees, per tal de fixar i acordar el 
pla de desenvolupament de la zona així 
com la creació d’una comissió tècnica 
política que vetlli per les línies de treball 
necessàries al voltant de la platja del 
Vinyet. Igualment es vol reforçar la col-
laboració amb les entitats ecologistes 
del territori com ara l’Associació Medi-
ambiental La Sínia.

Eva Miguel va assenyalar “la necessi-
tat que des de la Generalitat s’adquireixi 
el compromís ferm amb aquest entorn 
tan valuós i a la vegada tan fràgil per als 
nostres municipis”. També la coalcaldes-
sa d’Altafulla, Alba Muntadas, va remar-
car que “cal que aquesta gestió es faci 
amb la col·laboració del territori per tal 
de consolidar el sentiment de per-
tinença que els nostres ciutadans tenen 
de l’espai”. Muntadas també va recordar 
que la platja del Vinyet forma part del pla 
de gestió de la platja d’Altafulla ja que es 
té en compte la morfologia de la zona en 
la seva globalitat. És un espai que, tot i 
ubicar-se en terme municipal de Tarra-
gona, és principalment freqüentat per 
veïns i veïnes d’Altafulla. 

consens PeR la designació 
de la conca del gaià i la seVa 
deseMBocadURa coM a PaRc 
naTURal 
D’altra banda, les dues edils van acor-
dar donar un pas endavant per demanar 
de manera conjunta, amb el vistiplau de 
la resta d’ajuntaments del territori, que 
la Conca del riu Gaià i la seva desem-
bocadura siguin declarats Parc Natural 
dins la xarxa d’espais naturals pro-
tegits de Catalunya. “Des de fa molts 
anys, l’entitat ecologista La Sínia està 

treballant generant consciència sobre 
aquest paratge amb els ajuntaments 
de la zona i ara ens cal un paraigua 
conjunt per fer realitat aquest projecte 
de territori”, i va insistir: “Donat el con-
sens del territori en aquest tema, des 
de Tarragona i Altafulla volem contribuir 
a generar l’espurna necessària que fa-
ciliti que sigui una realitat. És per això 
que des de Tarragona impulsarem la 
redacció del projecte de la mà de la 
sínia, buscant la complicitat de la res-
ta de consistoris de la Conca del Gaià, 
per tal que posteriorment s’elevi a la Di-
putació de Tarragona i, finalment, a la 
Generalitat de Catalunya”. 

També es van abordar altres temes 
comuns com ara l’estudi d’un proto-
col conjunt per a la gestió dels movi-
ments de sorra d’una platja a l’altra i 
la creació d’un únic punt de custòdia de 
niu de tortuga babaua que englobi totes 
les platges i que pugui acollir qualsevol 
niu que s’instal·li en alguna de les plat-
ges d’ambdues localitats. Altres de les 
qüestions abordades van ser les millores 
en la neteja de les platges prioritzant els 
sistemes manuals per sobre dels ma-
quinaris o les millores en la coordinació 
entre les dues ciutats en cas de botellots 
com els viscuts aquest estiu als terrenys 
del Vinyet. •
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Concert del cicle 
‘Altafujazz’ amb 
‘Belen Bandera 
quartet’ a la Pa-
llissa de l’Era del 
Senyor. / Foto: 
Ajuntament

Més d’un centenar de persones van gaudir de la 23a Nit de Piano i Poemes a la plaça de l’Església, que va comptar al piano amb Maria Figa; a la guitarra i a les veus, amb Agustí Martí i Òscar i Maria 
Vidal, i els rapsodes Sílvia Amigó, Joana Badia, Fonxo Blanc, Jaume Calatayud, Joan Carnicer, Alan Medina, Jessi Neuquelman, Manuel Rivera, Carlos Terrón i Anna Tomàs. / Foto: Ajuntament
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A bord del vaixell Calypso amb la banda musical ‘The Penguins’ van presentar el seu darrer àlbum a la plaça Consolat de Mar on la canalla i pares i mares van ballar a ritme de reggae. / Foto: C.C. 

Inauguració de l’exposició col·lectiva del Cercle Artístic a la Pallissa de l’Era del Senyor on es mostra el resultat dels treballs dels diferents artistes. / Foto: Ajuntament
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la feina continua; seguim endavant!
Jordi Molinera i Alba Muntadas # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC

La renúncia de la re-
gidora del PSC de 
l’equip de govern ens 
porta a fer un exercici 
de reflexió com a 
partit majoritari del 

Ple. La nostra voluntat sempre ha estat, i defensem ferma-
ment que ha de ser així, la del treball en equip amb qual-
sevol membre de l’equip de govern. I aquest sistema de 
treball, lluny de representar cap interferència en la feina de 
les companyes i companys, creiem que és el millor siste-
ma per arribar a plantejar les solucions que necessita Alta-
fulla. El que no neguem, i a què ens comprometem a tre-
ballar encara amb més força, és la comunicació, perquè 

quan hi ha algun malentès cal atribuir-lo a no haver parlat 
prou, a no haver arribat al punt que tots els integrants de 
l’equip vagin a una en l’entesa que tota feina és cosa de 
totes i tots.

No podem estar d’acord en la renúncia de la regidora 
Imma Morales: voldríem haver pogut seguir treballant junts 
des del govern. No hi estem d’acord, però la respectem, 
i el fet que ara passi a l’oposició no ens resta cap oportu-
nitat de seguir treballant amb ella en les millors propostes 
per Altafulla. L’EINA estem determinats a continuar enda-
vant amb el Pla d’Acció Municipal fruit de l’acord entre els 
tres grups que conformaven el pacte inicial. Reiterem la 
valoració positiva de la bona feina que ha fet la companya 
Imma Morales durant aquests dos anys, posant en marxa 

la regidoria de Protecció animal, fent passes per fer realitat 
una residència per a la gent gran o les contínues actuaci-
ons i inversions a la via pública pensades per solucionar 
problemes del dia a dia. Però la feina continua, i hem posat 
en marxa el segon pla de voreres o la represa de les acti-
vitats per a la gent gran.

L’EINA ens veiem amb tota la força i capacitats per 
continuar al capdavant del govern i consolidar el canvi a 
l’Ajuntament i la governança republicana. La nostra pre-
missa sempre ha estat una voluntat de diàleg amb tots 
els grups municipals, formessin part o no del govern, per 
consensuar projectes i inversions i ara, amb aquesta nova 
realitat, hem d’enfortir aquest diàleg per garantir la gover-
nança d’Altafulla. •

altafulla es mereix una alternativa
Francesc Farré Camps # Alternativa Altafulla – En Comú Guanyem

Ja tenim una nova excusa per distreure’s 
de la ineptitud del govern municipal, una 
crisi per la marxa d’un dels tres socis que 
van signar un pla d’acció municipal, que 
ja és paper mullat. Més de dos anys per-
duts amb excuses i no serà per capacitat 

econòmica que han rebut gràcies a la gestió anterior, no-
més cal veure la Violeta encara tancada 22 mesos després 
d’acabar les obres. Un alcalde que treia pit com a exemple 
de diàleg, transparència i cohesió de govern. La marxa 
d’una regidora (tan clientelista com ells) diuen que no l’ente-
nen ni fan cap intenció d’autocrítica. 

Altafulla necessita una Alternativa, però el nostre grup no 

entrarà en cap moviment, ni censura que alteri la responsa-
bilitat que correspon a qui va guanyar a les urnes. Nosaltres 
treballem en el control  des de l’oposició amb l’horitzó de 
2023, per donar continuïtat a vuit anys de responsabilitat 
i experiència de govern que van posar el municipi en un 
exemple de referència amb l’orgull de viure a Altafulla. 

Amb la pèrdua de la majoria han demostrat la cohesió 
i el diàleg del govern del canvi. La seva incompetència la 
tapen dient que la culpa és dels de fora o dels anteriors, 
com en els botellots, la neteja, l’incivisme o la brossa. La 
controvertida reforma del carrer de Dalt suposa una oportu-
nitat perduda per impulsar un Pla especial de la Vila Closa. 
L’única conversió en zona de vianants que han fet en dos 

anys, la del carrer Pescadors, implica obrir al trànsit un camí 
de terra i de passeig al costat del Marítim. De la brossa te-
nen un conveni que els hi permet un servei a la carta, fins i 
tot als Boters.  A veure què responen ara al veïnat de Martí 
Royo que els hi reclamen un Pla d’Usos per regulars sorolls, 
terrasses i horaris. 

Des d’AA volem felicitar la finalització dels peatges i la 
reobertura de la rotonda, que només es deu a un compli-
ment dels compromisos de fa anys i no al fum venut per 
EINA. I també desitjar una bona festa major votiva, però 
recordant que les festes i la cultura no són segures si el 
govern i la ciutadania no prenen les màximes mesures de 
prevenció i responsabilitat. •

a la deriva
Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla - JxA

La sortida de la regidora del PSC Imma 
Morales del govern d’Altafulla corrobora 
la total desorientació en la gestió muni-
cipal dels coalcaldes Molinera i Munta-
das. Tal com vam avisar, l’afany de Jordi 
Molinera de no pactar amb Junts i llan-

çar-se als braços del 155 s’ha saldat en un complet fiasco 
que és el que sol passar quan intentes forjar acords contra 
natura i en traïció a la defensa dels principis de l’1 d’octu-
bre que et van portar al poder. En aquest sentit, des de 
Junts no podem fer res més que celebrar la marxa del 
PSC-155 del govern municipal però observem amb preo-
cupació que aquesta maniobra, clarament meditada per la 
regidora Morales i per l’agrupació del PSC, evidencien la 

voluntat de distanciar-se del govern erràtic d’ERC-Eina a 
dos anys de les eleccions que no presenta obra de govern 
i que camina cap l’estavellament. 

Tan sols és qüestió de parlar amb els veïns per veure el 
desencís que les polítiques Molinera-Muntades han com-
portat: nul projecte de desenvolupament econòmic, brutí-
cia, degradació, greus problemes d’ordre públic, precari-
etat de polítiques socials, zero habitatge públic (d’aquest 
que tant havien promès) zero suport a la gent gran (ha 
dimitit la regidora en qüestió suposem que també perquè 
el projecte de centre de dia o de residència es posposa ad 
calendas graecas) zero polítiques culturals pròpies en un 
context que fins i tot han estat incapaços d’assegurar la 
reobertura de La Violeta...

I si amb majoria en el consistori no s’ha acabat de con-
cretar res podem imaginar la paràlisi que afectarà l’acció 
de govern quan aquest comenci a perdre votacions i no 
tiri endavant més projectes. En aquesta tessitura Junts 
no ajudarà a la governabilitat municipal si no s’ofereix un 
redreçament clar de les polítiques fins ara exhibides per 
assegurar el benestar i la prosperitat de la ciutadania al-
tafullenca. Això només podria passar amb la subscripció 
d’un acord de govern amb compromisos concrets i efec-
tivament realitzables en el temps que queda abans de les 
eleccions. Altrament millor esperar fins llavors i que sigui 
el poble sobirà aquell que emeti el judici sobre aquest 
mandat de moment desastrós que ERC-Eina (al costat 
d’Ara-Altafulla) ens està regalant. •

He hagut de renunciar com a tinent d’alcalde i regidora de govern
Inma Morales Navarro # Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC

Per començar us reprodueixo el text 
que vaig presentar al registre municipal 
el passat dilluns dia 23 d’agost al matí: 
“Per la present notifico que em veig 
obligada a deixar l’equip de Govern 

amb majoria d’Eina; a causa del creixent malestar personal 
per les contínues invasions de les meves responsabilitats 
(especialment en via pública i mobilitat) per part dels coal-
caldes d’EINA (com a regidora d’urbanisme i com a regi-
dor de policia municipal). Invasions de competències que 
justifiquen com a ajudes necessàries per les meves supo-
sades limitacions.

Les invasions a via pública i mobilitat han culminat 

en les intervencions d’aquest estiu: al carrer Pescadors 
(sense asfaltar, com havíem acordat a principi de man-
dat); el canvi de circulació al carrer de la Vinya Gran; a 
la prohibició d’aparcar al carrer dels Castellers i sobretot 
pels canvis al carrer de Dalt, res a veure amb el que ha-
víem acordat fins a una reforma integral. La meva gran 
il·lusió per estar al Govern sempre ha estat la construc-
ció de la Residència i Centre de Dia per a la Gent Gran. 
Estava decidit que anés en sòl públic de la Cabana; ara 
rectifiquen volent ubicar-lo a l’actual local de la Brigada. 
Expresso que farem una oposició constructiva i sempre 
al servei dels interessos dels altafullencs.

Al final, només tenia sentit seguir perquè no tanquessin 
els carrers de Dalt i de Baix a la circulació de cotxes i so-
bretot per empènyer el projecte de la Residència i el Centre 
de Dia. La seva continuïtat serà la condició imprescindible 
per votar a favor dels pressupostos de 2022 i 2023. Pel 
que fa als esmentats carrers amb els canvis d’accés per la 
rotonda del Coll en complica l’accés i el carrer de Dalt s’ha 
fet una zona de vianants indirecta, de la qual de cap ma-
nera podíem ser còmplices. Com ho vam haver de ser de 
la regeneració de la platja i del nou pla parcial al Safranars. 
Segueixo a la vostra disposició i servei com a regidora del 
Ple! I sobretot desitjar-vos bona Festa Major petita i bona 
Diada de l’Onze de setembre! •
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Fer política
Natalia Sanz Pijuan # Ara Altafulla

Ara fa dos anys i escaig la meva vida va 
canviar radicalment, vaig passar de re-
clamar inversió, fets i accions a l’Ajunta-
ment del meu poble a ser jo qui destinés 
els diners i les accions. No he estat mai 
política, però si reivindicativa, he passat 

per diferents associacions buscant la millora i el funciona-
ment de diferents aspectes del meu municipi, però la cosa 
canvia quan ets tu qui té la possibilitat de fer-ho. Fins a 
Maig del 2019 tenia una gran capacitat de queixa, de de-
manda i d’insatisfacció amb la gestió municipal. No és tan 
fàcil com sembla ser regidor, ni de lluny, però és imprescin-
dible no perdre la il·lusió, les ganes de fer coses i millorar el 

teu municipi. Una de les coses que he après és que per a 
mi, ser política significa gestionar les coses, i aquest és el 
meu objectiu. 

El primer entrebanc va ser conèixer el funcionament 
burocràtic per poder fer qualsevol acció i fer despesa pú-
blica; el segon entrebanc és lluitar contra els ‘tempos’ 
que et porta la paperassa. Finalment el fet de treballar 
en un municipi petit és que, si vols que quelcom surti, 
t’ho has de fer tu, la manca  de tècnics i personal, fa que 
tant hagis de posar cartells o cadires per a un especta-
cle, com contractar i tancar contractes amb les empre-
ses que et poden donar el servei. Quan estàs en minoria 
gestionar no és fàcil. Els projectes que tenies clars en 

el programa electoral potser no arribaran a bon port, o 
potser sí, però tot passa per la negociació. 

És el que té la política: cal pactar, i pot ser que les 
teves prioritats no siguin les dels teus companys de 
mandat i a l’inrevés. Pactar i negociar és fascinant, però 
alhora altament desgastant. Fer-te responsable dels 
projectes amb els que no estàs d’acord a vegades es 
fa difícil de pair, però això és estar a l’equip de govern: 
gesti onar i defensar allò que tu creus i allò que cre-
uen els altres. Gestionar emocions, gestionar el territori, 
gestionar l’economia, les relacions, en definitiva, fer po-
lítica. •

Reflexions sobre la governabilitat, la bona gestió i el compromís per Altafulla
Xavier Rofas Gasulla # Regidor No Adscrit

En els darrers anys, estem vivint mo-
ments convulsos en política municipal. 
Queda palès que les forces més repre-
sentatives han polaritzat el mapa, parlo 
d’EINA i Alternativa mentre que el PDe-
Cat (que no se m’enfadin els senyor de 

Junts, món a part), sempre ha esdevingut la tercera força, 
sent sempre la palanca de govern. En l’anterior mandat 
2015-2019 vàrem haver de  sortir al rescat d’Altafulla al 
cap d’un any, per l’expulsió del Govern de L’EINA, per do-
nar estabilitat i governabilitat a Altafulla.

Ho vàrem fer amb determinació i responsabilitat, som  
garants de l’estabilitat i la gestió. Vàrem ser responsables 
i compromesos amb Altafulla, coparticipant en projectes 

molt importants per Altafulla i la seva gent. Com la Via Au-
gusta, la Violeta o el magnífic pavelló de la Portalada, a 
més a més de tirar endavant amb el pressupost de cada 
any i vetllar per les necessitats socials. Al costat de la gent 
gran sempre i dels mes desafavorits.

Al 2019, els resultats municipals varen propiciar que 
L’EINA fos la força més votada després d’una oposició du-
ríssima i desmesurada, i per tant l’encarregada de formar 
govern des del 2019. El plantejament va ser trencar amb 
tot i promoure un govern republicà i del canvi, amb ARA 
Altafulla (un partit nou, sense llegat) i el PSC. El resultat, 
després de dos anys i d’estar tècnicament en l’equador 
del mandat, és de fallir novament el mandat per abando-
nament, en aquest cas d’un dels socis de Govern, el PSC.

Crec que és evident que concatenar dos fracassos de 
govern consecutius per part de L’EINA, ha de ser motiu de 
profunda reflexió interna. Altafulla no es pot permetre ser 
una joguina. S’ha de gestionar amb rigor, amb compromís, 
amb voluntat evident de cohesió, d’unitat, de negociar el 
desenvolupament d’Altafulla, de fer real la participació, 
amb humilitat i ànim de servei col·lectiu, de governar per a 
tothom. No es pot tirar pel dret en qüestions capitals, que 
són sinònim de trencadissa. La governança i la velocitat 
de creuer en la gestió d’Altafulla és molt important. Ara 
molt probablement haurem de tornar a arribar al 2023 a 
empentes i rodolons. •

Felicitats i mil gràcies!

Us volia agrair la intervenció que heu fet al carrer De Dalt. 
És del tot encertada. A més l’heu personalitzat en els tres 
trams. Les voreres són tant estretes que el fum dels cot-
xes quan aparcaven era irrespirable pel veïnat, a banda 
que no es podia passar si anaves carregada, amb cotxet 
o tenies mobilitat reduïda. 

I el més increïble, de sobte hem deixat d’estar en una 

autopista i podem dormir amb les finestres obertes i sen-
se contaminació. Això era ciència ficció abans. I encara 
més: ahir a la tarda sense anar més lluny em vaig emoci-
onar perquè hi havia un munt de gent pel carrer… passe-
jant! Heu recuperat el carrer per a les persones!

Si en un futur podeu fer les voreres més amples en 
els dos trams inferiors (en el tram mig són realment dimi-

nutes), ja seria una intervenció de premi d’urbanisme! Els 
cotxes podrien passar igual, però les persones podrien 
anar per la vorera sense haver d’arrambar-se cada cop 
que passa un cotxe. Per tot, felicitats i mil gràcies!

SuSana Medina MonteS
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la 23a Fira d’artesans acull un total de 21.500 visitants

La 23a edició de la Fira d’Artesans va comptar amb un total de 21.500 
visitants durant els quatre dies que va estar oberta, des del 12 al 15 
d’agost. La diferència amb la darrera edició de 2019 és de quasi 17.000 

persones —hi va haver prop de 38.000—, un canvi marcat clarament per 
l’actual situació sanitària. 

Des del Col·lectiu d’Artesans es van mostrat molt satisfets pel número de 
visitants malgrat l’excepcionalitat del moment, les mesures de seguretat que 
es van haver d’aplicar i les activitats que es van haver de retirar de la progra-
mació habitual, segons va remarcar el coordinador de la fira, Diego Spano. 

L’horari de més afluència va ser el de les deu de la nit. La mitjana general 
de visitants es va situar entre les 1.300 i 1.600 persones, si bé el divendres a 
la nit es va arribar al punt més àlgid amb 2.100 persones dintre de la fira. El 
Col·lectiu d’Artesans va agrair el suport i la confiança de tots els visitants, així 
com també de l’Ajuntament d’Altafulla, la Policia Local i les entitats. 

El Col·lectiu d’Artesans i la regidoria de Turisme de l’Ajuntament d’Alta-
fulla, encapçalada per l’edil Natalia Sanz, ja pensen en l’organització de la 
propera edició amb el desig que, l’any vinent, la pandèmia ja sigui història i 
es puguin incorporar les activitats que enguany s’han quedat fora. / Fotos: 
Ajuntament •

neix a altafulla ‘gaià alletament i criança. associació de mares del Baix gaià’

‘Gaià, Alletament i Criança.Associació de mares 
del Baix Gaià’ ha nascut amb la voluntat de for-

mar persones que posteriorment puguin aconsellar a 
les mares que tinguin problemes d’alletament, i també 
acompanyar-les i donar-les suport. Així ho va explicar la 
presidenta, Jèssica Colomina, als micròfons d’Altafulla 
Ràdio, qui també va remarcar que la idea correspon 
a Adolfo Gómez Papí, un pediatra altafullenc popular-
ment conegut per la seva metodologia en l’alletament 
matern que, un cop ja jubilat, pretén traspassar els seus 
coneixements a aquest col·lectiu de mares de la sub-
comarca.

L’entitat compta amb una vintena de mares, que 
ja han iniciat les formacions. El grup s’ha dividit en tres 
subgrups per complir amb les mesures de seguretat 
de la Covid-19, i el primer ja ha realitzat dues sessi-

ons. Sense anar més lluny, el passat 23 d’agost es van 
iniciar els cursos d’assessorament en lactància que es 
duen a terme a Altafulla, gràcies a la col·laboració de 
l’àrea de Salut de l’Ajuntament d’Altafulla

La segona jornada de formacions es repartirà en-
tre el 6, 8 i 10 de setembre, de 15h a 19.30h, i la 
tercera entre el 27 i 29 de setembre, i l’1 d’octubre, 
de 9h a 13.30h. Totes les instruccions s’estan duent 
a terme a les antigues Escoles Teresa Manero, l’espai 
que els ha cedit l’Ajuntament d’Altafulla. La regidora de 
Salut, Gemma Maymó, s’ha congratulat pel naixement 
d’aquesta entitat a la vila, i s’ha mostrat oberta a “aju-
dar-la en tot el que faci falta”.

L’associació ‘Gaià, Alletament i Criança’ començarà 
l’activitat el pròxim mes d’octubre, després de finalitzar 
les formacions. Serà llavors quan comenci a fer troba-

des setmanals per fer el seguiment i acompanyament 
a les mares que hagin requerit la seva ajuda, i tractar 
altres temes de l’entitat. / Foto: Ajuntament •

caMPanya de sUPoRT al PRoJecTe de la nidiFicació del coRRiol 
caManegRe al VinyeT
L’Associació Mediambiental la Sínia ha iniciat una campanya per donar suport al projecte 
de seguiment de la nidificació del corriol camanegre a la platja del Vinyet. La proposta 
consisteix en la venda d’una samarreta on es pot veure que dos exemplars d’aquesta 
espècia arriben a la platja amb dues maletes i tot el necessari per quedar-s’hi. L’autora 
del dibuix és l’artista local Rebeca Luciani, qui s’ha mostrat molt satisfeta de poder 
col·laborar a partir d’un estil divertit i que pretén conscienciar a la gent de la importància 
del medi natural que hi ha entorn de la desembocadura del riu Gaià. Les samarretes 
tenen un preu de 12 € per als socis de la Sínia i de 15, per als no socis. Els diners que es 
recaptin es destinaran a tasques de difusió i compra de material per a l’espai del Vinyet. 
les persones interessades poden adquirir la samarreta enviant un correu electrònic a 
voluntariat@riugaia.cat. el corriol camanegre va tornar a altafulla i tamarit el 2019. 

TReaTeRàPia acTUaRà el 16 d’ocTUBRe a la 21a MosTRa de TeaTRe 
cÒMic aMaTeUR de les gaRRigUes
El grup de teatre d’Altafulla Treateràpia ha estat seleccionat per participar en la 21a 
edició de la mostra de teatre Còmic amateur de les Garrigues, que tindrà lloc els 
dissabtes i diumenges dels mesos d’octubre i novembre, a diferents municipis de la 
comarca. La formació dirigida per l’altafullenc Joan Maria Vidal, actuarà el dissabte 
16 d’octubre, a les 22 hores, a Les Borges Blanques. Des de l’organització se li 
entregarà un import de 800 €, com a la resta de grups que hi participaran, per cobrir 
les despeses de desplaçament i de muntatge. Vidal ha destacat la rellevància de 
participar en un festival que ha complert ja dues dècades. En el del mateix director, 
hi participarà dues vegades, ja que el grup de teatre del Catllar, L’Enramada, també 
ha estat seleccionat amb l’obra ‘Diner Negre’. L’altafullenc n’és actor, i també és el 
director, i actuarà el dissabte 6 de novembre, a les 22h, a l’Albi. • 

 Breus
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el 34è Festival internacional de Música d’altafulla tanca amb 
una bona entrada de públic malgrat la pandèmia

El 34è Festival Internacional de Música d’Altafulla va 
tancar el passat 24 d’agost amb el setè i últim con-
cert, a càrrec de l’acordionista Olga Morral i el con-

cert ‘Música per acordió’ amb una plaça de l’Església amb 
gairebé totes les cadires plenes de públic. L’estil d’aquesta 
proposta s’emmarcava en la voluntat d’oferir un programa 
on es barregés la música clàssica i la del segle xx, la 
contemporània, com així l’anomena el codirector del certa-
men, Albert Sardà, i que “cada vegada atrau a més gent”.

El codirector del FIM, juntament amb Claudi Arimany, 
van fer una valoració molt positiva de l’edició d’enguany. 
Tot i el límit d’aforament per les restriccions de la pandè-
mia, l’afluència d’espectadors ha sigut igual de bona que 
l’edició anterior amb una xifra total de venda d’entrades 
de 1.010, gairebé omplint en tots els concerts les 185 ca-
dires d’aforament que s’oferien.  

I és que la Covid-19 no va suposar un obstacle perquè 
el públic fidel del festival, tant el de casa com el que es-
tiueja a la vila, hi assistís per gaudir de la música de qua-
litat que ofereix el programa i l’entorn màgic de la plaça 
de l’Església. Per això, des de la regidoria de l’Ajuntament 
d’Altafulla també es van mostrat molt satisfets per aquesta 
edició, com així ho va manifestar la regidora de Cultura, 
Gemma Maymó.

Després de fer una primera valoració positiva, els co-
directors del Festival Internacional de Música d’Altafulla i 
la regidora de Cultura es reuniran en els pròxims dies per 
fer un balanç molt més acurat per veure quines coses han 
funcionat bé i quines es poden millorar. Tot, amb la volun-
tat que la 35a edició de l’any vinent torni a ser un èxit. / 
Fotos: Ajuntament •



 Plaça del Pou / núm. 225 / setembre 2021

AUTOCARS

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

v Transports
Autobusos
 noCturns

Altafulla 
/ tarragona

Divendres, dissabtes 
i vigílies de festius

Al
ta

fu
lla

 -
 T

ar
ra

go
na

Altafulla

Parada 
Centre

Centre
Comercial

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

Tarragona

rambla
Vella

Imperial
tarraco

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

04:58 05:00

Ta
rr

ag
on

a 
- 

Al
ta

fu
lla

Tarragona

Imperial
tarraco

rambla
Vella

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

Altafulla

Centre
Comercial

Parada 
Centre

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

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

reCAPtACIó munICIPAl (Ajunt.) 977 65 61 09

Correus 977 65 18 16

ofICInA D’oCuPACIó 977 65 14 26

PolICIA loCAl
marquès de tamarit, 16

977 65 02 80

GuàrDIA CIVIl 062

mossos D’esQuADrA 112

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

AmbulànCIes (centraleta) 977 25 25 25

ConsultorI De sAlut
mainada, 2A

977 65 60 07

urGènCIes CAP torredembarra 977 64 38 01

AIGües D’AltAfullA
(servei 24 hores) 

977 65 16 76
900 19 49 98

emerGènCIes 112

fArmàCIA susAnA DomInGo
les escoles, 3 (poble)

977 65 04 97

fArmàCIA AltAfullA mAr
Plaça dels Vents, 5

977 65 24 20

urGènCIes DentAls CAstellAnI 977 65 14 33

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

AulA De formACIó AlDArA 
esColA D’ADults 977 65 10 85

esColA lA PortAlADA
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

esColA roQuIssAr 977 65 19 69

Ies AltAfullA 977 65 16 62

llAr D’InfAnts f. blAnCh
mainada, 2b

977 65 60 31

llAr D’InfAnts hort De PAu
Cabana, 2

977 65 21 20

esPlAI De lA Gent GrAn
C. de les bruixes s/n

977 65 21 32

bIblIoteCA munICIPAl
Carrer Vinyet, 1. baixos

977 65 11 76 
608 58 95 30

Centre D’estuDIs D’AltAfullA
escoles, 10

977 65 09 12

Centre obert 977 65 06 90
648 54 62 72

PAVelló PolIesPortIu 977 65 15 71

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

977 65 20 60

CAsAl lA VIoletA
Carrer de l’hostal, 11

977 65 00 83

Punt D’InformACIó juVenIl
era de l’esteve

977 65 24 68

AlberG juVenIl ‘CAsA GrAn’
Placeta, 12

977 65 07 79
 

PIsCInA munICIPAl 
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

Club mArítIm 977 65 02 63

PArròQuIA s. mArtí 977 65 01 58

estACIó De serVeI 977 65 22 54

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

AltAfullA ràDIo 977 65 29 23

AutoCArs PeneDès 977 66 08 21

InformACIó renfe 902 24 02 02

tAnAtorI De torreDembArrA 900 50 67 12

l’hort De lA sínIA. 
Punt D’InformACIó Del GAIà

655 48 61 15

jutGe De PAu 977 65 20 17

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

ProteCCIó CIVIl 977 65 15 89
648 14 57 56

CàrItAs PArroQuIAl 629 55 79 45

Podeu dipositar les piles als con-
tenidors situats a l’Ajuntament, lli-
breria regal i Paper, estanc Pijuan, 
forn martí ronda, forn martí lle-
vant i electrodomèstics Quixalos

Contenidors de piles

Dilluns i dijous
Altafulla 

Oficina Plaça Martí Royo

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

Torredembarra 
Oficina Carrer Muralla

Serveis Municipals
• SERvEIS SOCIALS · Atenció al públic
 Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
 Educador Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
• BiBlioteca Municipal D’altaFulla
 C. Vinyet, 1. baixos 
 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

Centre de Salut

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

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

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

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

Deixalleria de Torredembarra

  FARMÀCIES DE GUÀRDIA

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

HORARIS:

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

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

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

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

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

Pl. Imperial 
Tàrraco

Aiguamolls 
del gaià

Aiguamolls 
del gaià

Pl. Imperial 
Tàrraco

Fe
in

er
s

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

D
is

sa
bt

es

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

D
iu

m
en

ge
s 

i f
es

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

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

xarxa d’observadors meteorològics (xom) estACIó D’AltAfullA / serVeI metereolòGIC De CAtAlunYA / hort De lA sínIA (tamarit) Dades del mes d’agost

temperatura màxima 32,5 °C dia 12 mitjana mensual temp. màx. 28,9 °C obserVADors: Joan ViVe s, LLuís BruLLas, Jordi CusCó 
Jose p  Muntade s i Jose p  Maria auLe s temperatura mínima 13 °C dia 1 mitjana mensual temp. mín. 18 °C

Pluja màxima 35,2 mm dia 30 total pluja recollida 38,5 mm www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html

RENFE
Altf/Tgn Altf/Bcn

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

21.02
21.47

AUTOBUSOS
Per la Covid-19, confirmeu els horaris a 

www.autocarsdelpenedes.com

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

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

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

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

•
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

Transport per a la gent gran
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Després de molt esforç, finalment 
es podrà celebrar a Altafulla una 
de les proves del circuit popular de 

triatló Sailfish Just Tri Sèries. L’esdeveni-
ment, que tindrà lloc el proper dissabte 
9 d’octubre, va a càrrec de la regidora 
d’Esports de l’Ajuntament d’Altafulla, que 
encapçala l’edil Àlex Cañas, i compta 
amb la direcció tècnica de Sport No Limit. 

Per a aquest esdeveniment, els par-
ticipants podran escollir entre diferents 
opcions donant també cabuda als més 
petits en un format de triatló infantil: 
Sprint i aigües Obertes. 

La modalitat de Sprint individual cons-
ta de 0,75 km de natació, 20 km de bici-
cleta i 5 km de carrera a peu; mentre que 
la d’aigües obertes ofereix dues opcions 
750m o 1.500m. 

El triatló infantil consta de 100m (4 
llargs) en la piscina, 1k amb bici i 200 me-
tres de carrera a peu.

Totes les modalitats tindran com a 
meta el mateix arc d’arribada localitzat al 
final del passeig marítim de Botigues de 
Mar. Les places estan limitades a 300 par-
ticipants per a la prova Sprint, mentre que 
la participació en les distàncies d’aigües 
obertes és de 100 places.

Les inscripcions, que ja es van obrir el 
passat 23 d’agost, es poden realitzar te-
lemàticament al web oficial www.justriseri-
es.com/altafulla . La inscripció inclou una 
motxilla SAILFISH de triatló, capell SAIL-
FISH de natació, samarreta tècnica, avitu-
allament post-fiqui i foto de meta gratuïta. 

Cal destacar que, per seguretat, les 
inscripcions no es podran fer a última hora. 
La participació total no superarà les 400 
persones. A més, les sortides seran esca-
lonades i per grups reduïts i en la meta es 

comptarà amb espais amplis per respec-
tar les distàncies. 

L’organització prega als participants 
que tinguin paciència, respecte i tolerància 
en el transcurs del triatló. És responsabi-
litat de totes i tots que la prova es pugui 
desenvolupar en tota seguretat.
Pàgina web: 

https://justriseries.com/ 
Facebook:

www.facebook.com/justriseries/
instagram: 

www.instagram.com/justriseries/ 

soRTeig de dUes inscRiPcions 
gRaTUïTes
L’Ajuntament d’Altafulla i Sport No Limit 
sortegen dues inscripcions gratuïtes per 
al triatló Just Tri Sèries en la modalitat d’ 
Sprint que se celebrarà el proper 9 d’oc-
tubre. Per participar en el concurs només 
s’ha de seguir la pàgina de Facebook de 
l’Ajuntament d’Altafulla ( https://www.fa-
cebook.com/ajuntament.altafulla ), com-
partir la publicació que anuncia el concurs 
i clicar ‘M’agrada’ a la publicació. Els que 
ja siguin seguidors de la pàgina només 
hauran de compartir i clicar ‘M’agrada’ a 
la publicació. 

El concurs es tancarà el pròxim diven-
dres 10 de setembre de 2021 a les 12:00 
hores; i el sorteig es realitzarà el mateix di-
vendres 10 a les 14:00 hores. 

Els guanyadors s’anunciaran el mateix 
dia 10 de setembre a través de la pàgina 
web de l’Ajuntament d’Altafulla que també 
es compartirà a la pàgina de Facebook.

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament 
d’Altafulla es posarà en contacte amb les 
dues persones guanyadores del concurs 
a través d’un missatge privat de Face-

book per poder tramitar correctament la 
seva inscripció. 

En cas que no responguin a aquest 

missatge en un termini de 24 hores, el 
premi s’atorgarà a un altre participant 
del concurs. •

El circuit de triatló Sailfish Just Tri Sèries, el pròxim 9 d’octubre




