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  El primer pols i la necessària col·laboració política  

Les discrepàncies evidents entre l’equip de govern d’Altafulla, 
format únicament per l’Esquerra Independentista (L’EINA-ERC), 

i l’oposició amb majoria de regidors i regidores al Ple, amb Alterna-
tiva Altafulla, Junts per Altafulla, Ara Altafulla, el regidor no adscrit 
Xavier Rofes i el PSC –aquest darrer no va comptar amb la seva 
regidora en la sessió ordinària de setembre per assumptes perso-
nals—,  han provocat el primer pols de forces al plenari altafullenc 
on la majoria de l’oposició ha fet valer el seu pes. A mig mandat, el 
govern municipal ha passat de set a cinc regidors i regidores des-
prés de les renúncies d’Inma Morales (PSC) i Natalia Sanz (Ara); i 
l’oposició, de sis a vuit representants. La intenció de l’actual exe-
cutiu local és arribar a enteses amb els grups a l’oposició per fer 
front a l’acció municipal pel que queda de mandat. És a dir, any i 
mig de diàleg, diàleg i més diàleg. No obstant, és evident que si 
la dinàmica per als propers mesos ha de ser la mateixa que es va 
viure en el passat ple municipal, l’acció municipal serà un camí 
d’obstacles difícil de recórrer. 

Un exemple d’això és l’experiència viscuda en el passat ple amb 
un expedient de modificació de crèdit, una proposta més aviat de 
tràmit (habitual en aquesta època de l’any per canvi de partides 
que no s’han esgotat del pressupost) i que va tenir els vots en 
contra de la majoria del Ple, ara en mans de l’oposició. De fet, un 
d’aquests grups va argumentar la seva abstenció, tot i que en la 
votació hi va votar en contra. Altres mocions, de més pes, com 
el Programa Municipal d’Habitatge, tampoc van poder prospe-
rar. D’altres sí, com la bonificació de l’IBI per a habitatges amb 
instal·lacions de plaques fotovoltaiques que va rebre un suport 
unànime. Tant unànime com és la voluntat de tots els grups per 
mantenir un diàleg fluid entre govern i oposició. Per tant, ara és el 
moment de demostrar-ho, de la necessària col·laboració política, 
de no mirar-se un mateix el melic i vetllar pel bé comú d’Altafulla 
més enllà dels partidismes i personalismes. •

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:  

placadelpou@altafulla.cat  
o també entrant al web 

www.altafulla.cat

on pots troBAr lA “plAÇA Del pou”?
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presenten 21 accions valorades en 6,1 milions d’euros per 
accedir als fons europeus next Generation

L’Ajuntament d’Altafulla ha propo-
sat 21 accions valorades en 6,1 
milions d’euros per accedir als 

fons europeus next Generation. En 
aquest sentit, el consistori ha treballat 
per definir els diferents projectes candi-
dats a rebre el finançament. Són accions 
alineades amb els objectius estratègics 
de la Unió Europea per impulsar la tran-
sició ecològica, la cohesió social i la 
transformació digital. Sobre la transi-
ció verda i sostenible destaquen les ac-
tuacions del pla de gestió “Altafulla Plat-
ja Viva”, valorat en un milió d’euros o la 
bassa de laminació per recollir les aigües 
pluvials al Puntet i al Vinyet, amb una in-
versió de 800.000 euros.

L’equip de govern també planteja la 
renovació de l’enllumenat exterior a Baix 
a Mar, la recreació històrica romana en 
realitat immersiva de la Vil·la romana dels 
Munts o la rehabilitació del sector comer-
cial d’Altafulla Platja. Projectes en què 
volen afavorir el patrimoni cultural i l’en-
torn natural, i amb un recull de propostes 
que l’han titulat ‘Baix a Mar d’Altafulla 
2022-24: pla de sostenibilitat turísti-
ca de Destinació’. Precisament, el barri 
marítim és el nucli urbà on principalment 
s’hi projecten les accions. 

Els coalcaldes Jordi Molinera i Alba 
Muntadas, han explicat que “s’ha tre-
ballat de manera transversal amb els 
diversos serveis de l’Ajuntament per tal 
de definir projectes que contribueixin a 
recuperar l’economia i transformar 
el municipi”. Si finalment es rep aquest 
finançament, els Fons Next Generation 
cobriran el 90% de la inversió de cada 
actuació i s’haurà d’executar entre els 
anys 2022 i 2024.

plA De recuperAciÓ per euro-
pA: el fons next GenerAtion
El 21 de juliol de 2020, el Consell Euro-
peu aprovava un instrument d’estímul 
econòmic, els fons Next Generation EU 
(NGEU), amb l’objectiu de respondre 
de manera conjunta i coordinada a 
la crisi social i econòmica, per repa-
rar els efectes de la pandèmia de la CO-
VID-19. Està dotat amb 750.000 milions 
d’euros, que es destinaran als estats 
membres durant el període 2021-2026 
perquè l’Europa post pandèmia sigui 
més ecològica, més digital, i més resi-
lient als canvis i reptes del futur.

El Mecanisme de Recuperació i 
Transformació s’aplica en cada estat a 
través d’un pla nacional basat en les ca-

racterístiques i necessitats de cada país. 
El govern espanyol ha elaborat el Pla de 
Recuperació, Transformació iResiliència, 
que preveu la mobilització de 140.000 
milions d’euros d’inversió pública 
fins al 2026.

El Pla s’estructura al voltant de quatre 
eixos transversals que han de vertebrar la 
transformació del conjunt de l’economia 
i que estan plenament alineats amb les 
agendes estratègiques de la UE, l’Agen-
da 2030 i els Objectius de Desenvolu-

pament Sostenible de Nacions Unides: 
la transició ecològica, la transformació 
digital, la igualtat de gènere i la cohesió 
social i territorial.

Es concreten en deu polítiques pa-
lanca i en trenta components que ar-
ticulen el programa de reformes i in-
versions que ha de guiar el procés de 
recuperació, i inspirar les reformes es-
tructurals i les inversions que es posin 
en marxa en els pobles i ciutats dels 
diferents territoris. •

proGrAMAciÓ econÒMicA D’ActuAcions en tres AnuAlitAts

eixos proGrAMàtics ActuAcions 2022 2023 2024 total

eix 1

Transició verda i sostenible

1 Resiliència de la platja d’Altafulla 400.000 € 325.000 € 275.000 € 1.000.000 €

2 Recollida d’aigües pluvials per inundacions al Puntet 450.000 € 25000 € 25000 € 500.000 €

3 Recollida d’aigües pluvials per inundacions a Via Augusta 300.000 € 300.000 €

4 Adequació del Camí dels Munts 40.000 € 40.000 €

5 Rutes autoguiades en bicicleta 30.000 € 10.000 € 40.000 €

6 Obertura al públic de la Finca Naturalista del Canyadell 220.000 € 40.000 € 40.000 € 300.000 €

total eix 1 1.110.000 € 720.000 € 350.000 € 2.180.000 €

eix 2

Eficiència energètica

1 Renovació de l’enllumenat exterior municipal per un sistema d’il·luminació eficient 300.000 € 300.000 € 400.000 € 1.000.000 €

2 Punts de recàrrega a la paret per a vehicles elèctrics 40.000 € 40.000 € 40.000 € 120.000 €

3 Instal·lació fotovoltaica a l’oficina de turisme 90.000 € 90.000

4 Pla de mobilitat urbana sostenible 30.000 €

5 Sistema de geofencing e-bike (Bicing) 70.000 € 20.000 € 20.000 € 110.000 €

total eix 2 440.000 € 450.000 € 460.000 € 1.350.000 €

eix 3

Transició digital

1 Pla de promoció digital d’Altafulla Platja 60.000 € 30.000 € 30.000 € 120.000 €

2 Escolta activa digital per a Altafulla Platja 15.000 € 7.500 € 7.500 € 30.000 €

3 Formació i capacitació en sostenibilitat turística 10.000 € 10.000 € 10.000 € 30.000 €

4 Recreació històrica romana en realitat immersiva 100.000 € 400.000 € 100.000 € 600.000 €

total eix 3 185.000 € 447.500 € 147.500 € 780.000 €

eix 4

Competitivitat

1 Conversió en illa de vianants del sector comercial d’Altafulla Platja 250.000 € 325.000 € 425.000 € 1.000.000 €

2 Aparcament dissuasiu al Camí dels Munts 210.000 € 20.000 € 20.000 € 250.000 €

3 Adequació del parc infantil Parc del Canal 50.000 € 50.000

4 Museïtzació Termes de Mar 325.000 € 25.000 € 350.000 €

5 Implementació de sistemes de certificació turística sostenible 30.000 € 10.000 € 10.000 € 50.000 €

6 Smart office DTI 50.000 € 50.000 € 50.000 € 150.000 €

total eix 4 865.000 € 480.000 € 505.000 € 1.850.000 €
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Hèctor lópez 
Bofill
Junts per Altafulla

inma Morales 
navarro
Partit dels 
Socialistes de 
Catalunya

natalia sanz 
pijuan
Ara Altafulla

xavier rofas 
Gasulla
Regidor no adscrit

àlex cañas torres

Regidor delegat 
d’Habitatge;
Esports i Festes 
(L’EINA-ERC)

nou cartipàs municipal a l’Ajuntament d’Altafulla

Després de les renúncies presentades per les regidores Inma Morales i Natalia Sanz (PSC i Ara Altafulla, respectivament) amb àrees de responsa-
bilitat al govern municipal, el nou cartipàs municipal amb cinc regidors i regidores queda de la següent manera:

Jordi Molinera poblet

Coalcalde d’Al-
tafulla i regidor 
de Serveis Muni-
cipals, Civisme i 
Seguretat, i Acció 
Social, Treball, 
Joventut i Parti-
cipació Ciutadana, Turisme i Gent Gran  
(L’EINA-ERC)

Alba Muntadas olivé

Coalcaldessa i pri-
mera tinent d’Al-
calde, i regidora 
delegada de Ser-
veis Municipals, 
Urbanisme i Obres 
Públiques, Medi 
Ambient, Polítiques de Gènere, Via Pública 
i Mobilitat, i Protecció Animal (L’EINA-ERC)

Daniel franquès Marsal

Segon tinent 
d’Alcalde i regi-
dor delegat d’Hi-
senda, Personal, 
Transparència i 
Accés a la Infor-
mació Pública, 
Comunicació, Administració Electrònica, 
Comerç i Emprenedoria (L’EINA-ERC)

Gemma Maymó Masip

Tercera Tinent 
d’Alcalde i regi-
dora delegada de 
Cultura, Educació 
i Salut 
(L’EINA-ERC)

La Junta de Govern Local serà presidida per Jordi Molinera Poblet, i com a vocals, Alba 
Muntadas Olivé, Daniel Franquès Marsal i Gemma Maymó i Masip. Les sessions ordinàries 

seguiran celebrant-se el primer i tercer dijous de cada mes a les 10:00h.

Com a regidors i regidores a l’oposició hi restaran:

Montse 
castellarnau 
Vicente
Alternativa Altafulla – 
En Comú Guanyem

Marisa 
Méndez-Vigo
Alternativa Altafulla – 
En Comú Guanyem

Jaume sànchez 
Hernàndez
Alternativa Altafulla – 
En Comú Guanyem

francesc farré 
camps
Alternativa Altafulla – 
En Comú Guanyem
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El Ple municipal del passat 27 de setembre va 
aprovar per unanimitat la modificació de l’orde-
nança fiscal número 1 reguladora de l’Impost 

sobre Béns Immobles per incorporar una bonificació 
del 50% sobre la quota íntegra de l’iBi a aquells 
habitatges que comptin amb instal·lacions d’auto-
consum amb energia solar fotovoltaica que complei-
xin principalment les següents condicions.

Per una banda, que les instal·lacions d’auto-
consum amb energia solar fotovoltaica tingui una 
potència elèctrica major o igual al 30% de la 
potència contractada. En el cas que la instal·la-
ció d’autoconsum alimenti diversos béns immo-
bles, es tindrà en compte la suma de les potències 
contractades per a cadascun dels béns immobles. 
En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que 
tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia 
solar fotovoltaica per subministrar electricitat als 
elements comuns, la bonificació serà del 5% so-

bre la quota íntegra per cadascun dels habitatges 
vinculats.

Aquesta bonificació s’aplicarà durant 5 anys 
consecutius, a comptar des de la primera liquida-
ció posterior a la presentació de la sol·licitud, i serà 
incompatible amb la bonificació per sistemes d’apro-
fitament d’energies renovables a l’Impost sobre Ac-
tivitats Econòmiques (IAE). Per tenir dret a aquesta 
bonificació, caldrà presentar a BASE Gestió d’Ingres-
sos la sol·licitud de la bonificació abans del termini de 
6 mesos a comptar des de la data que figuri en 
el document que acrediti que la instal·lació està 
executada i legalitzada davant de la Generalitat. 

Aquesta bonificació no s’aplicarà als béns immo-
bles que hagin de complir obligatòriament amb els 
requisits dels edificis amb consum gairebé zero, o 
que estiguin obligats per qualsevol normativa vigent a 
la realització d’una instal·lació amb energia solar foto-
voltaica. / Foto: A.J. •

Bonificació de l’IBI per a la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques

sense efecte lA MociÓ que 
preteniA GrAVAr l’iBi Als GrAns 
teniDors De pisos Buits
Comptar amb un pis buit a Altafulla, sense 
que estigui habitat ni consti en el mercat 
de lloguer o de compra-venda, continuarà 
suposant un recàrrec en l’IBI. L’equip de 
govern volia modificar aquesta ordenança 
per tal que afectés propietaris de tres o 
més habitatges inactius. I ho volia fer tot 
modificant l’Ordenança Fiscal número 1, 
corresponent a l’IBI de 2020, per incidir en 
els grans tenidors com bancs, empreses 
o persones individuals amb més de tres 
habitatges buits perquè paguessin un 
recàrrec. El coalcalde d’Altafulla, Jordi 
Molinera, va argumentar la postura 
de l’equip de govern assegurant que 
l’objectiu de l’ordenança era dotar d’una 
major disponibilitat d’habitatges a la vila. 
L’oposició en bloc hi va votar en contra. 
Sí que van prosperar mocions de tràmit 
com per exemple en la modificació de 
l’Ordenança Fiscal número 3, que actualitza 
la taula de mòduls i preus per l’impost 
ICIO, sobre construccions, instal·lacions i 
obres; o en l’Ordenança Fiscal número 6, 
corresponent a l’Impost sobre activitats 
econòmiques (IAE), amb una subvenció 
a les empreses i entitats sense ànim de 

lucre que facturin més d’un milió d’euros 
a l’any. Alhora, també es va aprovar amb 
el vistiplau de tota la Corporació una 
modificació de l’Ordenança Fiscal número 
19 corresponent a l’ocupació de la via 
pública amb taules i cadires. En aquesta 
es preveu una regulació de la forma de 
contractar les terrasses de la via pública 
amb dues temporades diferenciades 
(d’estiu i d’hivern) per tal de facilitar la 
contractació de les terrasses i agilitzar la 
burocràcia. 

AproVen per unAniMitAt 
lA celeBrAciÓ Dels plens 
MensuAls
El Ple va aprovar per unanimitat la 
celebració de les sessions plenàries 
cada mes. El motiu, la nova correlació 
de forces i la necessitat de dotar de 
més temps als diferents grups de 
l’oposició. Així ho va explicar el regidor 
d’Alternativa Altafulla, Francesc Farré, 
que va defensar la moció del seu grup 
en aquest sentit. Segons Farré, això 
respon a la situació actual del consistori, 
que “ha canviat”. Farré va remarcar que 
“el diàleg entre govern i oposició ha de 
ser més sovint”, i que a mesura que sigui 
possible “el públic ha de poder tornar a 

la sala els dies de sessió plenària”. La 
proposta va prosperar amb els vots a 
favor de tots els grups de la Corporació.

AproVen recuperAr lA 
BonificAciÓ soBre els 
HABitAtGes De protecciÓ oficiAl
Alternativa Altafulla també va presentar 
una moció per tal de modificar dues 
Ordenances Fiscals. Una referent a l’IBI 
dels pisos de protecció oficial i l’altra a 
les taxes d’accés a la piscina. Tot plegat 
va prosperar amb els vots a favor del 
grup que la presentava, Junts i el regidor 
no adscrit Xavier Rofes. Ara Altafulla 
s’hi va abstenir i l’eina hi va votar en 
contra. Això significa, en el primer cas, 
la bonificació del 20% sobre la quota de 
l’IBI, i en el segon cas, la no diferenciació 
entre persones empadronades i no 
empadronades a l’hora de pagar per fer 
ús del servei de la piscina i el gimnàs 
municipals.

el proGrAMA D’AcciÓ MunicipAl 
D’HABitAtGe HAurà D’esperAr
Les tensions entre l’equip de govern 
d’Altafulla, format per l’Esquerra 
Independentista (L’EINA), i l’oposició, amb 
Alternativa Altafulla, Junts per Altafulla, Ara 

Altafulla, el regidor no adscrit Xavier Rofes i 
el PSC (tot i que en aquesta ocasió la seva 
regidora no va poder assistir a la sessió) es 
van fer més que evidents al ple ordinari del 
mes de setembre. Les desavinences que 
podien haver-hi ja s’havien insinuat per part 
de la majoria de partits, sobretot després 
del terratrèmol polític viscut les últimes 
setmanes, amb la sortida del govern per 
part del PSC i el grup municipalista Ara, 
que van deixar una composició del plenari 
totalment diferent de la que hi va haver la 
primera meitat del mandat. Ara l’oposició 
suma un total de vuit regidors, per davant 
dels cinc que configuren el govern. 
Qüestions de pes a l’ordre del dia com 
l’aprovació inicial del Programa d’Acció 
Municipal d’Habitatge (PAMH) no van 
poder prosperar pels vots contraris de la 
majoria de l’oposició que va recordar que 
cal “més diàleg” en el plenari. El regidor 
d’Habitatge, Àlex Cañas, va lamentar els 
vots contraris ja que es tractava d’una 
aprovació inicial i va recordar que “la porta 
és ben oberta per rebre propostes algunes 
de les quals ja es van incorporar”. El 
coalcalde Jordi Molinera va voler esmenar 
també que “sense l’aprovació d’aquesta 
es perdran 10.000 euros d’una subvenció 
per tirar el programa endavant”. • 

 Breus

tira enrere una 
modificació de partides 

per valor de 284.000 euros

El primer ple de l’equip de govern d’EINA-ERC en solitari 
va evidenciar com de dividit està el plenari altafullenc. 

L’oposició (AA, Junts, PSC -no hi va assistir per motius 
personals-, Ara i el regidor no adscrit Xavier Rofas)va fer 
valer la seva majoria per rebutjar una modificació de crè-
dit de 284.618,27 € per a diferents projectes com el llo-
guer del centre obert d’Infància, millores a la via pública i 
equipaments o cursos i tallers. 

Així, l’oposició es va posicionar en contra d’alguns 
dels increments de partides que s’incloïen en el document 
i va basar la seva negativa en el desacord específic en 
aquests punts i, novament, en fer palès que “d’ara enda-
vant el govern negociï més amb els altres grups”, ja que 
“les circumstàncies han canviat i l’equip de govern ja no té 
majoria absoluta”, com va assenyalar el regidor no adscrit 
Xavier Rofas. Amb tot, al ple es va viure un moment d’incer-
tesa respecte a si aquest expedient podria tirar endavant 
o no, ja que des del principal grup a l’oposició (AA) es va 
argumentar inicialment que es votaria una abstenció, com 
va explicar el regidor d’Alternativa Altafulla, Francesc Farré.

AA finalment va votar-hi en contra juntament amb la 
resta de membres de l’oposició després d’un moment de 
dubtes respecte al que s’estava votant per part d’alguns 
regidors. Per la seva banda, el regidor d’Hisenda, Dani 
Franquès explicava que aquesta modificació de crèdit és 
de caràcter tècnic, ja que no incorporava inversions no-
ves. Des de l’equip de govern es va lamentar que el fet de 
no poder aprovar la modificació de crèdit significava deixar 
de fer algunes actuacions importants com ara el lloguer del 
nou local per ubicar-hi el Centre Obert,

També estava prevista la pavimentació del carrer de 
l’Ermita malmesa per les arrels dels pins que hi ha a la 
zona, material divers per a la via pública, el pla local de 
prevenció de residus, i diverses millores en equipaments i 
instal·lacions. •
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En el marc de la celebració del 35è 
aniversari de la Biblioteca Mu-
nicipal d’Altafulla, aquesta tardor el 

servei de la Bibliomar s’ubica al costat 
del Punt d’Informació Juvenil d’Altafulla, 
al carrer de les Bruixes, s/n, a la Pallissa 
de l’Era de l’Esteve, al centre del munici-
pi, per “donar-li continuïtat més enllà dels 
mesos d’estiu”, com ha assenyalat la re-
gidora de Cultura, Gemma Maymó.

Aquesta iniciativa neix amb la intenció 
d’apropar i donar a conèixer els serveis 
bibliotecaris a un ventall més ampli de 
la població. De moment la iniciativa neix 
com una prova pilot i s’obrirà al públic els 
dimecres al matí de 10 a 13 hores. 

 Segons el personal tècnic del servei 
de Bibliomar, la ubicació no és casual, i 
es vol aprofitar la proximitat amb el Punt 
d’Informació Juvenil per potenciar el fo-
ment de la lectura entre els joves, ja 

que es tracta d’“un públic especialment 
difícil”, i implicar-los en alguns projectes i 
col·laboracions puntuals que es duran a 
terme durant el curs.

El servei de Bibliomar compta amb 
una col·lecció d’obres de ficció per a 
adults, joves i infants, àlbums il·lustrats, 
obres de no-ficció, alfabetització per a 
adults, documents relatius a informació 
local, i revistes.

D’altra banda, la Bibliomar va rebre 
aquest estiu una assistència total de 833 
usuaris en els 29 dies que es va obrir al 
públic durant els mesos de juliol i agost, 
xifra que es tradueix en una mitjana de 
30 usuaris per dia. Segons dades que 
es desprenen de la memòria realitzada 
per les responsables del servei, d’aquests 
es van tramitar 24 carnets per a usuaris 
nous, nou com a carnet nou, i 15 com a 
carnet unificat. / Foto: Ajuntament. •

la Bibliomar s’obre per primera vegada més enllà de l’estiu

la barca ‘núria Baltasar’ torna a presidir el passeig de Botigues de Mar

La Brigada Municipal, amb la col·la-
boració del Club Marítim Altafulla, i 

acompanyats pel coalcalde del munici-
pi, Jordi Molinera; la regidora de Cultura, 
Gemma Maymó, i familiars de la família 
Ramon, van col·locar de nou el llagut 

que el 2005 va donar Baltasar ramon 
a l’Ajuntament per a què encapçalés el 
passeig marítim com a element repre-
sentatiu del passat pesquer a la vila.

Els treballs han consistit especial-
ment en impermeabilitzar l’estructura, 

recuperar elements del propi llagut que 
estaven en molt mal estat com la cober-
ta, pintar-la amb els colors originals de 
verd i blanc, i instal·lar-hi un sistema de 
drenatge per desaiguar les aigües pluvi-
als i evitar així el podriment dels materials 
recuperats com la fusta.  

La regidora de Cultura, Gemma May-
mó, va expressar la seva satisfacció pels 
resultats obtinguts en què ha remarcat 
el full de ruta a seguir per “conservar el 
patrimoni local amb actuacions de res-
tauració de peces representatives de 
la vida i història d’Altafulla com la re-
cuperació de la barca ‘Núria Baltasar’, la 
font de Caid Ismaíl o l’escultura de Sant 
Antoni”.

Segons l’edil de Cultura, la inten-
ció en els propers mesos és elaborar 
una senyalització personalitzada en 
cada un d’aquests racons d’història que 

acompanyaran aquestes peces seguint 
una mateixa línia d’identificació. La inver-
sió de la restauració de la barca ‘Núria 
Baltasar’ ha estat d’uns 7.000 euros, i 
els treballs han anat a càrrec del fuster 
local Jacob Ramírez. El passat 11 de 
març es va treure del lloc que ocupava 
per restaurar-la, i des del passat 24 de 
setembre roman a l’emplaçament que 
des del 2005 presideix la façana maríti-
ma d’Altafulla. 

La barca ‘Núria Baltasar’ és un gussi 
de pesca tradicional —llagut petit cata-
là de 20 pams, que va ser adquirida pel 
veí altafullenc Francesc Ramon Pedrol el 
1934 i batejada amb el nom de dos dels 
seus fills, Núria i Baltasar. La particula-
ritat d’aquest gussi, originari del segle 
XIX, era utilitzat a les costes catalanes 
fins ben entrat el segle XX per a la pesca 
amb fluixa. •
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El coalcalde d’Altafulla i responsable de l’Àrea de 
Participació Ciutadana, Jordi Molinera, i el co-
fundador de l’eina digital eAgora, Martín Garrido, 

van donar el passat 1 d’octubre el tret de sortida a les 
votacions en els Pressupostos Participatius 2021 en 
el marc de la campanya ‘Altafulla Decidim’, que es va 
iniciar el passat mes de maig.

Així, la ciutadania d’Altafulla major de 16 anys 
pot votar fins el 17 d’octubre les 27 propostes que 
han passat a la fase de votació final amb una inversió 
total de 50.000 euros. Els veïns i les veïnes podran es-
collir més d’una proposta sempre i quan el pressupost 
no superi els 50.000 €.

Jordi Molinera va expressar la seva satisfacció pel 
que fa a la participació de la ciutadania, ja que, en la 
fase inicial d’aquesta primera edició, “s’han presentat 
una cinquantena de projectes de molts àmbits i ben 
diversos”. Des d’un estudi per a carrils de bicicleta fins 
al replantejament de les places Catalunya i Nova, entre 
d’altres, han passat a la votació final.

Per votar, caldrà primer descarregar-se l’aplica-
ció eAgora per a Android o per a Apple, i verificar la 

identitat de l’usuari a través del seu DNI, com va ex-
plicar el cofundador d’eAgora, Martín Garrido, que va 
remarcar el número de propostes rebudes a Altafulla en 
relació a altres municipis de característiques semblants. 

eAgora és una eina dissenyada per ser el lloc 
d’unió, connexió i trobada digital entre l’adminis-
tració i la ciutadania, entitats i comerços, a través de 
la qual facilita a la ciutadania poder consultar, partici-
par i actuar en l’administració pública “des del sofà de 
casa seva”, va subratllat Garrido.

Per incentivar la participació de la ciutadania en les 
votacions, se sortejaran diferents premis com una 
bicicleta elèctrica, abonaments per a la piscina munici-
pal, entrades a activitats culturals, entre d’altres.

Tot i que inicialment les votacions es realitzaran di-
gitalment, Molinera ha avançat que durant els dies 16 
i 17 d’octubre s’habilitaran unes urnes per a què 
la ciutadania pugui exercir el seu dret a vot presenci-
alment. Tota la informació referent al procés de Pres-
supostos Participatius es pot consultar a l’ espai web 
www.altafulla.cat/decidim, on s’ha editat un nou 
vídeo promocional per a les votacions. •

pressupostos participatius: obertes les 
votacions fins el 17 d’octubre AltAfullA, seu De les Aules D’extensiÓ 

uniVersitàriA per A lA Gent GrAn De lA urV
Altafulla s’incorporarà com a seu de les Aules 
d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de la 
Universitat Rovira i Virgili (URV). Les Aules d’Extensió 
Universitària de la Gent Gran són un projecte social 
engegat per les principals universitats catalanes que 
busca donar una sortida a les inquietuds culturals de 
la tercera edat. La URV dona una alternativa al temps 
de lleure dels principals implicats i protagonistes de 
la iniciativa, la gent gran, propiciant que estiguin al 
dia de nous coneixements en àmbits molt diversos 
i sobre els quals manifesten interès. Precisament, 
un estudi recent de la Xarxa Vives d’Universitats 
i la Fundació Pere Tarrés demostra que la formació 
universitària sènior impacta positivament en la salut 
física i psíquica i en el benestar general de l’alumnat 
que cursa aquests estudis. Del 13 d’octubre al 12 
de novembre, es realitzaran les preinscripcions en 
cadascuna de les seus. Per tirar endavant la proposta 
al municipi hi haurà d’haver un mínim de 25 persones 
inscrites de cara al curs 2022 que s’iniciarà al gener. El 
període de matriculacions s’obrirà al llarg del proper 
mes de desembre. El preu de matrícula per als nous 
alumnes es fixa en 35 euros, i de 20 €, per als alumnes 
que han cursat el darrer curs 2020. El curs es divideix 
en tres trimestres: gener, febrer i març; abril, maig i 
juny, i octubre, novembre i desembre.

connexions MÒBils Més ràpiDes i unA 
Millor coBerturA AMB el nou 4G
Les operadores de telefonia mòbil, Telefónica, Vodafone 
i Orange han començat a oferir a Altafulla serveis sobre 
la nova xarxa 4G a la banda 800MHz, fet que permetrà 
als altafullencs i les altafullenques gaudir de connexions 
mòbils d’alta velocitat sobre tecnologia LTE (4G) amb una 
millor cobertura a l’interior dels habitatges i una major 
extensió geogràfica.  Per garantir la compatibilitat de la 
nova tecnologia amb la Televisió Digital Terrestre (TDT), 
els operadors han posat en marxa Llega800, entitat 
encarregada de solucionar gratuïtament qualsevol 
afectació en la recepció del senyal de televisió. Amb 
l’arribada de la nova 4G a Altafulla continua el procés 
d’implantació que s’està realitzant de forma gradual per 
tota la geografia nacional. Per comprovar les localitats 
on ja estan actius aquests serveis es pot consultar el 
següent enllaç: https://www.llega800.es/listado-de-
municipios-activos/.• 

 Breus
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Cercavila commemorativa fins l’Ermita pels 200 anys de vot de Sant Antoni amb Diables, Gegants 
i Nans, Bastoners, Castellers i Grallers d’Altafulla. / Foto: E.V.

La plaça de l’Església va acollir el 5è Festival Di(vi)nes amb la poesia de Fe Ferré i el concert poè-
tic trio “Al Mar Maragall”. / Foto: E.V.

Els Bastoners d’Altafulla a la mostra del seguici popular amb els Diables Grans i Petits, Castellers 
i Gegants i Nans d’Altafulla. / Foto: A.J.

El pati de l’exterior de l’Església es va estrenar com a espai musical amb el cicle ‘Jardí Sonor’ i 
l’actuació d’‘Espaldamaceta’. / Foto: Ajuntament

El Centre d’Estudis va presentar el recull 26 de la col·lecció ‘L’Oliverot’ amb 29 retalls d’història 
d’Altafulla. / Foto: A.J.

La plaça de l’Església va acollir la presentació d’“Un riu naixerà”, un curtmetratge dirigit per usua-
ris/es de la Fundació Onada amb el suport de Dos Punts i l’Ajuntament. / Foto: Ajuntament 
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L’escola La Portalada gaudeix d’un 
nou mural en una de les seves pa-
rets exteriors que limiten amb la 

Ronda d’Altafulla. L’artista de grafit Orion 
Leim i l’il·lustrador Miqui Pérez han estat 
els encarregats d’il·lustrar i pintar el nou 
mural amb la participació dels alumnes 
de primer i segon cicle d’Educació Pri-
mària. Els motius del mur, escollits pels 
mateixos alumnes del centre, es basen 

en personatges de contes clàssics, i 
també amb un clar missatge en defensa 
de l’escola pública. Des de la direcció 
de l’escola, es valora l’experiència com 
a molt positiva pel fet de “poder sortir 
del centre per uns instants” i per l’orgull 
que mostren els petits de poder deixar la 
seva “petjada” en aquesta obra. 

L’il·lustrador Miqui Pérez va ser l’en-
carregat d’acompanyar els més petits en 

aquesta classe sobre les tècniques que 
s’usen en el dibuix i l’aplicació de pintura 
en una paret. A més, Pérez els va animar 
a endinsar-se en el món de la il·lustració 
i a deixar-se portar per les seves idees i 
la seva imaginació (fotos). El nou mural 
substitueix l’anterior, fet també per Orion 
Leim, que recordava la participació d’Al-
tafulla en els Jocs Mediterranis de Tarra-
gona 2018. / Fotos: Ajuntament •

un nou mural amb la participació de l’alumnat 
embelleix l’exterior de la portalada

s’oBre lA BorsA De treBAll 
per ocupAr un lloc 
D’enGinyer MunicipAl

L’Ajuntament d’Altafulla ha posat 
en marxa una nova convocatòria de 
personal municipal. Es busquen en-
ginyers/eres per incorporar-se a la 
plantilla del consistori. Es tracta d’una 
plaça per cobrir de manera interina una 
vacant amb caràcter urgent, donades 
les característiques del lloc de treball i 
la repercussió del servei que s’ofereix. 
Qui es contracti per aquesta plaça es-
devindrà personal funcionari de l’esca-
la d’administració especial en el grup 
A2 dels serveis tècnics. Les tasques 
que haurà de desenvolupar són les 
d’assessorar a la Corporació en gene-
ral, proporcionant la informació sobre 
temes propis de l’àmbit, procurant un 
sentit global d’actuació i coherent amb 
les capacitats de l’organització i els 
seus recursos. Programarà, coordina-
rà i supervisarà les actuacions sobre 
infraestructures municipals, tant les 
realitzades als edificis municipals com 
a les realitzades a la via pública. Hi ha 
temps per presentar les candidatures 
fins al 15 d’octubre per les vies habitu-
als de contacte amb el consistori, mit-
jançant una instància i l’enviament de 
la documentació sol·licitada. • 

 Breus
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Governar per la gent d’Altafulla
Dani Franquès Marsal # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC

D’ençà que soc regidor de l’Ajunta-
ment mai m’havia trobat una situació 
com la que es va produir el passat 27 
de setembre en el Ple. M’explicaré: 
arran de la renúncia de les regidores 
Inma Morales i Natàlia Sanz de formar 

part de l’equip de govern, decisió que puc entendre, 
però que no comparteixo les raons, ens trobem que el 
govern passa de 7 membres a 5 i ha de governar en 
minoria. En el Ple es posava a votació una modificació 
del pressupost, cosa habitual durant el transcurs de 
l’any tal d’ajustar la realitat al que inicialment s’havia 
previst. Com a regidor responsable d’Hisenda, explico 
en detall aquesta modificació, cosa que ja havia fet tam-

bé en la Comissió Informativa prèvia al Ple, on tots els 
grups es van abstenir, fins i tot la regidora N. Sanz, va 
dir que si no incrementava una partida proposada per 
ella quan estava al govern, votaria en contra, en la meva 
explicació sobre la modificació ja li havia dit que accep-
tava la proposta. 

Aquesta modificació incloïa entre altres, una proposta 
per fer un curs per 20 persones a l’atur amb risc d’exclusió 
social, el lloguer d’un local pel Centre Obert d’Atenció a 
la Infància per donar resposta a l’augment de casos de-
rivats des dels Serveis Socials, un projecte de prevenció 
de residus urbans, incrementar la partida de manteniment 
de la brigada, una nova campanya de les targetes d’ajut 
al comerç local…

Arriba el moment on cada grup exposa el seu sentit 
del vot i l’argumenta, aviat constato la voluntat de votar 
en contra de tota l’oposició, excepte d’AA on el seu re-
presentant fa bons els meus arguments i anuncia que 
s’abstindran. Procedim a votar -es fa a mà alçada-, tots 
excepte Alternativa voten en contra i inicialment 3 mem-
bres d’AA s’abstenen, de sobte es miren amb els altres 
grups de l’oposició i voten en contra. Diran que això és 
política, jo crec que no. L’oposició ha posat els interessos 
partidistes (hi ha qui ja mira les eleccions del 2023) per 
damunt de l’interès de la població, nosaltres seguim al 
costat de la gent. •

sense diàleg el govern trontolla
Francesc Farré Camps # Alternativa Altafulla – En Comú Guanyem

l’agonia d’un mandat
Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla - JxA

En el ple del passat 27 de setembre el 
govern de l’Eina va mostrar el seu ca-
ràcter minoritari i el seu aïllament tot 
perdent votacions cabdals per al seu 
programa com són el pla d’habitatge, 
la reforma del recàrrec de l’IBI de pisos 

buits o les modificacions de crèdit. El més preocupant, 
però, és la insistència en no escoltar, no teixir consensos, 
no ampliar suports i, malgrat la seva situació agònica, 
provar d’imposar un model de poble d’integrisme con-
servacionista i de decreixement que no fa res més que 
generar pobresa, desigualtat i problemes d’ordre públic. 
Des de Junts per Altafulla manifestem que cada cop és 
més difícil que ens trobem en el full de ruta dels coalcal-

des Molinera i Muntadas que estan portant a la degrada-
ció i a la ruïna. Per això és molt improbable que donem 
suport a qualsevol dels seus projectes.

Davant l’horitzó de l’Eina, que passa per castigar els 
sectors més productius d’Altafulla des de Junts plante-
gem amb tota la vehemència que la nostra priori-tat serà 
donar suport i protegir tot el teixit econòmic de la nostra 
vila. La nostra acció passarà per dinamitzar l’economia 
del municipi de manera que es permeti una veritable ge-
neració de benestar social. En contra del que hem vist 
fins ara, la nostra idea és la de consolidar el sector tu-
rístic com el principal motor de creixement tot reforçant 
els atractius naturals i culturals d’Altafulla, acabar amb la 
penalització de les segones residències i de les primeres 

residències de gent d’arreu del món que vol viure en-
tre nosaltres. Tenim l’ambició de crear fonts de riquesa 
alternatives amb projectes d’establiment d’empreses 
d’alt valor afegit. I sempre en el compromís d’un horitzó 
d’emancipació nacional.   

Per això no ens resignem a permetre que es perdin 
els mesos que falten fins a les eleccions de la primavera 
de 2023. Altafulla necessita solucions ara, solucions que 
l’Eina ja ha demostrat ser incapaç d’oferir. Alguns podrien 
pensar que és millor que els regidors de govern es consu-
meixin en la pira dels seus deliris fins que el poble els retiri 
la confiança. Però a Junts creiem que calen respostes i 
que calen respostes en positiu. •

psc: oposició constructiva al servei d’Altafulla
Inma Morales Navarro # Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC

Amb aquesta afirmació acabava la car-
ta de renúncia del 21 d’agost. Al passat 
Ple del 27 de setembre no hi vaig poder 
ser perquè gaudia d’unes vacances, 
planejades quan encara era membre 

del govern. Però n’estic ben informada d’aquest lamenta-
ble Ple. D’entrada vull comentar que a la reunió prèvia del 
“bloc de l’oposició” expressament no hi va anar cap mem-
bre del PSC. Que no hi comptin. De cap manera es poden 
bloquejar iniciatives, amb tota la seva lògica i necessàries 

perquè el poble vagi cap endavant. No entenc com no es 
van aprovar el pla d’habitatge, l’ordenança fiscal de recàr-
rec del 50% a partir del tercer habitatge buit (sobretot per 
part d’AA i Ara) i m’esgarrifa que no s’aprovés una modifi-
cació de crèdit explicada al detall pel regidor Dani Fran-
quès (fins i tot AA va dir que s’abstenia i al final votà nega-
tivament). 

El Ple per part d’AA, Junts, Ara i PdeCat només tenia 
un objectiu: demostrar al govern, a les votacions impor-
tants, que quedaven en minoria; sempre al marge del con-

tingut del què es votava. Repeteixo: lamentable. Esperem 
que l’episodi no es vagi repetint. No podem paralitzar l’ac-
ció municipal; només ens perjudicarà. Els despits, pels re-
sultats electorals o en la participació en un govern invasor 
de competències dels dos altres grups, no han de guiar 
els criteris dins el Ple. Fer la punyeta no va amb el PSC, 
que sempre tenim mentalitat de govern, de servei al poble. 
Que no ens esperin en un bloc d’oposició d’una maionesa 
que no pot lligar. Altafulla, primer; els despits i les punye-
teries ben desadetes. •

Ha passat el que tothom sabia excep-
te el govern clientelista, dels mantres, 
símbols i postureig. El menyspreu a 
les minories els ha deixat sols i l’alti-
vesa, les mentides i la manca de diàleg 
dona com a resultat que a partir d’ara 

el conjunt del plenari serà qui prendrà les decisions i no 
un «govern» en minoria que es lamenta dels mals exte-
riors i no fa gens d’autocrítica. En lloc d’asseure’s a parlar 
(Alternativa com a segona força del plenari no ha rebut 
cap trucada en tot l’estiu), prefereixen les males formes 
i culpar la majoria del ple de bloquejar Altafulla. L’únic 
apropament després de 5 hores de ple va ser per mostrar 

el seu enuig a les nostres crítiques i amenaçar que no 
toleraran que fem ironia ni posem sobrenoms a les seves 
incapacitats. 

Altafulla no ha d’estar paralitzada fins al 2023 i per 
això és imprescindible el consens i el treball. No es pot 
aprovar un projecte de Pla d’Habitatge sense passar per 
comissions, ni tampoc modificacions de l’IBI ni de crè-
dit pensant que poden imposar els seus criteris i no cal 
pactar amb l’oposició. Si segueixen dient que la població 
està bloquejada per culpa de l’oposició i s’aprofiten dels 
mitjans de comunicació per fer-se les víctimes i dir que no 
entenen res, tenen un greu problema. Per això Alternativa 
ha demostrat que es pot dialogar i pactar amb tothom en 

benefici de la ciutadania i a partir d’ara s’hauran de portar 
tots els projectes ben treballats i pactats. 

Amb cinc grups a l’oposició i un de sol al govern és 
imprescindible que les sessions plenàries tornin a ser 
mensuals, hi hagi més comissions i sessions fins a for-
çar el diàleg. Tornarà el pla d’habitatge i aviat els pres-
supostos, si el govern ho vol aprovar, haurà de treballar 
i consensuar. De moment la majoria del ple ha suprimit 
les discriminacions contra els no empadronats que volen 
exercir en igualtat el dret de fer esport i ha restablert les 
bonificacions de l’IBI als habitatges de protecció oficial 
amb el vot en contra del govern d’Eina, que ja no és de-
terminant. •
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¿Juego de tronos? o ¿Juegos del Hambre?
Natalia Sanz Pijuan # Ara Altafulla

Curiós títol per un article d’opinió, però 
desprès d’uns dies d’haver deixat 
l’equip de govern, d’haver escoltat tot 
tipus de declaracions sobre el què ha 
passat i sobretot, després d’haver 
re-capacitat sobre com havien anat les 

coses, em venen al cap aquests títols de pel·lícules. Se-
gons ERC-Eina, ho he deixat per un joc de trons; però la 
realitat és totalment diferent. Parlem de respecte, de dià-

leg, de negociació; fets que no s’han donat amb els coal-
caldes. Que per parlar molt no vol dir que comuniquis més 
(molts cops pots passar-te hores parlant sense dir absolu-
tament res). El respecte es mostra dia a dia, amb petits 
actes i presències i no amb una “xapeta” a l’esquena pú-
blicament i llestos. 

En definitiva, un cúmul de molt males praxis han fet 
que al final estirés la corda cap al costat que creia que 
no volia, però que al final, m’ha permès agafar aire i veure 

les coses amb distància, i adonar-me que no val la pena 
quedar-me més on no em volien. I per això penso que no 
m’he sentit valorada, que en part han forçat la meva sorti-
da, però que ara s’haurà de parlar, negociar i pactar prè-
viament. Espero que facin ús d’allò que s’omplen la boca, 
del diàleg! Nota: Espero estar a l’alçada dels 191 vots que 
vaig rebre i poder seguir treballant des de l’oposició amb la 
mateixa il·lusió i ganes que vaig començar al juny del 2019 
en el govern de l’Ajuntament d’Altafulla. •

Altafulla necessita un cop de timó
Xavier Rofas Gasulla # Regidor No Adscrit

Portem dos mandats fallits. El primer 
(2015-19) el va rescatar el PDCAT. 
Aquest (2019-23) no sé què passarà. 
Tenim masses debilitats, candidatures 
radicalitzades, amb actituds de ruptura, 
persones que encapçalen projectes po-

lítics i després et dones compte que la seva expectativa 
està al Parlament o al Senat i que per tant Altafulla no els 
importa,  personatges que volen fer carrera política a qual-
sevol preu utilitzant Altafulla,   personatges que demanen 
actes, no se sap per a què, gent incapacitada per arribar a 
acords, o senzillament que decideixen trencar governs 
perquè s’han cansat o s’han enfadat.

En el mandat anterior, el PDCAT va rescatar un mandat 

que podia haver estat fallit, i es va poder finalitzar, amb un 
llegat de millora, i de bona gestió per Altafulla. S’ha de re-
conèixer que el pacte va ser lleial i productiu (AA i PDCAT). 
Els convilatans d’Altafulla, mereixen estabilitat i responsa-
bilitat amb Altafulla. En quatre anys Altafulla gestiona un 
pressupost acumulat de més de 32 milions d’euros i pen-
so que se n’ha de treure més profit envers els convilatans 
d’Altafulla. No oblidem que representem el tercer PIB més 
important de la província de Tarragona.

Ara mateix tenim desafiaments molt importants com 
qüestions urbanístiques, pla de platges, pla d’habitatge, 
gent gran, centre de dia vs residència, escola d’adults, les 
qüestions socials, etc. Aquests desafiaments són cosa de 
tots,  no només del govern en minoria i inestable. Neces-

siten actius polítics que es dediquin amb cos i ànima a 
Altafulla i a més a més tinguin capacitat de conviure políti-
cament i d’arribar a acords i que siguin bons gestors. Tot 
el demés no val.

Ara queden dos anys de mandat on el govern, en 
super minoria haurà de baixar a la terra i negociar amb 
l’oposició pel bé d’Altafulla. La cursa electoral municipalis-
ta ha arribat massa aviat per desgràcia. Un mandat sense 
llegat, havent entorpit el correcte curs polític. Alguns que 
no han fet res, reivindicaran un espai al 2023. A canvi de 
què? Que han fet? Tornaran a seduir? La política munici-
pal d’Altafulla requereix d’una estabilitat més sòlida i de 
responsabilitat. •

plaça Martí royo: un espai per viure i per compartir

El passat 28 de juliol els veïns de Martí Royo vam ser convocats per la coalcaldessa i 
regidora d’Urbanisme, Alba Muntadas, per presentar-nos el projecte de remodelació de 
la plaça. En aquest acte, els veïns vam manifestar que abans de presentar un projecte de 
remodelació cal desenvolupar, en el temps més breu possible, un pla director d’usos de 
l’espai atenent la seva singularitat (porta de la Vila Closa) i per superar els problemes de 
convivència que s’han produït en els darrers anys. En aquest sentit, ens congratulem que 
el govern d’Altafulla per veu de la seva coalcaldessa va admetre, davant dels arguments 
raonant i ponderats dels veïns, que aquest pla director és més necessari que mai. 

Per aquest motiu, hem tramés un document de treball a la regidora d’Urbanisme on as-
senyalem els aspectes que ha de recollir el pla director d’usos atès que, segons el nostre 
punt de vista, el projecte presentat no resol els problemes de fons que té la plaça Martí Royo. 
Propostes totalment raonables i acurades com la limitació de les llicències d’hostaleria (ara n’hi 

ha cinc concedides i creiem que són més que suficients), el dimensionament adequat dels 
metres quadrats concedits a les terrasses, separació idònia de l’activitat hostalera dels edificis 
dels veïns (ara les terrasses estan totalment empegades a les façanes) i la limitació horària de 
tancament dels negocis són bases de treball que han d’orientar aquest pla director. 

Per altra banda, també manifestem les nostres reserves respecte del projecte plantejat 
com pavimentar totalment la plaça (amb els problemes de neteja que això pot provocar), 
instal·lar pèrgoles fixes durant tot l’any en un espai molt concentrat o relegar el parc infantil al 
fons de la plaça perdent la centralitat que té actualment. Entenem que la convivència només 
és possible quan posem al centre les persones i ho tenim en compte quan desenvolupem 
activitats determinades que s’han de compatibilitzar amb el dret que com a ciutadans tenim 
a viure en un espai ordenat i pacificat.

Joan Carles Carranza Pau

terrasses, sorolls i bars musicals

L’Ajuntament actual s’omple la boca dient que estan a favor de la participació ciutadana 
i de la defensa del medi Ambient. On queda exactament això quan resulta que instal·len 
terrasses i bars musicals al vell mig del poble, on la gent es lleva aviat per anar a la feina o 
hi ha persones grans malaltes, sense consultar abans a cap veí de l’edifici, possiblement 
afectat pels sorolls, i incrementant la contaminació acústica del medi ambient amb altaveus 
i músiques sovint de pèssim gust o qualitat?

Que no ens diguin que és per afavorir als locals per la crisi, perquè en aquest edifici hi 
ha altres locals que sí són de propietaris de l’edifici, que també estaven afectats pel confi-
nament, i que podien haver gaudit del mateix privilegi i donar classes d’anglès o de ioga en 
aquests espais i no ens haurien molestat gens.  

Marga Badia
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ona Alonso i el centre d’esports Altafulla, distingits en els 
premis Auriga fvscvs 2021

La jove atleta d’Altafulla Ona Alonso 
va rebre el passat 2 d’octubre, en 
el marc de l’acte de lliurament de 

la 13a edició dels Premis ‘Auriga Fvsc-
vs’ celebrat a la carpa exterior del pave-
lló municipal de La Pobla de Mafumet, 

el primer premi de la beca ‘Auriga 
fvscvs’ que atorga el Consell Esportiu 
del Tarragonès. A l’alumna de l’Institut 
d’Altafulla se la va distingir pel seu treball 
“Està l’esport social en perill d’extinció 
al municipi d’Altafulla?” en la modalitat 

de treballs de recerca o de síntesi, rela-
cionats amb l’àmbit esportiu, realitzats 
durant el curs acadèmic 2020-2021 per 
estudiants. Ona Alonso, acompanyada 
per la nova directora de l’Institut, Belén 
Jiménez, va rebre el premi de mans de 

Francesc Seritjol i Paula Collado, repre-
sentants de Gestbanc.

Cal recordar que Ona Alonso també 
va ser reconeguda amb els I Premis de 
Batxillerat ‘Maria Baldó’, que organitza 
l’Ajuntament d’Altafulla, pel mateix treball 
basat en la investigació sobre la manca 
de realització esportiva en diversos sec-
tors socioculturals de la vila d’Altafulla. 
Per la seva banda, el Centre d’Esports 
Altafulla, a proposta de l’Ajuntament, 
va ser distingit pel Consell Esportiu del 
Tarragonès en reconeixement a la seva 
trajectòria i a la implicació en el fo-
ment de l’esport al municipi amb més 
d’un centenar d’infants inscrits a l’escola 
de futbol base. El reconeixement va ser 
entregat pel coalcalde Jordi Molinera, 
i recollit pel president de l’entitat, Fran-
cesc Julià; la secretària del club, Cristina 
Magriñà, i la tresorera Jessica Colomina. 
/ Fotos: CET •

la rfef subvenciona amb 9.000 euros 
les millores al camp de futbol

La Real Federació Espanyola de Futbol 
(RFEF), gràcies a una resolució de la 

presidència del Consell Superior d’Es-
ports (CSD) per la qual es concedeix a 
la RFEF una subvenció directa en com-
pliment de la llei 13/2011 de regulació 
del joc per a la distribució per al futbol no 
professional de 2020 del 4,55% de la re-
captació per l’impost sobre activitats del 
joc en relació amb les apostes mútues, 
ha atorgat una subvenció de 9.144,86 € 
per a les millores fetes al camp de futbol 
de l’estadi municipal Joan Pijuan després 
que la regidoria d’Esports, que encapçala 
l’edil Àlex Cañas, tramités l’ajuda.

La subvenció ha servit per finançar el 
pla de millores al camp de futbol mu-
nicipal, que es van iniciar a mitjans de 
2019 amb una inversió d’uns 43.000 eu-
ros, i que han consistit en la renovació i 
substitució de les quatre torres d’enllu-
menat amb tecnologia LED i la renovació 
del quadre elèctric general; l’asfaltat de 
la zona d’accés a la graderia, l’adequa-
ció del magatzem i el bar de l’estadi per 
millorar-ne la seguretat, i la substitució 
d’una part de la gespa del terreny de joc 
afectada per unes cremades. Amb l’ajut, 
es finançarà gairebé una quarta part de 
les millores. •



 Plaça del Pou / núm. 226 / octubre 2021 Esports 13

les classes de gimnàstica 
abdominal hipopressiva (hi-

popressius per a novells) i nivell 
2, pilates i dansa adreçada al 
públic juvenil són les noves ac-
tivitats dirigides que s’ofereixen 
al pavelló poliesportiu des del 
passat 4 d’octubre. A aquestes 
activitats se li sumen les que ja 
es van iniciar a principis de se-
tembre com l’aeròbic fitness, el 
cardio boxing, la musculació, 
tonificació, i el circuit fitness. El 
regidor d’Esports, Àlex Cañas, 
ha explicat que “s’ha treballat 
d’acord amb les aportacions 
que s’han anat rebent per part 
dels usuaris i usuàries”. En re-
lació a això, també s’ha modi-
ficat l’horari de les activitats 
dirigides que passa de les 19 a 
les 19:30 hores. 

La gestió d’aquestes activi-
tats es realitza a través del mò-
bil del poliesportiu on es crearà 
un grup per a cada activitat per 
tal de gestionar les inscripci-
ons. La inscripció per a nous 
usuaris es realitza a través de 
la instància específica del po-
liesportiu. Podeu trobar-la al 
web de l’Ajuntament d’Altafu-
lla, a l’apartat de ‘Tràmits’. 

La inscripció per a l’activitat 
dels joves es tramitarà amb el 
mateix procediment, i la quota 
és de 20 € per a joves empa-
dronats o 30 € per als no em-
padronats (marcant l’opció de 
només activitats dirigides) tal 
i com marca l’ordenança. La 
graella d’activitats i els hora-
ris es poden consultar al web 
www.altafulla.cat. • 

 els hipopressius, pilates i la dansa 
s’incorporen com a noves activitats al pavelló
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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’hivern: de dilluns a dijous de 10 a 14 hores (matins),
 i dimarts, dimecres i dijous de 16 a 19 hores (tardes).
• 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 de seteMBre

temperatura màxima 29,6 °C dia 26 mitjana mensual temp. màx. 27,6 °C obserVADors: Joan ViVe s, LLuís BruLLas, Jordi CusCó 
Jose p  Muntade s i Jose p  Maria auLe s temperatura mínima 11,4 °C dia 20 mitjana mensual temp. mín. 16,3 °C

Pluja màxima 16,5 mm dia 22 total pluja recollida 37,6 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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El balanç d’estiu de la Policia Local d’Altafulla, des 
del passat 1 de juny fins el 31 d’agost, s’ha traduït 
amb un total de 2.633 serveis que han efectuat 

els agents del cos de policia local. L’informe també re-
vela que la temporada estiuenca ha estat marcada per 
les restriccions de la Covid-19. La Policia Local d’Al-
tafulla ha hagut d’intervenir en 71 ocasions per con-
centracions de persones en places i espais públics als 
vespre-nit per incomplir les restriccions sanitàries mar-
cades per la pandèmia; i 31 més com a mesures pre-
ventives per evitar botellots.

Tant el coalcalde Jordi Molinera com el cap de la 
Policia Local, Jordi Gil, van posar especial èmfasi a la 
coordinació policial entre els Mossos d’Esquadra, la 
Policia Local d’Altafulla i la Guàrdia Urbana de Tarra-
gona, especialment, per cobrir amb suficients efectius 
la zona del Vinyet, terme que es troba en els límits de 
Tarragona i Altafulla.

Aquesta coordinació va permetre comptar, segons 
Molinera, amb fins a set patrulles policials per con-
trolar aquestes concentracions que, principalment, es 
produïen els caps de setmana i els dies festius. Per la 
seva banda, el cap de la Policia Local, Jordi Gil, va re-
cordar que la incorporació de cinc agents per a aquest 
estiu, va fer possible també “doblar el torn de nit de les 
patrulles, especialment, els divendres i dissabtes”. 

En aquest mateix sentit, s’han realitzat 291 serveis 
per queixes i molèsties a veïns i veïnes, i de totes 
aquestes, s’han iniciat diligències penals en 152 ca-
sos. Quant a les denúncies tramitades estrictament per 
les restriccions de la Covid-19 se n’han tramitat 33: 4 
per incomplir l’obligació de l’ús de mascareta, 2 per in-

complir l’horari de tancament d’establiments i activitats, 
24, per incompliment de les restriccions establertes per 
les autoritats, i 3 per no complir l’aforament màxim per-
mès en l’establiment i activitat.

Aquestes denúncies tramitades per incomplir les 
ordenances municipals s’han traduït en un total de 
20.900 € en sancions econòmiques. I per últim, pel 
que fa a les denúncies realitzades en matèria de cir-

culació, se n’han tramitat un total de 538, de les quals 
77 han necessitat servei de grua. L’import total en 
sancions ha estat de 54.704 €, dels quals ja se n’ha 
recaptat 30.106, i queda pendent un total de 12.248 
euros. Cal remarcar que moltes d’aquestes sancions 
compten amb una bonificació del 50% si es realitza el 
pagament abans dels 15 dies des de la data de san-
ció. / Foto: A.J. •

Balanç del dispositiu d’estiu de la policia local d’Altafulla




