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L

a Festa Major constitueix el patrimoni festiu més important d’Altafulla. Se celebra la setmana de l’11 de novembre, diada de
Sant Martí, amb les tradicionals matinades davant del mar a les 6
del matí a càrrec dels Grallers d’Altafulla, l’esmorzar de l’arengada
que s’organitza des de l’any 1975, l’emotiu pilar caminant per les
escales protagonitzat pels Castellers d’Altafulla, des de l’Ajuntament fins a l’Església, on té lloc l’ofici. Acabat l’ofici comença la
processó amb la imatge del sant, amb la participació dels gegants,
nans, diables, bastoners i castellers. Quan la imatge torna a entrar
a l’església tots els balls populars dansen alhora. Al vespre es fa
una rua amb la representació de la llegenda de Sant Martí, narrada
per Joana Badia i la degustació del pastís de la capa de Sant Martí
a càrrec del Forn Nogués. Els infants llueixen el fanalet que han fet
a l’escola o bé a casa acompanyats per les melodies que toquen
els alumnes de vent i percussió de l’Escola Municipal de Música.
Aquest dia, per la ràdio municipal, s’hi pot escoltar el Ball de Sant
Martí, un ball parlat que va recuperar la mateixa Joana Badia i que
una de les darreres vegades que es va representar va ser l’any
1939. L’endemà els versots dels Diables d’Altafulla i el Castell de
Focs posen el punt i final a les festes.

Quines ganes en teníem! Quan arriba la Festa Major l’ambient
s’impregna de colors, aromes i tradició. La vila es converteix en
un espai de celebració, de record per als qui ja no hi són, de
retrobada per als qui hi són sempre i, també, per a aquelles persones que guarden lliures aquests dies per tornar a casa. Les
festes d’Altafulla han recuperat els esdeveniments més tradicionals com les matinades, la cercavila, el pilar per les escales, els
trastos, els balls, els versots… amb d’altres de nous que modernitzen el programa. Les músiques tornaran a sonar i els protagonistes d’enguany gaudiran d’una Festa Major excepcional i,
possiblement, més única que cap de les viscudes en les darreres
dècades. Tot un repte festiu i alhora de contenció. L’embranzida
per la celebració de la festa no ens ha de fer perdre de vista
el moment que vivim. La regidoria, amb la col·laboració de les
entitats, ha plantejat propostes segures i és responsabilitat dels
qui estimem i respectem la festa, posar-hi seny i, sobretot, sentit
comú per evitar tornar al passat més recent. Però això no ha
d’evitar que la sentim i la vivim amb emoció, en un format més
‘normalitzat’, en un temps que també ho és. Bona Festa Major i
visca Altafulla! •
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Reduir els ressalts del carrer Marquès de Tamarit,
la proposta més votada

L

a proposta per reduir l’alçada de
la dissetena de ressalts que hi ha
a l’avinguda Marquès de Tamarit ha
estat la guanyadora dels Pressupostos
Participatius d’Altafulla. El projecte, en
què s’hi destinaran 4.000 euros, ha obtingut 210 vots . Dels 27 projectes que
es podien escollir es duran a terme els
8 més votats. Des de fer un estudi per
a l’energia solar amb la partida més alta
de 15.000 euros fins a propostes amb
menys pressupost com instal·lar més
bancs al parc de Voramar, millorar l’accessibilitat de la platja o l’enllumenat o la
creació d’un espai de lleure per a infants.
Una de les propostes, però amb
més vots com és el cas de la redacció
d’un projecte per a donar vida a la plaça
Catalunya es va haver de descartar per
tenir un pressupost massa elevat, però
des del consistori ho duran a terme amb
recursos propis. Des de l’Ajuntament es
mostren satisfets per l’alta participació,
ja que estan molt per sobre de les
de processos similars a ciutats com
Tarragona o Barcelona, que se situen a
l’entorn del 3%. En total, a Altafulla, van
votar 468 persones, el que representa
més d’un 10%, i en què 3 de cada 4
ho van fer a través de l’aplicació eAgora
i la resta, 1 de cada 4 presencialment.
Els projectes es començaran a executar a finals d’aquest any. De cara a l’any
que ve es plantegen tornar a realitzar
uns pressuposts participatius també en
format híbrid, presencialment i telemàticament.

Les vuit propostes
guanyadores
1. Reduir ressalts a l’avinguda Marquès de Tamarit
Un dels trets característics del nostre
poble són els 17 ressalts de Marquès
de Tamarit. Es proposa reduir l’alçada d’aquests ressalts sobretot a les
sortides de les rotondes: 4.000 € 210 vots
2. Millorem l’accessibilitat de la platja
Les entrades de la platja no estan del
tot adaptades per a persones amb
mobilitat reduïda. Fem una actuació
per millorar-ne l’accessibilitat: 5.000
€ - 175 vots
3. Millores en l’enllumenat
Millorar l’enllumenat del carrer Pont
de Mar, entre l’estació i la Via Augusta, per una major visibilitat i seguretat
ciutadana: 5.000 € - 170 vots
4. Posem bancs al Parc de Voramar
Posar uns 4 bancs més entre les palmeres mirant a mar al Parc de Voramar. Les vistes són genials! 1.500 €
- 158 vots
5. Jardins amb plantes, arbustos i arbres autòctons
Proposem que a cada zona pública,
a cada sòl municipal, en la mesura
del possible, hi hagués zona enjardinada, donant preferència a plantes,
arbustos i arbres autòctons. Deixant
de plantar arbres, plantes i altres arbustos invasors: 7.000 € - 129 vots
6. Impuls energia solar
Fer un estudi per saber quantes ca-

ses estarien disposades a comprar
plaques solars a Altafulla, per la creació de futures comunitats energètiques: 15.000 € - 122 vots
7. Lleure saludable pel jovent!
Creació d’un Esplai de lleure a Altafulla per a infants de 6 a 11 anys
i joves de 12 a 17 anys. Un esplai
es constitueix com o a través d’una
entitat sense afany de lucre, amb
l’objectiu de crear un espai de lleure
educatiu o educació́ no formal, per
a facilitar eines i recursos pel creixe-

ment saludable tant físic com psicològic, a infants i joves de 6 a 17 anys.
Amb un projecte educatiu de centre,
amb els objectius definits: 8.900 € 115 vots
8. Projecte ‘Traiem les aules a l’exterior’
Ampliar el mobiliari del pati de la
llar d’infants Francesc Blanch introduint-hi un seguit de peces d’exterior
segures destinades a millorar l’espai
d’aquesta zona de joc: 3.000 € - 114
vots. •
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Tenir cinc o més habitatges buits durant més de dos anys serà
penalitzat en l’Impost de Béns Immobles

E

l Ple municipal, celebrat el passat 25 d’octubre, va
aprovar una modificació de l’Ordenança Fiscal número 1 corresponent a l’IBI, que penalitzarà amb
un recàrrec en l’impost a aquells grans tenidors amb cinc
habitatges o més, que estiguin buits, tal i com ho va explicat el regidor d’Hisenda, Dani Franquès. Inicialment,
l’equip de govern volia modificar aquesta ordenança
per tal que afectés propietaris de tres o més habitatges
inactius, però finalment i després de negociar-se entre
govern i oposició i que la mesura quedés encallada en el
passat ple, va incrementar aquesta xifra amb la voluntat
que, per les característiques del municipi, només tingui
efecte, previsiblement, sobre els bancs.
Una mesura que comença a aplicar-se, com va remarcar l’edil d’Hisenda, quan els habitatges portin dos
anys buits. L’EINA, Junts, Ara i el PSC hi van votar a
favor i, per la seva banda, ho van fer en contra Alternativa Altafulla i el regidor Xavier Rofes. AA va lamentar
que no s’apliqués a qui tingui fins a quatre habitatges
buits, mentre que Rofas va criticar l’intervencionisme de
l’administració en el mercat privat.
S’aproven les ajudes per als propietaris
d’Habitatges de Protecció Oficial
També en el passat ple es va desencallar la modificació
de la mateixa Ordenança Fiscal número 1 corresponent
a l’IBI del 2022, que concedirà ajudes per als propietaris
de pisos de protecció oficial. El regidor d’Hisenda, Dani
Franquès, va explicar que a l’hora de treballar-la s’han
basat en una proposta del grup d’Alternativa Altafulla,
que va presentar una moció al respecte en el ple anterior.

Bonificació
(%)

Coeficient multiplicador de
l’Índex de Renda de Suficiència
de Catalunya

50

1

40

2

30

3

20

4

10

4,5

D’aquesta manera, a diferència del mes de setembre, i també després d’haver-se analitzat detalladament entre govern i oposició, ara les ajudes es
concediran per trams en funció de la renda de
cadascú, per tal que rebi la bonificació aquella família qui més ho necessiti. Una modificació que va ser
aprovada amb els suports de L’EINA, Junts, el PSC i
Ara, amb l’abstenció d’Alternativa i el vot contrari del
regidor no adscrit Xavier Rofes. •

Breus
Tiren endavant diferents
mocions presentades pels
grups de l’oposició
El regidor no adscrit Xavier Rofas va
presentar també una moció per demanar
que l’oposició pugui disposar d’un
despatx més ampli que el que tenen ara
i amb un ordinador per cadascun dels
grups d’aquesta bancada del plenari.
Una petició que va comptar amb el vot
a favor de tots els grups de l’oposició i
el vot en contra de l’equip de govern.
Per la seva banda, Alternativa Altafulla
també va presentar dues mocions. Una
d’aquestes, sobre transparència. L’edil
Montse Castellarnau (AA) va explicar
que donada la situació de minoria

del govern, l’oposició al complet
necessita més informació dels registres
d’entrades i sortides de les instàncies
que es reben així com complir “de
manera estricta” qualsevol consulta
que la ciutadania fa mitjançant la via
d’instància. La proposta es va aprovar
per unanimitat. Igualment, Castellarnau
va exposar la segona moció presentada
per AA, que sol·licitava la convocatòria
de consells sectorials i comissions
informatives. Entre d’altres, la de
mitjans de comunicació o memòria
històrica. L’oposició hi va votar a favor
i l’equip de govern s’hi va abstenir
en considerar que “quan se celebren
aquestes trobades, els grups municipals

són convidats pel regidor en qüestió
si es tracta d’un òrgan assessor, i en
comissions informatives ja existeix una
representació proporcional dels grups”.
L’Ajuntament es compromet a
treballar per la inclusió de
les persones amb TEA
Ara Altafulla va proposar adaptar les
fires, festes i diferents esdeveniments
del municipi a persones que pateixen
Trastorn de l’Espectre Autista (TEA),
així com l’adaptació senyalística de
la vila amb pictogrames. El TEA és
un trastorn d’origen neurobiològic
que afecta la configuració del sistema

nerviós i el funcionament cerebral,
donant lloc a dificultats en dues
àrees principalment: la comunicació
i la interacció social i la flexibilitat
del pensament i de la conducta.
Impacta no només en qui el presenta
sinó també a la seva família, suport
fonamental per a la persona amb TEA.
Per això, és necessari un abordatge
integral orientat a facilitar els suports
individualitzats, especialitzats i basats
en l’evidència més adients per millorar
la qualitat de vida de cada persona,
mantenint, a més, una perspectiva de
gènere. La proposta exposada per la
regidora Natalia Sanz va ser aprovada
per unanimitat. •

El ple
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S’aprova finalment la modificació de
crèdit de mig milió d’euros

E

l Ple de l’Ajuntament d’Altafulla, que es va
celebrar el passat 25 d’octubre en sessió ordinària, va aprovar una important modificació de crèdit per valor de 571.568,27 € pel que
queda d’exercici del 2021. Després de la negativa
de l’anterior sessió, a finals de setembre, i un cop
celebrades diverses trobades de negociació entre
el regidor d’Hisenda, Dani Franquès, i els grups de
l’oposició, l’equip de govern va incorporar algunes
de les peticions que van acabar sent claus perquè
la modificació de crèdit prosperés amb els vots favorables del govern (L’EINA), de Junts, el PSC i
l’abstenció d’Ara.
La principal diferència respecte a la modificació de crèdit que aleshores va quedar encallada és
la partida d’on surten els diners, va explicar Franquès. Aleshores s’abastia del romanent de tresoreria i ara, principalment, es nodreix de la baixa
de la partida que es dedicava a la remodelació de
la plaça dels Vents i alguna altra partida, que es va
pressupostar en un inici i que no s’utilitzarà.
No hi van donar suport els representants d’Alternativa Altafulla i el regidor no adscrit Xavier Rofes.
Per aquest últim, calia eliminar algunes de les partides, com les targetes d’ajuda al comerç, que no
considera útils, i la partida d’il·luminació del castell.
Per al principal grup a l’oposició (AA), es considera
que la modificació de crèdit és “un excés”.
La modificació de crèdit permetrà, mitjançant
crèdit extraordinari, fer obres al mòdul de les antigues escoles Teresa Manero dedicat a l’Arxiu, la
reparació de llums de Nadal, el lloguer del local

del Centre Obert, atorgar una subvenció per reparar un mur esfondrat de l’església, la compra
d’un vehicle de la Policia Local, l’elaboració d’un Pla
local de prevenció de residus, la reparació de
Via Hercúlea, l’adquisició d’una motocicleta per a
l’agutzil, i divers mobiliari per a la ràdio municipal.
Paral·lelament, a través de suplement de crèdit,
es doten de diners partides com manteniment de
l’enllumenat públic, neteja viària, manteniment
d’ascensors, manteniment de maquinària de la
brigada, combustibles, reposició i manteniment de
platges, productes de neteja, tallers a les escoles,
mobiliari i manteniment de via pública, il·luminació
del castell, instal·lacions tècniques d’educació, la
Bibliomar, el pla de reforma de voreres, l’asfaltat
de carrers , despeses diverses de benestar social,
maquinària i vestimenta de la Policia Local, subvencions a comerços, entre d’altres.
Cal apuntar, a més, que l’expedient de modificació de crèdit dona de baixa la partida de Pressupostos Participatius per tal de dotar de diners els
projectes guanyadors de la votació que la ciutadania va fer justament a mitjans d’octubre, que
sumen un total de 50.000 euros. D’aquesta manera, ara ja es pot executar el rebaix dels ressalts
de l’avinguda Marquès de Tamarit, l’elaboració de
l’estudi sobre l’ús i el foment de l’energia solar, la
instal·lació de bancs al parc de Voramar, la millora
de l’enllumenat o una dotació de mobiliari exterior
per a la llar d’infants Francesc Blanch, entre altres
projectes guanyadors de la iniciativa de participació ciutadana. •
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Breus
Es prorroga el termini per presentar el pla
d’usos de la platja
El nou pla d’usos de la platja per a les anualitats del 2022-2026,
ja té data per tornar a ser portat a debat després que en el
ple d’octubre es paralitzés la seva aprovació. La incorporació
a darrera hora d’una petició per obrir una nova terrassa per a
restauració al passeig de Botigues de Mar i la necessitat de
regular aquest tipus d’instal·lacions, van fer que el mateix
equip de govern, qui havia proposat el punt de l’ordre del
dia, demanés votar-hi en contra. Calia modificar el document
i aprovar-lo de manera urgent per presentar-lo a la Direcció
General de Costes de la Generalitat abans del 3 de novembre.
L’aprovació, doncs, s’hauria de fer mitjançant decret d’alcaldia.
Segons la coalcaldessa i responsable de platges, Alba
Muntadas, existeix una pròrroga en aquest termini i, per tant, hi
haurà més temps per replantejar-se la situació i valorar què cal
fer amb la distribució de les terrasses i l’ocupació d’un passeig
que, a parer de l’equip de govern, està saturat. La pròrroga
permetrà, doncs, fer aquest estudi amb els tècnics i poder
plantejar els canvis a la resta de grups del plenari per poder
aprovar el document, el pròxim 29 de novembre, en ple ordinari.
La reordenació de les terrasses és només una de les qüestions
que tracta el pla d’usos, que també preveu limitar l’ús privatiu
d’un espai públic com és la platja. En aquest cas, es planteja
l’eliminació del servei privat de gandules i para-sols a la sorra
que, a més, s’ubica en espais sensibles com una zona pròxima
al Vinyet i davant Botigues de Mar, on ocupa pràcticament tot
l’ample de la sorra.
Bonificacions per l’ús de la deixalleria
Durant el proper mes de desembre, aquells veïns i veïnes
que hagin utilitzat la deixalleria de Torredembarra i comptin
amb els justificants d’entrada de residus, hauran de fer la
sol·licitud, mitjançant instància a l’Ajuntament, per acollir-se a
les bonificacions sobre la taxa de la brossa. Cal recordar que el
Ple va aprovar una modificació en l’ordenança fiscal que regula
la recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans,
que premia aquella ciutadania que faci ús de la deixalleria
comarcal que s’ubica a la Torre i que podria beneficiar-se d’una
reducció d’un màxim d’un 15% en el rebut de la brossa de l’any
següent. A tall d’exemple, si una casa, pis o apartament fa més
de sis aportacions a la deixalleria pagarà 123,47 € a l’any, però
si no fa cap aportació, en pagarà 145,26 €. Aquesta bonificació
serà efectiva en el rebut de l’exercici 2022, ja que farà referència
a l’ús que se n’hagi fet a partir de l’1 de gener de l’any 2021. És
a dir, per a una i fins a tres aportacions amb certificat de més de
5 kg cadascuna, s’obtindrà una bonificació del 5%; de quatre a
sis aportacions, la bonificació serà del 10%, i amb més de sis
aportacions a l’any, la bonificació serà del 15%. •

Via pública
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El carrer Lluís Companys obre al trànsit després d’una dècada

D

es del passat 20 d’octubre, els
vehicles que venen de Tarragona i que es dirigeixen cap al Barri
Marítim, no cal que travessin tot el carrer
Marquès de Tamarit, com feien fins ara,
sinó que ja hi poden accedir directament
circulant pel carrer Lluís Companys. El
coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, i
el cap de la Policia Local, Jordi Gil, van
treure simbòlicament les tanques que
barraven l’accés al trànsit rodat per
aquesta via des del 2010, fruit del pla
urbanístic PAU 10 de La Cabana encara
per executar.
Jordi Molinera es va mostrat molt
satisfet “després de veure com un vial
asfaltat fa més de deu anys restava tancat i barrat per a la ciutadania”, al mateix
temps que va reconèixer que les negoci-

acions amb els propietaris del sector de
La Cabana “ha estat una feina feixuga
per tots i totes durant molts anys però
que finalment s’ha arribat a l’acord del
que avui serà una de les principals
vies de connexió entre el centre i el
Barri Marítim”.
De fet, canviar la imatge d’aquest
projecte urbanístic aturat ha estat una
tasca que els últims regidors i regidores d’Urbanisme han portat sempre
a l’agenda amb la impossibilitat, fins
ara, d’assolir-la. Les darreres reunions
entre l’Ajuntament d’Altafulla i la Junta
de Compensació de La Cabana ja deixaven entreveure fa uns mesos que hi
hauria finalment entesa per desencallar
el projecte. L’obertura al trànsit rodat
dels més de 800 metres del carrer Llu-

ís Companys permetrà descongestionar la circulació al carrer Marquès
de Tamarit, el principal eix vertebrador
del municipi; alhora que diversificarà el
trànsit a la zona, sobretot el que es dirigeix a la platja enllaçant amb el carrer
Alcalde Pijuan.
Per a l’obertura del carrer s’ha condicionat l’enllumenat públic, s’ha pintat
la senyalització horitzontal tant per a vianants com per a vehicles, s’ha instal·lat
la senyalització vertical així com també
s’ha habilitat el carril bici que enllaça amb
el centre comercial dels carrers Migdia i
Ronda, i s’han construït les voreres dels
carrers Alcalde Pijuan i Traginers que enllacen amb el recent estrenat carrer Lluís
Companys. El vial és de sentit únic en
direcció al Barri Marítim, i a la part dreta

La gestió urbanística
d’Altafulla a la UPC de
Barcelona

En marxa una nova fase del pla de voreres 2021

L’

Ajuntament d’Altafulla ha començat diversos treballs de millora a la via pública en diferents punts del municipi, que s’emmarquen en el Pla de Millora
de Voreres 2021 que contempla més de 20 accions amb una inversió d’uns
40.000 euros. Es tracta d’un pla que es realitza de manera anual i que ja l’any
passat va intervenir en un gruix similar d’espais de la via pública. Aquests treballs consisteixen principalment en la renovació de panots, millores en l’accessibilitat a voreres on està previst que s’hi habilitin rampes, disposició d’escocells
i actualització de guals, entre d’altres tasques.
Tot plegat per facilitar la mobilitat dels ciutadans tant si tenen alguna
dificultat motriu com si fan ús d’un cotxet per a infants o un carro de la
compra, per exemple, tal i com ha subratllat la coalcaldessa i responsable de
Via Pública, Alba Muntadas. Aquests treballs s’estan efectuant als carrers Camí del Prat, Joncs, Hort de
Pau, Via Augusta, Hort de les Bombes, carrer Fassina, Via Hercúlia, Pons d’Icart, carrer Vinyet i voltants,
i zona de les Sínies. Les obres van a càrrec de l’empresa local EU Vendrell.
D’altra banda, el consistori ha restaurat recentment la font de Caid Ismail. L’actuació s’emmarca en el
pla de conservació del patrimoni local impulsat des de la regidoria de Cultura, que encapçala l’edil Gemma
Maymó, tot arranjant diversos elements significatius de la via pública per realçar el valor històric o cultural
que tenen com la barca Núria Baltasar. La font de Caid Ismail està dedicada al Fill Il·lustre Joaquim Gatell i
Folch, altrament conegut com a Caid Ismail, nom que va usar quan va viure i viatjar per Àfrica.
En aquest element s’hi ha fet una millora essencialment de la seva estructura de ferro, molt oxidada,
i deixarà de ser útil com a punt d’abastiment d’aigua donades les característiques del seu sistema de
canonades, fetes amb elements de plom totalment obsolets. També tenint en compte que molt a prop
ja hi ha una altra font plenament operativa, segons ha remarcat Maymó. Els treballs han anat a càrrec
d’Albert Barceló. / Fotos: Ajuntament •

s’ha habilitat una zona d’estacionament per a més d’un centenar de vehicles. La inversió ha estat d’uns 80.000
euros que han anat a càrrec dels propietaris del sector de La Cabana. / Foto:
Ajuntament. •

E

l passat 7 d’Octubre es va celebrar a l’Auditori de la Universitat
Politècnica de Catalunya, a Barcelona ,un acte institucional del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per celebrar els 50 anys de
col·legiats, entre els quals destacava Josep Maria Roca Tarragó,
veí d’Altafulla, qui va ocupar el càrrec d’arquitecte municipal del
municipi des de l’any 1974 fins el 2011. La seva presentació a
l’Auditori va esdevenir un recull d’una part de la seva gestió urbanística des de l’Ajuntament, especialment com a arquitecte director dels Plans d’Ordenació Urbanística del 1984 i del 2004,
encara vigent i del seu desenvolupament, així com també d’altres
projectes d’equipaments municipals. / Foto: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya •

Medi ambient
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S’instal·len de nou les barreres de retenció de sorra al tram final
del passeig de Botigues de Mar

E

l pla de gestió sostenible ‘Altafulla Platja Viva’,
reconegut amb el Premi Medi Ambient 2020 de la
Diputació de Tarragona, segueix el seu programa
d’accions amb l’objectiu de recuperar el sistema dunar
com a gran reservori de sorra per a la protecció natural
davant de les llevantades i les amenaces del canvi climàtic i la seva redistribució.
L’Ajuntament d’Altafulla va instal·lar de nou a finals
d’octubre les barreres de retenció de sorra entre el final
del passeig de Botigues de Mar i el Club Marítim. I és
que, un cop passada la temporada d’estiu s’han tornat
a instal·lar aquests elements per tal d’evitar la pèrdua
de sorra fora de la platja i afavorir-ne l’acumulació en
aquesta zona que, habitualment es veu poc o gens
afectada pels temporals. Aquestes barreres de retenció
de sorra estaran instal·lades fins a finals de maig.
També s’ha col·locat un rètol de senyalització per identificar l’acció i el seu objectiu.
Un dels resultats ben visibles gràcies al pla de
gestió ‘Altafulla Platja Viva’ és l’assentament de l’estructura dunar al Parc de Voramar. Durant l’estiu l’estructura dunar s’ha assentat i les espècies vegetals
han arrelat i recobert notablement la seva superfície
gràcies a les espècies sembrades, plantades i al propi
banc de llavors de la sorra.
Durant la tardor es netejarà l’interior de la zona delimitada i es retiraran els còdols acumulats durant l’estiu
per afavorir la retenció de sorra per avaluar a posteriori
la resposta del sistema dunar davant de l’impacte que
puguin tenir els possibles temporals hivernals. D’altra
banda, i amb la col·laboració del Club Marítim Altafu-

lla, s’està ordenant la zona d’accés al club, ajustant i
delimitant l’ample de pas amb estaques i vegetació,
així com enretirant i reorganitzant la zona de varada
d’embarcacions per tal de reduir l’ocupació de la platja
més propera al mar.
Aquesta intervenció forma part de les accions per millorar i endreçar progressivament la connexió entre el final

Casetes nius per al foment de la
lectura per tot Altafulla

A

mb nova imatge
corporativa, la Biblioteca Municipal d’Altafulla ha celebrat ja
35 anys des que es va
posar en marxa. Amb
motiu d’aquesta ocasió
es va presentar un nou
projecte, el ‘Biblionius’.
Són vuit casetes que
s’han repartit en diferents punts del municipi, com parcs i places,
on els veïns i les veïnes
poden agafar i dipositar
llibres. Una proposta per incentivar la lectura i afavorir l’intercanvi de llibres, com va
explicar Rosalia Ciuró, auxiliar de la Biblioteca d’Altafulla. Aquest projecte es basa
“en el foment de la lectura i la reutilització de publicacions”, una iniciativa que pren
els seus orígens en l’organització “Little Free Library”, nascuda als Estats Unitats
l’any 2009 i que actualment ja s’ha implementat en més de 80 països.
Les Biblionius es poden trobar al jardí de la Biblioteca, al Parc del Patufet, a la
Plaça dels Vents, al Parc de la Caputxeta (antigues escoles Teresa Manero), Parc
dels Avellaners, Parc de la Portalada, Parc del Roquissar i a Brises del Mar, al costat
de l’associació de veïns. D’altra banda, aquesta tardor s’ha estrenat el Bibliojardí,
un espai al costat de la biblioteca on s’hi han instal·lat unes veles per poder fer-hi
activitats a l’aire lliure. Des del 2011, la Biblioteca ha registrat 1.900 socis i sòcies.
Actualment, la freqüència d’usuaris al centre és de 40 persones i en l’últim mes s’hi
van tramitar 800 préstecs de llibres.
La presentació va servir també per fer un agraïment públic a qui va ser la primera bibliotecària de la vila, Pepita Farreras, i al grup de voluntariat que fa possible
moltes de les activitats que s’organitzen a l’equipament. La nova imatge ha estat
dissenyada per Opisso Studio seguint la línia corporativa de l’Ajuntament d’Altafulla
en què també s’ha aprofitat per editar bosses de mà i punts de llibre amb la nova
imatge. / Foto: A.J. •

del passeig i el Club Marítim Altafulla i donar major coherència a la continuïtat del camí de ronda. Amb aquestes
accions de protecció i retenció de la sorra, l’assentament
de l’estructura dunar i la plantació d’espècies de flora
autòctona s’ha aconseguit tractar la platja “de la manera
més sostenible possible” en un context d’amenaces pel
canvi climàtic. / Foto: Ajuntament •
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Vida social

L’exposició ‘Un somriure pels colors del nou país, gaudint la 1a gaiestelada’, organitzada per
l’artista Alpe Conceptes, arriba a Altafulla i es podrà veure fins el 15 de novembre al Centre
d’Entitats. / Foto: E.V.

Jordi Suñé, Isidre Virgili i Fonxo Blanc explicant els fets més destacats de l’Altafulla republicana, dins dels actes commemoratius dels 90 anys de la II República. / Foto: E.V.

Els Bastoners d’Altafulla van participar a mitjans d’octubre en el I Congrés Internacional de Ball
de Bastons que es va celebrar a Salou. / Foto: Bastoners d’Altafulla
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L’exconseller de la Generalitat de Catalunya, Jordi Turull, signant al Llibre d’Honor de l’Ajuntament. / Foto: Ajuntament

Altafulla i La Nou de Gaià ratifiquen el límit de terme establert el 1919 en què el camí de La Partió dibuixa el límit entre ambdós municipis. / Foto: Ajuntament

Presentació de ‘Gaia, alletament i criança’, una nova entitat d’Altafulla i el Baix Gaià. /
Foto: Ajuntament
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El Just Tri Series Altafulla va recuperar en aquesta passada edició el triatló infantil. /
Foto: M.P.

Una vintena de voluntàries vetllen per a la protecció de les 20 colònies de gats que hi ha a Altafulla. / Foto: A.J.

Vida social
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Un 10% dels altafullencs i les altafullenques van votar en els Pressupostos Participatius 2021. /
Foto: Ajuntament

La Biblioteca celebra els 35 anys amb un grup de voluntariat consolidat que omple les activitats
del centre. / Foto: A.J.
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Vivim Altafulla els 365 dies de l’any

Gemma Maymó Masip # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC
En campanya vam explicar que un dels
nostres objectius era fer més fàcil i
agradable la vida dels vilatans i això
passa per incidir especialment en petites accions més que no pas en grans
obres, que algunes d’elles sent necessàries, no eren en benefici directe dels que vivim a Altafulla.
Aquestes últimes setmanes n’hem pogut materialitzar algunes com són la reparació i conservació del patrimoni
històric cultural (Font del Caid Ismail), la col·locació d’una
premsa a Marquès de Tamarit, el pla de renovació de les

voreres que es troba en la segona fase, l’estrena de les
Biblionius (casetes de llibres) situades als parcs, el desplaçament estacional de la Bibliomar i l’adequació de l’espai
exterior de la Biblioteca. Referent a aquest darrer, sempre
ens vam mostrar contraris a la ubicació de la biblioteca,
però l’equipament és nou i per responsabilitat i sentit del
deure creiem que cal potenciar-lo amb aquestes accions
per tal de fer-la més atractiva a la població.
Això no treu però, que no s’estigui treballant en altres
àmbits de més envergadura com és el pla d’habitatge amb
la nova regidoria posada en marxa aquest mandat per

aquest equip de govern. Ja fa anys que estem veient com
molts fills d’Altafulla han de marxar a viure fora del poble
com a conseqüència de l’elevat preu de l’habitatge i de la
mancança d’una política social i facilitadora que fa que el
nostre jovent marxi a contra cor per no poder fer front al
preu del m2. Per aquests joves, el seu cor, el seu cap i la
seva vida són a Altafulla però el seu habitatge no, trencant
així una baula en la vida social i cultural del poble. En això
també hi estem treballant per intentar solucionar-ho, a més
de les petites i més modestes accions que no deixarem de
dur a terme en els propers mesos. •

Els plens del calamar

Francesc Farré Camps # Alternativa Altafulla – En Comú Guanyem
El plenari d’Altafulla cada vegada s’assembla més a un concurs, però no de
pobres supervivents que lluiten per enriquir-se, sinó per veure qui dóna suport
o no al govern en minoria. Un show que
finalitza a l’hora de les bruixes i que utilitza la tècnica del calamar per anar emmascarant, amb la
seva tinta, la realitat i les qüestions plantejades per l’oposició. En aquest darrer plenari l’alcalde va arribar a dir que
instàncies com la signada per més de 500 persones per
reclamar fibra òptica, no cal que esperin cap resposta, ja
es va contestar pel ple. Tampoc podien atendre al veïnat
afectat pel soroll, llums i concerts del restaurant de la pisci-

na; alcalde i regidor diuen que estaven de vacances durant
l’estiu. Una altra perla és que malgrat concedir dues beques d’estudis, no es van poder pagar perquè no estaven
pressupostades. La tinta del calamar ha servit per fer que
algun grup passi de plantejar la revocació del govern a
donar-li un suport clau o a un altre que marxa del govern,
però vota com si encara hi fos, a la vegada de comptar
amb un “regidor” de públic que intervé més que la mateixa
regidora
Amb el vot en contra d’Alternativa, el ple va aprovar
que qui tingui fins a 4 habitatges buits no pagui cap recàrrec, malgrat que hi hagi joves que marxen del poble per no
haver-hi habitatges disponibles. En poques setmanes hau-

ríem d’aprovar un nou pressupost, però ja hem vist com
estan de ben planificats si a dos mesos d’acabar l’any,
s’aprova un expedient amb retocs de mig milió d’euros.
Però clar, que podem esperar d’un govern que presenta
un controvertit Pla d’Usos de la platja i el mateix govern
demana que es voti en contra o que quan perd mocions
diu que no està obligat a fer-les complir. La bona notícia és
que a les actes ja no hi figura cap nom fictici de coalcaldia,
no regulada ni aprovada pel ple. És només un terme polític
però amb les tècniques del calamar (i amb tocs masclistes) segueix sortint intencionadament en premsa, ràdios,
instàncies o en plaques inaugurades. •

Caos en el pla d’usos de la platja
Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla - JxA

El govern en minoria de l’EINA-ERC ens
regala a cada ple noves sorpreses sobre
el desgavell de la seva gestió. En l’última
reunió del consistori vam assistir a una
maniobra realment insòlita com és la
d’un govern que fa una proposta del pla
d’usos i serveis de la platja i, a la vegada, demana a tots els
grups que hi votin en contra. Ens trobem davant d’una de
les ordenacions més transcendents per al municipi, amb
efectes durant els propers cinc anys, en la qual hi convergeixen múltiples interessos que cal harmonitzar com són
els dels restauradors i les seves demandes de major superfície per als seus negocis o els dels veïns que es poden

veure afectats per les extensions de les terrasses, i el govern d’Altafulla, principalment a través de la seva coalcaldessa Alba Muntadas, ofereix una imatge molt trista del
que és la tramitació d’aquesta regulació. Primer l’anuncia
en quinze dies (quan ja se sabia des de feia molts mesos
que l’anterior pla caducava) negocia a empentes i rodolons
amb els grups de l’oposició algunes mesures i, quan ja s’ha
conclòs un acord amb alguns d’aquests regidors, és incapaç d’incorporar una sol·licitud d’espai presentada en
temps i forma i cal que es “pensi una mica més el pla”.
Amb tot, en la nostra defensa dels interessos de les
parts implicades i davant peremptòria necessitat d’aprovar aquest pla d’usos del qual depèn decisivament una

part de la indústria turística del poble, continuem donant
suport a la proposta malgrat les profundes deficiències en
la tramitació sempre que, primer, s’incorporin totes les sol·
licituds d’espai al passeig i a les terrasses a la sorra, fins i
tot aquelles presentades in extremis a fi d’evitar discriminacions; segon, s’incorpori al plecs de licitació dels espais
un protocol que articuli un arbitratge en cas de conflicte
entre restauradors i veïns afectats per la presència de les
terrasses i, tercer, s’asseguri un espai de varada pública
en la concessió de l’espai de varada a la qual hi concorre
el Club Marítim. Esperem que no hi hagi noves decepcions
en aquest tram final del disseny del pla d’usos perquè ens
hi juguem molt. •

Sóc al Ple amb criteri propi!

Inma Morales Navarro # Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC
Dies abans ens havíem reunit amb el
Govern d’EINA per negociar els punts
de l’ordre del dia que havien bloquejat
AA, Junts, Ara i Xavi Rofas. Sense diplomàcies, parlant molt clar. D’aquestes negociacions en va sortir el suport a l’elevada modificació de crèdit, sempre molt detallada per Dani Franquès.
Ja allà, i sobretot al Ple, vaig expressar la meva queixa:
ara sí que arribaven els diners per a iniciatives meves
(bancs al camí del Prat, senyals, cons) que dins del govern m’havien desatès. L’altre acord, aquest amb tota
satisfacció, modificava l’IBI, finalment gravant el 50 % a

partir de cinc habitatges buits durant dos anys i bonificava els 124 Habitatges de Protecció Oficial (28 d’Adigsa,
com a lloguers) segons una escala de rendes. Per al novembre queda el Programa d’Habitatge, on defensem
que els HPO siguin construïts per la Generalitat i en règim
de propietat.
Com és lògic vaig preguntar per les àrees que fins a
finals d’agost eren de la meva responsabilitat però tipa
d’interferències. El sòl municipal a la Cabana haurà d’esperar al desenvolupament de la urbanització perquè sigui
plenament municipal, on construir la Residència i el Centre
de Dia de Gent gran. Les activitats per a la gent gran han

canviat d’empresa externa. Amb qui durant 4 anys —amb
diferents governs— les havia prestat a plena satisfacció,
com a contracte d’obra, no van tenir el detall institucional i
humà de notificar-li amb arguments perquè no havia guanyat la licitació. Alguns d’EINA continuen amb la prepotència, l’autosuficiència i les mentides o malentesos que tant
em van cremar. Ara, com prou vaig demostrar, represento
només l’oposició constructiva del PSC, que AA deixi de
dir, doncs, que el Ple ara té una oposició majoritària. Unes
oposicions dividida en cinc grups que volem un espai de
treball dins l’edifici municipal. •

Opinió
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Uns plens trets del ‘Juego del Calamar’
Natalia Sanz Pijuan # Ara Altafulla

Molts deutes són els que s’han de pagar amb la modificació de crèdit aprovada el passat ple! Però moltes altres accions polítiques estaven incloses en
aquest document! El fet de no separar
les partides, ha portat al nostre grup a
una abstenció. No es pot paralitzar un poble per no saber
separar i dialogar. D’ençà de la nostra sortida de l’equip de
govern i la del PSC, les coses es posen més difícils per
poder governar el municipi, els plens més llargs i amb

molts retrets, tant personals com polítics, però aquest no
és el nostre tarannà. Des d’Ara Altafulla volem seguir sumant pel poble, i volem que els serveis i el funcionament
del municipi segueixi, però no a qualsevol preu.
El duel que s´està donant en aquestes sessions plenàries, és incòmode i poc productiu, seguim mirant a veure
qui tomba més coses i qui la diu més grossa, però com
bé he dit abans, el nostre tarannà és fer un poble millor, i
d’aquí la moció que vam presentar: Altafulla un poble inclusiu, on les festes i fires tinguin una estona per poder gau-

dir-ho sense soroll i sense llum i amb aforament controlat,
per a què les persones amb TEA i altres trastorns puguin
gaudir d’aquests esdeveniments adaptats a les seves necessitats, així com adaptar la senyalística del municipi amb
pictogrames que puguin entendre. Seguirem sumant per
a què les petites coses facin del nostre poble un lloc millor
per viure. Les inquietuds de la gent són la nostra voluntat i
no deixarem enrere cap persona que pugui necessitar de
nosaltres. •

L’Altafulla que no volem

Xavier Rofas Gasulla # Regidor No Adscrit
Aquest mandat 2019-2023, no deixa de
sorprendre’ns. Va començar trencant
amb tot i aquest estiu, semblaven liquidats. Però, els ex-membres del govern
ARA i PSC, semblen governar des de
fora, aprovant modificacions de crèdit,
habilitant recentment les ordenances fiscals del I’IBI, i ja
veurem que passa amb els pressupostos 2022. No només
tot segueix quasi igual, que abans de la fugida del govern
d’ARA i PSC, sinó que ara apareix un altre actor, que es
diu Junts per Altafulla, des de l’oposició. Aquests, darrers
(Junts), que només fa dos dies proposaven una moció de
censura al govern sense obtenir cap suport de l’oposició,

diu, al cap d’uns dies, tot lamentant-se de la gestió del
govern d’EINA, sistemàticament, que per la supervivència
d’Altafulla, habilitarà el que convingui. Tot plegat una situació ben surrealista i al mateix temps molt desconcertant.
No sabem, què pot passar d’ara en endavant. L’únic que
sí està clar, que un cop superat l’escull dels pressupostos
del 2022, només quedaran uns mesos d’agonia. Aquests
mandat, serà recordat per la pandèmia, per les ruptures,
per la falta de llegat del govern, per la impersonalitat d’algunes formacions, per la incapacitat d’entesa, en definitiva, un greuge per Altafulla.
Aquest govern, no para de posar plans damunt de
la taula, sense tindre en compte la capacitat econòmica

d’Altafulla. Encara no han explicat, el pla econòmic i de viabilitat d’una residència o d’un centre de dia, que tampoc
han concretat. Fa poques setmanes, apareixia un Pla Municipal d’Habitatge per Altafulla, que ni tan sols ha quantificat l’enorme necessitat de pressupost municipal, ni dels
recursos humans necessaris. Tot va a cabassos. Han estat
capaços de gastar-se quasi tot el romanen
t del darrer exercici, en molts petits projectes, sense
planificar ni preparar-se per acomplir cap de les inversions
capitals d’Altafulla. En definitiva, cortines de fum, declaracions d’intencions, plans que valen diners als calaixos de
l’ajuntament, inexecutables. Administrar Altafulla, hauria
de fer-se amb molta mes cohesió i sensatesa. •
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Altafulla torna a vibrar amb el Triatló

ns 250 participants van participar
en el Triatló Popular d’Altafulla,
que enguany va recuperar la prova infantil com a novetat amb una cinquantena d’inscrits d’edats compreses
entre els 6 i els 12 anys. El triatló s’engloba dins el circuit Just Tri Series, del grup
Sport No Limit i que compta amb la col·
laboració de la regidoria d’Esports que
encapçala l’edil Àlex Cañas. La d’Altafulla era la tercera cita d’aquest calendari
de triatlons, i que anteriorment va passar
per Cambrils i l’Hospitalet de l’Infant, entre d’altres municipis com Tarragona o la
Pobla de Mafumet.
El bon funcionament de l’edició del
2020 va provocar que la resposta esportiva fos molt satisfactòria, esgotant-se

totes les places ofertes. Els adults van
completar el circuit Sprint (750 metres
nedant, 20 quilòmetres en bici i 5 quilòmetres de cursa a peu) i els infants van
afrontar 100 metres nedant a la piscina
municipal, 1.000 metres en bici i 200 a
peu.
Els guanyadors i les guanyadores del
Triatló d’Altafulla 2021 van ser la triatleta
professional Dolça Ollé, amb un temps
de 01:07:42, i Aitor Novillo, amb una
marca de 01:02:11. En categoria femenina van completar el pòdium Maite Esvertit (01:17:23) i Núria García (01:17:50).
I en categoria masculina, el segon i tercer
en arribar a meta van ser Joan Cucurell
(01:03:50) i Albert Filella (01:03:57), respectivament. / Foto: Ivan Espallargas •

Gerard Ribé i Katherine Chaplin es coronen en la
Cursa de Tardor dels Atletes

U

n total de 150 persones van participar a la tradicional trobada atlètica Cursa de Tardor de l’1 de novembre,
organitzada pel club Atletes d’Altafulla
i la regidoria d’Esports. El nombre de
dorsals disponibles es va adaptar enguany al context sanitari, però la demanda va ser molt superior. La sisena
edició de la Cursa de Tardor va recuperar el recorregut original per la llera del riu Gaià. Amb sortida des de la

zona del castell, va ser el primer gran
esdeveniment esportiu que organitzava
l’entitat local des de l’esclat de la pandèmia.
L’altafullenc Gerard Ribé va creuar
la meta com a campió absolut de la
prova, juntament amb la torrenca Katherine Chaplin, primera en la categoria
femenina. L’objectiu de Ribé era baixar
dels 34 minuts, i gairebé ho va aconseguir, fent un registre de 34:12. Per la
seva part, Chaplin va fer un temps de
45:01, i hi participava per primera vegada.
Els participants va córrer fins a la
Riera de Gaià i van creuar el pont de
l’N-340 per iniciar la pujada cap a l’Ermita de Sant Antoni, lloc de la meta,
completant així els 10 quilòmetres de
la cursa. Com en anteriors edicions, es
va habilitar un dorsal zero per destinar
fons per a l’Associació de Nens i Nenes
amb Trasplantament Hepàtic (Aninath).
/ Foto: Marc Pérez •

J

Comiat emotiu de Genís Cañas a
l’Estadi Joan Pijuan

ornada emotiva
per l’adéu futbolístic del capità
Genís Cañas, que
deixa l’Altafulla i la
pràctica esportiva
per problemes cardiovasculars i físics.
El passat dissabte 30 d’octubre va
jugar el seu últim
partit, a casa i amb
derrota contra el Morell, a Segona Catalana, per 1 a 2. El resultat, aquest cop, va
ser el menys rellevant perquè l’atenció es va centrar en el dorsal número 10 dels
groc-i-negre, que tanca així una etapa de cinc anys com a futbolista al municipi. Ja
feia uns dies que el mateix Genís va anunciar que es retirava per entrebancs de salut
que li van provocar ja diversos ensurts i intervencions mèdiques. Així, prioritza la seva
salut al perill d’haver de passar de nou pel quiròfan, amb el risc d’experimentar riscs
majors.
Cañas va formar-se al Nàstic, passant també pel Torredembarra i l’Ascó, fins a
la seva arribada al seu poble natal, Altafulla. Va competir a Tercera Divisió, també
a Primera Catalana, i va assolir l’ascens a Segona amb el seu últim equip que el va
acomiadar tal com es mereix, amb el respecte guanyat per un noi de tan sols 27 anys
i que marxa abans d’hora per seguir gaudint de la vida plenament. / Foto: M.P. •

Habitatge
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La Generalitat qualifica de
“preferent” Altafulla en el
Pla Territorial d’Habitatge

E

l Departament de Drets Socials de la Generalitat de
Catalunya va presentar el
passat 21 d’octubre el Pla Territorial d’Habitatge (PTSH), que marca les línies de futur dels propers
20 anys. Aquesta planificació ha
de permetre que totes les llars catalanes que es formin en aquest
temps puguin accedir a un habitatge digne.
El mateix pla classifica Altafulla com a municipi preferent per al desenvolupament d’actuacions dirigides a incrementar el parc de lloguer social i la
promoció de nous habitatges de protecció oficial fora de les àrees de demanda
forta i acreditada.
Segons el pla, aquests municipis són els que estan situats fora de les àrees de
demanda forta i acreditada —són aquells que tenen més de 2 mil habitants que
experimentaran un creixement alt entre el 5% i el 10% o molt alt (superior al 10%
del nombre de llars i que reuneixen determinats requisits territorials pel que fa a la
polaritat i estratègia del nucli principal—, amb més de 5 mil habitants i capitals de
comarca en els quals l’esforç econòmic individual per accedir a un habitatge
de lloguer o compravenda és superior al 30% dels ingressos disponibles.
La proposta va en consonància amb el Programa d’Actuació Municipal
d’Habitatge (PAMH) encarregat pel govern local a la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, i que es va presentar públicament el passat
dimecres 20 d’octubre a la sala de Plens de l’Ajuntament d’Altafulla en Audiència
Pública.
El PAMH marca un full de ruta en un termini de 5 anys, i que segons el director
de la Càtedra d’Habitatge de la URV, Sergio Nasarre, és un document tècnic
que està per sobre dels mandats i va molt més enllà dels “partidismes”, al mateix
temps que va convidar a tots els grups polítics del Ple a assumir la proposta de
manera consensuada per donar solució a les problemàtiques en matèria d’habitatge a la vila.
Les diferències de renda per càpita entre diferents barris de la vila, el procés d’expulsió de joves cap a altres municipis per les dificultats d’accés a l’habitatge, el fenomen de l’okupació o la necessitat de rehabilitació de molts edificis,
en especial al nucli antic, són algunes de les problemàtiques que el document
se’n fa ressò.
El document també manifesta que l’envelliment de la població ha de fer canviar la manera com es conceben els habitatges i fer-los plenament accessibles
per als col·lectius de més edat, per exemple impulsant la instal·lació d’ascensors
en edificacions antigues. Al mateix temps, s’està elaborant un cens d’habitatges
buits per mirar d’intercedir amb els propietaris i posar-los al mercat, com va expressar dimecres passat el regidor d’Habitatge de l’Ajuntament d’Altafulla, Àlex
Cañas. / Foto: C.C. •
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Breus
Alerten d’una estafa telefònica
sobre una companyia de la llum
L’Ajuntament d’Altafulla alerta que aquests
dies s’està produint una possible estafa
que es perpetraria a través de trucades
telefòniques. Es tracta d’unes trucades que
presumptament realitza una companyia
elèctrica per oferir a la víctima una oferta
i descomptes en el rebut de la llum. Per
tal d’optar a aquesta suposada oferta,
la companyia fictícia demana les dades
personals i bancàries a la persona que es
troba a l’altra banda del telèfon, tot esperant
que li doni aquestes dades i possiblement
després usar-les de manera fraudulenta. És
per això que des del consistori es demana
que ningú doni mai dades personals per
telèfon i que truquin immediatament a la
policia o al 112, per avisar que s’ha estat
objecte d’aquesta trucada sospitosa. Cal
recordar que totes les companyies de
subministraments que operen legalment
a casa nostra així com també entitats
bancàries tenen com a norma no demanar
mai, aquest tipus de dades sensibles per
telèfon ni per correu electrònic i aquestes
transaccions s’han de fer de manera
personal, acreditant la identitat sigui
presencialment o via certificat digital.
L’Ajuntament estima en 300.000
euros el que deixarà de
percebre per les plusvàlues
El Tribunal Constitucional ha decidit tombar
la plusvàlua que s’ha de pagar quan es ven
o s’hereta un immoble i aquesta mesura
tindrà una repercussió notable en les
arques municipals, mentre que, per contra,
les butxaques del contribuent, de moment,
respiraran una mica a partir d’ara si fan una
venda d’immoble, una donació o el reben
en herència. Des de la regidoria d’Hisenda
es qualifica aquesta suspensió de l’impost
com un “cop a la línia de flotació” de les
finances del consistori, ja que es tracta
d’una de les principals fonts d’ingressos
municipals, juntament amb impostos com
l’IBI. L’edil de l’àrea, Dani Franquès, ha
explicat que s’estima que es poden deixar

de percebre 300.000 euros en un any, en
concepte de plusvàlua. Aquestes són
estimacions en funció de les transaccions
d’aquesta naturalesa que es poden fer en
un any a la vila i que responen a l’estadística
dels últims anys.
Bona part de l’Arxiu es
traslladarà a l’edifici
hexagonal adjacent a les
escoles Teresa Manero
La modificació de crèdit aprovada pel Ple
contemplava la inclusió d’una partida per
fer obres en un edifici hexagonal adjacent
al Centre d’Estudis d’Altafulla i les antigues
escoles Teresa Manero. L’objectiu dels
48.000 euros pressupostats és el de
condicionar l’espai perquè pugui acollir
bona part de l’arxiu municipal. Es tracta
d’un trasllat que es farà en paral·lel a una
desafecció de fons i que comportarà, doncs,
la destrucció de documents que no són
susceptibles de mantenir-se a l’arxiu i que
ara, sota el criteri professional de l’arxivera
municipal, podran ser seleccionats per
a la seva destrucció definitiva. Al mateix
temps, es reorganitzaran els espais i els
documents més consultats es portaran en
aquest edifici hexagonal, que anteriorment
albergava la llar d’infants Francesc Blanch.
Allà hi haurà una zona amb prestatgeries
d’arxiu i una sala de consulta, ja que
està previst dipositar-hi els documents
que habitualment són més requerits per
la població, els històrics i les llicències
urbanístiques. Mentre que a la casa
consistorial hi romandran els documents
de caràcter més administratiu, com va
explicar la regidora de Cultura, Gemma
Maymó.
Reunió preparatòria per a la
Fira de Nadal 2021
L’Ajuntament d’Altafulla ha convocat per
al proper dimecres 17 de novembre una
reunió preparatòria per a la Fira de Nadal
d’aquest any. La trobada se celebrarà
a les 19:30 hores a la sala de Plens del
consistori, a la plaça del Pou, 1. •

977 65 61 09

Correus

977 65 18 16

Oficina d’Ocupació

977 65 14 26

Policia Local
Marquès de Tamarit, 16

977 65 02 80

Guàrdia Civil

062

MOSSOS D’ESQUADRA

112

Bombers (Tarragona)

085
977 22 00 80
977 54 70 80

Ambulàncies (centraleta)

977 25 25 25

Consultori de Salut
Mainada, 2A

977 65 60 07

Urgències CAP Torredembarra

977 64 38 01

Aigües d’Altafulla
(servei 24 hores)

977 65 16 76
900 19 49 98
112

Emergències
Farmàcia Susana Domingo
Les Escoles, 3 (poble)

977 65 04 97

Farmàcia ALTAFULLA MAR
Plaça dels Vents, 5

977 65 24 20

URGÈNCIES DENTALS CASTELLANI

977 65 14 33

OficinA de Turisme
Plaça dels Vents, s/n

977 65 14 26

AULA DE FORMACIÓ ALDARA
Escola d’Adults

Centre de Salut

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

Pediatria I INFERMERIA PEDIÀTRICA:

INF. MÍRIAM VADILLO

INFERMERIA TARDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
Horaris de consultes
INF. MIQUEL RIUS: De DL a DV (matins)
Dra. ESTHER MUR: DL, DM, DJ i DV (matins)
			
Dimecres a les tardes
Dra. CAROLINA ROBADO: Dilluns a les tardes
			
DM, DX, DJ i DV (matins)

Urgències:
CAP DE TORREDEMBARRA (977 64 38 01)

Transport per a la gent gran
•

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

•

per analítiques al Centre Mèdic, dilluns i dijous

•

per visites mèdiques

Cal demanar cita prèvia al telèfon:

977 65 11 49

de dilluns a divendres de 9 a 14.00 h amb antelació

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

Deixalleria de Torredembarra
De dimarts a divendres: De 09 a 13 h i de 15 a 18 h
Dissabte:
De 10 a 13 h i de 15 a 18 h
Diumenge:
De 09 a 15 h
(Hi ha una limitació de 200 kg. com a màxim per persona.
Cal acreditar la residència a Altafulla)
Pol. Ind. ’Roques Planes’ - Tel: 637262258 i 977645819

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Club Marítim

977 65 02 63
977 65 01 58

Horaris:

Estació de Servei

977 65 22 54

Farmàcia Susana Domingo

Taxis (J. Gabarró)

607 86 46 44
607 15 38 18
977 65 29 90

ALTAFULLA RÀDIO

977 65 29 23

Autocars Penedès

977 66 08 21

Informació RENFE

902 24 02 02

Tanatori de Torredembarra

900 50 67 12

L’Hort de la Sínia.
Punt d’Informació del Gaià

655 48 61 15

JUTGE DE PAU

977 65 20 17

Veterinaris (d’urgències)

977 65 29 08
627 56 39 39
629 71 15 90
977 65 15 89
648 14 57 56

CÀRITAS PARROQUIAL

629 55 79 45

Aiguamolls
del Gaià

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

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

Farmàcia Altafulla Mar

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

A partir de les 20.30 h,
consulteu les farmàcies de guàrdia
de Torredembarra
A més: www.coft.org/guardies/ext/
Cogul: 977640003 - C/ Antonio Roig, 14
Arasa: 977642704 - C/ Verge Montserrat, 4
Miró: 977640735 - C/ Pere Badia, 55
Escudé: 977130735 - C/ Filadors, 6-8
Sant Jordi: 977642750 - Av. Sant Jordi, 19-21
Miramar: 977642022 – C/ Oreneta, 2

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

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

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

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

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

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

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

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

RENFE

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

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

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

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

Imperial
Tarraco
23:55
01:30
03:00

04:58

05:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dissabtes feiners

Període temporada baixa
(alteracions per la Covid-19)

Altafulla / Bcn
Sortida Altafulla:

De dilluns a divendres: 09.05h
Dissabtes feines: 10.15h
Diumenges i festius: 18.00h

Bcn / Altafulla
Sortida Barcelona:

De dilluns a divendres: 17.20h
Dissabtes feines: 23.05h
Diumenges i festius sense servei

Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

Contenidors de piles

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

AUTOBUSOS

Altf/Bcn

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

Altafulla
/ Tarragona

Pl. Imperial
Tàrraco

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

AUTOCARS

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

Aiguamolls
del Gaià

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

Altf/Tgn

Parròquia S. Martí

Protecció Civil

Pl. Imperial
Tàrraco

De dilluns a divendres (matí): de 8 a 13 h
Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h

977 65 10 85

Escola La Portalada
Plaça la Portalada s/n

• 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

Atenció al públic (977 65 60 07):

Dilluns/tarda i dimecres/matí
Dra. CARME RIQUELME /

Autobusos
nocturns

L12

Altafulla - Tarragona

Recaptació Municipal (Ajunt.)

Plaça del Pou / núm. 227 / novembre 2021
Transports

Tarragona - Altafulla

977 65 00 08

v

Feiners

Ajuntament (Plaça del Pou, 1)

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

Dissabtes

(

Diumenges i festius

TELÈFONS I ADREÇES

Serveis Municipals

Diumenges i festius

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

De dilluns a divendres
Torredembarra
Oficina Carrer Muralla

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

Temperatura màxima

27 °C

dia 3

Mitjana mensual temp. màx.

10,2 °C

Temperatura mínima

6,2 °C

dia 25

Mitjana mensual temp. mín.

6,2 °C

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

Pluja màxima

11 mm

dia 29

Total pluja recollida

35,3 mm

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

El reportatge
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Els bolquers reutilitzables de la Maria Teresa Saperas,
reduint residus des del bressol
Maria Teresa Saperas és una de les protagonistes del mes de novembre a Altafulla, amb permís de Sant Martí. Va ser emprenedora amb 78 anys i ara en té
90. Sens dubte la seva experiència en aquest àmbit és digna de ser explicada i
ella podria fer-nos a tots plegats una classe magistral que de ben segur serviria
de guia per a aquells qui vulguin iniciar camí en la jungla del món empresarial.

P

erò no és exactament d’això del que ens vindrà a parlar el pròxim 19 de novembre, sinó de
l’objectiu de la seva emprenedoria: una empresa de bolquers reutilitzables. Sí, a la seva edat,
amb els fills ja criats, sense cap necessitat econòmica ni logística sobre aquesta qüestió, va decidir
posar fil a l’agulla a un problema amb dues arestes:
l’economia i el medi ambient.

“Una família es pot gastar de mitjana
uns 1.000 euros en bolquers per un fill”

“Saps que una família es pot gastar de mitjana uns
1000 euros en bolquers per un fill?” —em diu la Teresa
mentre xerrem al taller d’ADZ Nadons, l’empresa que
va fundar amb l’ajuda de les seves filles i que ara dirigeix una d’elles, la Cristina, i la neta Ester, a les Borges
del Camp.— Doncs no hi havia pensat mai, la veritat.
“I que un sol nadó genera una tona de residus en bolquers en els dos anys i mig aproximadament que en
fa ús?” —apunta la filla de la Teresa, la Cristina Adzeries—. I a Catalunya neixen uns 64.000 nadons l’any, per
tant, si fem comptes, l’impacte ambiental es dispara
considerablement. No parlem, doncs, d’una nimietat.
I d’això, se n’han començat a adonar els ajuntaments,
entre aquests el d’Altafulla, que vol donar a conèixer a
la seva ciutadania que una altra manera d’usar els bolquers és possible. I ho farà a través d’unes canastretes
de benvinguda que pretén oferir a tots els nounats de la
vila on, entre d’altres, hi trobaran els bolquers dissenyats
per la Teresa. Rentables, resistents, a prova de fugues,
amables amb la pell sensible del nadó i, sobretot, de
residu mínim quan han de ser retirats.

“Cada infant genera de mitjana una tona
de residus en bolquers”
Es composen d’una part principal o calceta impermeable que es pot rentar tot i que sovint ni tan sols
s’embruta, una part intermèdia que també es renta i que
actua com a absorbent i una gaseta o protector que és
biodegradable i que és l’únic que cal llençar a la brossa,

en cada canvi de bolquer, junt amb les deposicions del
nadó. És per tant, un residu mínim en comparació amb
un bolquer sencer de qualsevol de supermercat.
Per la Teresa i la seva filla Cristina, “cal normalitzar
l’ús dels bolquers reutilitzables” i una altra manera de
fer-ho és en espais com els centres escolars per a nadons. A Altafulla també s’està estudiant la possibilitat
d’introduir-los en l’ús diari de les llars d’infants municipals. “El benefici és mutu, tant per a les famílies, que
no hauran de pagar més bolquers d’un sol ús, com
per a l’ajuntament que deixarà de gestionar els residus generats per aquests centres.” Efectivament si
les famílies s’enganxen a la proposta, els residus generats per aquesta fracció seran força menors que el
que són actualment. I com es faria? Doncs com s’ha
fet ja amb èxit en una escola bressol de Reus i ara es
traslladarà a totes les escoles bressol municipals de la
capital el Baix Camp. En aquest centre es va fer una
prova pilot subministrant els bolquers de tot un any a
una quarantena de famílies que es van comprometre
a usar-los i dur-los a l’escola diàriament perquè fossin
rentats per una bugaderia especialitzada i reutilitzats
al dia següent per qualsevol altre nadó.
“La higiene està garantida, se segueixen els protocols sanitaris que ens van indicar a l’Hospital de la Vall
d’Hebron de Barcelona”, s’afanya a apuntar la Teresa,
conscient que la idea de compartir bolquers amb els
companys de classe pot semblar agosarada, per a
les mares i pares que tenim la sensibilitat a flor de pell
quan es tracta de la higiene i la salut de les nostres
criatures.
Els bolquers reutilitzables, però no són l’únic que
produeixen a ADZ Nadons. Amb la mateixa filosofia
i el mateix tipus de materials i teixits sostenibles i de
proximitat, han diversificat la proposta comercial amb
altres productes per reutilitzar com compreses, discos de lactància i discos desmaquillants. Productes
d’ús quotidià i que en el seu format habitual de consum produeixen un volum de residus considerables.

“L’Ajuntament d’Altafulla estudia la
introducció dels bolquers reutilitzables a
les llars d’infants municipals”
Tot plegat amb la idea de contribuir a que la societat faci un ús més responsable dels productes que
consumeix i dirigim els nostres esforços a evitar el
mal costum d’usar i llençar. Al cap i a la fi el compartir, el reutilitzar és una pràctica que ja coneixem, que
es feia temps enrere. Simplement calia recuperar
aquella antiga pràctica, com la dels bolquers de tela
que la Teresa posava als seus fills, i modernitzar-la.
I així, amb tot, o amb tot el que puguem. “Potser
és una gota enmig de l’oceà”, diu. Com els ciris de
l’església on assisteix regularment la Teresa, que són
de plàstic i també es llencen indiscriminadament
després del seu únic ús. Un fet que ja ha estat convenientment denunciat per una de les feligreses més
fidels de la parròquia.

Passes petites o grans per reduir els nostres residus, de les que ens en parlarà la Maria Teresa Saperas aquest novembre. Serà en una xerrada organitzada des de l’Ajuntament d’Altafulla en el marc de
la Setmana Europea de Prevenció de Residus. El dia
19 a les 18.30 a la casa consistorial. Si en voleu saber més d’aquesta mestra de professió convertida en
empresària, el pròxim dia 19 de novembre teniu una
cita amb la Teresa i la seva saviesa, la seva tenacitat i
l’expertesa de qui….
Canastreta o panereta
La seva inquietud la va portar a presentar un projecte
de bolquers reutilitzables als premis Reus a la Creació d’Empreses, a fer un curset a la facultat d’Empresarials de la URV i a crear una empresa per fer-los
en sèrie amb l’ajuda de les seves filles, una d’elles, la
Cristina, és la que actualment dirigeix ADZ Nadons, al
costat, alhora, de la seva filla Esther. Totes dues amb
l’assessorament indispensable de la matriarca de la
família Adzeries Saperas.
El primer el va detectar arran de la seva tasca solidària a la Societat de Sant Vicenç de Paül a Reus, on
atenia mares en situació precària que tenien dificultats
per comprar bolquers. Per això va pensar en quan ella
era jove i posava boquers de tela a les seves criatures.
En no trobar-ne ara a les farmàcies va decidir de ferse’n un ella mateixa i a partir d’aquí tot va anar rodat, va
patentar la idea i la va presentar a la convocatòria del
Reus Emprèn, certamen en el que va quedar tercera i
que la va dur a la universitat per formar-se en un curset
de la Facultat d’Empresarials de la URV enmig de tot
de jovenalla que la mirava estranyada, tenia 78 anys! •

Carol Cubota

PROGRAMA DE FESTES
Dimarts 9 de novembre

12.00 h - Esplai de la Gent Gran
Xerrada “Neus Català al camp de Ravensbrück” a càrrec de M.
Isabel Miró.
Dins el marc de l’aula universitària per a la gent gran.
Organitza: Ajuntament.
17.00h - Escoles Teresa Manero
Conta contes “Contes per Amor a l’art” a càrrec d’Anna Merino.
Per canalla de 5-6 anys. Inscripció prèvia a: 608 589 530
Organitza: Biblioteca i Ajuntament.
Dimecres 10 de novembre La Vigília

De 22.30h a 03.00h - Envelat Parc del Comunidor
Empalmada popular amb el grup de versions S3less i DJ Rayo
El grup S3less ens ofereix “Popurris” de cançons de tots els
estils i èpoques amb només un objectiu: aconseguir que passis
una bona estona. Des de Europe a Rafaella Carrá, des de Fito
y Fitipaldis a Els Pets, des de Raphael a Los Rodríguez, des de
U2 a la Casa Azul. Recorda les cançons de la teva vida i balla
amb temes que mai hauries pensat que podrien aixecar-te de la
cadira.
Organitza: Grup de Diables d’Altafulla. Col·labora: Ajuntament.
Dijous 11 de novembre Sant Martí

06.00h - Inici Plaça del Pou
Toc de matinades
Sant Martí es desperta sempre amb el Toc de Matinades que
amenitzen els carrers de la Vila els nostres grallers.
Organitza: Grallers d’Altafulla. Col·labora: Ajuntament.
08.00h - Escoles Teresa Manero
Esmorzar de l’arengada
Organitza: Ajuntament i Brigada Municipal.
10.30h - Plaça del Pou
Pujada del pilar per les escales
Plaça del Pou, carrer del Forn i plaça de l’Església.
Organitza: Castellers d’Altafulla. Col·labora: Ajuntament.

Més informació i reserves Oficina de Turisme. Tel. 977651 426
Organitza: Ajuntament.
17.30h - Ermita de Sant Antoni
Visita el planetari amb “Polaris lleure”
Si voleu conèixer les constel·lacions, la lluna i els estels; no cal
que aneu gaire lluny. Hem pujat dalt dels cims per agafar-los i els
hem ficat dins del nostre planetari per tal que els pugueu tocar
amb els dits de la mà.
Aforament limitat. Inscripcions a: www.altafulla.cat
Organitza: Ajuntament.
19.00h - Escoles Teresa Manero
Tarragona, un litoral al límit. Presentació del llibre “El mar de
Tarragona” a càrrec de Jaume Folch, investigador de la URV.
Organitza: Ajuntament.
20.00 h - Pavelló Poliesportiu Municipal
IX Memorial Pepe Pijuan
Partit de futbol sala entre Veterans Futbol Sala Altafulla - Penya
Barcelonista Altafulla i seguit triangular entre Armats, Castellers
i Diables d’Altafulla.
Organitza: “Amics del Pepe”. Col·labora: Ajuntament, Veterans
F.S.A., Penya Barcelonista, Armats, Castellers i Diables d’Altafulla.

13.00h - Plaça del Pou
Ballada de bastons
Organitza: Bastoners d’Altafulla i Grallers d’Altafulla. Col·labora:
Ajuntament.

18.00h - Escoles Teresa Manero
Espectacle de titelles “Blauró” amb la Boia Teatre.
Una història que parla sobre la identitat de ser qui vulguis ser a
través dels colors.
Organitza: Ajuntament.

20.00h - Plaça del Pou
Correfoc i versots dels Diables d’Altafulla
Emissió dels versots en directe per Altafulla Ràdio 107.4 FM.
Organitza: Grup de Diables d’Altafulla. Col·labora: Pirotècnia
Catalana, Ajuntament i Altafulla Ràdio.
Divendres 12 de novembre

12.00h - Museu Etnogràfic. Visites guiades a la vila closa a càrrec
de Joana Badia i Dolors Guinjoan

23.30h - Envelat Parc del Comunidor
Concert de versions amb “La Banda Neón” seguit de DJ Rayo.
Gaudeix de la Banda Neón, on s’autoanomenen colla d’il·luminats, on despleguen els himnes de tots els temps i els hits de
més actualitat servits de la seva originalitat innata. Un espectacle
per a tots els públics.
Organitza: Ajuntament.
Diumenge 14 de novembre

11.00h - Inici Ermita Sant Antoni fins c/ Margalló
XVII Baixada de Trastos
Més informació i inscripcions: www.diablesaltafulla.com
Entrega de premis a la Pl. del Pou.
Organitza: Grup de Diables d’Altafulla. Col·labora: Ajuntament.
De 12.00h a 16.00h - Carrer de l’Hostal
Campionat de futbolí
Inscripció abans del dia 12 als mateixos establiments.
Organitza: Vermuteria La Ramona, oNa et Lia i Rehosa.
Col·labora: Ajuntament.
17.00h - Plaça del Pou - Antic Hospital
Descoberta de la placa “Emplaçaments històrics de la química”, i
tot seguit visita guiada amb el químic del s. XVIII Antoni de Martí
i Franquès.
Organitza: Ajuntament i Societat Catalana de Química.
19.00h - Era de l’Ixart (costat del castell)

!

O!

Informació pràctica per participar als actes.
- Tots els actes de la Festa Major seran gratuïts si no s’especifica el contrari.
- En cas d’inclemències meteorològiques els actes es traslladaran a l’Envelat del Parc del Comunidor.
- L’Ajuntament d’Altafulla es reserva el dret a fer canvis o suspendre els actes per motius derivats
de la COVID-19 o altres de força major. També es reserva el dret de variar les condicions de l’acte
per raons organitzatives. Al mateix temps podran ser expulsades de l’acte aquelles persones que no compleixin
amb les normes establertes.

NF
+I

Mesures genèriques per a tots els actes:
* L’Ajuntament d’Altafulla, recorda que l’ús de mascareta a tots els actes programats és obligatori encara que siguin
a l’aire lliure. Així com respectar les mesures de seguretat i higiene que marca l’organització.
* No es pot participar en les activitats si es presenten símptomes compatibles amb la Covid-19 (febre, tos, diarrea,
vòmits, nàusees, malestar general, etc).
* Cal utilitzar el dispensador de gel hidroalcohòlic ubicat a l’entrada de cada recinte.

NO ABAIXEM LA GUÀRDIA!

Divendres 19

18.30h - Ajuntament
Xerrada inicial de la Setmana Europea de Prevenció de Residus.
“Bolquers reutilitzables, una alternativa saludable per reduir els residus”. A càrrec de Maria Teresa Saperas, fundadora d’ADZnadons.
La Maria Teresa Saperas és una emprenedora de 90 anys que
va fundar ADZnadons l’any 2009 preocupada pel cost que suposava la compra de bolquers d’un sol ús a les famílies amb pocs
recursos econòmics.
Organitza: Ajuntament.
Diumenge 21

De 10.00h a 13.00h - Plaça Martí Royo
Trobada de plaques de cava
Organitza: Ajuntament.

16.30 h - Estadi Municipal Joan Pijuan
Partit de Festa Major
Partit corresponent a la J.9 del campionat de lliga de 2ª Cat entre
el C.E. Altafulla i el C.F. Reddis.
Emissió del partit en directe per Altafulla Ràdio 107.4 FM.
Organitza: C.E. Altafulla. Col·labora: Ajuntament.

20.00h - Altafulla Ràdio 107.4 FM
Emissió de ball de Sant Martí a càrrec de Joana Badia
Organitza: Altafulla Ràdio i Ajuntament.

18.30h - Era del Senyor (Museu)
Presentació del llibre “Un barco de piedra” amb Albert Pardo.
Aforament limitat.
Organitza: Biblioteca i Ajuntament.

19.00h - Sala Dansclas
Entrega de premis del concurs de dibuix “les botigues d’Altafulla”.
Participa en el concurs de dibuix obert als i les estudiants dels
centres educatius d’Altafulla: La Portalada, El Roquissar i l’INS
Altafulla, sota la temàtica “Les botigues d’Altafulla”. El 15 de
novembre es recolliran tots els dibuixos fets als centres educatius. O bé es podeu portar-los a l’Oficina d’ATECA. Hi haurà tres
premis del valor de 100€ per gastar en comerços d’Altafulla.
Organitza: ATECA. Col·labora: Ajuntament.

10.00h – Zona verda Piscina Municipal
Campionat popular de bitlles
Inscripció al mateix moment.
Organitza: Coordinadora Intercomarcal de Bitlles. Col·labora:
Ajuntament.

12.00h - Inici Plaça de l’Església
PROCESSÓ DE SANT MARTÍ
Participen i col·laboren els elements festius d’Altafulla com els
Castellers, Diables Petits, Bastoners, Gegants i nans, Grallers
d’Altafulla i la cobla La Principal de Tarragona.
Organitza: Parròquia Sant Martí i Ajuntament.

18.00h - Inici Cruïlla entre Mn. Miquel Amorós i Corraló de l’Espinac fins Pl. del Pou
Rua de Sant Martí
Amb la representació de la llegenda de Sant Martí, narrada per
Joana Badia i la degustació del pastís de la capa de Sant Martí
a càrrec del Forn Nogués. Podreu lluir el fanalet que heu fet a
l’escola o bé a casa. Amb la participació dels alumnes de vent i
percussió de l’Escola Municipal de música.
En acabar,
Concert dels alumnes de vent de l’Escola Municipal de música.
Organitza: Ajuntament. Col·labora: Joana Badia, Joan Maria
Vidal i Escola de Música Municipal.

AGENDA NOVEMBRE

Dissabte 13 de novembre

11.00h - Església de Sant Martí
Ofici de Festa Major cantat per la Coral Nou Rebrots
Organitza: Parròquia Sant Martí i Coral Nou Rebrots. Col·labora:
Ajuntament.

En acabar...: Ballada de sardanes.
A càrrec de la cobla La Principal de Tarragona
Organitza: Associació Altafulla Sardanista. Col·labora: Ajuntament.

Dijous 18

10.30h - Escola El Roquissar
XI Cros del Roquissar
Participació oberta a tots els nens/es prèvia inscripció a l’Escola El Roquissar, Escola La Portalada o l’Institut fins al 16 de
novembre.
Organitza: AFA i Escola El Roquissar. Col·labora: Ajuntament.

22.30h - Envelat Parc del Comunidor
I love 80’s & 90’s
Amb els Dj’s Pleamar Selektors i Remember MC Altafulla.
Organitza: Remember Music Altafulla i Ajuntament.

D’11.00h a 14.00h - Plaça Martí Royo
Jocs de fusta familiars
Un grapat de jocs perquè tothom pugui passar una estona entretinguda i divertida. Vine amb tota la família i juga! Hi ha jocs pels
més menuts de la casa i per als de més edat. Jocs de lògica,
d’enginy, de sort, de punteria, de pensar... Gaudeix d’una jornada
de festa i fusta!
Organitza: Ajuntament.

11.00h - Altafulla Ràdio 107.4 FM
Emissió de ball de Sant Martí a càrrec de Joana Badia
Organitza: Altafulla Ràdio i Ajuntament.

Castell de focs de fi de festa
Organitza: Grup de Diables d’Altafulla. Col·labora: Pirotècnia
Catalana i Ajuntament.

Dimarts 23

12.00 h - Esplai de la Gent Gran
Xerrada “La cuina medieval” a càrrec de Jordi Rius.
Dins el marc de l’aula universitària per a la gent gran.
Organitza: Ajuntament.
Dijous 25

17.00h - Centre d’Entitats
Conte “La Bruixeta” amb Muntsa Plana.
Dins el cicle de tardor de contes a les biblioteques i punts de
lectura del Tarragonès.
Inscripció prèvia al tel.: 608 589 530
Organitza: Biblioteca, Ajuntament i Consell Comarcal del
Tarragonès
Divendres 26

19.30h - Escoles Teresa Manero
Xerrada “Història del protestantisme als Països Catalans”, per
Josep-Lluís Carod-Rovira
Organitza: Ajuntament i Mans per l’Acció Solidària.
ALTRES

Del 30 d’octubre al 15 de novembre
Exposició fotogràfica de la gaiestelada per incloure tothom en els
drets humans, a càrrec d’Alpe conceptes plastificats. Lloc: Centre
d’Entitats. Horari: de 17h a 19h.
Del 2 al 12 de novembre
Al vestíbul de l’ajuntament trobareu plantats i exposats els
següents elements del seguici popular: el gat, els gegants manotes, els bruixots i alguns dels nans. Veniu a veure’ls i a visitar-los!
Lloc: Ajuntament. Horari: 9 a 14h.
Del 5 al 14 de novembre
Exposició col·lectiva del Cercle Artístic. Lloc: Pallissa de l’era
del Senyor. Horari: Mateix de l’oficina de Turisme: De dilluns a
divendres de 9h a 14h. i dissabtes de 10h a 14h.
Dissabte 6 de novembre
Altafujazz. Jose Luis Santacruz Dúo. Lloc: Pallissa de l’era
del Senyor. Horari: 20h. Organitza: OilJazz. Col·labora:
Ajuntament.
Divendres 19 de novembre
Cine Link “Les dues nits d’ahir”. Lloc: Sala Teresa Manero
Horari: 20.00h. Organitza: Link. Col·labora: Ajuntament.
Del 20 al 28 de novembre
Setmana Europea de Prevenció de Residus (programa d’activitats a banda).
Dijous 25 de novembre
Dia Mundial contra la violència de gènere (programa d’activitats
a banda).

Per una Festa Major cívica:
El civisme és cosa de TOTS i TOTES! Viu la Festa des del RESPECTE!
Per una Festa Major cívica, es demana a tota la ciutadania que mantingui l’ordre públic i respecti la tranquil·litat
veïnal. Es recorda que no està permès el consum de begudes alcohòliques a la via pública. Qualsevol alteració de
l’ordre públic pot comportar amonestacions o sancions.
Per una Festa Major lliure d’agressions sexistes, racistes i LGTBIfòbiques:
Només SÍ és SÍ!
Si veus o vius alguna agressió, truca:112 Emergències 24h · 977650280 Policia Local · 900 900 120 Contra la
violència masclista. Atenció 24h.
Xarxes Socials!
Si penges fotos, vídeos o comentes sobre la Festa Major utilitza l’etiqueta #FMSantMarti2021
i etiqueta’ns a Facebook: @ajuntament.altafulla, Twitter: @ajaltafulla o Instagram: ajuntamentdaltafulla
Gràcies per la vostra col·laboració i gaudiu de la Festa Major.
#FMSantMarti2021 #CulturaSegura #FestaSegura

