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ecordeu el Capità Enciam? Encarnat per l’actor Pep Parés, el Capità Enciam va ser un personatge de ficció, creat a mitjans dels
anys noranta per Televisió de Catalunya. Era una mena de superheroi
que protagonitzava episodis curts conformats per un o dos esquetxos
en els que conscienciava als telespectadors sobre les utilitats del reciclatge, la reutilització i la reducció de residus parodiant amb humor
els superherois de còmic. Concretament va ser el 1993, de la mà de
Miquel Calçada, quan Pep Parés va interpretar aquest personatge, un
dels més entranyables i alhora frikis de la televisió: el Capità Enciam,
defensor del medi ambient, una barreja de Robin Hood i Superman
de tercera que, molt més enllà de la capa i l’enciam brodat al pit, denunciava amb casos pràctics el malbaratament dels recursos naturals
i la contaminació creixent en molts àmbits. Vint-i-vuit anys després
aquells casos pràctics que s’hi denunciaven, desgraciadament encara
avui són vigents. El seu lema era: ‘Els petits canvis són poderosos’. I
és que indiscutiblement, en tots els àmbits, el nostre granet de sorra
és decisiu.

Amb aquesta intenció ha nascut, per part de la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Altafulla, una iniciativa per promoure l’ús dels
bolquers i recursos d’higiene íntima femenina reutilitzables. Aquest
projecte s’inclou dins el nou Pla local de prevenció de residus, que
consta d’un paquet d’accions per reduir els residus tal com marquen
les directrius de la Unió Europea. De fet, es calcula que un nadó genera més de 1.000 kg de residus en bolquers els primers 24 mesos de la
seva vida. Una pila de residus on cal sumar també els bolquers per a
incontinència de les persones grans i els 40.000 productes d’higiene
íntima femenina que genera una dona al llarg de la seva vida fèrtil. A
Altafulla representa més de 100.000 kg de residus a l’any. La gran majoria d’aquests productes es fabriquen amb matèries sintètiques, són
d’un sol ús, no es poden reciclar i eliminar-los implica incrementar les
emissions de CO2. A més, representen per a les famílies un important
cost econòmic, al voltant d’uns 1.000 € per a cada fill o filla. Com deia
el Capità Enciam, els petis canvis són poderosos. Que passeu unes
bones festes i apliqueu el sentit comú a l’hora de celebrar-les amb la
família i els amics. Que el nou any us dugui salut per a tothom! •
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ON POTS TROBAR LA “PLAÇA DEL POU”?
La “Plaça del Pou” es distribueix a l’Ajuntament,
Altafulla Ràdio, Consultori Mèdic, Llar d’Infants Hort de
Pau, Esplai de la Gent Gran, Biblioteca Municipal, Forn
Nogués, Gelateria La Perla, Forns Martí (Ronda, carrer
Martí d’Ardenya i barri marítim), Farmàcia Altafulla Mar,
Pizzeria Solocomo, Bar la Violeta i Centre Cívic de Brises
del Mar.

Vols rebre-la per correu electrònic?
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a:
placadelpou@altafulla.cat
o també entrant al web
www.altafulla.cat
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EDUCACIÓ 13
Ens interessa que hi participis:
Educació reparteix 9.000 euros per a les associacions de famílies d’alumnes
Envieu els vostres articles a altafullaradio@altafullaradio.cat.
L’Arxiu Municipal restaura el seu document més antic, de 1777
FESTES 14
Programació d’activitats ‘Un Nadal responsable, un Nadal per a tothom’
L’ENTREVISTA 15
Josep Maria Roca Tarragó, arquitecte municipal des del 1974 fins el 2011

La “Plaça del Pou” tria per publicar aquells textos que no superin
els 2.000 caràcters amb espai inclòs.
Els articles han d’anar signats amb nom i cognoms i hi ha de
constar el DNI o el passaport, l’adreça i el telèfon. La “Plaça
del Pou” es reserva el dret de resumir-ne o extractar-ne el contingut i de publicar els que consideri oportuns.
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Altafulla vol reduir un 10% els residus
amb el Pla Local de Prevenció

L

a regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçala la coalcaldessa Alba Muntadas, pretén reduir un 10% per a l’any 2025 el
volum de residus generats al municipi respecte a les
xifres del 2010. Així ho marca el Pla Local de Prevenció
de Residus 2021 que es va presentar en el marc de la
Setmana Europea de Prevenció de Residus dintre de la
qual es van celebrar diferents activitats del 19 al 30 de
novembre.
És per això que l’Ajuntament està treballant en la
redacció d’un Pla Local de Prevenció de Residus, que
es convertirà, segons Ton Aymemí, tècnic redactor del
projecte, en el full de ruta per assolir aquesta meta. Una
de les primeres accions ha estat un procés participatiu i creatiu que es va celebrar el passat 22 de novembre a l’Esplai de la Gent Gran, i que ha servit per
presentar aquesta eina a la ciutadania i recollir les seves
inquietuds, idees i propostes per ser incloses en el text
final que es presentarà el pròxim mes de febrer.
“El pla és un document de treball on s’analitzen les
principals fonts de generació de residus i s’inclouen una
sèrie d’accions per reduir la seva generació”, segons va
explicar Aymemí. La coalcaldessa Alba Muntadas ha posat èmfasi en què no totes les accions impliquen reduir
els nostres consums per reduir així els residus generats,

sinó que es poden dur a terme actuacions relacionades
amb la gestió dels residus. Per això, el pla contempla
la combinació d’accions que permetin reduccions quantitatives importants amb altres actuacions que se centrin
més en la conscienciació i el canvi d’hàbits.
Foment dels productes d’higiene
reutilitzables
Paral·lelament a la redacció del Pla Local de Prevenció,
Altafulla està promovent l’ús de bolquers i productes d’higiene íntima reutilitzables, com ara, copes
menstruals. Es calcula que un nadó genera més de
1.000 kg de residus en bolquers els primers 24 mesos
de la seva vida.
Una suma notable de residus on cal afegir-hi també
els bolquers per a incontinència de les persones grans i
els 40.000 productes d’higiene íntima femenina que genera una dona al llarg de la seva vida fèrtil. A Altafulla
representa més de 100.000 kg de residus a l’any.
La gran majoria d’aquests productes es fabriquen
amb matèries sintètiques, són d’un sol ús, no es poden
reciclar i eliminar-los implica incrementar les emissions
de CO2. A més, representen per a les famílies un important cost econòmic, al voltant d’uns 1.000 € per a
cada fill o filla.

Les famílies i dones que s’adhereixin al projecte rebran gratuïtament un lot de productes reutilitzables, valorat en 175 €, amb el compromís de facilitar
informació de la seva experiència en l’ús d’aquests productes. Un grup d’alumnes de l’Institut d’Altafulla
seran els responsables de recollir i elaborar els resultats
i mesurar els objectius del projecte. Les persones interessades han de posar-se en contacte a través del
correu electrònic mediambient@altafulla.cat, o bé,
mitjançant el Whatsapp 689 724 907. •

Breus
Trobada de la Taula de Municipis per un litoral sostenible el 15 de desembre
El febrer de 2020 es va tenir la iniciativa de fomentar
un punt de trobada de municipis litorals davant de la
necessitat de tractar qüestions comunes per a la cura
del litoral més enllà dels límits administratius, que es
va anomenar el Pacte de Coma-ruga, i que engloba
uns 110 km de costa, des de Sitges fins a Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant, compartint experiències,

dubtes i inquietuds per mantenir l’ecosistema litoral
com a barrera natural, espai de salut i socialització i
atractiu turístic. Ara, els representants municipals es
reuniran en una segona trobada el 15 de desembre,
de 10 a 14 hores, al port de Segur de Calafell, on
l’equip redactor de l’informe “Un litoral al límit”, del
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

de Catalunya (CADS), farà una presentació d’aquesta
diagnosi, es continuarà el debat per exposar objectius
i estratègies, s’explicarà el projecte de recuperació
dunar de Calafell, i es visitarà l’actual zona d’actuació
on s’hi tractaran altres qüestions relacionades. Per
Altafulla, hi participarà la coalcaldessa i edil de Medi
Ambient, Alba Muntadas. •
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El ple

S’aprova finalment el Programa d’Actuació d’Habitatge que
podrà beneficiar-se d’una subvenció

l Ple de la Corporació, que es va
celebrar el passat 29 de novembre,
va aprovar el Programa d’Actuació
Municipal d’Habitatge (PAMH), basat
en l’estudi realitzat per la Càtedra
UNESCO d’Habitatge de la URV i
que planteja les línies de treball a seguir
a la vila per als pròxims anys. El regidor
d’Habitatge, Àlex Cañas, va remarcar
que la seva aprovació no comporta que
s’hagi d’executar en la seva totalitat, sinó
que és una “guia o model” amb diverses
propostes per dur a terme en el període
2021-2025 si s’escau.
De fet, la seva aprovació era essencial per poder rebre una subvenció de
la Diputació de Tarragona. Cañas va retreure el “poc interès” en aquesta matèria
per part d’alguns membres de l’oposició
i va agrair la presència d’alguns d’ells
en les sessions informatives que es van

E
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celebrar per donar-lo a conèixer. Aquest
full de ruta es va aprovar amb els vots
a favor de l’equip de govern (L’EINA), AA
i el PSC; Junts i Ara s’hi van abstenir i
el regidor no adscrit Xavier Rofas hi va
votar en contra.
D’altra banda, també va prosperar
el pla d’usos de la platja, fins a l’any
2025, després que hi votessin a favor
l’equip de govern, el PSC, Junts i AA,
mentre que Ara i el regidor no adscrit Xavier Rofas hi votessin en contra. Aquest
document, segons va explicar Jordi Molinera, no requeria que fos tractat al Ple,
però l’equip de govern ho va preferir
amb la voluntat que fos analitzat per tota
la Corporació.
Per la seva banda, Alba Muntadas, va
explicar que el pla pretén ordenar els
usos que es donen en aquest espai públic i natural i en què destaca la distribu-

ció de les terrasses dels establiments de
restauració. A partir d’aquest estiu, no es
podran llogar ni hamaques ni para-sols a
la platja. Muntadas va argumentar també que en retardar l’aprovació del document va haver-hi la possibilitat de poder

afegir una petició d’última hora.”. L’edil
de Via Pública també va assenyalar que
pròximament esperen afegir un annex
a l’ordenança de terrasses per limitar
l’ocupació d’aquest espai ja saturat i
acabar d’ordenar-lo definitivament. •

El Ple aprova les retribucions dels regidors i les regidores de l’Ajuntament

ls regidors i les regidores a l’Ajuntament
d’Altafulla cobraran les retribucions
i les dietes després que una sentència
judicial les anul·lés. Van ser els grups de
l’oposició, Alternativa i Junts per Altafulla,
els qui ho van recórrer perquè entenien
que no s’havia convocat correctament el
ple on es va votar, el juny del 2019. Una
qüestió que va quedar resolta en aquest
ple del mes de novembre després que el
grup majoritari de l’oposició, Alternativa
Altafulla, votés a favor.
Ho va fer després que el govern ac-

ceptés eliminar dos punts de la proposta,
especialment la retribució que feia referència a Alba Muntadas per la seva consideració de coalcaldessa. D’aquesta manera,
les referències a Muntadas i al regidor Àlex
Cañas van ser eliminades del text a aprovar, sense més conseqüències, ja que la
retribució d’aquests dos edils va ser modificada en un ple posterior, de data 27 de
juliol de 2020, i no estava afectada per la
sentència.
Així, a partir del passat 1 de desembre,
les següents dedicacions dels regidors

i regidores de l’equip de govern són: Jordi Molinera, amb dedicació exclusiva (35
hores setmanals) i amb una retribució anual de 30.875,46 €; Dani Franquès, amb
dedicació parcial al 80% (28 hores), amb
una retribució de 18.113,48 €, i Gemma
Maymó, amb dedicació exclusiva (35 hores) i amb una retribució de 22.642,06
€. Quant a l’Alba Muntadas, es manté la
dedicació parcial del 50% (17,5 hores setmanals) amb una retribució de 15.000 €, i
l’Àlex Cañas, també manté la seva dedicació del 80% (28 hores setmanals) amb una

retribució anual 17.952 €. Aquestes quantitats es percebran en 14 pagues.
Per a la resta de regidors i regidores
de l’oposició sense dedicació, es fixa un
règim d’assistències en què perceben
205,84 € per assistència a cada sessió plenària; 102,92€ per a cada sessió
d’una Comissió Informativa; 102,92€ per
a cada sessió de la Junta de Portaveus;
92,63€ per assistència a les sessions de
la Junta de Govern Local, i 205,84€ per
assistència a cada sessió del Consell de la
Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla. •

Breus
Mostren el seu suport al 25N i a la
immersió lingüística
El Ple del 29 de novembre va aprovar altres punts
de l’ordre del dia, alguns pràcticament de tràmit. Per
unanimitat va prosperar el nomenament de la Jutgessa
de Pau suplent, Cristina Velencoso Mir, i es van
modificar diverses ordenances fiscals com la 24, la 23 o
la 3, que fan referència al transport adaptat i al transport
escolar, que es van anul·lar perquè no són d’utilitat, ja
que tracten qüestions relatives a la relació amb altres
municipis, i a l’impost ICIO que bonificarà l’entorn

de la Vil·la romana dels Munts de la mateixa manera
que es fa a la Vila Closa. També per unanimitat es va
aprovar la delimitació del terme municipal d’Altafulla
amb la Nou de Gaià, la taxació conjunta d’uns terrenys
que han de permetre l’arribada de l’aigua del Consorci
d’Aigües de Tarragona a Brises del Mar i l’eliminació
de diversa documentació de l’arxiu que ja no és útil.
Paral·lelament, en l’apartat de mocions presentades
pels grups municipals, en va destacar una d’AA en
suport al Dia Internacional per a l’eliminació de la
violència masclista, que es va aprovar per unanimitat,

i que insistia en la necessitat d’acabar amb tots els
tipus de violència masclista. D’altra banda els grups
municipals van presentar dues mocions en defensa del
model d’immersió lingüística a les escoles, recentment
posat en qüestió pel Tribunal Suprem. Una d’aquestes
la presentava en solitari Alternativa, i l’altra ho feien de
manera conjunta L’EINA, Junts i el regidor no adscrit
Xavier Rofas. Totes dues mocions van ser aprovades
amb els vots a favor dels grups que les presentaven.
Per la seva banda, el PSC i el grup municipalista Ara
Altafulla s’hi van abstentir. •

Ajuntament
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Ja es poden presentar per instància o cita prèvia els justificants
d’ús de la deixalleria fins el 31 de desembre

D

urant aquest mes de desembre i
fins el dia 31, s’espera que l’Ajuntament d’Altafulla rebi el gruix de
justificants d’ús de la deixalleria comarcal,
ubicada a Torredembarra, per part dels
veïns i veïnes de la vila. Són els dies establerts per presentar aquesta documentació i la sol·licitud corresponent per beneficiar-se així de la bonificació prevista.
El procediment és senzill, cada cop
que es va a la deixalleria s’emet un justi-

E

ficant a nom de la persona que aporta els
residus i s’hi fa constar l’adreça de l’habitatge amb dret a bonificació. La sol·licitud
de bonificació es tramita anualment i es
presenta durant el mes de desembre, per
instància telemàtica o presencialment amb
cita prèvia, perquè pugui tenir efectes en la
taxa de la brossa a liquidar l’any següent.
Per gaudir d’aquesta bonificació, cal
com a mínim, haver fet una aportació
anual a la deixalleria i que aquesta sigui

d’un mínim de 5kg. Les bonificacions
van des del 5% al 15% com a màxim,
aquest darrer, amb més de sis aportacions a l’any.
Així mateix només es tindran en compte aquelles aportacions que no tinguin
contenidor de selectiva a la via pública,
per tant, per a aquest còmput no es tindran en compte ni el cartró ni el plàstic ni
el vidre. Tampoc orgànica, ni roba ni rebuig.

La proposta es va aprovar pel plenari a finals de l’any passat i enguany ja se
n’han vist els resultats, amb un augment
de visites a la deixalleria per part dels veïns i veïnes d’Altafulla i, en conseqüència,
una millora de la recollida selectiva d’andròmines i voluminosos. Podeu consultar
l’ordenança fiscal número 13, que regula
aquestes bonificacions i tota la informació
per sol·licitar-les a l’espai web www.altafulla.cat/reciclem. •

Calendari de cobrament de les ordenances fiscals per al 2022

ls regidors i les regidores a l’Ajuntament
d’Altafulla cobraran les retribucions i
les dietes després que una sentència
judicial les anul·lés. Van ser els grups de
l’oposició, Alternativa i Junts per Altafulla,
els qui ho van recórrer perquè entenien
que no s’havia convocat correctament el
ple on es va votar, el juny del 2019. Una
qüestió que va quedar resolta en aquest
ple del mes de novembre després que el
grup majoritari de l’oposició, Alternativa Altafulla, votés a favor.
Ho va fer després que el govern acceptés eliminar dos punts de la proposta, especialment la retribució que feia referència
a Alba Muntadas per la seva consideració
de coalcaldessa. D’aquesta manera, les re-

ferències a Muntadas i al regidor Àlex Cañas
van ser eliminades del text a aprovar, sense més conseqüències, ja que la retribució
d’aquests dos edils va ser modificada en un
ple posterior, de data 27 de juliol de 2020, i
no estava afectada per la sentència.
Així, a partir del passat 1 de desembre,
les següents dedicacions dels regidors i
regidores de l’equip de govern són: Jordi
Molinera, amb dedicació exclusiva (35 hores setmanals) i amb una retribució anual
de 30.875,46 €; Dani Franquès, amb dedicació parcial al 80% (28 hores), amb una
retribució de 18.113,48 €, i Gemma Maymó, amb dedicació exclusiva (35 hores) i
amb una retribució de 22.642,06 €. Quant
a l’Alba Muntadas, es manté la dedicació

parcial del 50% (17,5 hores setmanals)
amb una retribució de 15.000 €, i l’Àlex
Cañas, també manté la seva dedicació del
80% (28 hores setmanals) amb una retribució anual 17.952 €. Aquestes quantitats
es percebran en 14 pagues.
Per a la resta de regidors i regidores
de l’oposició sense dedicació, es fixa un
règim d’assistències en què perceben
205,84 € per assistència a cada sessió
plenària; 102,92€ per a cada sessió d’una
Comissió Informativa; 102,92€ per a cada
sessió de la Junta de Portaveus; 92,63€
per assistència a les sessions de la Junta
de Govern Local, i 205,84€ per assistència a cada sessió del Consell de la Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla. •

Suport de la Fundació “la Caixa” i CaixaBank per al programa ‘Servei de menjar a domicili per a la gent gran’

L’

Ajuntament d’Altafulla ha rebut un any més el suport de la Fundació “la Caixa” i CaixaBank al seu programa ‘Servei de menjar a domicili per a la gent gran’ que té com a objectiu millorar l’alimentació de les persones grans adequada a la seva edat
i salut. Fundació “la Caixa” ha aportat 3.250€ al projecte a través de CaixaBank. El projecte ‘Servei de menjar a domicili per a la
gent gran’ millora la qualitat d’alimentació de les persones usuàries ja que el menú s’adapta a la seva edat i salut.
En l’actualitat, aquest servei beneficia a una vintena de persones grans, i s’emmarca dins del programa d’envelliment actiu
que desenvolupa un conjunt d’activitats que promou la regidoria de Gent Gran amb la finalitat d’optimitzar les oportunitats de
salut física, mental i social que permeten a aquest sector de la població participar activament en la societat sense patir discriminació i gaudir d’una qualitat de vida bona i independent.
La signatura va comptar amb el coalcalde d’Altafulla i responsable de Gent Gran, Jordi Molinera; el Director de Banca d’Institucions de CaixaBank a Tarragona, Alexis Gómez, i el Director de l’Oficina de CaixaBank a Altafulla, Toño Viudez. •

Polítiques de gènere
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Altafulla mostra el rebuig a tot
tipus de violència masclista

A

ltafulla va commemorar el passat 25 de novembre el Dia Internacional per a l’eliminació de la
violència contra les dones. Enguany, el
programa d’actes es va concentrar en
una tarda a les antigues Escoles Teresa
Manero, on s’hi van aplegar una vintena
d’altafullenques i altafullencs per mostrar el rebuig a tot tipus de violència de
gènere. La coalcaldessa i regidora de
Polítiques de Gènere, Alba Muntadas,
va assegurar que es tracta “d’un seguit
d’actes per recordar i reforçar la nostra
implicació i les accions que fem tot l’any
en aquest àmbit”.
Una d’aquestes accions va ser el
concurs ‘Imatge i lema de prevenció de
la violència masclista en entorns d’oci’
impulsada a l’Institut d’Altafulla i en què
l’alumne Nacho García va dissenyar el
millor cartell, exposat el dia en què es

llegia el manifest de rebuig a la violència masclista. La imatge presenta sis siluetes de dona i quatre d’home juntes,
acompanyades del lema ‘Surt segur/a
on vulguis’. Com a premi per l’interès i
la creativitat, el consistori li va atorgar un
val de descompte de 30 € per gastar en
la llibreria ‘Regal i paper’ d’Altafulla.
El logotip es va col·locar al capdamunt d’un mural, el mateix en el qual les
persones assistents van posar-hi l’empremta de les seves mans pintades de
color lila. Algunes van aprofitar l’oportunitat per escriure un missatge contra la
violència de gènere. La jornada reivindicativa pel 25N va tancar amb la projecció del documental ‘Suc de síndria’,
d’Irene Moray, a la Sala Teresa Manero.
Al llarg de l’any, es continuaran fent diferents accions en aquest àmbit, segons
va explicar Muntadas. / Fotos: M.P. •

Breus
Canvis en el transport adaptat per les
festes de Nadal i Reis
El servei de transport adaptat i gratuït per a la gent gran
d’Altafulla realitza una pausa coincidint amb les festes
de Nadal i Reis a la vila. Qui en sigui usuària, doncs,

cal que tingui en compte que des del 24 de desembre
i fins el 7 de gener, ambdós inclosos, no es podrà
demanar aquesta assistència que ofereix l’Ajuntament
d’Altafulla. Es tracta d’una mesura que respon a
qüestions logístiques de l’Ajuntament i la conciliació

del personal destinat a aquest servei. El bus sí que
estarà operatiu els dies 29 de desembre i el 5 de gener.
Per fer-ne ús, com és habitual, caldrà trucar al telèfon
habitual, el 977 65 11 49. •

Seguretat
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Els fets delictius disminueixen un 10% a Altafulla

E

l treball conjunt dels Mossos d’Esquadra, la Policia Local d’Altafulla i
altres cossos de seguretat policials
al municipi ha comportat que durant el
darrer any disminueixin notòriament els
fets delictius registrats a la vila.
Són els resultats que es van tractar
a la Junta Local de Seguretat que es va
celebrar el passat 1 de desembre a la
sala de Plens i que va comptar amb el
subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté; la directora general
d’Administració de Seguretat de la Generalitat de Catalunya, Sònia Andolz; el
coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera; el
comissari cap dels Mossos d’Esquadra
a la Regió Policial del Camp de Tarragona, Josep Maria Estela, i el Cap de
la Policia Local, Jordi Gil, entre d’altres
autoritats polítiques i policials del Camp
de Tarragona.
Els fets delictius han caigut un 10%
respecte al mateix període de l’any anterior, segons dades analitzades a Altafulla. Aquesta tendència a la baixa, que ha
posat en relleu el subdelegat del govern
espanyol a Tarragona, Joan Sabaté, es
manifesta sobretot en els delictes contra
el patrimoni, que baixen un 3,2%; i els de
les persones, en què registren un descens del 64,3%. També disminueixen els
robatoris a l’interior d’habitatges que se

situen en un percentatge del 0,42%, és
a dir, una baixada del 45% en relació
al període anterior. En aquest sentit, dels
5.000 habitatges censats a Altafulla, només s’han registrat 21 casos.
El coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera,
ha celebrat aquestes xifres i ha posat en
valor “l’estabilització de la plantilla del
cos de la Policia Local, les millores que

Amplien la xarxa d’hidrants del municipi per a
la prevenció d’incendis

L’

Ajuntament d’Altafulla incrementarà els hidrants que hi ha distribuïts per tot el
terme municipal, com a mesura preventiva d’incendis. La inversió del subministrament i instal·lació dels 36 nous hidrants, que va a càrrec de l’Empresa Mixta
d’Aigües d’Altafulla com a companyia publicoprivada que gestiona tot el cicle de
l’aigua a la vila, s’eleva als 69.174,01 € amb l’IVA inclòs.
Les obres van començar el passat 30 de novembre i s’efectuaran per trams.
La primera fase s’ha iniciat als sectors dels Munts, Fortí i carrer Jaume I, al barri
dels Munts. Durant els treballs es produiran talls en el subministrament d’aigua
des de les nou del matí fins a les cinc de la tarda. Les obres tindran una durada
de dos mesos.
Amb aquesta actuació, la xarxa d’hidrants del municipi arriba a les 87 unitats
distribuïdes per tota la vila, en especial en aquells espais més crítics a l’hora de
lluitar contra possibles incendis. D’acord amb el RD 513/2017, de 22 de maig, pel
qual s’aprova el reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, els municipis són responsables de disposar d’una xarxa d’hidrants suficient per donar
cobertura a tots els edificis existents. •

s’han realitzat a la comissaria i als vehicles, així com també el treball conjunt
amb els Mossos d’Esquadra”. En xifres,
les actuacions conjuntes amb Mossos han incrementat en un 29,20%, els
serveis de proximitat ho han fet en un
5,70%, i els controls a la via pública en un
53,30% més que l’any anterior. Així, s’han
tramitat un total de 475 denúncies.

Actualment, la Policia Local d’Altafulla compta amb una plantilla de 23
persones de les quals hi ha 16 agents, 3
caporals, 3 agents interins d’estiu, i una
auxiliar administrativa. El servei de patrullatge es configura amb dos vehicles
amb torns de matí i tarda, i una dotació,
pel torn de nit. / Foto: A.J. •

8

Vida social

Plaça del Pou / núm. 228 / desembre 2021

Com cada any, l’Ateneu de Dones va guarnir l’Arbre de Nadal i
els tres balcons de l’Ajuntament. / Foto: Ajuntament

Més d’una vintena de participants van completar la 17a Baixada de Trastos dels Diables d’Altafulla. / Foto: M.P.

Més de 200 alumnes d’Altafulla van participar al concurs de
dibuix convocat per ATECA. / Foto: E.V.

Conferència de Josep Lluís Carod-Rovira a la Sala Teresa Manero amb el títol “Història del protestantisme als Països Catalans”. / Foto: Ajuntament

Concert de Santa Cecília a l’Escola Municipal de Música a càrrec de l’alumnat del centre. / Foto: Ajuntament

Xerrada ‘Bolquers reutilitzables, una alternativa saludable per
reduir els residus’, a càrrec de Maria Teresa Saperas, fundadora d’ADZnadons. / Foto: M.P.

L’alumnat d’arpa de les escoles de música d’Altafulla i de Vilanova i la Geltrú, encapçalats per
l’Esther Pinyol, van protagonitzar un any més el concert d’Arpes organitzat per l’Associació
d’Arpistes. / Foto: Ajuntament

Els infants de l’escola bressol Francesc Blanch van inaugurar la remodelació de la Plaça 1
d’Octubre per Sant Martí i van fer una cercavila i un “vermutet”. / Foto: Llar Francesc Blanch

Vida social
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Descoberta de la placa a l’Antic Hospital reconegut com a
‘Emplaçament històric de la química”, gràcies a la figura del
científic del segle XVIII Antoni de Martí i Franquès. / Foto: E.V.

Acte de nomenament de Joan Carnicer com a fill adoptiu
d’Altafulla on Fonxo Blanch li va dedicar una emotiva glossa. /
Foto: E.V.

Pregó de la xef Sara Nicolàs on va recordar el seu passi pel
Camí de la Creu amb la Joana Badia, i especialment, la seva
passió per la cuina, amb l’avi com a referent. / Foto: A.J.

Joana Badia, reconeguda amb la distinció de Mèrit als Serveis
Distingits a Altafulla que atorga el Consell Comarcal de Tarragonès. / Foto: Ajuntament

Presentació del projecte ‘Llacuna Litoral Salvador Grau’ com
a zona experimental i proposta de futur en la recuperació del
conjunt natural del Vinyet. / Foto: La Sínia

L’Associació de Pessebristes d’Altafulla ja té muntada la mostra de diorames que es pot visitar fins al 6 de gener, i compta
amb vuit creacions i un pessebre popular. / Foto: Ajuntament
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Projecte a projecte anem sumant

Alba Muntadas Olivé # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC
Finalment, en l’últim ple es va poder
aprovar el Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge. Aquest pla posa les bases per poder definir accions que permetin facilitar l’accés a l’habitatge als
altafullencs i les altafullenques, com ara
l’obertura de l’Oficina Municipal d’Habitatge, que ha de ser
l’eina que ens permeti crear una borsa local d’habitatge de
lloguer assequible. També es va aprovar el Pla d’Usos de la
Platja 2022-2026, un pla definit seguint els criteris de gestió
sostenible que es van marcar a principis de mandat.
Coincidint amb la setmana europea de prevenció de resi-

dus, s’ha llençat la campanya per al foment de la utilització
de bolquers i productes d’higiene femenina reutilitzables,
productes econòmicament i mediambientalment més sostenibles que els d’un sol ús. En el marc d’aquesta campanya,
l’Ajuntament proporcionarà gratuïtament aquests productes a
les persones interessades amb el compromís de poder-ne fer
un seguiment. Si hi esteu interessades, només heu d’enviar
un correu electrònic a mediambient@altafulla.cat. I a les portes
de les festes de Nadal, tenim per davant un mes de desembre
farcit d’activitats per a tots els públics. Us animem a gaudir-ne!
El govern no s’atura, i projecte a projecte anem sumant millores per Altafulla. Però en els últims mesos s’ha

evidenciat una nova estratègia de desgast d’alguns grups
de l’oposició basada en atacs personals sense fonament
que malmet la imatge de la política municipal. Titllant constantment de masclista el coalcalde Jordi Molinera no només
calumnien sinó que també banalitzen el masclisme. Aquest
comportament és intolerable, el masclisme és un problema
molt greu de la nostra societat, i no es pot utilitzar aquest
concepte per atacar gratuïtament un rival polític quan hom
es queda sense arguments. Demanem a aquests grups
que reconsiderin la seva estratègia i que tornin a centrar en
el debat projectes i idees polítiques sense entrar en atacs
personals infundats i estèrils. •

Com els coalcaldes: tot comença per «m» menyspreu i masclisme
Francesc Farré Camps # Alternativa Altafulla – En Comú Guanyem

Quan una persona és escollida alcalde
està obligat a escoltar la resta de regidors i no amagar-se darrere un portàtil
i un mòbil, navegant per pantalles, fent
comentaris amb la resta del govern durant el Ple i prestar poca atenció a qui
parla. Això és menyspreu, però si es fa reiteradament a
una dona, és també masclisme. De poc serveix començar
els plens denunciant amb un minut de silenci la violència
masclista si després no es respecta a les dones quan parlen o s’apostilla el que diuen per si no queda clar el que volien dir. Fins al punt que en el darrer ple la regidora d’ARA
Natalia Sanz es va aixecar i va haver de marxar.

L’alcalde es va disculpar? No existeix aquest verb per a
ell, a sobre es va fer l’ofès perquè una altra regidora l’acusés de masclista, qüestionant-li a ella el seu concepte de
masclisme. Un equip de govern que s’ha inventat la figura de la coalcaldessa, un concepte que la pròpia tinent
d’alcalde reconeix que és un desig polític i no és legal.
Per cert, coalcaldia no aprovada enlloc, però que repeteix
constantment aquesta publicació, la ràdio, el gabinet de
premsa i la web com si no fossin municipals sinó al servei
d’Eina. Fer veure que una dona té les mateixes atribucions
que l’alcalde sense ser una realitat és també una forma de
masclisme perquè legalment sempre ha d’estar supeditada a l’home.

Per això Alternativa ha condicionat l’acceptació a unes
retribucions dignes del Govern a canvi que no figurés en el
text que amb els diners públics es pagaven dos salaris d’alcalde. Molinera no reconeix cap error ni per haver-se quedat en minoria, ni per la sentència judicial que li anul·la un
ple, ni quan el Síndic li recrimina que discrimina als no residents, ni quan l’Agència de Protecció de Dades li arxiva la
denúncia contra qui escriu això. No és bo tant menyspreu,
com afirmar que no pensa complir cap moció que aprovi el
ple si ell no està d’acord. Promet diàleg i participació, però
la nostra portaveu no ha rebut cap trucada sobre la crisi de
govern com va anunciar a la seva ràdio, clar és una dona i
també la qüestionen que sigui la portaveu. •

Responsabilitats

Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla - JxA
El l govern de l’Ajuntament d’Altafulla ha
estat condemnat per una sentència judicial i cap responsabilitat no ha estat assumida. No sols no hi ha hagut cap acte
de contrició per haver tramitat malament
el règim de retribucions fixat al principi
del mandat tot violant els drets de participació política de
l’oposició sinó que la majoria de govern ha aprofitat l’anul·
lació d’aquestes assignacions per incrementar-se la renda
que perceben. Sembla que a ningú no l’importa que el coalcalde Jordi Molinera sigui el cap de la corporació municipal que ha percebut un sou més alt en la història d’Altafulla
ni que l’invent de la coalcaldia signifiqui que aquest sou es

pugui doblar en la retribució d’Alba Muntadas (que al contribuent li pugui costar la coalcaldia 60.000 euros anuals
per liderar un municipi de menys de 6.000 habitants no deu
tenir parangó en cap altre corporació).
Amb tot, si la majoria de govern ha aconseguit salvar una
situació que en un altre context, més democràtic i més responsable, hauria pogut fins i tot portar a la dimissió ha estat
perquè un sector de la tan abrandada oposició els ho ha permès votant a favor del restabliment d’aquestes retribucions.
Potser és que a l’hora de la veritat per a la gent que ha fet de
la política el seu modus vivendi durant molts anys quan es toquen ni que siguin les engrunes d’unes dietes d’indemnització per assistència als plens i les comissions informatives els

tremolen les cames, potser és que amb les coses de menjar
no s’hi juga, ni que sigui a costa de sacrificar tots els projectes polítics cosa que al final acaba demostrant que el projecte
polític ni està ni se l’espera i més aviat es tracta d’arreplegar
tot el que es pugui durant el màxim de temps.
Almenys Junts ha mantingut la dignitat, ha exigit amb tota
la vehemència que les coses es facin bé, i ha començat a posar damunt la taula el tema de la transparència i de proporció
en el sistema de retribució del personal polític d’Altafulla i tot
això mentre es va perfilant el projecte d’un municipi pròsper,
just i nacionalment compromès amb la genuïna vocació de
servei de qui no és en política per guanyar-se la vida sinó per
transformar la realitat a favor del benestar col·lectiu. •

Ampli acord per a les retribucions. Seguim l’evolució de la Cabana
Inma Morales Navarro # Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC

Per culpa de portar a tribunals els
acords que les van fixar a principis de
mandat, i que els sentenciessin en contra, vam entrar en una gran crisi municipal: segons com reaccionéssim els cinc
grups —cadascun ben diferent— que estem a les oposicions el nostre Ajuntament es podia quedar sense que la
feina del Govern i regidors a Plens, comissions, junta de
portaveus fos reconeguda amb retribucions i indemnitzacions. Hauria estat molt greu, molt. Un autèntic col·lapse.
Al final, l’únic grup que votà en contra fou Junts de
l’advocat que havia promogut el recurs i tot estarrufat deia
que l’havia guanyat. AA, nosaltres i Xavi Rofas vam ser

coherents: AA, com a govern —durant nou anys— establí
retribucions per dedicacions de regidors del govern; Xavi
Rofas havia governat també amb retribució. Per la meva
part, com a jubilada no podia tenir-ne, però sí indemnitzacions. Com que durant el ple portat a tribunals havia votat
que sí: no vaig canviar el vot. El meu sí fou per a l’estabilitat
de l’Ajuntament no per suport a Eina; per interès general
del poble, com sempre garantirem.
També vam donar suport al Pla d’usos de platges i al
d’Habitatges. En aquest punt vaig insistir que el promotor
de pisos públics ha de ser la Generalitat, de cap manera el
propi Ajuntament tal i com projecta Eina. A la moció contra
la quota del 25% de castellà a les aules ens vam abstenir

perquè el PSC creu en la immersió on el català predomini
però que no sigui exclusiu.
Cada Ple aniré preguntant com avança la urbanització
de la Cabana, per tal de veure més a prop la construcció
de la Residència de Gent Gran i el Centre de Dia. La regidora —que no “coalcaldessa”— Alba Muntadas em contestà que està a punt de reunir-se la Junta de Compensació, on els promotors presentaran la seva proposta de pla
parcial. Espero que la regidora sigui molt més flexible i amb
ganes de pactar que en l’episodi del Safranars, on tots
plegats vam perdre l’oportunitat de disposar d’habitatges
d’oferta pública ja en aquest mandat. •
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Respecte, el gran desconegut!
Natalia Sanz Pijuan # Ara Altafulla

En el darrer ple vaig patir en primera persona una greu falta de respecte, en el
torn de paraula de precs i preguntes, en
començar a fer les preguntes em vaig
trobar al Sr. Alcalde i un altre regidor fent
ganyotes i parlant mentrestant jo intentava formular el meu discurs, fins el punt que em vaig aixecar i vaig marxar. No és el primer cop que em passa aquesta situació, en altres plens he esperat a què acabessin o
callessin, però ja ha arribat el moment de dir prou.

El respecte és el punt d’arrancada de qualsevol relació,
sigui laboral, personal o sentimental. I en aquest cas no
ha estat així, però tampoc hi ha cap mena de respecte,
quan utilitzen els mitjans de comunicació per dir una cosa
i després en fas un altre, és a dir, en un moment de crisi
governamental com va ser la sentència que anul·lava el ple
de les retribucions, el Sr. Alcalde va dir als mitjans locals
que trucaria als partits de l’oposició, però va arribar el ple i
no ho va fer. Com a molts altres cops ha utilitzat els micròfons per dir que faria coses i després no les fa. Al cap i a la

fi, és una falta de respecte als seus electors, però també a
tots els vilatans i vilatanes d’Altafulla. Promet moltes coses
però després no les fa, al cap i a la fi, segueix faltant al
respecte a la gent.
És una llàstima perquè aquest espai el teníem destinat per explicar la feina que vam fer el passat 28 de
Novembre al II Caminem per Sant Antoni, però els fets
del passat ple han fet que canviem el nostre article. Sempre pensem en sumar però hi ha moments que hem de
reflexionar. •

Un mandat de ruptura que ha acabat estrellat
Xavier Rofas Gasulla # Regidor No Adscrit

Tot va a empentes i a rodolons. Al
darrer ple de novembre es va tornar a
evidenciar les cortines de fum a base
de promocionar plans, d’habitatge,
de Residus, d’usos a la platja sense
consens encara que alguns grups aixequin el dit per aprovar. I l’intent de fer sang per part
d’alguns amb el tema de les retribucions als salaris del
Govern.
En relació al Pla de l’Habitatge de la càtedra de la URV
va quedar palès que en quant a la diagnosi podem estar
d’acord, però en quant a les accions i la priorització, hi
hauria molt a discutir, un full de ruta que no solucionarà
els problemes d’habitatge a curt i mig termini a Altafulla ni
les seves particularitats quant a la realitat patrimonial de

les segones residències. En tot cas el seu desplegament
econòmic és molt substancial.
Del pla d’usos de la platja que es podia aprovar per
decret se n’ha fet una festa falsament democràtica, ja que
és un pla restrictiu des de la vessant de serveis a la platja i
al club marítim, i en l’únic que podem estar d’acord és en
pacificar Botigues de Mar.
De la Guerra freda que s’havia gestat en relació a
l’aprovació dels sous, fruit de la sentència que anul·lava el
ple del 2019. Va acabar en una escenificació d’alguns que
van acabar votant sí per una esmena final i es va evidenciar
la posició des de la solitud de Junts per Altafulla, votant
en contra. També es va produir una incidència al Ple, en
el sentit que una companya va haver d’abandonar per haver-se sentit menystinguda.

Tot plegat, ja fa masses mesos acumulats en aquest
mandat que evidenciem situacions i actituds poc raonables que estan condicionant massa la normal evolució
d’aquest mandat, que ja s’està fent llarg i fragós. Molt de
soroll, i poca productivitat per als vilatans.
Del projecte de Centre de dia o Residència per a la
gent gran ja no se n’ha parlat mai més. Suposo que al
2022, quan quedi poc per esgotar aquest mandat tornaran a sonar campanes. En què quedem Govern Republicà i del canvi? Quin era el projecte del mandat? On
està l’autocrítica? Cap a on va aquest canvi? Finalment,
no volia perdre l’oportunitat per desitjar a tots els altafullencs i les altafullenques que passin unes bones festes
Nadalenques. •

Esports
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Èxit a l’11è Cros El Roquissar amb la participació de 560 infants i joves

L’

AMPA El Roquissar i l’Ajuntament d’Altafulla van celebrar el passat 21 de novembre l’11è Cros del Roquissar, la
segona prova de la Lliga de Cros del Consell Esportiu del Tarragonès (CET). La cita, recuperada dos anys després perquè la pandèmia va fer inviable celebrar-la el 2020, ha estat un èxit amb la participació de 560 atletes
del territori, 170 d’Altafulla.
Com és habitual, la prova va comptar amb la col·laboració dels Atletes d’Altafulla presents en el control de la cursa i
el recorregut. Un dels punts on més incideix l’organització és la puntualitat, i la van tornar a complir. Les curses es van
produir, des de les 10.30h, seguint els horaris previstos, amb una gran expectació per part de les famílies. Una hora
després s’ha dur a terme l’entrega de premis. / Fotos: M.P. / CET •

Més de 200 persones practiquen activitat física al Poliesportiu

E

l pavelló poliesportiu d’Altafulla, ubicat al carrer Roquissar entre l’Escola
El Roquissar i l’Institut d’Altafulla, ha tingut una ‘molt bona resposta’ dels usuaris i les usuàries d’ençà que es va reprendre la programació de les activitats
esportives el passat mes de setembre.
Segons dades facilitades per la regidoria d’Esports, que encapçala l’edil
Àlex Cañas, un total de 221 persones

practiquen activament alguna de les
activitats programades al pavelló al
llarg de la setmana. Aquestes activitats
són la gimnàstica abdominal hipopressiva (amb hipopressius per a novells) i
nivell 2, pilates, dansa adreçada al públic juvenil, l’aeròbic fitness, el cardio
boxing, la musculació, tonificació, i el
circuit fitness.
El regidor d’Esports, Àlex Cañas,

celebra que ‘la resposta per part de la
gent ha estat fantàstica’, al mateix temps
que destaca que ‘la demanda ha anat
creixent des de la seva posada en marxa a principis de setembre’. ‘Les persones usuàries estan contentes, cada dia
hi ha més assistència, i la gent que en un
principi no ho veia clar, en el moment de
provar-ho ja s’hi ha quedat’, ha sentenciat l’edil d’Esports.

Des de la regidoria d’Esports es destaca també que es compleix sempre
amb l’aforament i la resta de mesures de
seguretat i higiene com ara la presentació del Certificat Covid-19, i es recorda
que per fer ús del gimnàs del poliesportiu
cal presentar una instància específica a
l’Ajuntament. Per a qualsevol dubte, es
pot contactar via correu electrònic a poliesportiualtafulla@gmail.com. •

Marta Camps revalida el títol de campiona màster en el Cros Internacional de Catalunya –
Ciutat de Granollers

L’

atleta Marta Camps es va proclamar el passat 5 de desembre campiona del 55è Cros Internacional de Catalunya – Ciutat de
Granollers. L’altafullenca es va imposar per cinquena vegada en els últims sis anys –absent el 2019- en la categoria Màster. La de
Granollers és una cita ineludible en el calendari de l’altafullenca, que sempre ha destacat com és d’especial participar-hi pel cartell de
la competició i el nivell dels participants. En aquesta ocasió, va fer un temps de 17 minuts i 35 segons, 9 segons més que en la prova
del 2020. Cal remarcar que de les 18 atletes femenines, que van participar en la categoria veterana, 11 eren de la categoria F35. Un
detall menor, però que sempre s’ha de tenir present per valorar encara més l’actuació de l’altafullenca. / Foto: Arxiu •

Educació
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La regidoria d’Educació reparteix 9.000 euros per a les
associacions de famílies d’alumnes

L

a regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçala l’edil Gemma
Maymó, ja ha fet públic el repartiment d’ajuts per a les associacions de famílies
dels centres públics i municipals d’educació infantil, primària i secundària, de
l’Institut Altafulla, i les escoles La Portalada i El Roquissar, l’Escola de Música i les
llars d’infants Francesc Blanch i Hort de Pau.
La suma total de la convocatòria és de 9.000 euros, el mateix import que es
va aprovar per a l’any 2020. En el quadre següent, es detalla la quantitat total de
subvenció que rebrà l’entitat, així com també el número d’alumnes de cada centre:
ENTITAT
Nom de l’entitat

IMPORTS
Alumnes

TOTAL

4.500,00 € 4.500,00 € 9.000,00 €

AMPA INSTITUT ALTAFULLA

589

750,00 € 1.825,41 € 2.575,41 €

AMPA HORT DE PAU

46

750,00 €

142,56 €

892,56 €

AMPA FRANCESC BLANCH

30

750,00 €

92,98 €

842,98 €

AMPA ROQUISSAR

194

750,00 €

AMPA LA PORTALADA

423

750,00 € 1.310,95 € 2.060,95 €

AMPA EMMA

170

750,00 €

601,24 € 1.351,24 €
526,86 € 1.276,86 €

Aquests ajuts estan supeditats a què la proposta presentada per cada una de les
associacions estigui encaminada al foment de l’activitat educativa. La fórmula per
repartir aquesta quantitat total de 9.000 € és la contemplada en les bases específiques de la subvenció en què es detalla que l’import total es divideix en dues parts
iguals; una de les parts va repartida a parts iguals entre totes les entitats, i la segona
de les parts, s’ha de computar el cost per alumne i prorratejar-lo segons els alumnes
de cada un dels centres escolars. •

L’Arxiu Municipal restaura el seu document més antic, de 1777

L’

Ajuntament d’Altafulla ha restaurat el Cadastre de
1777, el document més antic que es conserva a
l’Arxiu municipal, i que forma part del fons municipal.
Amb aquesta actuació, l’Arxiu d’Altafulla dona continuïtat al projecte de restauració de documents iniciat a
principis de gener d’enguany amb la digitalització del
mateix document.
Com ha destacat l’arxivera municipal, Patricia Terrado, “primer es digitalitza el document perquè pugui
ser consultat per la ciutadania; i en segon lloc, es restaura, amb criteris tècnics, perquè pugui conservar-se
en bon estat”. Terrado ha avançat que el document només serà consultable digitalment, ja que la funcionalitat de la restauració precisament del paper és la seva
estricta conservació.
El document restaurat, pel taller Berta Blasi, és un
registre administratiu de l’Ajuntament d’Altafulla en el

qual es descriuen els béns immobles rústics i urbans
amb les seves limitacions de terme, així com també
de característiques especials de l’any 1777. La regidora de Cultura, Gemma Maymó, ha celebrat la fita en
què ha destacat que es tracta “d’un dels documents
més consultats de l’Arxiu”. Maymó ha recordat que
aquest document “recull molts dels noms familiars
que perduren encara avui després de 300 anys a la
vila”. La inversió per a aquesta actuació ha estat de
967,56 €.
Entre d’altres treballs de restauració previs, s’ha enquadernat el bloc del llibre seguint el criteri arqueològic
amb cartró de conservació, cosint els quaderns sobre
tres nervis i ancorant-los a l’enquadernació. Com a
sistema de protecció s’ha elaborat a mida una capsa
de tipus petxina amb material específic. El document
original es troba a l’Arxiu municipal, a l’Ajuntament. Tot

i això, el consistori treballa per habilitar un nou espai a
l’edifici adjacent de les antigues escoles Teresa Manero, que recollirà el fons documental històric.•

PROGRAMACIÓ NADAL 2021-2022
DESEMBRE
Divendres 17 de desembre
20.00h -Teresa Manero
Cineclub Altafulla: “Afterlife” de Willem Bosch
A partir de 10 anys. Aportació 5 €; socis 3 €, socis amb
abonament 2 € i menors de 25 anys 2 €.
Organitza: LINK Altafulla.
Col·labora: Ajuntament.
Dissabte 18 de desembre
11.00h – Teresa Manero
Activitat familiar “CAPgira, matèries de primera per
productes excepcionals”
(a partir de 10 anys).
Vine amb la família a participar de l’activitat on
podrem veure i tocar productes reciclats increïbles
i la història dels joves i emprenedors que els han
dissenyat, a càrrec de Ton Aymemí.
Organitza: Ajuntament.
17.30h - Plaça del Pou
Fem cagar el tió!
Abans de fer cagar el tió, actuació dels Gegants i
Nans d’Altafulla acompanyats dels Grallers d’Altafulla.
Organitza: Ajuntament.
Col·labora: Gegants i Nans d’Altafulla i Grallers d’Altafulla.
Diumenge 19 de desembre
12.00h - Gimnàs Institut d’Altafulla
Concert de Nadal de la Jazzorquestra de l’Institut
d’Altafulla
Aforament limitat.
La recaptació anirà destinada a la Marató de Tv3
d’aquest any sobre la Salut Mental.
Organitza: Jazzorquestra Institut d’Altafulla.
Col·labora: Ajuntament.
12.00h - Plaça Martí Royo
Concert de Gospel
Organitza: Gaià Gospel.
Col·labora: Ajuntament.
19.00h - Sala DansClas
Altafujazz: Realitat Sonora
Amb Ramon Garreta (Didjeridú), Antoni Pla Santamans
(saxo tenor), Jordi Diorj (percussió, Hang) i Luba
Ljubomira (violí).
Organitza: Altafujazz.

Dimarts 21 de desembre
18.45h - Gimnàs de l’Escola La Portalada
Concert de Nadal de l’Escola de Música
Abans i després del concert es vendran porcions dels
pastissos del II Concurs de postres solidàries amb la
Marató de TV3.
Organitza: Escola de Música Municipal.
Col·labora: Ajuntament.
Dilluns 27 de desembre
17.30h - Gimnàs de La Portalada.
Cinema familiar (pel·lícula a determinar).
Organitza: Cine Club Link.
Col·labora: Ajuntament.
Dimarts 28 de desembre
17.30h - Gimnàs de La Portalada.
Projecció del documental “NÀSTIC GENUINE, el nacimiento de una realidad” de Ramón Giner.
Organitza: Ajuntament.
Dijous 30 de desembre
17.30h - Gimnàs de La Portalada.
Espectacle de titelles “Ulissa” amb Genovesa
Narratives Teatrals.
Entrades a 1 €. Recaptació íntegra per la Marató de TV3.
Organitza: Ajuntament.
Divendres 31 de desembre
00.30h - Poliesportiu Municipal
Nit de cap d’any
Encetem el 2022 amb ritme a càrrec del grup de
Versions “La Loca Histèria” i tot seguit continua la
festa amb DJ.
Organitza: Ajuntament.
GENER
Dissabte 1 de gener
1r Bany de l’any. XIV Edició.
Fem la primera remullada de l’any amb els Atletes
d’Altafulla.
A les 13.00 h. davant el Pont de Mar.
Organitza: Atletes d’Altafulla.
Col·labora: Ajuntament.
Dies 2, 3 i 4 de gener
De 16h a 20h - Poliesportiu Municipal
Parc de Nadal
TENIU PREPARADA LA VOSTRA CARTA ALS REIS?
Dilluns 3 la podreu entregar al Patge Reial que visitarà
el Parc de 18h. a 20h.
Organitza: Ajuntament.

Dimarts 5 de gener
A les 18h. des de la Plaça dels Vents fins la Plaça
del Pou.
Cavalcada de Reis
Arribada de Ses Majestats els Reis Mags a Altafulla,
enguany amb moltes novetats.
Recorregut Cavalcada: Pl. dels Vents, Via Augusta,
pont de damunt la via, Alcalde Pijuan, Marquès de
Tamarit, carrer de l’Hostal, carrer de Dalt, Marquès
de Tamarit, carrer de l’Hostal, Martí d’Ardenya, Sant
Martí i Plaça del Pou.
Cartell a banda amb les instruccions de com els
podreu seguir. A més si voleu que us entreguin a l’Església un regal per als vostres fills/es envieu un correu
a: reisaltafulla@gmail.com de l’1 al 15 de desembre.
Informació diversa:
Cantada de Nadales dels alumnes de l’Escola La
Portalada a la Plaça del Pou. Horaris:
Divendres 17 de desembre- C.INICIAL
1r-15:30h i 2n-15:45h
Dilluns 20 de desembre- C.SUPERIOR
5è-15:30h i 6è-15:45h.
Dimarts 21 de desembre- C.MITJÀ
3A-15:30h, 3B-15:45h i 4T-16:00h
Deixa volar la creativitat i participa a la mostra de
pessebres virtuals 2021
Com participar: envia màxim 3 fotografies del teu
pessebre a: participaaltafulla@gmail.com, entre el
6 i el 24 de desembre de 2021, indicant el teu nom i
cognoms i l’edat i on ens hauràs de dir també si el teu
pessebre és popular o artístic.
Què farem? Amb totes les fotografies de pessebres
presentades es realitzarà una petita mostra que es
podrà visitar en forma d’exposició virtual a la web de
l’ajuntament i a les xarxes socials de l’Ajuntament i
de l’Associació de pessebristes i tots els participants
tindran un petit obsequi que podran recollir a l’Era del
Senyor en l’horari que es troba obert a l’exposició de
pessebres.
Pessebre popular al vestíbul de l’Ajuntament d’Altafulla (del 5 de desembre al 14 de gener).
Encesa de llums a partir de diumenge 5 de desembre.
Visiteu l’arbre de Nadal, el tió i la bústia Reial de la
Plaça del Pou.
Recordeu!!
A tots els actes cal respectar totes les mesures de
seguretat. Caldrà dur mascareta obligatòria en tots
els esdeveniments, encara que siguin a l’aire lliure.

L’entrevista
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Sí, i tant, de sòl n’hi ha, però no encaixa en el model
de turisme familiar i les afectacions mediambientals
que podria comportar. De fet, es va plantejar de ferne un pel nord, a tocar del polígon de Torredembarra, com si en fos una extensió, però es va descartar.
Tampoc hi havia prou demanda.

Josep Maria Roca:

“El planejament urbanístic
d’Altafulla és excepcional”
Josep Maria Roca Tarragó va ser l’arquitecte
municipal d’Altafulla entre 1974 i 2011. Amb
una trajectòria de 37 anys al capdavant de la
planificació urbanística del municipi bona part
de la responsabilitat que Altafulla sigui com
és, és seva. Juntament amb els responsables
polítics de cada època, és clar. Amb ell es
forgen els Plans Generals del 1984 i del
2004, aquest últim encara vigent. Enguany
ha complert 50 anys com a col·legiat i des
del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya
li han fet un reconeixement..

Abans em deia que el Pla General del 84 i el
POUM del 2004, van protegir tot allò protegible.
A què es refereix?
Des del nucli antic fins al passeig marítim, passant
per la zona de les eres d’Altafulla. De fet, gràcies
a aquesta protecció i a preservar l’edificabilitat del
centre històric, la Vila Closa rep la distinció de Bé
Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya l’any 1998. Tenint en compte que veníem
de cicles de creixement salvatge, especialment als
municipis costaners.

“Gràcies a la preservació de
l’edificabilitat al nucli antic, el 1998 es
va declarar el Centre Històric com a Bé
Cultural d’Interès Nacional”
I Botigues de Mar com es va preservar?
Tinc entès que el MOPU (Ministeri d’Obres
Públiques i Urbanisme) plantejava un altre
tipus de passeig...
Es van conservar les casetes tradicionals, es volia
fer un passeig com el tenen la majoria de pobles de
costa, amb edificacions altes i amb formigó i “terrasso”, una vulgaritat. Vam negociar i vam acabar
usant pedra natural per fer els marges que serveixen
de bancs i amb un paviment de còdols de la platja.
Tampoc vam voler posar-hi palmeres ni vegetacions
que no són pròpies de la zona.

En l’acte per distingir els col·legiats del
COAC amb 50 anys de trajectòria, va oferir
una xerrada sobre Altafulla. Ens pot fer cinc
cèntims de què hi va explicar?
Altres arquitectes van exposar alguna obra realitzada, principalment edificacions. A mi em va semblar
interessant repassar el conjunt de la tasca feta en
aquests 37 anys dedicats a Altafulla i el planejament
urbanístic que s’hi ha fet al llarg d’aquest temps, en
què també ha estat reconegut per les seves característiques molt conservadores.
Roca rep el reconeixement del Col·legi d’Arquitectes

Presentació d’Altafulla a la UPC

Per què ha estat reconegut, què té d’especial
l’urbanisme d’Altafulla?
El planejament urbanístic d’Altafulla és excepcional,
amb el primer dels dos plans generals que vaig dirigir (1984), es va definir quin model de poble volíem
i és el que regeix actualment. Un model basat en un
creixement moderat, reduint volumetries i alçades
dels edificis i protegint tot allò susceptible de ser
protegit. També vam establir que no s’hi podrien fer
construccions industrials ni zones lúdiques massificades. El mateix ocorre amb el model de turisme,
amb hotels de petit format i amb preeminència del
turisme familiar i no massificat.
Respecte a les construccions industrials,
Altafulla no podria tenir un polígon com tenen
la majoria de poblacions?

Novament comparant amb altres municipis, a
les seves façanes marítimes és força habitual
veure-hi edificis d’apartaments d’alçades
considerables, alguns hotels espectaculars,... a
Altafulla no s’ha volgut fer mai?
Abans de plantejar la construcció del passeig s’hi
preveia un hotel d’un volum important d’alçada il·limitada. Eren èpoques de construcció massiva i a
Altafulla vam saber gestionar-ho tot i que hi havia qui
encara deia que creixíem massa i altres que massa
poc. El que és clar és que Sant Antoni és el punt
més alt i fins al mar, Altafulla dibuixa un perfil de poble ben definit, baixant en harmonia.

“Tenim el perfil d’un poble ben definit, la
muntanya de Sant Antoni és el més alt i
a poc a poc va baixant amb harmonia”
La zona de les eres també es va destacar en la
ponència al COAC, quina intervenció s’hi va fer?
Les eres eren les millors parcel·les del poble, un lloc
elevat per rebre el vent necessari per complir la seva
funció originària i amb vistes. Els propietaris volien
construir i des de l’Ajuntament es va apostar per
protegir aquest patrimoni etnogràfic i fer que fossin
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zones verdes i d’equipaments per gaudi públic. Els
propietaris van fer força perquè les zones verdes es
fessin més allunyades del centre, però amb el suport
final d’Urbanisme de Tarragona es van aconseguir
preservar. És una qüestió que sempre hi ha estat i
hi serà, però l’administració ha de tenir clar on es
pot construir i de quina manera. I fixa’t que tots els
pobles tenen un camí de l’era o de les eres, però
quants les han conservat? A Altafulla se n’han pogut
mantenir totes, les 7 que hi ha.
Creu que es coneix prou el procés que ha dut
Altafulla a ser el tipus de poble que és ara?
Altafulla quan jo vaig començar no arribava als 1000
habitants censats i ara amb més de 5.000 dubto
que sàpiguen d’on venim, que això no ha caigut del
cel. Amb les Sínies també va passar el mateix, o
amb el passatge de Santa Teresa, que va caldre un
conveni amb els propietaris, les pedreres, ... Al parc
de Voramar també s’hi volia edificar i es va dir que
no, que hi havia d’haver un 60% de parc i un 40%
d’edificació més enrere.

“La pressió dels propietaris de finques
sempre ha existit, però l’administració
ha de tenir clar on es pot construir i de
quina manera”
I què en pensa de l’esdevenir del poble
actualment? 10 anys després d’haver-se
jubilat? Altafulla ha crescut molt, segurament
per aquesta preservació urbanística ha
esdevingut un lloc atractiu per viure-hi i l’accés
a l’habitatge s’ha convertit en un problema.
Què en pensa del nou PAMH o del pla parcial
de Safranars?
Jo ja estic retirat i no són qüestions en què ara m’hi
pugui posar. Les intencions són bones, tot i que el
mercat és el mercat i caldrà veure si es poden dur a
terme. Cal tenir en compte la iniciativa privada que
existeix en aquesta zona. Ara, de fet, potser tocaria
plantejar un nou pla general, ja que el que està vigent aviat complirà 20 anys.
Pel que veig es mostra prudent i desvinculat
totalment, doncs, de l’activitat com a arquitecte.
A què s’ha dedicat des que es va jubilar?
M’he dedicat a l’escultura de ferro de recuperació
d’estris rurals. He fet exposicions a diferents espais i
treballo amb formes lliures, cosa que em permet treballar sense regles i normes a les quals sempre he
estat molt lligat per la meva professió.

Actuacions dels plans de 1984 i 2004

El llegat de l’arquitecte Roca, doncs, és evident arreu de la vila en forma de planejament
urbanístic i també més recentment en forma
d’escultures, com la que trobem a l’entrada
del poble al Clot del Torrell, l’ ’Al·legoria a
l’11 de Setembre’, donada al municipi ara fa
quatre anys.

Carol Cubota

