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  Un estiu de normalitats  

Després de patir dos estius de pandèmia, aquest és el que 
marca el retorn a la normalitat. Des de fi nals de juny, que hi 

ha ganes de colònies i casals, de realitzar les activitats amb nor-
malitat, sense la incomoditat de la mascareta i els protocols de 
desinfecció i higiene i, sobretot, sense les limitacions que s’im-
posaven des de qualsevol organització amb grups bombolla per 
reduir al mínim l’impacte dels contagis. En defi nitiva, la ciutada-
nia té ganes d’estar al carrer, i de tornar a aquella normalitat de 
2019 on el que més importava a l’estiu era gaudir de les vacan-
ces amb plena llibertat i passar-ho bé en comunitat amb tot allò 
que s’organitzava des de les entitats i les administracions.

Ho hem vist amb la Diada de les Cultures on la plaça del Pou 
ha recuperat els castells de 9 i la participació de quatre colles 
castelleres. També ho hem comprovat amb l’Altacústic on les 
places de l’Església i del Pou s’omplien de gent per vibrar amb 
la música emergent del país; o amb el Festival Internacional de 

Música que també recuperarà l’aforament habitual prepandè-
mic. La Fira d’Artesans, cita ineludible de l’artesania més tradi-
cional, també reprendrà les activitats per a la canalla i el públic 
familiar, així com l’aforament de paradistes d’anys anteriors. 

Per tot això, la necessitat d’activitat d’estiu és més important 
que mai, per l’impacte emocional que ha provocat la covid en 
infants i joves els darrers dos anys, i per la necessitat que te-
nim com a societat de reprendre la normalitat estiuenca d’una 
vila mediterrània com la nostra, amb tots els ets i uts. I una 
normalitat, per què no dir-ho, de recuperar al mateix temps un 
espai com la Violeta, que enceta una nova etapa per conver-
tir-se en referent cultural del Camp de Tarragona i el país. Així 
ho demostra el fet d’iniciar la seva programació a la tardor amb 
dos plats ben forts: el concert de Maria Arnal i Marcel Bagés, i 
l’obra de teatre ‘Ovelles’, protagonitzada pels actors Biel Duran 
i Albert Triola, i l’actriu Gemma Martínez. •

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.

 Descarrega’t el ‘Plaça del Pou’ en pdf! 

https://www.altafulla.cat/serveis/proximitat/butlleti-placa-del-pou
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La Violeta va reobrir el passat dissabte 30 de juliol 
amb un retorn per la porta gran després d’haver 
estat tres anys tancada. L’alcaldessa Montse 

Castellarnau, acompanyada pel regidor de Cultura, 
Hèctor López Bofill, i la regidora d’Urbanisme, Marisa 
Méndez-Vigo, i desenes de veïns i veïnes, van brindar 
amb cava per inaugurar la nova etapa de l’espai que 
ha de convertir-se, en paraules de l’edil de Cultura, 
en “referent cultural al Camp de Tarragona i al 
país”.

La jornada inaugural va comptar amb un aperitiu per 
a tothom, dixie jazz amb The Five Chickpeas, rock per 
a infants amb Mind Trick i urban rap amb Ly Raine, i 
l’endemà diumenge, el torn va ser per al cicle Altafujazz 
amb l’actuació de Michael Kanan Trio. Tot un primer 
tast d’allò que ha de ser aquest espai al llarg de l’any i 
amb una programació estable liderada per Juan Cruz, 
qui s’ha fet càrrec de la direcció artística per a aquesta 
posada en marxa de l’equipament. 

Cruz va destacar, entre d’altres qüestions, el fet que 
Altafulla “hagi ampliat el pressupost destinat a Cul-
tura” per fer possible aquesta nova etapa de la Violeta. 
Un pressupost que comptarà fins a finals d’any d’uns 
72.000 euros que inclouen les activitats artístiques, la 
programació, comunicació, el lloguer de material i els 
serveis com a personal extern del cineasta i programa-
dor Juan Cruz. / Fotos: @kocuyo_studio / @avantiavanti

PlaTs forTs Per a l’oCTubre: Maria arnal 
i MarCel bagés, i l’obra TeaTral ‘ovelles’
La programació està gairebé tancada i es farà públi-
ca la primera setmana de setembre; de moment però, 
“sí podem avançar dos dels espectacles que donarà 
el tret de sortida a la programació a partir de l’octubre: 
es tracta, per un costat, del concert del duet format 
per la Maria arnal i el Marcel bagés —l’1 d’octu-
bre, que ho està petant arreu de l’Estat”, va assenyalar 
Cruz. Com a primera proposta teatral hi haurà la gran 

comèdia ‘ovelles’ —el 22 d’octubre—, una obra que 
està sent un èxit a Barcelona —producció de la Sala 
Flyhard—, amb els actors Biel Duran i Albert Triola, i 
l’actriu Gemma Martínez, com a protagonistes. Les en-
trades es poden adquirir a partir del 10 d’agost al 
web www.lavioleta.sacatuentrada.es. •

nova etapa de la violeta per convertir-la en referent cultural

“Mentre t’acabes de vestir, davant del mirall, has des-
cobert sense voler el somriure trapella del desig. 

És festa major i avui hi ha ball. No saps ben bé si és una 
orquestra o un Dj. T’és igual. Explores cada mil·límetre de 
la teva pell —encara llisa i tibant per la teva joventut— i et 
tranquil·litza no trobar res que et pugui generar insegure-
tat perquè saps que al ball hi acudirà M. Li direm així: M. 
Amb M. has coincidit algun cop, teniu amics en comú. M. 
t’agrada. De tant en tant, entres al seu perfil d’Instagram 
a tafanejar. Vols saber què fa, on està, amb qui. Quan 
se te’n va de les mans la fantasia, t’imagines dins d’una 
d’aquestes imatges, al costat de M. El diagnòstic és clar i 
el tractament també: tu el que vols és cardar amb M. i per 
això fins i tot, abans de sortir de casa, el mirall del rebedor, 
també t’enxampa amb aquest somriure trapella del desig”. 

“T’endinses pel túnel de la Violeta i t’acostes fins on hi és 
el bo d’en J. Li direm el bo d’en J.; és qui aquesta nit valida 
les entrades per entrar al ball. Treus la teva i li ensenyes. Ja 
sents de fons la música amortida que travessa les portes 
tancades. Se t’eriça la pell de pura excitació. Moment que 
talla en sec el bo d’en J. quan et diu que hauràs d’esperar, 
que l’aforament està complert; que així que surti una perso-
na i marxi, podràs passar. Poses cara de no entendre res, 
poses cara de dir que és festa major, poses cara de què 
això no pot passar i és aleshores quan el bo d’en J. et diu 

que ets la primera persona de la cua, que l’aforament és per 
tres-centes persones, que estàs de sort, ets la tres-cents u. 
Però això a tu t’importa un rave. Vols veure a M.” 

“Decideixes pensar en positiu: potser M., encara no ha 
arribat, potser els teus amics, tampoc. Et gires, ara amb la 
intenció de fixar-t’hi qui hi ha a la cua. Déu meu, quina gen-
tada! De sobte, s’obre la porta, el cor et batega fort, el notes 
a la gola. És M.! El bo d’en J. somriu perquè ha vist com tota 
la llum se t’ha posat a la cara. Ell pensa que és perquè ara 
podràs entrar, però és perquè veus com M. s’acosta cap a 
tu caminant amb decisió. I amb aquesta mateixa decisió, 
M., treu el mòbil i posa la mirada sobre la seva pantalla i ara 
la llum és al seu rostre. Passa pel teu costat sense fixar-se 
en tu. Et sents una pedra i només canvies d’estat quan no-
tes que el bo d’en J. t’ha agafat l’entrada de la mà, veus 
com l’estripa i li sents dir: ja pots passar”. 

Sempre he estat a favor que la Violeta fos un espai po-
livalent en la seva més amplia accepció. Així ho vaig tras-
lladar quan el projecte només estava sobre el paper. No 
he canviat de parer. Ni una centèsima de mil·límetre. M’es-
talvio relatar el què ha passat durant aquests tres últims 
anys al voltant d’aquest tema, tots en som coneixedors (i 
quin no, pot informar-se), però sí vull assenyalar que com-
prar unes cadires mòbils havia de ser l’última fita d’un llarg, 
complex i car procés que precisament en aquests últims 

tres anys no ha avançat ni una centèsima de mil·límetre. La 
realitat, a hores d’ara, és que hi ha un aforament limitat de 
300 persones, —determinat per bombers— que en el cas 
de decidir d’organitzar un ball de festa major, per posar un 
exemple, deixaria, com a mínim, a un parell de centenars 
de persones fora. Esperant a què sortís algú per poder 
entrar. Si al final de tot no podem ballar junts quin sentit té 
reclamar ara la Violeta com a pista de ball? •

Juan Cruz és cineasta i coordinador artístic de 
la Violeta 
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S’aprova un expedient de modificació de crèdit de 145.000 euros

El Ple, celebrat el passat 25 de ju-
liol, va aprovar un Expedient de 
Modificació de Crèdit per valor de 

145.800 euros. La proposta va prospe-
rar amb els vots favorables d’Alternativa 
Altafulla, Junts per Altafulla i el regidor no 
adscrit Xavier Rofes. Per la seva banda, 
Ara Altafulla s’hi va abstenir i l’Esquer-
ra Independentista d’Altafulla i el PSC hi 
van votar en contra, cosa que van justi-
ficat argumentant que se’ls va lliurar la 
informació a darrera hora i sense temps 
material de poder-la estudiar.

El regidor d’Hisenda, Francesc Farré, 
va explicar que aquestes partides es fi-
nancen mitjançant el romanent de treso-

reria de l’Ajuntament. En aquest s’hi in-
clouen estudis i treballs tècnics de l’àrea 
d’Urbanisme dotats amb 55.000 €, la 
reposició de sorra i el condicionament 
de platges amb 49.000 €, una ampliació 
de la partida destinada a hores extres del 
personal laboral amb 25.000 €, gratifica-
cions extraordinàries amb 15.000 euros 
€ i treballs d’estudiants en pràctiques, 
amb 1.800 €.

Una part d’aquests 55.000 € per a 
estudis i treballs tècnics es destinaran 
per a la redacció d’un projecte sobre 
la remodelació completa de la pis-
cina municipal, tal com va avançar la 
regidora d’Urbanisme i Via Pública, Mari-

sa Méndez-Vigo. El valor d’aquest docu-
ment s’estima concretament en 11.000 
€. Segons l’edil, un cop estigui enllestit 
serà el moment de treure a licitació els 
treballs que s’hi contemplin. 

Quan els enginyers de l’empresa res-

ponsable del projecte de remodelació de 
la piscina municipal hagin clos el seu tre-
ball, l’Ajuntament podrà licitar les obres, 
i posteriorment adjudicar-les. “Un procés 
mot llarg”, com va advertir la regidora 
Marisa Méndez Vigo. •

Segon pas: es fixen les taxes de l’Escola d’Adults per al proper curs lectiu
El Ple ordinari va aprovar per unanimitat la modifi-

cació de l’Ordenança Fiscal número 27, la que re-
gula l’Escola Municipal d’Adults, el segon pas per ini-
ciar l’activitat lectiva en el proper curs escolar. Així ho 
van explicar respectivament els regidors d’Hisenda i 
d’Educació, Francesc Farré i Hèctor López Bofill. Serà 
amb una activitat i projecte consensuat en consell 
sectorial d’Educació, que dista una mica de l’oferta 
formativa que hi havia fins al seu tancament.

Per aquest motiu, després de diversos cursos sen-
se funcionar, ara s’han aprovat les noves taxes per a 

les classes d’idiomes en els diversos nivells de català 
i anglès, fotografia, jardineria, i competències tecnolò-
giques. Uns preus que contemplen, alhora, reducci-
ons per a les persones en situació d’atur i incloses 
en la renda garantida de la ciutadania.

En el marc de les taxes generals, el cost dels cur-
sos de català serà de 5 euros per al nivell A1; de 60 
euros per al nivell A2, i de 70 euros per al nivell B1. 
Pel que fa a anglès, els preus oscil·laran entre els 120 
i els 150 euros, mentre que en el cas de les compe-
tències digitals, serà entre 100 i 160 euros. Quant al 

cursos de fotografia i jardineria, tindran un cost de 
130 euros.

De cara a les persones aturades i incloses en la 
renda garantida de la ciutadania, les tarifes es redui-
ran. Per exemple, els cursos de català costaran 4 
euros el nivell A1; 48 euros el nivell A2, i 56 euros el 
nivell B1. Pel que fa a la resta, les formacions d’an-
glès oscil·laran entre els 96 i els 120 euros, i les de 
competències digitals entre els 80 i els 128 euros. En 
el cas de la fotografia i la jardineria, el preu serà de 
104 euros. •

surT a liCiTaCió el ConTraCTe d’exPloTaCió 
del bar-resTauranT de la violeTa
L’Ajuntament d’Altafulla ha publicat al portal del perfil 
del contractant la licitació sobre la concessió de serveis 
de l’explotació del Bar-Restaurant de la Violeta, situat 
al carrer de l’Hostal número 15. El termini de presen-
tació de sol·licituds finalitzarà el pròxim 24 d’agost. La 
concessió tindrà una durada de 4 anys a comptar des 
de la data de signatura del contracte. No obstant, a 
la finalització del termini pactat, el contracte es podrà 
prorrogar pel període d’un any per mutu acord. El pres-
supost base de licitació s’estima en 49.344 euros amb 
l’IVA inclòs. El cànon a millorar a l’alça pel licitador/a 

serà de 849,59 euros mensuals sense IVA, que corres-
pon a 1.028 € mensuals amb l’IVA inclòs. La proposta va 
ser aprovada en el passat Ple ordinari de juliol amb els 
vots favorables d’AA, Junts, el PSC, Ara i el regidor no 
adscrit. L’EINA s’hi va abstenir al·legant el desconeixe-
ment del contingut del text donada la moció d’urgència.

Tira endavanT la ModifiCaCió de 
l’ordenança d’oCuPaCió de la via PúbliCa
El Ple ordinari de juliol va aprovar també, amb el con-
sens de tota la Corporació, la modificació de l’Orde-
nança d’Ocupació de la Via Pública amb taules, ca-
dires i altres instal·lacions. La regidora d’Urbanisme i 

Via Pública, Marisa Méndez-Vigo, va explicar que es 
tracta d’una regulació “heretada” de l’anterior equip de 
govern, que l’havia treballat mentre plantejava la re-
modelació d’alguns indrets de la vila. Entre aquests, 
el passeig de Botigues de Mar o les places de Martí 
Royo i dels Vents. Les obres que s’havien estudiat per 
aquests racons, no s’executaran aquest mandat per-
què no són prioritàries per l’actual equip de govern, 
com va reconèixer Marisa Méndez-Vigo. Per contra, 
l’ordenança d’ocupació d’aquests espais sí que “con-
vé regular per garantir la convivència amb la ciutada-
nia”, va afegir. D’aquesta manera, es vol intentar que 
aquests espais no es massifiquin. • 

 breus



El ple Plaça del Pou / núm. 236 / agost 2022
5

Embrutar menys entre totes i tots ens ajudarà 
a tenir ALTAFULLA NETA.

Coses senzilles que tu i jo podem fer:
- RECICLAR i llençar cada bossa de brossa a 

DINS del contenidor que li correspon.
- Les PAPERERES són per a petites deixalles, 

no les fem servir per llençar-hi bosses de 
brossa.

-  Millor NO FUMAR. És més saludable, si no ens 
hi podem estar, almenys, llencem les burilles 
a les papereres o contenidors corresponents. 
El mateix podem fer amb xicles, pipes,…

-  Els nostres animals de companyia han de 
fer les seves necessitats, però després cal 
RECOLLIR-LES i DEIXAR-LES al contenidor 
corresponent.

*L’ajuntament disposa d’un servei de recollida 
de voluminosos, UN COP a la setmana a l’estiu. 
Contacta amb nosaltres trucant al 977650008 o 

envia un correu electrònic a 
recepcio@altafulla.altanet.org.

*També teniu l’opció de la deixalleria de 
Torredembarra oberta de dimarts a dissabte de 10 a 

13 h. i de 15 a 18 , i el diumenge de 10 a 15 h.

Volem una platja saludable, una platja SENSE FUM 
i lliure de burilles.

aProven insTal·lar aParCaMenTs de 
biCiCleTes a l’esTaCió de Trens
La Corporació Municipal va aprovar també 
la proposta presentada per l’EINA en què es 
demanava la instal·lació d’aparcaments de 
bicicletes a l’estació de trens Altafulla – Ta-
marit. La regidora Gemma Maymó va explicar 
la voluntat de crear una Taula Local per a la 
Mobilitat, obrir negociacions amb ADIF i ins-
tar al Consell Comarcal de Tarragonès a crear 
la taula comarcal per a la mobilitat, entre d’al-
tres acords. La proposta va prosperar amb el 
vot favorable de tots els grups municipals tret 
d’Alternativa Altafulla, que s’hi va abstenir.

el CCT subvenCiona 15 PaPereres 
i 15 banCs del PrograMa de 
Mobiliari urbà
Aquest programa, per a les anualitats 2021 
i 2022, té per objecte millorar la dotació de 
papereres i bancs en els municipis del Tar-
ragonès, de menys de 10.000 habitants, tot 
completant o substituint el mobiliari existent. 
És el mateix Consell Comarcal del Tarrago-
nès (CCT) qui adquireix i instal·la aquests ele-
ments en els espais públics que indiquen els 
municipis. La inversió total del programa és 
de 34.842,50 € més iva, pel subministrament 
i muntatge de 108 bancs i 108 papereres, per 
a l’exercici 2021; i de 41.177,50 € més iva, 
pel subministrament de 129 unitats de bancs 
i 129 unitats de papereres per al 2022. • 

 breusantònia Coscojuela, candidata a la distinció 
de mèrit del Consell Comarcal del Tarragonès

Antonia Coscojuela Dieste serà la candidata a la 
distinció de mèrit als serveis distingits que convo-
ca anualment, des de fa vuit edicions, el Consell 

Comarcal del Tarragonès (CCT), després que així s’apro-
vés per unanimitat en el passat Ple ordinari de juliol. 
Amb tot, tant l’EINA com Alternativa presentaven una 
candidatura; els republicans ho feien amb Fonxo Blanch 
Canyelles com a candidat, i els comuns amb Antonia 
Coscojuela Dieste com a candidata.

La candidatura d’Antònia Coscojuela Dieste es va 
argumentar perquè enguany se celebren 30 anys de 
l’entrada en funcionament de l’escola Municipal de 
Música d’altafulla, que es va impulsar en les classes 
de música que Coscojuela impartia a les antigues esco-
les Teresa Manero. Un argument al que s’hi va sumar, 
també, el fet que ella fos cofundadora de la Coral Infantil 
i membre activa de la Coral Nous Rebrots.

El debat polític va esdevenir arran de la moció d’AA 
que es va incloure per via d’urgència, mentre que la d’EI-
NA ja fi gurava a l’ordre del dia. Els independentistes ho 
van veure com una resposta d’atac a la seva iniciativa, 
com va assenyalar el regidor Jordi Molinera, qui va ar-
gumentar la proposta de Fonxo Blanch com a candidat 
“per la seva passió per la Cultura”, i per la tasca com a 
docent i polític.

Per la seva banda, l’equip de govern (AA i Junts) va 
assegurar que tot plegat va ser fruit d’un malentès i 
uns correus electrònics que no van arribar als destinataris 
corresponents. Així ho va explicar la regidora d’Ara Alta-
fulla, Natalia Sanz, qui va assumir el malentès. D’aquesta 
manera, des de l’equip de govern es va rebutjar la pro-

posta de Fonxo Blanch perquè “no és una persona de 
consens”, segons va defensar el regidor d’AA, Francesc 
Farré. Mentre que l’alcaldessa Montse Castellarnau va 
justifi car la candidatura de Coscojuela “perquè volíem 
que fos una dona”.

Amb el vistiplau del mateix Fonxo Blanch, ja que la 
portaveu socialista va llegir unes paraules seves, i el ma-
teix grup que el presentava com a candidat, a més del 
PSC i Ara, es van abstenir en la votació. La suma dels 
vots contraris d’Alternativa, Junts i Xavier Rofes com a 
regidor no adscrit, van paralitzar la proposta. Just des-
prés, per unanimitat es va aprovar presentar la candida-
tura d’antònia Coscojuela als guardons del CCT a 
proposta d’una moció que representi a tots els grups de 
la Corporació. •
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La Fira d’Artesans recupera el seu format prepandèmia

L’Ajuntament d’Altafulla i el Col·lectiu 
d’Artesans van presentar el passat 2 
d’agost el format de la Fira d’Artesans 

que se celebrarà del 18 al 21 d’agost, i que 
recupera la “normalitat” després de dos anys 
de pandèmia en la seva 24a edició. D’aques-
ta manera, ho van explicar el regidor de Turis-
me, Jaume Sànchez, acompanyat pel coor-
dinador de la Fira d’Artesans, Diego Spano, 
i una de les responsables del Col·lectiu d’Ar-
tesans d’Altafulla, Laia Gatell. 

El regidor de Turisme, Jaume Sànchez, va 
celebrar que es recuperi el format prepandè-
mia de la mostra amb la participació de 120 
parades, provinents d’arreu de l’Estat, i la 

represa de la zona d’artesania infantil, els jocs artesanals, les rondallaires, la granja, 
els concerts de petit format a l’aire lliure i les demostracions d’oficis antics. “Amb la 
recuperació del format de fira del 2019 preveiem una assistència de 25.000 visi-
tants al llarg dels quatre dies que s’allarga la fira”, va sentenciar.

Pel que fa al programa, el coordinador de la Fira d’Artesans, Diego Spano, va 
remarcar la recuperació de les demostracions d’oficis antics com “el ferrer, 
picapedrer, fuster, vidrier i sarroner”. Al mateix temps, va destacar la participació i 
implicació de les entitats del municipi com l’assaig obert de la colla de Bastoners i 
Bastoneres d’Altafulla, que tindrà lloc diumenge a la tarda, al mateix temps que ha 
remarcat la recuperació dels concerts de petit format a l’aire lliure amb els grups So-
mos Con-Tacto Dúo , The Dyego Brothers , Sal 150 i Barboots.

La Fira d’Artesans té lloc a la zona de les Eres de darrera del Castell d’Altafulla i 
al Parc del Comunidor, i l’horari d’obertura és des de les 18 a les 24 hores. Es tracta 
d’una fira compromesa amb l’artesania tradicional i contemporània que presenta un 
programa ple d’activitats per compartir en família com la zona d’artesania infantil, els 
jocs, les rondallaires, la granja infantil i moltes altres activitats. •

el PrograMa

dijous 18 agosT

Tarda
Joana Badia. Rapsoda i actriu, 
contes per a petits i grans 
(Parc del Comunidor)

niT
Concert Somos Con-Tacto Dúo 
(gespa del Castell)

divendres 19 agosT

niT
Concert The Dyego Brothers 
(gespa del Castell)

dissabTe 20 agosT

Tarda
Contacontes amb la Pepi Miró: 
“EN PEPITU I EL REI NEPTÚ” 
(Parc del Comunidor)

niT
Concert Sal 150 
(gespa del Castell)
Ron cremat gratuït per a tothom
 
diuMenge 21 agosT

Tarda
Assaig obert de la Colla de Basto-
ners i Bastoneres d’Altafulla. L’art 
del ball tradicional es representa 
en el ball de bastons. Veniu a 
compartir una estona de tradició i 
cultura.

niT
Concert Barboots  
(gespa del Castell)

ToTs els dies

Picapedrer, Fuster, Ferrer, Vidrier, 
Sarroner.
Jocs tradicionals per a la canalla.
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Comencen els treballs per portar aigua de l’ebre a brises del Mar

Les obres del projecte d’interconnexió dels dipò-
sits de Sant Antoni i Brises del Mar van comen-
çar a principis d’aquest mes d’agost, tal com va 

anunciar el passat 22 de juliol la regidora d’Urbanisme 
i Via Pública, Marisa Méndez-Vigo, després que es 
dugués a terme el replanteig de l’obra amb l’empresa 
adjudicatària del contracte Agrotecnica Del Segria 
SL, qui va guanyar la licitació el passat 3 de maig. 

La inversió final dels treballs és de 415.933,20 
€ amb l’IVA inclòs, després que s’hagi incrementat 
en un 20% el pressupost inicial segons el recent Re-
ial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual es 
van adoptar des del govern de l’Estat mesures ur-
gents en el marc del Pla Nacional de resposta a les 
conseqüències econòmiques i socials de la guerra 
a Ucraïna.

Aquesta millora per a la ciutadania de la urbanit-
zació de Brises del Mar suposarà que el nucli urbà 
rebi aigua del Consorci d’aigües de Tarragona 
(CaT) i deixi de subministrar-se amb l’aigua del pou 
que hi ha a la zona. D’aquesta manera es millorarà 
principalment el gust de l’aigua que, en el cas de la 
del pou, podia tenir un gust més salat, segons el dia 
i època de l’any, per la proximitat al mar d’aquesta 
estructura i pels increments de consum d’aigua es-
pecialment a l’estiu.

Els treballs consisteixen tècnicament en la instal-
lació d’una canonada d’impulsió de 3.507 metres des del dipòsit de Sant Antoni al 
dipòsit de Brises del Mar; i la instal·lació d’un grup d’impulsió format per dues bom-
bes multicel·lulars verticals model MXV-50/1603 de Calpeda de 3 KW cadascuna 
amb variador de freqüència. El projecte ha estat redactat pel despatx d’enginyeria i 
arquitectura seT enginyeria, i el director de l’obra serà Rafael Cabré. 

Aquesta canonada discorrerà soterrada per camins municipals i per terrenys par-
ticulars fins arribar a la paret exterior del dipòsit de la urbanització de Brises del Mar 
per connectar-lo per l’interior d’aquest. Aquests més de tres quilòmetres i mig de 
canonada passaran pel subsòl de vies com la carretera n-340, la comarcal TP-214, 
l’autopista AP-7 i l’antiga via fèrria Reus-Roda de Berà. •

Dipòsit de Brises del Mar. / Foto: Ajuntament
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La Diada de les Cultures a la plaça del Pou va veure com els Verds van completar un nou doblet de 9; la Colla Vella de Valls va descarregar el tercer 3de9f de la temporada, i els Cas-
tellers d’Altafulla van estrenar els set pisos, mentre que els Xiquets de Tarragona van assolir els castells de vuit. / Fotos: A.J. / CdA

Visita del director general de Joventut, Àlex Sastre, al camp de treball del ‘Gaià: un món entre Altafulla i 
Tamarit’. / Foto: A.J.

Altafulla va acollir a principi de juliol una sessió d’un curs internacional de 
la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV. / Foto: Ajuntament

L’Altacústic va tancar amb èxit l’edició del retorn al format original i en la que complia nou 
edicions. / Foto: Altacústic

Des del passat 4 de juliol que tant veïns com visitants poden gaudir de la Bibliomar que, 
més enllà del servei de préstec de llibres, organitza diferents activitats destinades al públic 

familiar. / Foto: Biblioteca Martí Magriñà
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Obertes inscripcions
d’escola de vela i casals!

2022

Reserva ja la teva plaça!
Inscripcions → clubmaritimaltafulla.com

977 65 02 63
cma@clubmaritimaltafulla.com

segueix-nos a @cmaltafulla

Centenars de persones van participar com cada any en la tradicional processó de la Mare 
de Déu del Carme. / Foto: Ajuntament

La recaptació definitiva del Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple a Altafulla va ascendir fins als 
622 euros. / Foto: E.V.

Actuació amb pilar de Foc inclòs del Grup de Diables d’Altafulla en el correfoc que van protagonitzar a Baix a Mar el passat 23 de juliol. / Foto: GDA



 Plaça del Pou / núm. 236 / agost 2022
10 Opinió 

La major efervescència
Hèctor López Bofi ll # Junts per Altafulla - JxA

Ha acabat juliol en el pic de l’estiu i La 
Violeta ha estat inaugurada com a es-
pai cultural amb tota solemnitat agom-
bolada pels concerts de Five Chickpe-
as, Mind Trick, Ly Raine, així com pel 
concert de Michael Kanan Trio organit-

zat des de l’Altafujazz. Aportacions musicals de primer 
ordre en els seus respectius estils que els ciutadans han 
pogut gaudir sense sortir del municipi. Però la inaugura-
ció de La Violeta és la cirereta del pastís d’una eferves-
cència cultural que s’estén per Altafulla durant aquestes 
setmanes i respecte la qual com a regidor de cultura puc 

afi rmar que no hi ha cap poble de la nostra dimensió en 
termes d’habitants que tingui tantes propostes i de tan 
alt nivell.

Després d’haver gaudit de l’Altacústic amb el bo i 
millor de la música independent del nostre país amb pri-
meres espasa com El Petit de Cal Eril, Ferran Palau o 
Carlota Flâneur, a l’agost arrenca el Festival Internacional 
de Música que sens dubte és un punt de referència de 
la música clàssica al Camp de Tarragona en bona part 
gràcies a la feina dels directors artístics Claudi Arimany i 
el mestre Albert Sardà, aquest darrer encarregat d’oferir 
les propostes relatives a la música dels segles XX i XXI 

incloses, en alguna ocasió, les seves magistrals com-
posicions. Enguany el Festival Internacional de Música 
aprofundeix en el seu marcat caràcter eclèctic tot oferint 
marcs de relació entre la música clàssica i el fl amenc o 
el tango. Viurem doncs, moments de plenitud estètics 
que s’afegiran a esdeveniments de caràcter més popular 
com la cantada d’havaneres, la fi ra d’artesans o les ac-
tuacions dels diables. La cultura aquests mesos exalça 
encara més doncs la tendència a la bellesa que defi neix 
la vida al nostre poble. •

Ni una fotocòpia per a la modifi cació de crèdit...
Inmaculada Morales Navarro # Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC

Amb els vots assegurats amb l’absten-
ció d’Ara i el suport de Xavi Rofas, els 
d’AA no tenen massa miraments per 
als altres regidors. “Guanyem!” excla-
mà després de la votació més confl ic-

tiva l’alcaldessa sortida de la moció de censura. El con-
fl icte, com diu el meu titular, és que es va anant 
improvisant la modifi cació de crèdit, que va ser sotmesa 
al criteri del Ple, amb xifres explicades sense tenir-ne cap 
paper o projectades a la pantalla. De cap manera el bloc 

de la moció de censura va acceptar convocar-nos al cap 
de dos dies amb plena informació, com va proposar Jor-
di Molinera.

Fet aquest comentari del més greu del Ple de juliol; 
també vull destacar algunes frases que vaig escoltar. Una 
de còmica. I una altra alarmant. Xavi Rofas va dir: ”Vam fer 
la moció de censura per millorar la platja”. Les meves pre-
guntes sobre intervencions al Fortí no van tenir cap suport 
del bloc de la moció de censura. L’alarmant és que Jordi 
Molinera repliqués que amb ells de “comprensió poca”. 

Les picabaralles que s’arrosseguen des del passat 
mandat entre els dos grups més votats s’han d’acabar. 
El Ple no es pot assemblar al teatre del Parlament o el 
Congrés on tot és de cara a la galeria. Per molt que els 
Plens es puguin seguir per ràdio i a la pantalla no cal 
abusar de la quota de protagonisme. Crec que en dono 
exemple: no sóc una oradora sinó que intento parlar 
amb el cor, amb el que crec i en tinc experiència. Bones 
vacances! •

100 dies de feina i gestió versus 3 anys al sol
Francesc Farré Camps # Alternativa Altafulla - En Comú Guanyem

Abans d’arribar als 100 dies, el nou go-
vern de coalició encapçalat per Montse 
Castellarnau, ha inaugurat a ritme de 
jazz, gipsy, rock i rap el nou Casal de 
la Violeta. La ciutadania ha hagut d’es-
perar tres anys per poder tornar-hi a 

entrar. Era preferible obrir immediatament un esplèndid 
Casal encara que no tingués cadires mòbils. No podí-
em tenir un local tancat i castigar Altafulla a seguir sense 
el millor espai escènic del Baix Gaià que permet gaudir 
de teatre, tota mena de música, cinema o exposicions. 
Només han hagut de passar 81 dies per tal que el nou 
govern compleixi un dels seus principals objectius: obrir 

la Violeta. Menys dies van passar per portar sorra a la 
platja, molt menys de la demanada, però sufi cient per 
aturar la força de l’aigua. 

Pitjor que la tempesta va ser la gent que reia en veure 
com les onades s’enduien la sorra i que celebraven que 
el municipi veí ens en negui un sol gra. Però enlloc de 
plorar, hem treballat: hem tret sorra de la Rasa i n´hem 
recuperar d’altres punts. També la que torna el mar per 
a distribuir-la pels llocs més fràgils. Així mateix han hagut 
de passar pocs dies per a comprovar que el contracte 
de la brossa amb el Consell Comarcal, si es gestiona bé, 
garanteix que el servei funcioni. Ja no hi ha l’acumulació 
habitual de brossa, es distribueixen millor els contenidors 

(Boters, l’Ermita, etc.) i es millora la neteja dels espais 
públics. 

Feines totes aquestes en què la Brigada ha treballat 
de valent, com també a Sant Joan, la nit de Bruixes o els 
festivals de música. En menys de 100 dies s’ha posat fi l 
a l’agulla per millorar Brises del Mar: desllorigar la portada 
d’aigua i la remodelació del parc infantil. La gent gran té 
activitats a l’estiu i campanya contra la calor. Tots aquests 
són compromisos del 10 de maig que es van assolint, als 
quals s’ha d’afegir el dia a dia en una Altafulla solidària en 
sang i en el Mulla’t i amable amb la gent, com ho és la 
primera alcaldessa que treballa i gestiona amb empatia i 
sabent escoltar. Les comparacions sobren. •

la violeta, el casal cultural de tothom!
Jordi Molinera Poblet # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC

Possiblement la Violeta sigui l’únic equi-
pament municipal que ha viscut dues 
obertures de portes per part de dos go-
verns municipals diferents, i això ja de-
nota que hi ha diferències de model de 
poble considerables. La primera va ser 

la que vam fer el govern de l’EINA-ERC al maig abans de la 
moció de censura, sense plaques inaugurals, amb voluntat 
d’explicar al poble el llarg procés de remodelació i legalitza-
ció del Casal i amb l’amenaça del regidor de Junts d’envi-
ar-nos al jutjat per l’acte en si. Veníem d’un projecte impo-
sat per Alternativa al 2018, que volia convertir un polivalent 
espai per tot el poble en un de més limitat a uns quants en 
forma d’auditori i per fer-hi només “cultura de qualitat”. 

L’aparició al 2020 de la COVID19, aturant les obres i les 
inspeccions de Bombers, va ser un entrebanc. L’obligació 
de comprar les cadires fi xes, projectades per Alternativa, 
per poder rebre la subvenció de la Diputació, una altra. Tot 
plegat 3 anys d’obres, tràmits i accions no previstes al pro-
jecte inicial, com les humitats que van aparèixer al lateral 
esquerre o les goteres als lavabos nous. La segona ober-
tura és la que hem vist aquest juliol feta pel govern d’Al-
ternativa, amb placa, cava i crides del regidor de Cultura a 
què si el poble vol una sala per ballar, que a les eleccions 
de 2023 així ho voti. Prenem nota. Han convertit el Casal 
en Auditori, i el poble, amb tota la seva saviesa, va deixar 
clar ja el primer dia de concerts què vol Casal: al ritme de 
Queen el públic es va aixecar de les seves butaques i, 

grans i petits, es van posar a ballar allà on van poder. N’hi 
ha que encara es peguen cops de cap contra la paret… 
que per sort estava reforçada amb el projecte del nostre 
govern per poder fer activitats d’aquest tipus.

Així doncs, moltes ombres en aquesta nova etapa 
de la Violeta. Com la contractació a dit d’un tècnic “prè-
mium” amic d’Alternativa, on al seu currículum hem vist 
que mai ha dirigit un espai cultural i quan preguntem per 
quin contracte té no rebem una resposta clara. Nosaltres 
ho tenim clar: cal un procés públic i transparent, fugint 
d’amiguismes, per contractar un tècnic de cultura. Con-
tinuarem treballant per fer de la Violeta el Casal polivalent 
de tothom! •
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i ara brises del Mar
Natalia Sanz Pijuan # Ara Altafulla

Des d’Ara Altafulla sempre hem treballat 
per fer arribar a Brises del Mar les ne-
cessitats que fa anys que reclamen, l’ai-
gua del consorci és una d’elles, i mentre 
vam estar a la presidència d’Aigües 
d’Altafulla, vam arrencar el projecte per 

connectar el dipòsit de Sant Antoni al de Brises. Un pro-
jecte que ha estat llarg, donat que va començar tot el tema 
burocràtic a mitjans del 2021: redacció de projecte, expro-

piacions temporals per les obres, licitacions, exposicions 
públiques i demés tràmits fi ns arribar a la signatura del 
contracte amb l’empresa que farà les obres. 

S’ha de dir que al maig l’empresa guanyadora es va 
fer enrere per la pujada dels costos, fet que ha portat a 
l’ajuntament a augmentar el pressupost destinat i a rene-
gociar amb les empreses per poder dur a terme l’obra. És 
una realitat que Brises sempre ha estat una mica oblida-
da per part dels consistoris, però d’ençà que vam assolir 

representació a l’Ajuntament d’Altafulla, el nostre grup ha 
treballat per donar veu als veïns i les veïnes d’aquesta ur-
banització.

En els propers dies arrenca la tant esperada obra de 
la canonada, i al setembre, l’arranjament del parc infan-
til. Esperem que al 2023 les obres per un enllumenat nou 
siguin una realitat, el nostre grup seguirà de primera mà 
l’evolució dels tràmits per veure-ho fet. Seguim sumant 
per Altafulla. •

Promovent la convivència i la conciliació a l’OVP. Ja tenim Violeta!
Xavier Rofas Gasulla # Regidor No Adscrit

Sobre l’Ordenança de Via Pública, mo-
difi cada en el darrer Ple des del Grup 
Municipal del PDeCAT, ens en sentim, 
“pares de la criatura”, pel que fa a la 
regulació de Martí Royo. Fa molts anys 
que Martí Royo ha estat un focus de 

pressió turística y comercial des de la seva urbanització, 
pendent d’un marc legal que regulés aquest singular es-
pai, on no oblidem s’havien de conciliar usos culturals, 
usos socials, usos d’hostaleria i el benestar residencial 
d’un espai on hi viuen un centenar de famílies.

Durant el mandat, el PDeCAT va arribar a un acord 
amb EINA, aprovant els pressupostos 2022, on mitjan-
çant pacte escrit ambdues formacions es comprome-
tien a tirar endavant aquesta ordenació (avui Annex II 
de l’OVP). Més endavant, amb motiu de la moció de 
censura, PDeCAT va acordar amb Alternativa, mantenir 
aquest compromís i desvincular-ho d’una reforma que 
arribarà més endavant. El més important és trobar un 
equilibri i conciliar els interessos de tothom en benefi -
ci de la convivència, del respecte i dels interessos em-
presarials, crec que els empresaris de l’Hostaleria tam-

bé en sortiran reforçats, i que al mateix temps, hi hagi 
una regulació.

Els casos  particulars de Botigues de Mar i Plaça 
dels Vents amb els seus annexes pertinents van en la 
mateixa línia. Per altra banda, estem molt orgullosos, 
de poder haver inaugurat la nova Violeta, en els matei-
xos termes, que fa tres anys en l’anterior mandat, es 
va deixar gairebé enllestida amb el govern d’Alternativa 
i el PDeCAT. Endavant Altafulla. Seguim treballant per 
Altafulla. •

un govern sense sostre

El sostre de vidre és la barrera invisible formada per les limitacions que tenim les dones 
per ascendir fi ns als càrrecs professionals de més responsabilitat. Per exemple, mun-
dialment les dones estem infrarepresentades en els llocs més preeminents del poder 
polític. A Altafulla cap dona havia estat alcaldessa des de les primeres eleccions mu-
nicipals a Espanya (1979): una anomalia que s’ha superat 43 anys després! L’actual 
govern, encapçalat per Alternativa Altafulla, ha marcat una fi ta històrica: no solament 
Montse Castellarnau és la primera alcaldessa del municipi sinó que dues dones ocupen 
els càrrecs més alts de l’Ajuntament: l’alcaldia i la primera tinença d’alcaldia. Per primer 
cop a la història d’Altafulla el veritable poder municipal recau sobre dues dones.

A diferència del que passava amb la “coalcaldia”: un terme inexistent i sense va-
lidesa legal, tal com va especifi car la secretària de l’Ajuntament en un informe jurídic 
(Expedient 2021/59). Als ajuntaments només hi pot haver una persona al càrrec d’alcal-
dia. Amb EINA hi havia un alcalde (Jordi Molinera) i una primera tinenta d’alcaldia: Alba 

Muntadas, qui no podia signar cap document amb efectes jurídics sense la delegació 
expressa de Molinera (l’home) qui realment tenia la potestat. Una estratègia patriarcal 
que no hauria existit sense la participació de la còmplice necessària entre les oprimides.

El feminisme desvela estructures de poder i dominacions de vegades invisibles i 
ha evidenciat nombroses desigualtats entre sexes en política, com per exemple la de 
què “com més poder hi ha, menor presència de dones”. Aquesta realitat és encara 
més evident a escala municipal: els ajuntaments són l’estructura de poder més difícil 
de penetrar per a les dones. De fet, a Espanya només el 22% de les alcaldies estan en 
mans de dones, fet que encara dona més valor des de la perspectiva de la igualtat i la 
justícia social al govern que presideix Montse Castellarnau. Sort i encerts, companyes!

.

MARIA JESÚS (XUSA) ORTEGA
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La vil·la dels Munts estarà oberta cada dissabte fins el 18 de setembre

La vil·la romana dels Munts d’Altafulla torna a formar part del programa d’ac-
tivitats d’estiu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT). Per 
aquest motiu un any més impulsa el cicle ‘estiueja al MnaT’, que fomenta 

diverses experiències en escenaris privilegiats. Amb aquest lema els responsables 
de la institució sedueixen al públic i animen a la gent tot dient que “un estiu històric 
els està esperant”.

Als Munts, doncs, el duumvir de Tàrraco, Caius Valerius Avitus, i la seva 
esposa Faustina, conviden a tothom a conèixer la seva residència a Altafulla. Es 
tracta d’una visita teatralitzada atractiva per al públic en general i especial-
ment a la canalla. Amb unes explicacions molt pedagògiques, al llarg de la ruta 
els amfitrions expliquen com era la vida en aquesta vil·la a la vora del mar i convi-
den als assistents a ser els protagonistes de l’espai de dos mil anys d’antiguitat.

D’aquesta manera, es podran fer cada dissabte d’agost fins el 18 de setembre 
amb una primera sessió familiar de 18:00 a 19:30 h., i una segona dirigida al 
públic general, de 20:00 h. a 21:30 h.; ambdues s’oferiran tant en català com 
en castellà.

El preu per als adults és de 8 euros, les entrades dels infants des de 5 fins a 
16 anys costen 5 euros, i els menors de 5 anys disposen d’accés gratuït. Per 
consultar totes les activitats del cicle ‘Estiueja al MNAT’ o demanar més informació 
es pot trucar al telèfon 977 25 15 15 o enviar un correu a l’ adreça electrònica 
mnat@gencat.cat. I per a la reserva d’entrades cal accedir a la web www.mnat.
cat/entrades. / Foto: MNAT •

la PoliCia loCal, a l’esPera de 
la inCorPoraCió de seT agenTs
La Policia Local d’Altafulla comptarà a 
partir d’aquest mes d’agost amb una 
plantilla de garanties per afrontar els 
problemes i les incidències d’aquesta 
època de l’any. Paral·lelament, també 
es recuperarà de les baixes, un total de 
quatre, que s’han produït a la comis-
saria. Tot plegat forma part del procés 
d’estabilització i consolidació d’aques-
ta, que culminarà amb un equip format 

per 23 policies: un sargent, tres capo-
rals, 16 agents, i 3 reforços per a l’es-
tiu. Les noves incorporacions són fruit 
de la convocatòria amb caràcter d’ur-
gència per crear una borsa de treball 
d’agents interins de la policia, que ha 
acabat recentment. D’aquí han sortit 
els quatre agents que han de cobrir les 
baixes que s’havien produït. A aquests, 
cal sumar els tres policies de reforç per 
ajudar el cos durant l’estiu, moment en 
el qual la població creix exponencial-

ment amb l’arribada de turistes i veïnat 
de segona residència.

ruTes TeaTraliTzades aMb el 
CienTífiC MarTí i franquès els 
dies 11 i 25 d’agosT
Antoni Martí i Franquès ens espera 
els pròxims dies 11 i 25 d’agost per 
dur-nos per un recorregut de vivèn-
cies i experiències entorn de la Vila 
Closa, a cavall dels segles XVIII i XIX. 
Es tracta de la visita teatralitzada que 

el científic i Fill Il·lustre altafullenc, en 
la pell d’un actor, explica de mane-
ra molt didàctica les seves diferents 
vivències a la vila, una proposta que 
compta amb la complicitat dels dife-
rents participants sent una activitat 
perfectament accessible i recoma-
nable per a un públic familiar. Per a 
més informació i reserves cal contac-
tar amb l’Oficina de Turisme al telèfon 
977651426, o bé, al correu electrònic 
turisme@altafulla.cat. • 

 breus
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la música clàssica torna a amenitzar les nits 
d’agost de la plaça de l’església

Les nits d’agost tornaran a ser sinònim de música 
clàssica i contemporània a la plaça de l’Església 
d’Altafulla. Torna el festival internacional de músi-

ca amb set propostes repartides durant tot el mes. El 
programa presenta formacions diverses i ofereix també 
propostes que combinen els clàssics amb altres disci-
plines musicals en la seva 35a edició, que s’allargarà 
fins el 24 d’agost. 

Així, es comptarà amb un concert de violoncel, la 
presència d’un quartet de corda de Praga, una propos-
ta que marida poesia de parla catalana amb la música 
clàssica, i un espectacle que vol rememorar el concert 
dels tres tenor d’ara fa un quart de segle. S’ha pro-
gramat també un concert amb solistes i orquestra i es 
tancarà el festival recordant el tango de Piazzolla. Per 
Claudi Arimany i Albert Sardà, que encapçalen la di-

recció artística, el cartell compta amb diferents estils 
musicals que interaccionen entre ells. 

Tots els concerts tenen lloc a la plaça de l’Església, a 
les 22 hores, convertint aquest espai de la Vila Closa en 
un marc incomparable per passar una bona estona les 
nits d’estiu. El regidor de Cultura, Hèctor López Bofill, 
va remarcar que el FIM representa “el punt àlgid de la 
vida cultural altafullenca”, al mateix temps que ha 
remarcat que es tracta d’un esdeveniment cultural de 
referència al Camp de Tarragona.

Les entrades i els abonaments del fiM d’Alta-
fulla ja estan a la venda i, com és habitual, es poden 
adquirir a l’Oficina de Turisme de la plaça dels Vents, 
per Internet al lloc web altafulla.cat i als dispositius In-
fotactile. També es poden adquirir una hora abans de 
cada concert a la taquilla de la plaça de l’Església. 

L’entrada individual per un concert és de 15 €, 
l’abonament per a 4 concerts té un preu de 49 € i 
aquelles persones que vulguin gaudir de tots 7 con-
certs, el passi el podran adquirir per 65 €. En tots els 
casos, si es compta amb el Carnet Jove, es gaudirà 
d’un 50% de descompte. / Foto: A.J. •

el web de TurisMe d’alTafulla 
serà una realiTaT duranT el 
darrer TriMesTre de l’any
L’Ajuntament d’Altafulla comptarà molt 
aviat amb una nova pàgina web dedicada 
exclusivament a l’apartat turístic i també, 
per extensió, comercial i de serveis. Una 
eina digital independent, en la qual es pre-
tén centralitzar tota la informació referent 
a un dels vessants més importants i prin-

cipal motor econòmic del municipi. Tot, a 
través d’un disseny adaptat a la temàtica 
en qüestió i amb personalitat pròpia, in-
tuïtiu i fàcil de consultar per descobrir els 
encants de la vila, els comerços i la seva 
gent. Així ho va avançar el regidor de Co-
merç i Turisme, Jaume Sánchez. La nova 
plataforma, sota la marca ‘visitaltafulla’, la 
va impulsar l’anterior regidor de Comerç, 
Dani Franquès, juntament amb la Cambra 

de Comerç de Tarragona. L’actual regidor, 
Jaume Sánchez, li donarà continuïtat al 
projecte, que està molt a prop de veure 
la llum.

se susPèn el ConCurs de 
CasTells de sorra Per la 
ManCa d’exTensió de la PlaTja
La manca de sorra a la platja ha provocat 
la suspensió del tradicional Concurs de 

Castells de Sorra, tal i com va avançar el 
regidor de Turisme, Jaume Sànchez, en 
el Ple de juliol. L’edil de Turisme ha la-
mentat el fet d’haver-se pres aquesta de-
cisió tenint en compte l’èxit de l’anterior 
edició que va comptar amb 18 grups i 
una cinquantena de participants, malgrat 
la necessitat de complir amb algunes 
restriccions marcades per la pandèmia 
com l’ús de mascareta. • 

 breus
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Frenen la construcció de 400 habitatges 
més al municipi d’altafulla

el Cos europeu de voluntariat concedeix al 
gepec-edC el segell de qualitat ‘quality label’

El Cos Europeu de Voluntariat de la Unió Europea 
ha concedit al GEPEC-EdC el segell de qualitat 
‘Quality Label’. Aquest reconeixement certifica 

que les organitzacions participants estan en condici-
ons de proporcionar les condicions necessàries per 
fer activitats solidàries juvenils, i que han de complir 
els principis del Cos Europeu de Solidaritat i estar a 
l’alçada de les normes de qualitat estrictes que s’es-
tableixen a la guia.

Les organitzacions que tenen el segell de qualitat 
poden accedir tant a les possibilitats de finança-
ment del Cos europeu de solidaritat com al col-
lectiu de persones joves motivades. El segell és un 

requisit necessari per sol·licitar el finançament. Com 
han remarcat des del Gepec-EdC, “des de l’organitza-
ció europea se’ns havia donat a conèixer la valoració 
positiva de la tasca mediambiental del nostre projecte i 
se’ns animava a cercar el QL”. “Aquest reconeixement 
suposa un suport financer i organitzatiu estable fins el 
2027, amb la millora de rigor que comporta una esta-
bilitat en el temps i en el pressupost”, han destacat. 

Els voluntaris europeus que treballen pel GEPEC 
s’ocupen de la finca el Canyadell de l’Ajuntament 
d’Altafulla, amb el que hi ha un acord de custòdia. 
El reconeixement concedit al Gepec repercutirà sens 
dubte en la rehabilitació de la finca posant més en va-

lor l’interès mediambiental de la zona i oferint un espai 
obert a la ciutadania a través del nou conveni que se 
signarà pròximament. La regidora de Medi Ambient, 
Marisa Méndez-Vigo, ha celebrat la bona notícia. / 
Foto: A.J. •

Altafulla forma part de la llista de 41 municipis que 
compten amb plans urbanístics d’expansió, que 

previsiblement quedaran anul·lats pel Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Cata-
lunya. I és que el passat 27 de juliol es va aprovar el 
Pla director urbanístic (PDU) de revisió de sòls no 
sostenibles del litoral que va des de Malgrat de Mar 
fins a Alcanar. Es tracta d’una mesura per protegir 
la costa catalana envers la urbanització excessiva, 
que en el cas d’Altafulla suposa el posar el fre a 400 
habitatges.

La regidora d’Urbanisme i Via Pública, Marisa 
Méndez Vigo, ha assegurat que el més important 
del document afecta uns terrenys que inicialment 
s’haurien d’haver destinat a una “gran promoció 
residencial a la urbanització de brises del Mar”. 
A banda, també afecta altres espais a la zona dels 
Munts en els quals no es podria edificar per proble-
mes d’inundabilitat o perquè estan a prop de la vil·la 
romana.

La residència per a gent gran a Brises del Mar 
que menciona l’edil és un projecte del 2007, que 
preveia la implantació d’un geriàtric dins d’un con-
cepte paisatgístic innovador, amb l’existència d’un 
complex de serveis centralitzats. Amb tot, es pre-
veia l’ampliació del barri, com també una gran zona 
verda enjardinada perimetral, coincidint amb els lí-
mits territorials del municipi.

Seguint amb el PDU, aquest analitza el plante-
jament dels 41 municipis situats en aquest tram de 
costa, identifica aquells àmbits on encara es podria 
construir, i els revisa sota criteris moderns de sos-
tenibilitat. Fruit d’aquesta revisió, s’ha proposat im-
pedir la construcció de 46.800 nous pisos, el 44% 
dels possibles. En l’àmbit del Baix Gaià, el PDU 
també s’ha aplicat a la Platja dels Muntanyans de 
Torredembarra, l’Eixample Residencial de Roda de 
Berà i La Gavina de Creixell.

Des del Govern de la Generalitat asseguren que 
el nou Pla forma part de la tasca de revisió del pla-
nejament urbanístic vigent amb criteris de sostenibi-
litat. L’objectiu és afavorir una ordenació sostenible 
amb menys consum de sòl, pobles i ciutats més 
compactes i amb varietat d’usos, tot afavorint la 
connectivitat i reduint les emissions de CO2.

El Departament obrirà ara un termini d’informa-
ció pública durant 45 dies per a tota la ciutada-
nia, per tal de recollir al·legacions. També se sol·li-
citaran informes als organismes afectats. Després 
començarà un període d’un mes d’audiència als 
ajuntaments afectats perquè participin en la redac-
ció d’un document, si bé en el cas d’Altafulla “no 
farem al·legacions”, segons ha confirmat la regido-
ra Marisa Méndez-Vigo. El document es portarà a 
aprovació definitiva de la Comissió de Territori de 
Catalunya, previsiblement, a principis de 2023. •

Les burilles de cigarreta, tot i ser un dels residus més 
abundants en entorns naturals i urbans i causar greus 

impactes ambientals i econòmics quan no són gestionades 
correctament, actualment no són un residu al que se li presti 
suficient atenció i no són una prioritat en l’agenda política de 
la prevenció i gestió de residus a Catalunya. D’altra banda, 
les burilles de cigarreta són el residu més abundant en les 
platges de la regió occidental del Mediterrani representant 
el 25,33% sobre el total de deixalles marines recollides. La 
Comissió Europea els classifica com el segon residu més 
freqüent en les neteges de platges europees. Es tracta d’un 
residu molt petit i lleuger que és fàcilment transportat per 
vent, escorrenties, aigües residuals i rius fins arribar a plat-
ges i al mar on s’acostumen a acumular.

L’Ajuntament d’Altafulla ha engegat la campanya “Plat-
ja sense fum” amb l’objectiu de conscienciar a banyis-
tes i ciutadania que visita la platja sobre la importància 
de mantenir la sorra neta i lliure de burilles. Per raons de 
salut i mediambientals demanem a la població resident i vi-
sitant que pensi abans de fumar i llençar una burilla a la 
sorra. “Tothom us ho agrairà”, ha manifestat la regidora de 
Medi Ambient, Marisa Méndez-Vigo, que la mateix temps, 
ha avançat que “de moment, no se sancionarà a l’espera 
de veure els primers resultats de la campanya”. Una de les 
accions d’aquesta campanya inclou la col·locació de car-
tells que recordaran als usuaris que a la platja és millor no 
fumar. • 

 l’ajuntament d’altafulla posa en 
marxa la campanya ‘Platja sense fum’
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Si els terminis s’acaben complint, la renovació de 
l’enllumenat públic de Brises del Mar podria fer-se 
efectiva a partir del gener de l’any vinent. Així ho 

va avançar la regidora d’Urbanisme i Via Pública, Mari-
sa Méndez-Vigo, que va explicar que a mitjans d’agost 
s’entregaria la redacció dels plecs de les condicions, i 
que, iniciat aquest tràmit, ja es podria començar el pro-
cés de licitació del contracte per a què al gener es pu-
gui anunciar l’empresa adjudicatària. El projecte del nou 
enllumenat públic inclou la substitució de totes les 178 
lluminàries, columnes, el cablejat, els quadres elèctrics i 
tots els elements que conformen la xarxa, de forma que 
compleixi la normativa vigent d’acord amb la millora i 
gestió eficient del consum energètic. 

La inversió es calcula en uns 440.000 euros, i preveu 
una millora substancial en l’eficiència energètica amb tec-
nologia led de baix consum, la implantació del sistema 
de tele-gestió i programació remota dels horaris i nivells d’il-
luminació per trams horaris, en què revertiran directament 
en un significatiu estalvi d’energia elèctrica, calculat en el 

77,36%, i en una reducció d’avaries que faran disminuir 
els costos econòmics i la càrrega d’hores destinades fins 
ara per part de la Brigada Municipal. Precisament aques-
tes darreres setmanes, la Brigada ha estat treballant en la 
reparació dels fanals malmesos de la urbanització.

ParC infanTil i nova roTonda d’aCCés a la 
urbaniTzaCió
Gràcies a l’Expedient de Modificació de Crèdit que es 
va aprovar en el passat Ple de juny, l’Ajuntament d’Alta-
fulla compta amb una partida de 50.000 euros que es 
destinaran a la remodelació de parcs. D’aquests, una 
part anirà destinada a la millora del parc infantil de Brises 
del Mar, demanda que sol·licitava el veïnat de Brises. Els 
treballs podrien començar a l’octubre. Una de les altres 
millores que es preveuen per a la tardor és la construcció 
de la nova rotonda d’accés a Brises del Mar, una petició 
llargament reivindicada per als veïns i les veïnes del barri 
que millorarà la seguretat i mobilitat de l’entrada principal 
de Brises. •

la renovació de l’enllumenat públic a la urbanització de brises 
del Mar podria iniciar-se al gener de l’any vinent

insTal·len Plafons inforMaTius que 
Prohibeixen salTar al Mar des de les roques
L’Ajuntament d’Altafulla ha instal·lat diversos plafons 
informatius a les roques que hi ha tocar del mar i la platja, 
entre el racó del Fortí i la cala del Canyadell o els Capellans. 
Una senyalística que prohibeix en aquesta zona del barri 
dels Munts, per la perillositat que comporta, llençar-se a 
l’aigua fent servir les roques com a plataforma o trampolí. 
Es tracta d’una pràctica molt habitual, sobretot entre el 
jovent, i que cal evitar-la per la situació de risc que significa. 
El consistori ha col·locat la prohibició de manera ben visible 
per a tothom, fins i tot des del camí de ronda, conscient 
de la problemàtica i pels comentaris i advertències que en 
fa la ciutadania. Aquella gent que no respecti la normativa, 
cometi la infracció i sigui interceptada pels agents de 
l’autoritat s’exposa a sancions de 600 €, tal com indiquen 
els cartells, segons estableixen els articles 13.2, 14 i 38 
de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana de 
l’Ajuntament d’Altafulla. • 

 breusentra en funcionament el minibús turístic

El passat 13 de juliol va entrar en funcionament el 
minibús turístic davant la impossibilitat de poder 

posar en circulació el trenet habitual dels estius a 
la vila. El canvi de transport es deu a una avaria de 
caràcter greu que la locomotora tractora ha patit, 
i que fa que sigui impossible poder transitar per la 
via pública. El regidor de Turisme, Jaume Sánchez, 
va explicar que el servei es prestarà fins a principis 
de setembre, i si bé el minibús és una oferta pro-
visional, podria ser que s’allargués fins a final de 
temporada.

Els horaris d’inici de recorregut, només de tar-
da, són a les 18 h., les 19 h., les 20 h., les 21 h., les 
22 h., i les 23 h., de dilluns a diumenge a la plaça 
dels Vents. Les tarifes són de 5,5 euros el bitllet 
senzill la gent adulta, i de 2,5 euros els infants de 4 a 
12 anys i les persones de més de 65 anys. Paral·le-
lament també hi ha abonaments de cap de setmana 
(és a dir, de 2 dies) a un preu de 6 euros els adults i 
4 euros la canalla i la gent de 65 anys o més; setma-
nals (és a dir, de 7 dies), per 25 euros els adults i 10 
euros els infants i gent gran; i mensual, de 40 euros i 

18 euros, respectivament, els adults i els nens i avis. 
La informació del servei es pot trobar a l’Oficina de 
Turisme de la plaça dels Vents.

l’itinerari del microbús turístic d’Altafulla s’ini-
cia a la plaça dels Vents, i fa parada a la plaça Con-
solat de Mar, a la cruïlla entre els càmpings San-
ta Eulàlia i Don Quijote, a la plaça Martí Royo, a 
l’Ajuntament, al Castell, a la Ronda i a la Piscina 
Municipal. •

Treballs en camins rurals de Brises del Mar per part de la 
Brigada. / Foto: Ajuntament




