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a són més de mil les dones assassinades des de l’any 2003,
any en què es comencen a recollir dades sobre violència de
gènere i 53 les assassinades en el que portem d’any. Això vol dir
que hi ha més de mil homes assassins que han posat fi a la vida
de la que era la seva companya. Homes que més tard o més
d’hora sortiran de la presó i que en algunes ocasions, una vegada en llibertat, tornaran a reincidir. Esperem que no es produeixi.
Gràcies a les lluites feministes s’han anat aconseguint canvis en
la legislació, en l’atenció a les dones víctimes de violència masclista, fins i tot s’ha signat un Pacte d’Estat per eradicar aquestes
violències, però això no és suficient. Les xifres ho fan evident. Per
aconseguir eradicar la violència masclista és necessari un canvi
de mentalitat i un canvi estructural de la societat, educar als nens
i les nenes com a iguals, com a persones independents i sense
transmetre aquests estereotips sexistes que el que fan és perpetuar rols de superioritat en uns i de sotmetiment en unes altres.
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Els canvis que s’han aconseguit s’estan veient amenaçats
per determinats sectors que pretenen fer creure a la ciutadania que la violència cap a les dones és inexistent, que no
té una arrel estructural i que no prové de segles de domini
masclista. Així ho consideren i així ho volen fer creure a la
gent, una cosa casual i circumstancial. Per descomptat no
parlarem del seu afany per no utilitzar la terminologia correcta, no és desconeixement, és un intent de restar importància
a aquesta violència tan terrible. Saben que el que no s’anomena no existeix i aquest és tot el seu interès per no dir les
coses pel seu nom. Perquè senyores i senyors lectors, la
violència masclista existeix, la violència masclista deixa un
rastre de més de mil dones assassinades i sí, ho hem de dir
pel seu nom! La violència masclista existeix i no se’n pot fer
broma. •

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, Bar Cano,
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:
altafullaradio@altafullaradio.cat
o també entrant al web
www.altafullaradio.cat i www.altafulla.cat

JA US PODEU ANUNCIAR A:
Plaça del Pou
Informació i inserció d’anuncis:
635 83 30 94
comercial@altafullaradio.cat
Àrea de Mitjans de Comunicació

Ens interessa que hi participis:
Envieu els vostres articles a altafullaradio@altafullaradio.cat.
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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El Casal Municipal la Violeta obrirà portes al maig vinent

questa és la previsió que en fa
l’equip de govern de l’Ajuntament d’Altafulla. El coalcalde,
Jordi Molinera, ha posat damunt la taula el proper mes de maig com a possible data per restablir l’activitat cultural
al renovat equipament municipal. La
reforma està pràcticament enllestida,
i només queda ultimar petits detalls
que s’acabaran de perfilar en les properes setmanes.
No obstant, l’Ajuntament resta a
l’espera de rebre l’informe dels Bombers de la Generalitat que ha de permetre la legalització de la polivalència
de la sala. La voluntat del nou equip
de govern de col·locar-hi cadires mòbils l’ha obligat a modificar el projecte
inicial, que contemplava la instal·lació
de fins a 300 butaques fixes. La variació de l’ocupabilitat i dels conseqüents
usos de l’espai fan necessari aquest
vistiplau abans d’obrir portes.
El passat 12 de novembre, els representants del consistori i les entitats
culturals van visitar les instal·lacions
en una trobada que va donar continuïtat al Consell Sectorial de Cultura celebrat dies enrere. Els assistents van
poder comprovar en primera persona
l’avançat estat d’adequació i rehabilitació de l’espai; una de les demandes
més recurrents de la ciutadania en els
darrers anys per tal de millorar unes
instal·lacions obsoletes construïdes
a principis dels anys 90. L’execució de
les obres ha anat a càrrec de l’empresa
Contratas Vilor SL per un import total
de 897.652,54 €.
A aquesta quantitat, però, caldrà
afegir-hi un sobre cost d’entre 20.000

i 30.000 €, que permeti acabar amb les
humitats que es van detectar en un
dels laterals de l’edifici. El coalcalde
ha avançat que aquesta segona intervenció es posarà en marxa un cop enllestits els treballs de remodelació. Els
serveis tècnics de l’àrea d’Urbanisme
ja tenen una solució programada, però
caldrà veure si la inclouen amb altres
intervencions que el consistori té previst dur a terme en els propers mesos.

L’epicentre cultural del
municipi
Des del consistori asseguren que
s’està treballant ja en la programació
cultural que oferirà el Casal la Violeta. Un espai que pretén convertir-se
en “l’epicentre cultural de la vila”, tal
i com ha manifestat el coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera. La intenció és
encabir-hi tot tipus d’activitats que
“omplin de vida Altafulla” com teatre,

vocatòria d’ajuts que ofereix l’Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del
Departament de Cultura de la Generalitat.
L’ajut s’emmarca dins del programa de
subvencions d’aquest 2019 per a l’adqui-

sició de llibres i diaris destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de
Catalunya. És la primera vegada que el
centre altafullenc té accés a aquesta línia
d’ajuts com a municipi de més de 5.000

balls, actuacions musicals, entre d’altres. Tal com va assegurar la regidora
de Cultura, Gemma Maymó, la nova
Violeta “té un disseny arquitectònic
que respon al d’un auditori. Ara bé, si
en la mesura del possible, amb aquesta decisió de no posar-hi cadires fixes,
li podem donar aquesta connotació i
garantir una certa polivalència per a
determinats actes, crec que hi guanyarem”. •

Breus
Amplien el fons documental
de la Biblioteca
La Biblioteca Municipal d’Altafulla ha rebut una subvenció de 3.000 € de la con-

habitants. Els usuaris podran trobar-hi
novetats tant en la secció d’adults com
en l’apartat dedicat a la literatura infantil
i juvenil com ara llibres d’assaig, ciències
pures, i publicacions en altres llengües. •

El ple
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Trauran a licitació el servei de l’Escola Municipal d’Adults

questa és la intenció de l’equip
de govern (EINA, PSC i Ara) un
cop se celebri el judici, fixat per
l’1 d’abril del 2020, arran d’una demanda judicial que han interposat sis
treballadors i treballadores del centre
“que reclamen el reconeixement dels
seus drets, la declaració de la seva relació laboral, així com la improcedència
i la nul·litat de l’acomiadament”, segons va explicar la regidora d’Educació, Gemma Maymó, en el passat Ple
municipal celebrat el passat 25 de novembre.
Els serveis jurídics municipals han
aconsellat a l’equip de govern no tirar
endavant cap procés de licitació pública, tal i com tenia previst per tal de poder seguir oferint el servei durant aquest
curs, cosa que ho fa pràcticament impossible. En aquest sentit, es recomana

a esperar que passi aquesta primera
vista per prendre una determinació al
respecte; tot apunta que el procés de
licitació es realitzarà perquè l’octubre
vinent es reprengui l’activitat regular al centre.
La demanda se suma a la sanció
d’uns 60.000 euros que el Ministeri de
Treball i de Seguretat Social ha imposat
al consistori, i que l’obliga a liquidar
les quotes d’un total de dinou persones que des del gener de 2015 al juny
de 2019 han prestat els seus serveis al
centre. Una resolució d’Inspecció de
Treball que la mateixa regidora d’Educació va avançar que recorreran. La partida pressupostària prevista per aquest
curs 2019-2020 de l’Escola d’Adults es
reservarà per fer front a possibles despeses que es puguin derivar d’aquest
procés judicial. •

Encarreguen un estudi per a la gestió sostenible de la platja

L

a consultoria ambiental Qu4tre va
començar a finals de novembre a estudiar l’estat de la platja d’Altafulla. La
intenció és fer un pla de gestió respectuós amb el medi natural per conservar
la sorra del litoral. Després de l’última
llevantada, la sorra de la platja es va
acumular en diferents zones i va provocar que les instal·lacions de les dutxes,
per exemple, quedessin al descobert. El
consistori vol protegir l’espai i canviar el
mètode d’acció per no haver de portar
sorra externa quan la platja es quedi
sense després dels temporals.
La consultora ha realitzat classificacions de platges i dunes a Girona,
Balears, Cuba o la República Dominicana. Durant les primeres trobades amb
l’Ajuntament, ja es va parlar d’accions
concretes per millorar l’estat de la platja com ara redistribuir estratègicament
la sorra acumulada en diverses zones o
arranjar el final del carrer Ponts d’Icart,
convertint-lo en un pas no asfaltat per
evitar les rambles d’aigua que acaben
a la platja. El consistori preveu la instal·lació de panells informatius per tal de
respectar l’espai i ser pioners a Catalunya en el manteniment sostenible dels
espais naturals del litoral Mediterrani.
En aquest sentit, Junts per Altafulla
va presentar una moció en el passat
Ple per demanar l’elaboració d’un pla
de restitució de la sorra i de reparació
de les infraestructures malmeses a conseqüència dels temporals. L’EINA va
incloure petites esmenes en el redactat
d’aquests acords, que van estar acceptades per Junts. Les modificacions se
centren en un pla de manteniment i no
de restitució, i en accions de preservació no només de la sorra sinó de la
platja en el seu sentit més ampli.

Tal com va apuntar la coalcaldessa i
regidora de Medi Ambient, Alba Muntadas, a banda del pla, s’estan estudiant di-

verses vies de finançament i es mantenen
converses amb la Diputació de Tarragona
per fer extensiu el projecte als municipis

de l’entorn que també es veuen afectats
per la problemàtica. Finalment, la moció
va estar aprovada per unanimitat. •

El ple
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La bandera estelada onejarà a l’entrada del
municipi tots els dies de l’any

H

o farà gràcies a una moció impulsada per Junts per Altafulla que va
comptar amb els vots suficients dels
cinc regidors de l’EINA al govern, després
de rebaixar les pretensions inicials de penjar-la també al balcó de l’Ajuntament. En
aquest sentit, el coalcalde Jordi Molinera
va insistir que “l’Ajuntament és la casa de
tothom i els dos símbols que l’han de representar són la senyera i la bandera d’Altafulla”.
La proposta va topar amb els vots en
contra del PSC i Ara, i tres representants
d’Alternativa Altafulla. El regidor d’AA, Jaume Sànchez, s’hi va abstenir. D’aquesta
manera, l’estelada penjarà permanentment
del màstil que s’ubica a la rotonda de la
cruïlla entre l’avinguda Marquès de Tamarit
i el carrer de Dalt. Fins ara ho feia tres vegades a l’any, per l’11 de setembre (Diada
Nacional de Catalunya); el 9 de novembre
(data de la consulta del 2014) i el 23 d’abril
(Diada de Sant Jordi). •

5

Breus
Tornen els informes de presidència
al Ple Municipal
Un cop aprovats els diversos punts de l’ordre
del dia, els regidors del govern van exposar els
informes de presidència de les seves diferents
àrees d’acció. Les obres de l’Estadi Municipal
Joan Pijuan, la problemàtica entorn l’Escola
Municipal d’Adults, o la remodelació del Casal
La Violeta, van ser algunes de les qüestions que
es van posar damunt la taula. Posteriorment, es
va obrir el torn de precs i preguntes, habitual en
una sessió ordinària. Un fet que no es repetia
des del mandat amb l’alcalde Manel Ramon.
Com és habitual, el ple va estar precedit per un
minut de silenci en record a les víctimes de violència masclista registrades des de la darrera
convocatòria. En aquesta ocasió, però, coincidint amb la commemoració del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers
les dones, la corporació va dedicar un record
especial a les víctimes registrades al llarg de
tot l’any, així com als infants que queden orfes
en el context d’aquesta violència, i que des del
2013 també es consideren víctimes. •

antecSystems

serveis informàtics

Reparació d’ordinadors i portàtils
Creació de pàgines web i programes
Xarxes, telecomunicacions i veuIP
Equips i material informàtic
977 651 439 / 638 177 823
C/ Marquès de Tamarit 3A (davant la Policia Local) 43893 ALTAFULLA
contacto@antecsystems.com www.antecsystems.com

Ajuntament
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Renovaran l’enllumenat públic de Brises del Mar

Ajuntament d’Altafulla ha sol·licitat una subvenció del Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC) per al període 2020-2024 per
a la renovació de l’enllumenat públic de
la urbanització de Brises del Mar, que
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.
Aquesta actuació, l’avantprojecte
de la qual té un pressupost d’execució
de 442.269,40 euros (IVA inclòs), i en
què es preveu que 252.919,61 euros
provinguin del PUOSC, té com a principals objectius la renovació i millora de
l’enllumenat de Brises del Mar, l’estalvi
en el consum energètic i la millora en
la tele-gestió i les tasques i costos de
manteniment associats a la Brigada
Municipal.
Per tot això, és preveu una millora
substancial en l’eficiència energètica
amb la substitució de 178 lluminàries
amb tecnologia 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.
El coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, qui havia traslladat aquesta voluntat

als veïns i veïnes de Brises del Mar, ha
manifestat que la intenció és acabar de
detallar el projecte al llarg del 2020 per tal
d’incloure’l en el Pressupost Municipal
del 2021, quan es preveu que s’executi

l’obra. S’ha mostrat molt satisfet d’iniciar aquests tràmits, ja que “l’enllumenat
de Brises havia quedat molt obsolet”. /
Foto: Plànol del projecte. •

WhatsApp, el nou canal d’atenció a l’usuari d’Aigües d’Altafulla

W

hatsApp s’ha convertit en el canal de comunicació preferit de la
ciutadania per damunt de les trucades
o el correu electrònic. En pocs anys ha

R

aconseguit estar disponible a la pràctica totalitat dels telèfons intel·ligents,
sent utilitzat diàriament per milions de
persones per assumptes personals i
professionals. Aprofitant aquest èxit,
des de l’Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla es vol oferir noves possibilitats
als seus usuaris.
Per això, l’Empresa Mixta d’Aigües
d’Altafulla ha posat en marxa un nou
canal d’atenció a l’usuari a través de
WhatsApp, el servei de missatgeria
instantània. Aigües d’Altafulla busca
d’aquesta manera ampliar el ventall

de canals que posa a disposició dels
veïns i veïnes d’Altafulla i millorar així
la seva experiència a través de la digitalització.
A través d’aquest nou canal, l’usuari
podrà realitzar qualsevol gestió sobre
el servei municipal de subministrament
d’aigua de la companyia. D’altra banda, l’usuari podrà rebre informació de
tots els serveis que la companyia posa
a la seva disposició, accedint a les factures, consultant els dubtes, i especialment, col·laborant en la detecció de
fuites o incidències.

Per poder-lo utilitzar, l’usuari ha
d’afegir a la seva llista de contactes del
telèfon mòbil el número 667 931 302 i ja
podrà iniciar la conversa des de l’aplicació WhatsApp. Amb l’obertura de
WhatsApp, Aigües d’Altafulla segueix
treballant per respondre a les necessitats actuals dels seus usuaris mantenint-los constantment connectats a
través de tots els canals disponibles,
i apostant clarament per la digitalització, com ja es va fer en el seu dia
amb la instal·lació dels telecomptadors
intel·ligents. •

Acord de col·laboració amb la productora Most Wanted Studio d’Altafulla

epresentants de la productora audiovisual Most Wanted Studio d’Altafulla, Joan Rubinat i Belinda Bonan, i el
coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, i la
regidora de Turisme, Natalia Sanz, van
rubricar el passat 21 de novembre l’acord
pel qual la productora amb DO Altafulla
percebrà la quantitat de 300 € per part de
l’Ajuntament d’Atafulla per sumar-se així a
la campanya de mecenatge que els responsables del curtmetratge d’animació
“Me, a Monster?” han endegat a Verkami amb la intenció de fer arribar el film al
circuït internacional de festivals.

Aquests 300 € se sumen als 2.000
euros que els veïns altafullencs han aconseguit a la plataforma de crowdfunding
per a la seva promoció i distribució en
l’àmbit internacional. Un dels responsables de la productora d’animació audiovisual, Joan Rubinat, s’ha mostrat molt
satisfet en la implicació del consistori, al
mateix temps que ha reivindicat el talent i
la qualitat de la producció d’animació audiovisual de les empreses i les persones
de casa nostra, i de dur el nom d’Altafulla
arreu. En aquesta línia, s’ha posicionat
el coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, qui

ha insistit en la voluntat del consistori de
“donar suport als projectes amb DO Altafulla amb projecció internacional”, com
és el cas de Most Wanted Studio.
“Me, a Monster?” és una producció
de sis minuts de durada que tracta d’explorar la por a tot allò que és diferent i
la manera com això afecta en la forma de
relacionar-se. Amb aquest rerefons, es
desenvolupa la història de dos personatges, que provenen de dos mons completament diferents, aparentment sense
res en comú, però que al final aconsegueixen trobar la manera d’entendre’s.

Gràcies a això, els monstres desapareixen i s’inicia una bonica amistat. / Foto:
Ajuntament •
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CORONAS DE PORCELANA EN UNA SOLA VISITA

Tel. 977 651 433

MAINADA 3B

ALTAFULLA

Whatsapp 605158451
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Vida social
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La Víbria petita dels Diables Voramar del Serrallo, el Ball infantil de Diables de Valls i el Gat de Foc van ser les novetats enguany a la cercavila per Sant Martí. / Fotos: Carla Gómez

Concert de gralles dels Grallers d’Altafulla per la Festa Major de Sant Martí. / Foto: C.G.

Una dotzena d’andròmines van participar en la 16a Baixada de Trastos. / Foto: Eduard Virgili

Més de 500 corredors van participar en el 10è Cros del Roquissar que va tornar a ser un èxit. /
Foto: Marc Pérez

L’altafullenca Júlia Vidal va ser guardonada en el 4t Premi de Periodisme Jove Joan Marc Salvat. / Foto: Reus Digital

Els Premis Emprèn de la Diputació reconeixen l’aplicació “Gastrocat Experience” de l’altafullenca Núria Barba. / Foto: Diputació de Tarragona

La periodista i escriptora navarresa Susana Rodríguez va omplir el Museu en la 8a Trobada de
Novel·la Negra d’Altafulla. / Foto: E.V.
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Novembre. Una de freda i una de calenta

Gemma Maymó Masip # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC
Des de l’equip de Govern i la Regidoria de Cultura estem molt satisfets de
la Festa Major de Sant Martí. Creiem
que la feina principal des de l’Ajuntament és recolzar aquelles entitats
que volen fer actes per tota la població i facilitar-los en la mesura de les possibilitats tot
allò logístic i econòmic que necessitin. La festa és del
poble i pel poble i així creiem que ha de seguir sent,
sense que els que ens dediquem a la política en siguem els promotors protagonistes. Això va quedar

ben reflectit en el reportatge del programa “Gaudeix la
Festa” que tant bé va retratar el matí de Sant Martí. En
aquests primers mesos de mandat ens hem vist més
obligats a reparar problemes que no pas a construir
els nostres punts de programa. Un dels principals és el
de l’Escola d’Adults.
Un procés judicial resultant d’una demanda de
sis persones contra l’Ajuntament, que té fixada una
data de judici per al dia 1 d’abril de 2020 i una inspecció de treball resolta amb una sanció econòmica
de 59.226,77€ per fer front a la liquidació de quotes

de seguretat social ens ha fer prendre la decisió de
tancar temporalment l’escola fins que aquesta situació
no s’hagi resolt judicialment i tinguem clar què i com
es pot reobrir de manera totalment transparent l’Escola d’Adults. Des d’aquí demanem la responsabilitat
política de la resta de grups municipals en aquesta
qüestió, assumint la seva gestió anterior, i que estiguin al costat de l’equip de govern actual per construir
junts el nou model d’escola assumible i sostenible per
Altafulla. Bones festes i bona entrada d’any nou. •

Herències rebudes

Francesc Farré Camps # Alternativa Altafulla - AA
Sovint els equips de govern que comencen, per tapar les pròpies incompetències, acostumen a mirar el retrovisor per dir «i tu més» o per queixar-se
de l’herència rebuda. En el cas d’Altafulla, els 8 anys de govern d’Alternativa hem contribuït a transformar Altafulla fins al punt que
des de fora parlen del «model Altafulla» com a exemple
d’un poble petit amb una gran qualitat de vida, uns serveis excepcionals, una projecció nacional i amb un consistori totalment sanejat que ha anat invertint sense endeutar-se ni incrementar impostos, donant feina i
mantenint activitat en temps de crisi. Seria molt llarg
enumerar el que s’ha fet en aquests vuit anys. També el

que s’ha deixat preparat com la Violeta, el Gimnàs de la
Portalada, els projectes d’enllumenat i de portar aigua
de l’Ebre a Brises, la protecció de les Termes de Mar,
l’ampliació del cementiri, les visites al Castell i per seguir
desenvolupant com la bassa i dipòsit d’aigua, el centre
de dia o el pla estratègic de turisme.
També seria molt llarg dir el que s’ha acabat, algunes molt criticades des de l’oposició com la Biblioteca
o la Via Augusta que el temps ens ha donat la raó amb
els Jocs Mediterranis i la projecció internacional d’Altafulla, també s’ha invertit molt en el camp de futbol
posant gespa artificial, marcador electrònic, millorant
els vestuaris, els seients o la megafonia, també s’ha
fet molta feina en arranjar carrers i mobilitat, enllumenat

com als Munts, parcs com el de Safranars o el de l’Skate, fires consolidades com el Pleamar Vintage, el que
va suposar els nous carrers de Baix i de l’Hostal, Marquès de Tamarit, l’Ermita, els camins, una platja amb
sorra i amb biòtops ecològics submarins o aconseguir
que tots els trens parin, la gratuïtat de l’autopista o que
l’enderrocament dels cines no fos un cementiri de runa
sinó un gran supermercat. I el que és més important en
una herència, hem deixat un ajuntament sense deute i
amb diners a caixa, diferent dels que ens vam trobar el
2011 i sobretot el 2007. Una feina feta amb orgull per
a la ciutadania d’Altafulla deixant infraestructures per
properes generacions, tota una herència que no es pot
malmetre. •

Preservar la platja

Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla
Des del grup municipal de Junts per
Altafulla hem de transmetre a la ciutadania la nostra satisfacció perquè
la moció que vàrem presentar sobre
la preservació de la platja d’Altafulla
com a patrimoni paisatgístic i turístic
de la vila fou aprovada per unanimitat de tots els regidors al ple celebrat el 25 de novembre d’enguany. El
conjunt dels regidors que composen el consistori van
entendre, talment com el nostre grup, el valor essencial de la nostra platja com a ecosistema i com a reclam
de visitants sobre els quals es fonamenta un dels prin-

cipals factors de dinamització econòmica i comercial
del municipi.
Celebrem doncs aquest suport polític a la iniciativa
que es concreta: 1) en l’elaboració en el termini de dos
mesos d’un pla de manteniment de la sorra de la platja
d’Altafulla i de reparació dels danys causats pels recents temporals a executar en els dos mesos següents
2) en l’establiment de les relacions de col·laboració amb
la resta d’administracions públiques competents sobre
el territori a fi d’executar el pla establert, una col·laboració que en especial ha de pretendre l’obtenció de mitjans de finançament i de recursos materials i humans a

fi de mantenir la platja i reparar els elements danyats de
la costa altafullenca i 3) en l’elaboració d’un pla integral
a llarg termini de manteniment de la platja d’Altafulla i
de tots els seus elements paisatgístics, així com de les
infraestructures necessàries per a l’ús de la platja en la
seva dimensió turística i de lleure que preservi l’espai
de futures crisis climàtiques, incloses les derivades del
canvi climàtic. L’aprovació de la moció pel ple significa
que el seu compliment per part de l’equip de govern
estarà subjecte a un control que els regidors de Junts
per Altafulla ens comprometem a desenvolupar amb zel
i responsabilitat. •

Les aportacions del PSC al PAM per als altafullencs
Inma Morales Navarro # Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC

El PAM vol dir Pla d’Acció Municipal;
per a tot el mandat municipal de quatre anys. Dins les àrees de la meva
responsabilitat aquests són els compromisos del Govern Eina, PSC i Ara.
Via pública: A) Condicionar l’actual camí de servei des
de la rotonda del desviament fins al Roquissar com a
accés provisional dels veïns de Brises del Mar. B)Culmi-

nar la reforma de la circulació mitjançant un estudi. Ja
hem actuat al c) de Baix i a Mestral Llevant. C)Nous
aparcaments dalt del poble. Senyalitzar i endreçar el del
Coll de Creus.
Benestar social: Funcionament regular del Consell
de participació de Benestar Social. Està constituït i s’ha
ocupat de dos ordres del dia: voluntariat per a la gent
gran i futura residència-centre de dia; per assolir aquest

darrer gran objectiu hem anat als Serveis Territorials
d’Afers Socials de la Generalitat, ubicats a l’avinguda
Andorra. I Protecció animal: A) Habilitació provisional
d’un parc per a lleure de gossos al final del c) Vinyet
a tocar amb el càmping Santa Eulàlia. B) Traslladant el
parc infantil de la Caputxeta al pati de les Teresa Manero restarà apte com a parc exclusiu per a gossos. •

Opinió
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Les coses quan es fan amb ganes i amor sempre surten bé!
Gina Richarte Aguilera # Ara Altafulla

El passat diumenge 24 de Novembre,
amb motiu de la setmana Europea per
la prevenció de residus, Ara Altafulla
va organitzar una jornada per netejar
els voltants de la muntanya de Sant
Antoni. Tot i que el temps no acompanyava a primera hora del matí, més d’una trentena de
persones de totes les edats, majoritàriament canalla i

famílies hi van participar. L’inici de l’activitat va ser impactant ja què en pocs minuts els sacs eren plens de
tota mena de residus, principalment plàstics.
Durant el camí de pujada , es van trobar moltíssimes
andròmines amagades sota els arbres; restes d’obres,
electrodomèstics, mobles, joguines, rodes, ets; algunes
molt curioses. La canalla seguia participant! Ells organitzaven carreres per equips per veure qui omplia més

sacs! Per contra, els més grans amb una decepció
de veure la realitat del futur dels més petits si continua
aquesta conducta en contra del medi ambient. Una vegada finalitzada la feina ben feta vam poder compartir un bon dinar on es van intercanviar moltes idees i
propostes. El dia va estar magnífic, fins i tot l’aire i els
núvols que ens acompanyaven al principi van desaparèixer! Un dia rodó! •

Acció social
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L’Ajuntament d’Altafulla
iniciarà la redacció del projecte
de Centre de Dia aquest 2020

Altafulla recorda les 52 víctimes de violència
masclista d’aquest 2019

A

H

o ha confirmat el coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, després de la
reunió que va mantenir, acompanyat de la regidora de Gent Gran, Inma
Morales, amb els Serveis Territorials
d’Afers Socials de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, i també, arran de la
visita del delegat del govern, Òscar Peris, qui va reconèixer la voluntat política
de l’executiu català per ampliar l’oferta
de places públiques en aquest sentit.
El coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera,
va insistir en el consens que aquest projecte genera dins del Ple, i va recordar, també, que no només era un dels punts que
coincidia en els programes electorals dels
diferents grups, sinó que en l’anterior mandat s’havia fet una memòria del projecte
amb la finalitat d’ubicar-lo a l’actual Esplai
de la Gent Gran, al Camí de les Bruixes.

E

En la visita institucional d’Òscar Peris,
que va servir per tractar diverses qüestions i per visitar in situ les obres del gimnàs de La Portalada, es va comprometre
a treballar amb el departament d’Afers
Socials per donar resposta a “una demanda cada vegada major al territori”. El
termini per fer-lo seria el següent: redacció del projecte durant el 2020, i al llarg
del curs 2021-2022 buscar el finançament per poder executar-lo.
Els serveis d’Urbanisme de l’Ajuntament estan estudiant les diverses possibilitats d’ubicació que hi ha damunt
la taula. La que pren més força a hores
d’ara és el solar que ocupa l’Esplai de
la Gent Gran. La intervenció, segons
Molinera, passaria per remodelar l’actual
edifici per poder oferir el servei amb garanties. / Foto: A.J. •

través d’una performance artística del grup de teatre +A Prop de
l’ONG Mans per l’Acció Solidària, altafullencs i altafullenques van dedicar un
record especial a les 52 dones mortes
a mans de les seves parelles aquest
any (una més, abans de tancar aquesta
edició). La representació va demanar
la col·laboració de dones de totes les
edats perquè deixessin un parell de sabates al terra de la plaça del Pou per
homenatjar-les.
La coalcaldessa i regidora de Polítiques de Gènere, Alba Muntadas,
va manifestar que l’elevada confluència demostra que “la ciutadania
és cada vegada més conscient de la
problemàtica”, al mateix temps que
va remarcar amb optimisme l’increment de denúncies per part de les
víctimes, un fet que denota una major
conscienciació. Muntadas considera
que els esforços no s’han de centrar
únicament en la jornada commemo-

rativa del 25N, Dia Internacional per a
l’eliminació de la violència envers les
dones, sinó que han de transcendir al
dia a dia de les diferents àrees de les
administracions.
El documental ‘Womanhood’, a
proposta d’Alternativa Altafulla, va ser
l’encarregat d’encetar el programa
commemoratiu el dia anterior. També
s’hi van sumar les escoles La Portalada i El Roquissar, i l’Institut, amb una
lectura conjunta i simultània del manifest reivindicatiu a càrrec d’alumnes de
totes les edats. / Fotos: M.P. •

El treball “Un mar de fang” de l’escola La Portalada, en el calendari
2020 del Museu d’Art Modern de Tarragona

l col·legi La Portalada és un dels
protagonistes de l’exposició “Ets un
artista... i exposes al MAMT. Calendari
2020”, que acull el Museu d’Art Modern
de la Diputació de Tarragona i es pot visitar fins el 12 de gener. La mostra presenta els treballs guanyadors del pro-

grama pedagògic “Treballem amb
l’Art”, que el museu impulsa de la mà
de l’alumnat d’educació infantil i primària dels centres de les comarques tarragonines. En el cas de La Portalada, els
protagonistes són els alumnes de 4t de
primària amb la seva creació “Un mar de

fang”, que va néixer arran d’una activitat que els estudiants van dur a terme el
curs passat amb aquest material a partir
del qual van elaborar aquesta peça artística que ara ha estat seleccionada. /
Foto: La Portalada •

de BASE, www.base.cat, o en qualsevol de les 39 oficines repartides pel territori. Cada contribuent decidirà quins
tributs li interessa agrupar, encara que
es tracti d’obligacions emeses des de
diferents ajuntaments. El Compte de
Pagament Personalitzat inclou l’impost
sobre béns immobles (IBI), l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
i l’impost sobre activitats econòmiques
(IAE), així com les taxes de venciment
periòdic de caràcter col·lectiu (guals,
recollida d’escombraries, etc.), excepte la taxa pel subministrament d’aigua.

En el cas d’Altafulla, la seu s’ubica al
número 7 de la plaça Martí Royo, i obre
les portes a la ciutadania de 9 a 14 hores. El telèfon d’atenció al públic és el
977 65 61 09.

Breus
Compte de pagament
personalitzat dels tributs
Per tercer any consecutiu, BASE-Gestió d’Ingressos, organisme autònom de
la Diputació de Tarragona, ofereix als
contribuents el Compte de Pagament
Personalitzat, una eina que permet
agrupar diferents tributs municipals en
un compte comú i fragmentar-ne el pagament en nou mensualitats sense interessos. Els ciutadans i empreses interessats de sol·licitar aquest servei de
cara a l’any 2020 poden fer-ho fins al
31 de desembre via telemàtica a la web

Altafulla forma part del
Consell de la marca Costa
Daurada
Coincidint amb un nou mandat municipal, el Consell de la marca Costa Daurada, depenent del Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona, s’ha constituït de nou. Altafulla, representada pel

seu coalcalde Jordi Molinera, és un dels
municipis escollits pel nou Consell de
marca Costa Daurada, d’entre una vintena d’ajuntaments que tenen oficina de
turisme o patronat de turisme. Es tracta
d’un òrgan assessor amb representació
dels màxims agents públics i privats de
la Costa Daurada. El configuren representants del sector turístic tant públic
-diputació, consells comarcals i ajuntaments- com privat -empresaris turístics
de restauració, allotjament, intermediació, entre d’altres. •
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Educació reparteix 9.000 € en
subvencions a les Ampes

L

a regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçala
l’edil Gemma Maymó, ha atorgat
un total de 9.000 € en subvencions a les
associacions de mares i pares d’alumnes dels sis centres educatius d’Altafulla com són les escoles La Portalada i El
Roquissar, l’Institut d’Altafulla, les llars
d’infants municipals Francesc Blanch i
Hort de Pau i l’Escola Municipal de Música per a l’exercici 2019.
Aquestes ajudes beneficiaran un
total de 1.454 alumnes d’Altafulla, que
fixa una subvenció de 750 € per centre, i
una ràtio de 3,09 € per alumne d’un total

de 4.500 €; i una altra de variable, els
4.500 € restants, en funció dels alumnes
de cada centre i del projecte educatiu a
desenvolupar, entre d’altres factors.
Aquest procediment, basat en criteris objectius i consensuats amb els
representants de mares i pares d’alumnes, garanteix una màxima transparència, al mateix temps que avala una
cura en la gestió dels diners públics. En
aquest sentit, per cobrar la subvenció,
primer s’ha d’haver justificat l’ajuda concedida l’any anterior
D’aquesta manera, les subvencions
queden de la següent manera:

AMPA

Projecte

Alumnes

IES Altafulla

Sistema de recàrrega i emmagatzematge de portàtils i tauletes

564

2.492,76

CEIP La Portalada

Instal·lació ventiladors i millora dels patis de cicle superior

419

2.044,71

CEIP El Roquissar

Millora del pati com a espai d’oportunitats educatives 2

215

1.414,35

Llar d’infants Francesc Blanch

Nous espais de joc: la cabana, túnel, racó del joc simbòlic

38

874,56

Llar d’infants Hort de Pau

Projecte “Petits amb molt d’art”

52

910,68

AMPA Escola de Música

Tallers i trobades

166

1.262,94

TOTAL

Balanç del Centre d’Estudis

E

Itinerari guiat per localitzar les postals de Roisin amb l’activitat “Com era Altafulla fa 100
anys?”, organitzada pel Centre d’Estudis.

l Centre d’Estudis d’Altafulla tanca,
satisfet, l’any 2019. Satisfet per les
activitats realitzades i molt satisfet per
les moltes i desinteressades col·laboracions rebudes; pel ressò de les seves
propostes i activitats i, lògicament, per
la resposta dels habitants d’Altafulla i
de les institucions. Sembla evident que
l’activitat que ha generat més moviment
ha estat la celebració de “Martí’70”, en
record del ceramista Martí Royo.
Certament és la més visible per la
diversitat d’actes que ha comportat,
però n’hi ha hagut moltes més: Excursions a Mas Miró —Montroig—, Holanda, Solsona i Escornalbou; el Memorial
Dr. Manel Chiva, cicles de conferències
sobre la Memòria Històrica de la Guerra
Civil a Catalunya, xerrades sobre genealogia, la Guerra del Francès, l’aigua o
el canvi climàtic. Participem en les activitats de l’Institut Ramon Muntaner, la
Coordinadora de Centres d’Estudis de
Parla Catalana i organismes similars.

Des d’aquest estiu, les publicacions
del Centre d’Estudis estan consultables a Internet a través del Dialnet.
S’ha anat ampliant tant la biblioteca
com el fons fotogràfic i s’han fet més de
cinc mil digitalitzacions de fons documentals. S’han atès visites i consultes,
al local, o bé, per correu electrònic. S’ha
posat en marxa el projecte Altapèdia, la
Viquipèdia d’Altafulla, i s’ha participat a la
Fira de sant Jordi i a la d’Artesans; hem
muntat exposicions i hem tret dos llibres:
l’Estudis Altafullencs 43 i l’Oliverot 24 (a
més de les publicacions relacionades
amb Martí’70). Aquests dies apareixerà
la nadala “Altafulla fa cent anys”, amb
què es felicita els socis des de 1981...
Per la gent que som, estem contents,
però... som pocs, i hi ha feina a fer... Necessitem més socis i més persones a
col·laborar. Però d’això, si us sembla bé,
ja en parlarem properament. Bon Nadal a
la comunitat altafullenca de dins i de fora
i un 2020 actiu, d’implicació, solidari. •

Subvenció €

9.000

977 65 61 09

Correus

977 65 18 16

Oficina d’Ocupació

977 65 14 26

Policia Local
Marquès de Tamarit, 16

977 65 02 80

Guàrdia Civil

062

MOSSOS D’ESQUADRA

112

Bombers (Tarragona)

085
977 22 00 80
977 54 70 80

Ambulàncies (centraleta)

977 25 25 25

Consultori de Salut
Mainada, 2A

977 65 60 07

Urgències CAP Torredembarra

977 64 38 01

Aigües d’Altafulla
(servei 24 hores)

977 65 16 76
900 194 998

Emergències

112

Farmàcia Susana Domingo
Les Escoles, 3 (poble)

977 65 04 97

Farmàcia ALTAFULLA MAR
Plaça dels Vents, 5

977 65 24 20

URGÈNCIES DENTALS CASTELLANI

977 65 14 33

OficinA de Turisme
Plaça dels Vents, s/n

977 65 14 26

Centre de Salut
Atenció al públic (977 65 60 07):
De dilluns a divendres (matí): de 8 a 13 h
Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
Pediatria I INFERMERIA PEDIÀTRICA:
Dilluns/tarda i dimecres/matí
Dra. CARME RIQUELME / INF. MÍRIAM VADILLO
INFERMERIA TARDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
Horaris de consultes
INF. MIQUEL RIUS: De DL a DV (matins)
Dra. ESTHER MUR: DL, DM, DJ i DV (matins)
			
Dimecres a les tardes
Dra. CAROLINA ROBADO: Dilluns a les tardes
			
DM, DX, DJ i DV (matins)
Urgències: CAP DE TORREDEMBARRA 977 64 38 01

977 65 10 85

Servei de transport per a la gent gran

Escola La Portalada
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

ANADA

ESCOLA ROQUISSAR

AULA DE FORMACIÓ ALDARA
Escola d’Adults

10,25

Carrer dels Munts

977 65 19 69

10,35

Mirador dels Munts

IES ALTAFULLA

977 65 16 62

10,45

Carrer de Santa Marta

Llar d’Infants F. Blanch
Mainada, 2B

977 65 60 31

10,55

Via Augusta/Plaça dels Vents

Llar d’Infants Hort de Pau
Cabana, 2

977 65 21 20

11,00

Carrer de les Esplanes

11,10

Carrer de la Bassa

Esplai de la Gent Gran
C. de Les Bruixes s/n

977 65 21 32

11,20

Ronda d’Altafulla/Carrer de la Cadernera

Biblioteca Municipal
Carrer Vinyet, 1. Baixos

977 65 11 76
608 58 95 30

11,25

Eroski

Centre d’Estudis d’Altafulla
Escoles, 10

977 65 09 12

CENTRE OBERT

977 65 06 90
648 54 62 72

Pavelló poliesportiu

977 65 15 71

Escola de Música (migdies)
De l’Hostal, a la Violeta

977 65 20 60

Casal La Violeta
Carrer de l’Hostal, 11

977 65 00 83

Punt d’Informació Juvenil
Era de l’Esteve

977 65 24 68

Alberg Juvenil ‘Casa Gran’
Placeta, 12

977 65 07 79

Piscina Municipal
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

Club Marítim

977 65 02 63

Parròquia S. Martí

977 65 01 58

Estació de Servei

977 65 22 54

Taxis (J. Gabarró)

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

ALTAFULLA RÀDIO

977 65 29 23

Autocars Penedès

977 66 08 21

Informació RENFE

902 24 02 02

Tanatori de Torredembarra

900 50 67 12

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

655 48 61 15

JUTGE DE PAU

977 65 20 17

Veterinaris (d’urgències)

977 65 29 08
627 56 39 39
629 71 15 90

Protecció Civil
CÀRITAS PARROQUIAL

977 65 15 89
648 14 57 56
629 55 79 45

12,25

Eroski

12,30

Ronda d’Altafulla/Carrer de la Cadernera

12,40

Carrer de la Bassa

12,50

Carrer de les Esplanes

12,55

Via Augusta/Plaça dels Vents

13,05

Carrer de Santa Marta

13,15

Mirador dels Munts

13,25

Carrer dels Munts

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al
TeL. 977 65 00 08 (Re g id o ria d ’Acció So cial i Ciu tad an ia )

Deixalleria de Torredembarra
De dimarts a dijous:
Dissabte:
Diumenge:

• Parades a Pl. Imperial Tàrraco, Pau Casals, St. Francesc, Rambla
Vella, Balcó, Miracle, Beneficència, Via Augusta, Tuset, Arrabassada,
Savinosa, Cala Romana, Tennis, Mediterrani, Platja Llarga, Mas Rabassa,
El Pont, Montsià, Osona, La Mora, Conca de Barbera, Blauet, Esquirol,
Guineu, Castell de Tamarit, Tamarit, Aiguamolls del Gaià i Ferran

Pl. Imperial
Tàrraco

Aiguamolls
del Gaià

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

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

Aiguamolls
del Gaià

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

De 09 a 13 h i de 15 a 18 h
De 10 a 13 h i de 15 a 18 h
De 10 a 13 h

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

Pol. Ind. ’Roques Planes’ - Tel: 977 64 58 19

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

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

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

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

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

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

Altf/Bcn
06.02
07.06
07.29
07.57
08.08
09.04
09.34
10.29
11.33
12.28
12.33
13.34
14.35
15.03
15.20
16.37
17.06
17.37
18.34
19.06
20.06
20.34
21.05
21.47

AUTOCARS
Període temporada baixa
(del 2 de novembre al 30 d’abril)

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Horaris:

Farmàcia Susana Domingo

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

Farmàcia Altafulla Mar

De dilluns a divendres: De 9 a 14h, i de 17 a 20.30h
De dissabte a diumenge: De 9 a 14h
A partir de les 20.30 h, consulteu les farmàcies de guàrdia
de Torredembarra
A més: www.coft.org/guardies/ext/
Cogul: 977640003 - C/ Antonio Roig, 14
Arasa: 977642704 - C/ Verge Montserrat, 4
Miró: 977640735 - C/ Pere Badia, 55
Escudé: 977130735 - C/ Filadors, 6-8
Sant Jordi: 977642750 - Av. Sant Jordi, 19-21
Miramar: 977642022 – C/ Oreneta, 2

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

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

Altf/Tgn
07.00
07.23
07.36
08.34
09.01
10.02
10.30
10.39
10.58
12.26
12.58
13.54
14.00
14.32
15.01
15.31
15.58
16.11
16.31
17.01
18.00
18.32
18.59
19.29
20.05
20.26
20.30
21.02
21.31
22.01
22.34

Altafulla / Bcn
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 09.05 h
Dissabtes feiners: 10.15 h
Diumenges i festius: 18.00 h
Bcn / Altafulla
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 15.30 h
Dissabtes feiners: 21.15 h
Diumenges i festius:
No hi ha servei
Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

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

Altafulla
/ Tarragona

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

Pl. Imperial
Tàrraco

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

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

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

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

Imperial
Tarraco
23:55
01:30
03:00

04:58

05:00

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

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

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

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

AUTOBUSOS

RENFE

TORNADA

Autobusos
nocturns

L12

Altafulla - Tarragona

Recaptació Municipal (Ajunt.)

Transports

Tarragona - Altafulla

977 65 00 08

• Serveis Socials · Atenció al públic
Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
Educador Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
• Biblioteca Municipal D’ALTAFULLA
C. Vinyet, 1. Baixos - De dilluns a divendres, de 10 a 13h,
i de 16 a 20h
• Oficina de Correus (C. Marquès de Tamarit, 16)
De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30 h
Dissabtes, de 9:30 a 11:00 h
• Aigües d’Altafulla (C. Vinyet, 1 · Local 1)
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
• Recollida de Mobles i Andròmines
Comunicació prèvia a l’Ajuntament d’Altafulla 977 65 00 08

Feiners

Ajuntament (Plaça del Pou, 1)

v

Serveis Municipals

Dissabtes

(

Diumenges i festius

TELÈFONS I ADREÇES

De dilluns a divendres feiners
Trdb
6:20
7:05
7:20
7:40
7:55
8:20
8:40
9:00
9:15
9:45
10:15
10:45
11:15
12:15
12:40
13:10
13:40
14:15
15:15
16:20
16:45
17:15
18:20
19:15
20:15
21:45

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

Tgn
6:40
7:30
7:50
8:05
8:20
8:50
9:05
9:25
9:40
10:10
10:40
11:10
11:40
12:40
13:05
14:05
14:05
14:40
15:40
16:45
17:10
17:40
18:45
19:45
20:40
22:10

Tgn
6:50
7:35
8:35
9:10
9:45
10:10
11:45
12:20
12:45
13:15
13:45
14:10
14:20
14:45
15:10
15:15
16:15
17:25
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
21:10
22:25

Altf
7:10
7:55
8:50
9:30
10:05
10:32
12:05
12:40
13:05
13:35
14:05
14:30
14:40
15:05
15:30
15:40
16:37
17:45
18:05
18:35
19:05
19:35
20:05
20:35
21:32
22:45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dissabtes feiners

Diumenges i festius

BASE. Horaris d’atenció de 9 h a 14 h
Dilluns i dijous

De dilluns a divendres

Altafulla

Torredembarra

Oficina Plaça Martí Royo

Oficina Carrer Muralla

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

25 °C

dia 2

Mitjana mensual temp. màx.

17,4 °C

Temperatura mínima

1,5°C

dia 19

Mitjana mensual temp. mín.

6,7 °C

Jo se p Mu n tad e s i Jo se p Maria Au le s

Pluja màxima

12 mm

dia 13

Total pluja recollida

30,8 mm

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

OBSERVADORS: Jo an Vive s , Llu ís Bru llas , Jo rd i Cu scó

La contra

Orion Leim: “Els meus
inicis van començar
fent el gamberro”
Nascut a Barcelona el 1988, Isaac Muñoz va
traslladar-se a Altafulla quan tenia sis anys.
Tot i aquest canvi, van ser els carrers del barri
de la Torrassa de l’Hospitalet de Llobregat els
que van començar a crear l’artista que és avui
dia i que ha passat de pintar grafits a dibuixar
alguns dels murals més representatius del Baix
Gaià. La seva firma, Orion Leim.
D’on surt el sobrenom d’Orion Leim?
Per pintar al carrer t’has de buscar un àlies
perquè no t’identifiquin amb el teu nom. Vaig començar a moure’m en aquest món entre el 1999
i el 2000, fins que va passar a ser el meu únic
món. He de dir que entre molts de nosaltres,
que ens coneixem des de fa anys, encara no
sabem com ens diem!

“Algunes vegades m’he
negat a fer feines perquè em
demanaven coses incoherents”

ser un referent per a mi. Després, a Barcelona,
al barri de la Torrassa, un barri humil de l’Hospitalet de Llobregat, contemplava molts murals
mentre passejava, que em despertaven la meva
inquietud sobre aquest món.

criteri és més visual que abans. Quan em deien
que havia de fer una cosa, jo la feia tal com em
marcaven. Ara em diuen la idea i jo la trasllado
a la paret a la meva manera, sempre tenint en
compte que és una feina.

I alguna vegada vas tenir algun problema
amb la policia?
Jo corria molt (riu), però una vegada sí que ens
van enxampar, a mi i a un company, a la via del
pont entre Torredembarra i Altafulla. Un dels
policies es va espantar i ens va apuntar amb la
pistola, però al final no va passar res perquè van
veure que érem menors. Els policies ja recitaven
el nostre DNI de memòria. Jo sempre ho havia
normalitzat perquè era conscient que no feia res
dolent, tot i que ràpidament vaig aprendre que
les parets són de la gent i que sovint perjudicaves a algú que no tenia culpa de res.

Quant a Altafulla, quin és l’encàrrec amb
què t’has sentit més realitzat?
Gaudeixo més quan faig un mural. El del Jocs
Mediterranis a La Portalada em va agradar bastant perquè vaig tenir molta llibertat. L’últim que
he fet de les dones treballadores també, pel fet
de tractar-se de pintura clàssica. A Torredembarra em van encarregar que fes un mural al pas a
nivell que hi ha al costat de l’Església de Baix a
Mar. Vaig proposar fer un homenatge al barri marítim. Els veïns van quedar contents perquè van
ser partícips. En les imatges que em quedaven
borroses em deien: “Aquí posa això” o “aquesta
barca és de tal persona”. És un orgull que la gent
passi per davant i em digui “aquest és el meu
avi”. I algunes vegades m’he negat a fer feines
perquè em demanaven coses incoherents.

On t’has format?
He sigut molt autodidacta. És cert que fa quatre
anys em vaig apuntar a fer il·lustració a l’Escola
Joso, i ho compaginava amb una altra escola, la
FemArt, mentre que els caps de setmana anava
a l’Atelier de Tarragona a treballar un vessant
més clàssic. A partir d’aquí, he investigat molt
per internet, sobretot a Youtube.

“Puc estar dues setmanes
pintant entre vuit i dotze hores, i
dues setmanes que no pinto res”
Com es va transformar la teva afició en la
teva professió?
Va ser gradual i casual. Em va agradar molt el
món del grafit, i una vegada ja era dins, vaig
intentar superar-me a mi mateix. Normalment,
quan comences et dediques a les lletres. Després, per combinar amb els murals, vaig començar a fer personatges i això em va empènyer a
una pintura més figurativa. Un dia, una comunitat
de veïns em va encarregar una feina (pagada
per l’Ajuntament) i allò va ajudar a fer que la gent
veiés que podia fer alguna cosa més que no una
estètica de grafit.

Quan va començar Isaac Muñoz a convertirse en Orion Leim?
Els meus inicis van ser fent el gamberro l’any
1999. Aquí no pintava ningú. A Tarragona vaig
conèixer el món del hip-hop, fins que un dia un
company que ja pintava em va convidar a anar
a Barcelona de nit. Em van sobrar uns esprais
i vaig anar a pintar a Tamarit, al pont de ferro.
Van començar a passar els dies, els mesos i els
anys, fins que em vaig adonar que feia sis anys
que pintava sol en el mateix lloc. Després vaig
conèixer gent de Barcelona amb més experiència que jo i en poc temps, vaig avançar el que
no havia avançat en cinc anys.

Com a artista, has arribat al teu sostre?
Estic començant. Estic estudiant, a la meva manera. Potser sí que hi ha una evolució des que
vaig començar, però encara no arribo al nivell de
molts altres artistes. Tampoc he trobat cap obra
pròpia que m’identifiqui i encara l’estic buscant.
Amb les feines he adquirit molta metodologia i
recursos, i tinc un popurri al cap que ja no sé ni
el que m’agrada. Per tant, no. Ni molt menys he
arribat a la meitat del camí.
Aficions?
Faig de tot. No creguis que la feina m’ocupa les
24 hores del dia. Sóc bastant dropo en aquest
sentit, i segurament em falta més disciplina.
Sovint funciono per impulsos. Puc estar dues
setmanes pintant entre vuit i dotze hores, i dues
setmanes que no pinto res.

Ho havies imaginat mai?
Quan de petit em preguntaven què volia ser de
gran, mai vaig dir ni que volia ser pintor de quadres ni artista. Va ser una casualitat. De fet, els
pintors de grafit no ens vinculem amb l’art. És
cert que ara, si ho veus des de fora, sí que hi ha
un vincle. En el meu cas, em vaig obsessionar
molt amb el grafit, i això em va endinsar al món
artístic, i ara suposo que és normal que em vinculin més amb els artistes que amb els pintors
de grafit.

Vas ser un dels impulsors del grafit al Baix
Gaià...
Quan era més jove, ja hi havia alguns tocs de
grafit. Hi havia un noi que firmava amb el sobrenom de Tzer, que tot i no haver-lo conegut, va

A banda de murals, quines altres coses fas?
Els murals són la meva feina, però també faig
exposicions. Ara he començat a endinsar-me en
la pintura a l’oli, i estic molt content perquè és un
medi més salvatge amb el qual em sento identificat. Fins ara només havia pintat amb pintura acrílica, que és més ràpida. El grafit és un món molt
extens i purista. Jo feia 20 anys que pintava, i em
van sorgir certes inquietuds que em van empènyer a deixar de pintar amb esprai per fer-ho amb
brotxa. Això li donava a l’obra un matís en el qual
es reflectia la meva manera de pintar. Tot això em
va portar a investigar i estudiar la pintura clàssica,
que m’ha portat al que estic fent ara.

Has realitzat molts encàrrecs al Baix Gaià,
sobretot d’ajuntaments...
No em faré ric, però puc viure, que ja és molt!
Suposo que és una proposta innovadora per
ells. Crec que cada vegada s’entén més la meva
manera de pintar, tot i que el fet de realitzar
aquests murals en gran format impressiona molt
més que una paret plena de quadres. El meu

Tens algun treball entre mans ara mateix?
Estic en diversos projectes. A més, estic pendent
d’un gran projecte a Tarragona en el qual haurem
de dibuixar als déus romans en dues façanes de
20 metres. Ho faré amb un company, que va ser
professor meu durant una temporada.

“Altafulla sempre ha estat molt
artística, amb gent molt creativa
i amb molt de talent”
També formes part del Cercle Artístic
d’Altafulla...
Jo no participo molt per la feina que tinc, tot i que
m’agradaria anar-hi més sovint. És bonic reunir-te
en un mateix espai amb gent que té les mateixes
inquietuds que tu i que es barregin estils tan diferents. Altafulla sempre ha estat molt artística, amb
gent molt creativa i amb molt de talent.

Marc Pérez

