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ui més recicla menys paga, o altrament dit, qui menys recicla
més paga en la taxa municipal de la brossa. Aquesta és una de
les premisses que recull l’equip de govern de l’Ajuntament d’Altafulla
a l’hora de premiar o castigar qui no faci un bon ús de les illes de
contenidors. La proposta té un doble objectiu: per una banda, reduir
al màxim imatges d’acumulació de residus als voltants de les illes de
contenidors en què, en moltes ocasions, correspondria deixar-los
a la Deixalleria comarcal situada a Torredembarra; i per una altra
banda, complir amb la legislació europea que vol arribar al 50 % de
recollida selectiva aquest 2020, una xifra molt allunyada encara de la
realitat de moltes poblacions catalanes com la d’Altafulla. Per fer-ho,
es premiarà a aquella ciutadania que faci aportacions a la deixalleria
amb un mínim de cinc a l’any.

Des de l’equip de govern s’ha deixat clar que aquella població que no
pugui desplaçar-se fins a l’equipament supramunicipal pot fer servir el
servei de recollida de voluminosos de l’Ajuntament sol·licitant-lo prèviament. Les dades de 2019 demostren que les entrades a la deixalleria
de Torredembarra per part de veïns i veïnes d’Altafulla ha superat les
2.000, que no són poques. Aquesta voluntat va en la línia de la taxa
justa que va tirar endavant l’Agència Catalana de Residus (ACR) i que,
en paraules del seu director, Josep Maria Tost, “la clau és la individualització de la taxa”. Tost assenyala que el “voluntarisme de reciclar ha
arribat a un límit a Catalunya” i que ara “l’estímul econòmic és la clau”.
Com podem premiar el que ho fa bé i castigar el que no? El director
de l’ACR és clar: “Amb la individualització.” És evident que es tracta d’una mesura que agradarà o no agradarà però el denominador
comú que ens uneix a totes i tots és que no volem veure més imatges
que embruten el nom d’Altafulla en tots els sentits. •
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ON POTS TROBAR LA “PLAÇA DEL POU”?
La “Plaça del Pou” es distribueix a l’Ajuntament,
Altafulla Ràdio, Consultori Mèdic, Llar d’Infants Hort de
Pau, Esplai de la Gent Gran, Biblioteca Municipal, Forn
Nogués, Gelateria La Perla, Forns Martí (Ronda, carrer Martí
d’Ardenya i barri marítim), Farmàcia Altafulla Mar, 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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Altafulla, destinació turística itinerant del
‘Grand Tour de Catalunya’

ltafulla és una de les destinacions turístiques
itinerants que forma part de la ruta circular
‘Grand Tour de Catalunya’, que ha impulsat
el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, a través de l’Agència Catalana de Turisme
(ACT).
Aquest mes de setembre s’ha dut a terme el llançament d’aquest producte en el mercat català i, a la resta
de mercats prioritaris, serà a principis de l’any vinent.
Es tracta d’una ruta circular per conèixer els seus principals atractius patrimonials i naturals amb vehicle per
descobrir i gaudir de Catalunya de nord a sud i d’est a
oest en tretze dies.
Aquesta proposta inclou punts de visita de tipus cultural, natural i enogastronòmic que un no pot deixar de
visitar si es desplaça a la destinació. Alhora, s’aprofiten aquests atractius per promocionar experiències
menys conegudes però igualment interessants.
En total, el Grand Tour de Catalunya ofereix més de
400 propostes d’activitats repartides al llarg de 2.000
quilòmetres de ruta que cadascú podrà fer al seu ritme.
Itinerari 6: Terrassa - Reus
Altafulla és un dels set municipis a visitar en l’itinerari 6 que abraça les comarques del Vallès Occidental,
Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Tarragonès i el Baix
Camp. Concretament, la visita a Altafulla és la posterior a
la de Vilafranca del Penedès i l’anterior a la de Tarragona.
S’hi destaca el Castell dels Montserrat, molt ben restaurat, la Vila Closa amb les restes de muralla, portals,
torres, merlets, l’església de St. Martí, els carrers, les placetes, i les raconades que en fan un conjunt medieval
harmoniós i captivador; el Passeig de Botigues de Mar,

que provenen dels magatzems dels pescadors del segle
XVIII, i la Vil·la romana dels Munts, jaciment notable de
Catalunya declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO.
La regidora de Turisme de l’Ajuntament d’Altafulla,
Natalia Sanz, ha remarcat que “és un projecte que encaixa perfectament amb la idea del turisme de proximitat que aquest estiu hem viscut, però alhora també

que promou el coneixement del territori, potencia els
productes de proximitat i el respecte pel medi ambient”.
Natalia Sanz ha recordat que “Altafulla se sent molt
identificada amb aquesta proposta perquè representa
el model turístic sostenible que volem pel futur de la
nostra vila: un turisme divers i de qualitat, apte per descobrir la nostra destinació durant tot l’any”. •

Tarraco Viva torna al municipi els
propers dies 11 i 12 d’octubre

A

ltafulla tornarà a ser un dels escenaris de Tarraco Viva, el festival romà
de Tarragona. El certamen s’havia de
celebrar al maig però la pandèmia ho va
impedir. Finalment, es realitzarà de l’11 al
18 d’octubre, i ho farà amb una programació que recull 184 actes, un terç dels
quals seran en format digital i audiovisual
per seguir a través de les xarxes.
D’aquests, dues propostes es desenvoluparan a Altafulla. Per una banda, la
Pallissa de l’Era del Senyor serà l’escenari, el proper diumenge 11 d’octubre, de la
recreació històrica ‘Plebs. La vida de
la gent corrent a l’antiga Roma’, que
anirà a càrrec de l’Associació Projecte
Phoenix. Tindrà una durada de 45 minuts
i començarà a les 17:00 hores.
L’Associació Projecte Phoenix és
un grup d’afeccionats a la història de
l’antiga Roma que, a través de reconstruccions fidedignes de vestuari, mobiliari

i altres elements de la cultura i civilització
romana, pretén apropar aquell període
històric al públic actual.
I per una altra banda, el Centre
d’Entitats acollirà, l’endemà dilluns
12 d’octubre, la conferència ‘Vil·les
romanes. Refugi dels poderosos’, que
anirà a càrrec del prestigiós arqueòleg Joaquín Ruiz de Arbulo. Tindrà una durada
de 60 minuts i començarà a les 12:00 hores del migdia.
Joaquín Ruiz de Arbulo (Tudela,
1955) és expert en arqueologia urbana.
Ha investigat en profunditat les ciutats
romanes d’Empúries i Tarragona, i també
ha treballat a Roma, Ostia Antica i Pompeia. És una de les veus més rellevants
sobre la divulgació històrica romana, i va
ser un dels científics que va participar en
la candidatura tècnica perquè la Tarragona romana fora Patrimoni Mundial de la
Humanitat per la UNESO.

Les dues propostes se centraran en
com vivia la gent a l’Antiga Roma i especialment com afrontaven els romans
situacions crítiques com la pandèmia que estem vivint en l’actualitat.
Per assistir a qualsevol dels dos actes, cal fer reserva prèvia a l’Oficina

de Turisme d’Altafulla, o bé, enviant un
correu electrònic a nbarba@altafulla.
altanet.org amb la finalitat de mantenir les mesures de seguretat per la Covid-19. És obligatori l’ús de mascareta i
de gel hidroalcohòlic. •

Breus
Es reprenen les visites guiades al Castell
dels Montserrat
El passat 26 de setembre, la regidoria de Turisme va
reprendre les visites al Castell dels Montserrat d’Altafulla. La visita, amb una durada d’uns 30 minuts,

es realitza el primer dimarts i l’últim dissabte de cada
mes, a excepció de la Setmana Santa i l’estiu períodes en què resideix la família propietària. Recorre el
jardí de davant de la façana nord, els espais comuns
de la planta baixa del pati d’armes, l’escala entre
planta baixa i planta primera i el replà de l’escala amb

galeria renaixentista ubicat a la planta primera. La visita s’ha de reservar prèviament a l’Oficina de Turisme
al telèfon 977651426 o per correu electrònic a nbarba@altafulla.altanet.org. L’aforament està limitat a 15
persones. Tant ha estat l’èxit que s’estan programant
visites pel mes de desembre. •

4

E

El ple

Plaça del Pou / núm. 214 / octubre 2020

Carme Vives, nova Jutgessa de Pau d’Altafulla

l Ple municipal va aprovar per unanimitat, el passat 28 de setembre,
el nomenament de la veïna Carme Vives Relats com a nova Jutgessa
de Pau titular d’Altafulla per al període
2020-2024. Vives, que va ser regidora de l’Ajuntament d’Altafulla durant 12
anys —quatre a l’oposició en el mandat
de 1995-1998, i vuit anys amb responsabilitats als governs de 1999 al 2007,
va venir a viure al municipi el 1974 on

des d’aquell any i fins el 1980 en va ser
la infermera principal quan la vila rondava
els 850 habitants. També va formar part
de l’AMPA de la Portalada, de 1985 al
1987.
És professora emèrita a la Universitat Rovira i Virgili on ha impartit classes
a la Facultat d’Infermeria, i a Altafulla,
ha estat membre activa de la Comissió
de Festes i del Consell de Participació
Ciutadana. En la vessant més solidària,

és la presidenta de Càritas Altafulla, i
participa activament en el Banc d’Aliments i en la Festa Gastronòmica de les
Cultures. L’any 2015 va ser la pregonera de la Festa Major de Sant Martí on
va recordar el seu pas per l’Ajuntament,
la seva arribada com la infermera del
poble i la seva vida amb l’artista Martí
Royo amb qui va formar una família amb
dues filles. Carme Vives relleva així a Pilar Pascual. •

Rebutgen la decisió del Tribunal Suprem
d’inhabilitació del president de la Generalitat

L

a majoria del Ple,
amb els vots favorables de l’EINA,
Junts i el regidor Jaume Sànchez (AA),
l’abstenció del PSC i
Ara Altafulla, i els vots
contraris dels tres regidors restants d’Alternativa, van aprovar
la moció que va presentar
l’EINA-ERC
per a rebutjar la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació Una hora abans del Ple, un centenar de persones es van concentrar a la plaça del Pou en
rebuig a la inhabilitació del president de la Generalitat. / Foto: A.J.
del president de la
Generalitat de Catalunya, Quim Torra. La
proposta denuncia que “un cop més la justícia fa política i es situa per damunt de la democràcia”.
En aquest sentit, el redactat manifesta que “només entenem un Estat que garanteixi la separació de
poders i que respecti i asseguri els principis bàsics d’aquest ordre social”, i segueix: “Exigim el respecte
absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes les persones sense discriminació per les
seves condicions personals, socials, econòmiques, polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és
un d’aquests Drets Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les maneres”.
En aquesta mateixa línia, la moció condemna “la repressió contra el moviment independentista”, demana “una justícia justa, ponderada i equilibrada”, i rebutja “fermament la sentència del Tribunal Suprem
que inhabilita al 131è. President de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap
delicte i que estan emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i desproporcionada que deriva de la instrumentalització de diverses institucions de l’estat, com en aquest cas la
Junta Electoral Central. Així mateix, expressem la total solidaritat cap al president Torra que ha patit dos
processos judicials injustos per defensar des de la màxima institució del nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat dels presos i dels exiliats i el dret d’autodeterminació.” •

L

Carme Vives en una foto recent als estudis
d’Altafulla Ràdio. / Foto: E.V.

Unanimitat del Ple en una moció en
solidaritat amb la República Nagorno
Karabakh

a República de Nagorno Karabakh, és un territori compost
per un 95% de població de cultura armènia, que per vicissituds de la història i interessos geoestratègics diferents de
la seva població, va quedar enclavat dins de la República de
l’Azerbaidjan, de cultura turcmana. Això va provocar un llarg
conflicte entre Nagorno-Karabakh i Azerbaidjan que ha perdurat al llarg de tot el segle XX. El passat 27 de setembre de
2020, l’Azerbaidjan va iniciar un atac unilateral sense precedents al llarg de tot el perímetre de la línia de contacte amb
Nagorno-Karabakh. Aquest atac ha causat morts i ferits de
diversa consideració.
Per això, Ara Altafulla i l’EINA-ERC van presentar una moció en el passat ple que es va aprovar per unanimitat de tots
els grups en què, a banda de mostrar la profunda preocupació
per la ruptura de l’alto el foc, per part de l’Azerbaidjan, en vigor
des de 2016 a Nagorno Karabakh i expressar el seu dolor per
les víctimes que aquest atac ha causat en les dues parts en
conflicte, sol·liciten que es desbloquegi el mecanisme internacional de detecció de violacions de l’alto al foc proposat repetidament pels copresidents del grup de Minsk des del 2012.
A la vegada, rebutgen la utilització de la força per a la resolució de qualsevol conflicte territorial, que han de ser resolts
mitjançant el respecte a la voluntat majoritària de les poblacions afectades i el diàleg en el marc del Dret a l’Autodeterminació dels Pobles, que s’ha d’expressar de manera democràtica
i sense coaccions de cap mena. Al mateix temps, l’Ajuntament d’Altafulla fa una crida a les parts a prendre les mesures
pràctiques necessàries per cessar immediatament les accions
militars i retirar les tropes a les posicions anteriors al 27 de
setembre de 2020. La proposta també se solidaritza amb tots
els veïns i veïnes d’Altafulla naturals de Nagorno Karabakh. •
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l Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va aprovar, amb els vots favorables de la majoria
del govern (EINA-ERC, PSC i Ara Altafulla) i els vots contraris d’Alternativa Altafulla
i Junts per Altafulla, la congelació de la majoria d’ordenances fiscals per a l’exercici 2021.
D’aquesta manera, la principal ordenança fiscal que regula l’Impost de Béns Immobles (IBI)
mantindrà el tipus de gravamen del 0,88% en
els béns immobles de naturalesa urbana. Tindran una bonificació del 20% de la quota
íntegra les famílies nombroses que acreditin
aquesta condició.
D’altra banda, s’aplicarà un recàrrec del
50% de la quota líquida de l’impost als immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent en què es
provi que en l’habitatge no hi consti cap persona empadronada en els dos darrers anys,
comptats des del 31 de desembre de l’any en
curs, entre d’altres condicions. Podeu veure les
condicions que s’han de complir en el gràfic
perquè s’apliqui aquest recàrrec.
El Ple també va aprovar l’ordenança fiscal
que regula la recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans, i que s’ha actualitzat amb un lleuger augment del 10 % arran de
l’augment del cost del servei prestat pel Consell Comarcal del Tarragonès. Amb tot, l’Ajuntament d’Altafulla bonificarà aquella ciutadania
que faci ús de la deixalleria comarcal que s’ubica a Torredembarra i que podria beneficiar-se
d’una reducció d’un màxim d’un 15% en el
rebut de la brossa de l’any següent.
A tall d’exemple, si una casa, pis o apartament fa més de sis aportacions a la deixalleria pagarà 123,47 € a l’any, però si no fa cap
aportació, en pagarà 145,26 €. S’ha de tenir
en compte que el que s’ha pagat aquest 2020
ha estat una quota de 132,50 €, per tant, si es
recicla, el rebut podrà reduir-se fins a un màxim
del 15%. D’aquesta manera, segons va explicar la coalcaldessa Alba Muntadas i regidora de
Serveis, “es premia al comportament del ciutadà que fa un ús correcte dels contenidors i de
la deixalleria”.
Cal destacar que durant l’exercici de 2019,
la deixalleria comarcal de Torredembarra va registrar un total de 2.637 entrades provinents
d’Altafulla; 1.614 de particulars, 1.005 d’empreses, i 18 de l’Ajuntament.
Una altra de les novetats d’aquesta ordenança és l’actualització de la taxa per als habitatges d’ús turístic, que deixen de fiscalitzar
com a ús residencial per passar a contribuir
tributàriament com a pisos amb activitat econòmica.
Quant a l’ordenança que regula l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO),
s’introdueix una bonificació de com a màxim el 50%, en aquelles construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin
aquesta declaració.
També es bonificarà amb un 10% les obres
que signifiquin una millora de les condicions de
seguretat i reforços estructurals; i amb un 35%,
les que representin una millora de les condicions d’habitabilitat, reparacions de cobertes,
renovacions de fusteria i aïllaments.
La resta d’ordenances fiscals com ara l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, o la
que regula l’ocupació de la via pública per taules
i cadires es congelen respecte l’exercici 2020. •

Requisits per provar la desocupació

Es congelen la majoria de les ordenances fiscals per al 2021
1.

Que en l’habitatge no hi consti cap persona empadronada en els dos darrers anys, comptats des del 31 de desembre de l’any en curs.

2.

Que no hi hagi constància de contracte d’aigua en vigor i, en cas d’haver-n’hi, que no hi hagi consums significatius i continuats
els dos darrers anys.

3.

Es podrà considerar desocupat un habitatge, tot i haver-hi alguna persona empadronada, si es constata per la inspecció municipal
que la mateixa ja no hi resideix de forma efectiva els dos darrers exercicis, i alhora no hi ha subministrament d’aigua contractat, o
si hi és, no hi ha consum i les factures estan impagades.

4.

Les declaracions o els actes propis del titular del bé immoble.

5.

Les declaracions i les comprovacions del personal al servei de les administracions públiques que té atribuïdes les funcions d’inspecció en aquesta matèria i dels agents de l’autoritat en general.

6.

La negativa injustificada del titular del bé immoble a facilitar les comprovacions de l’Administració si no hi ha cap causa versemblant que la fonamenti i si, a més, consten altres indicis de manca d’ocupació.

7.

Els anuncis publicitaris.

8.

Les dades del padró d’habitants i d’altres registres públics de residents o ocupants.

9.

Les dades facilitades per les companyies subministradores de gas i electricitat relatives als consums anormals.

10. La inscripció del bé immoble al Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant de Catalunya.
11.

Qualsevol altra mitjà de prova que, d’una manera justificada i aplicant criteris de ponderació en l’elecció del mitjà probatori, es
consideri adient per la comprovació de la desocupació permanent del bé immoble.

CONCEPTE

€/ANY

1.- Habitatges
1.1.- Ús residencial:
1.1.1.- Casa entre mitgeres, pis o apartament

145,26 €

1.1.2.- Casa entre mitgeres, pis o apartament amb 1 a 3 aportacions a la deixalleria

137,99 €

1.1.3.- Casa entre mitgeres, pis o apartament amb 4 a 6 aportacions a la deixalleria

130,73 €

1.1.4.- Casa entre mitgeres, pis o apartament amb més de 6 aportacions a la deixalleria

123,47 €

1.1.5.- Casa en filera

157,64 €

1.1.6.- Casa en filera amb 1 a 3 aportacions a la deixalleria

149,76 €

1.1.7.- Casa en filera amb 4 a 6 aportacions a la deixalleria

141,88 €

1.1.8.- Casa en filera amb més de 6 aportacions a la deixalleria

133,99 €

1.1.9.- Habitatge unifamiliar aïllat

168,97 €

1.1.10.- Habitatge unifamiliar aïllat amb 1 a 3 aportacions a la deixalleria

160,52 €

1.1.11.- Habitatge unifamiliar aïllat amb 4 a 6 aportacions a la deixalleria

152,07 €

1.1.12.- Habitatge unifamiliar aïllat amb més de 6 aportacions a la deixalleria

143,63 €

1.2.- Ús pis turístic:
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1.2.1.- Casa entre mitgeres, pis o apartament

205,26 €

1.2.2.- Casa en filera

217,64 €

1.2.3.- Habitatge unifamiliar aïllat

228,97 €

2.- Restaurants, Bars, Cafeteries, Granges, Bufets:
Establiments fins a 100 m2 de superfície inclòs terrasa

541,89 €

Establiments des de 100 m2 metre/addicional inclòs terrasa

2,70 €

3.- Supermercats, comerços alimentaris i indústries de caràcter familiar:
Establiments de fins a 50 m2 de superficie

178,68 €

Establiments a partir de 50 i fins a 100 m de superficie

357,37 €

2

Establiments des de 100 m metre/adicional

2,00 €

2

4.- Comerços no alimentaris, locals d’oci sense espai destinat a subministrament de menjar i/o begudes i d’altres no previstos en cap altre apartat:
Establiments fins a 100 m2 de superficie

229,53 €

Establiments des de 100 m metre/addicional

1,01 €

2

5.- Hotels, Fondes, Hostals:
a) tarifa per places

30,00 €

6.- Càmping
a) Per cada unitat d’acampada

20,74 €

7.- Grans superfícies comercials de productes alimentaris de mes de 1000m :
2

Quota fixa

Per cada metre adicional
8.- Grans superfícies comercials de productes no alimentaris de mes de 1000m Quota fixa
Per cada metre adicional

14.104,39 €
2,30 €
12.715,47 €
1,12 €

9. Cinemes, bitlleres i locals d’oci amb un espai destinat a subministrament de menjar i/o begudes
de qualsevol tipus
Fins a 100 m2

669,19 €

Fins a 500 m2 (€/m2)

4,47 €

Fins a 1.000 m2 (€/m2)

3,34 €

Fins a 1.500 m2 (€/m2)

2,24 €

Més de 1.501 m2 (€/m )
2

10. Oficines, immobiliàries i despatxos tècnics

1,12 €
168,97 €
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Recullen 47 quilos de residus a la zona del Vinyet

làstics, vidres, i fins i tot pantalons. Tot això i
molt més és el que van trobar els voluntaris
d’Altafulla i de la resta del Baix Gaià que el passat 19 de setembre a l’espai natural del Vinyet en el
marc de la iniciativa Let’s Clean Up Europe!
L’Associació Mediambiental La Sínia i l’Ajuntament
d’Altafulla van ser els impulsors d’aquesta activitat
amb la finalitat de netejar aquesta zona de la platja
que pateix el mal costum que tenen alguns banyistes
i empreses de deixar-hi els seus residus. El coalcalde
Jordi Molinera va denunciar que aquesta pràctica és
intolerable, i va agrair la tasca que realitzen tots els
voluntaris.
Des de l’Associació Mediambiental La Sínia fan
una valoració molt positiva de la jornada pel gran número de gent que hi va participar de forma totalment
desinteressada i en un moment complicat per la crisi
sanitària del coronavirus. Seguint les mesures de seguretat i prevenció, tots ells van poder aportar el seu
granet de sorra a netejar l’abalisament dunar de la
zona del Vinyet.
Durant la neteja, els voluntaris van recollir tota
mena de residus i van separar el vidre de la resta de
fraccions. Posteriorment sí que van separar la resta

de brossa per fer un recompte acurat i introduir les
dades a la campanya Let’s Clean Up Europe! En to-

Gepec-EdC i l’Ajuntament reediten
l’acord de gestió i custòdia de la
Finca Canyadell

L’

La coalcaldessa d’Altafulla i responsable de Medi Ambient, Alba Muntadas, i el president
del Gepec-EdC, Xavi Jiménez. / Foto: A.J.

Ajuntament d’Altafulla i el Grup
d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans - Ecologistes de Catalunya (Gepec-EdC) han reeditat l’acord de
gestió i custòdia de la Finca Canyadell.
Es tracta d’una finca costanera de gairebé 1,3 hectàrees d’extensió, majoritàriament de bosc i situada a prop de la platja
del Canyadell.
L’acord reedita la gestió del projecte
de custòdia quiropterològica impulsat
pel Gepec-EdC amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat i la
Fundación Biodiversidad amb l’objecte,
entre d’altres, de “recuperar poblacions de ratpenats d’un elevat interès
per a la biodiversitat d’aquest entorn”,
com ha assenyalat el president del Gepec-EdC, Xavi Jiménez.
Aquesta recuperació va començar fa
uns anys amb l’habilitació d’unes cavitats naturals que són l’hàbitat d’aquesta

espècie. En aquesta finca també hi ha
instal·lada una seu de l’escola de naturalistes del GEPEC i un viver experimental de planta autòctona. Xavi Jiménez
ha avançat també que “s’està treballant
perquè estudiants ambientals europeus realitzin estades a la finca”.
La coalcaldessa i responsable de
Medi Ambient, Alba Muntadas, ha recordat que un dels projectes més propers
a desenvolupar serà l’adequació de la
cova natural on habiten els ratpenats
en què s’habilitarà un itinerari marcat del
seu hàbitat. Aquesta proposta ha rebut
una subvenció del Departament de Territori i Sostenibilitat, d’uns 12.000 euros,
i ha estat redactada pels tècnics del Gepec-EdC.
La vigència d’aquest acord de gestió
i custòdia té una durada de quatre anys,
prorrogables sempre i quan hi hagi l’interès per ambdues parts. •

tal, van ser 47 quilos de residus els que es van recollir
durant la jornada matinal. / Foto: E.V. •

Breus
El Servei de primera acollida
organitza quatre nous
cursos d’alfabetització en
català
El Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat de Catalunya
posa a l’abast de la ciutadania un servei
de primera acollida ‘Lletres per a Tothom’ en col·laboració amb la regidoria
d’Acció Social de l’Ajuntament d’Altafulla, el Consell Comarcal del Tarragonès,
l’Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes
(APELLC), i diferents entitats locals
amb l’objectiu de promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornades i la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.
Els continguts es divideixen en quatre
mòduls: un mòdul per aprendre català
amb un mínim de 90 hores; un mòdul
sobre coneixements laborals amb una
durada mínima de 15 hores; un tercer
mòdul sobre coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic amb un
mínim de 15 hores, i un quart curs de
conversa en català amb una durada de
30 hores. Els cursos finalitzaran el 28
de febrer de 2021 i es desenvolupen a
l’Era de l’Esteve. És un servei gratuït i
està cofinançat al 50 per cent pel Fons
Social Europeu de la Unió Europea. Un
cop s’acaba la formació, es lliura el certificat de Primera Acollida.
El MNAT reprèn els itineraris
del segon diumenge de mes a
la Vil·la romana dels Munts
El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) ha reprès la seva oferta
de serveis, de la mà dels ‘Itineraris pel
MNAT’. Es tracta d’una activitat dirigi-

da a tot tipus de públic, que es durà
a terme tots els diumenges de mes, i
que permetrà visitar les empremtes de
Tàrraco al voltant del nostre patrimoni.
L’itinerari que s’organitza a la Vil·la romana dels Munts d’Altafulla es desenvolupa el segon diumenge de mes amb
el títol ‘La vida de les elits de Tàrraco’.
Es descobreix una de les vil·les més importants d’Hispània. La residència i els
seus conjunts termals, ricament decorats, mostren com era la vida de les elits
de Tàrraco en un recorregut que s’inicia a l’entrada del jaciment pel Passeig
del Fortí i acaba als Banys de Mar a la
platja.
S’aprova inicialment la
normativa que regularà les
donacions a la Biblioteca i
l’Arxiu
L’Ajuntament d’Altafulla va aprovar
inicialment en el passat Ple ordinari el
text íntegre del Reglament regulador
de donacions de fons documentals,
bibliogràfics i arxivístics a l’Ajuntament d’Altafulla. La proposta sorgeix
de la necessitat de crear una normativa per posar ordre a l’elevat volum
de peticions que es reben per part de
la ciutadania en general, i alhora establir una sèrie de criteris per a la seva
acceptació. La regidora de Cultura,
Gemma Maymó, ha remarcat que “no
s’acceptaran les donacions lliurades a
l’entrada de la biblioteca o a la bústia
de retorn”, i que, per a procedir a formalitzar una donació “la persona haurà
de signar sempre un formulari en què
s’especifiquen les condicions del donatiu”. Aquesta documentació es pot
consultar al web altafulla.cat. •

Ajuntament
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Concedeixen la primera remesa d’ajuts econòmics per a
persones i famílies en situació de vulnerabilitat derivada de la
crisi sanitària de la COVID-19

L’

Ajuntament d’Altafulla ha concedit la primera remesa d’ajuts
econòmics per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat derivada de la crisi sanitària de la COVID-19 per un import
total de 1.520,58 €. Aquest import correspon als ajuts dirigits a vuit
persones que ja van presentar i justificar correctament les despeses
que els efectes de la pandèmia els ha provocat sobre l’economia familiar.
La quantia de la subvenció a concedir en aquestes ajudes és
d’un màxim de 600 euros per unitat familiar. Aquesta primera remesa
d’ajuts aprovats formen part de la convocatòria d’ajuts econòmics per
a persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica derivada
de la crisi sanitària de la COVID-19, en què s’hi destinen un total
de 40.000 €.
El termini de sol·licituds resta obert fins a l’11 de desembre,
i els ajuts s’emmarquen dintre de les línies d’actuació sobre l’habitatge, els subministraments, medicaments, reparació o substitució
d’electrodomèstics bàsics i altres conceptes que es puguin considerar indispensables o necessaris. S’exclouen les despeses d’oci,
cultura, esport i la resta que no tinguin la consideració d’essencials
per l’economia familiar. Per a qualsevol dubte, podeu consultar l’espai
web www.altafulla.cat/ajuts o podeu enviar un correu electrònic a
ajuts@altafulla.cat. •

L’Ajuntament prioritzarà els ajuts al lloguer o la compra d’un primer habitatge

U

na de les modificacions que va
actualitzar l’ordenança fiscal
que regula l’Impost de Béns Immobles, i que va mostrar opinions
dividides d’entre els grups, va ser
que a partir d’ara els propietaris
d’habitatges de protecció oficial
deixaran de percebre una bonifi-

cació en l’impost a partir dels deu
anys. El coalcalde d’Altafulla, Jordi
Molinera, va justificar la mesura assegurant que cal destinar aquestes
bonificacions a incentivar els ajuts
al lloguer i a l’accés a la compra
d’un primer habitatge, unes directrius que s’emmarca en el Pla Local

d’Habitatge assessorat per experts
de la Universitat Rovira i Virgili. Des
de l’oposició, es va lamentar que ja
no sigui vigent la bonificació per a
aquests propietaris més enllà dels
deu anys, que deixaran de beneficiar-se d’una reducció del 20%. •
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Altafulla recupera la processó del Quadre a Sant Antoni l’any
que celebra el 200è aniversari

A

ltafulla va celebrar el passat 11 de setembre els
200 anys del primer cop que es va pujar a l’Ermita de Sant Antoni a buscar el Quadre del Sant
i que va suposar la desaparició de la pesta al municipi.
Casualitat o no, l’efemèride coincideix amb la pandèmia
per la Covid-19. Per això dins de la programació de la

festa major ‘La Petita’ es va programar després de la
missa solemne la presentació del Quadre i es va repartir
el domàs per penjar als balcons de la vila.
La festa, que es va haver d’adaptar a la situació actual, va comptar amb l’entrada simbòlica dels Castellers d’Altafulla i la representació de pilars acompanyats

del toc de vermut dels Grallers d’Altafulla. Un cop van
acabar, es va baixar el Quadre fins a la plaça de l’Església on es va fer un concert de sardanes a càrrec de la
Cobla de Reus. / Fotos: E.V. •

Vivienda unifamiliar en El Castellot (La Riera de Gaià) de 3 habitaciones
dobles, un baño, un comedor y cocina independiente, con un terreno al
lado de la vivienda de 470 m2 con piscina y árboles en el cual se puede
construir una vivienda o ampliar la existente. Superficie terreno :1.000 m2.

330.000 €
OPORTUNIDAD! Piso situado en el centro de Altafulla de 85m2.

Muy luminoso, con calefacción de gas. Tiene 4 habitaciones: 3 individuales y una doble. Cocina independiente con galería y 2 baños completos.
Terraza amplia y plaza de parking pequeña.

159.000 €
Vivienda unifamiliar en zona tranquila de Altafulla.
El terreno donde está ubicada la vivienda es de 508m2, la zona de jardín
alrededor de la vivienda es muy amplio. La vivienda tiene una superfície
construïda de 150m2, 4 habitaciones, 1 aseo, 1 baño, cocina independiente, comedor, garaje y una terraza desde la cual se ve el mar.

279.000 €

Vivienda adosada totalmente reformada en Altafulla.
Dispone de un comedor, una cocina independiente de buenas
y un aseo.
Patio
una barbacoa.
Oportunidad procedentedimensiones
de Banco!!!
Venta
detrasero
últimasy jardín
7 casascon
adosadas
obra nueva
Dos habitaciones
dobles,
una habitación
individual
un baño.
en Altafulla. Muy bien situadas, Luminosas
y muy amplias.
4 habitaciones,
comedor
cony salida
a jardín
Tienepara
garaje.
airepiscina
acondicionado.
privado, cocina totalmente equipada, garaje
dosCalefacción
vehículos ycon
grangasoil
jardínycon
comunitaria.
200.000 €
Desde 298.000€

Festes
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La pandèmia no impedeix que se celebri amb seguretat ‘La Petita’

L

a Covid-19 no va impedir que se celebressin diferents activitats per ‘La Petita’ complint amb totes
les mesures sanitàries i socials que marquen les
autoritats sanitàries. Es va poder celebrar la tradicio-

nal Pujada a l’Ermita ‘Memorial Baltasar Rabassa’, el
concurs de tir al plat, espectacles a l’envelat del Parc
de Comunidor, una mostra dels Diables petits i grans,
l’ofrena floral per la Diada Nacional de Catalunya, un

homenatge a la Nova Cançó amb Jaume Calatayud i
Vicente Monera, i una vintena d’actes més. / Fotos:
E.V. / A.J./ C.C./M.P. •
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Qui embruti, paga. Qui recicli, estalvia

Dani Franquès Marsal # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC
Octubre, és sinònim de tardor, i amb la tardor ens arriba el dia més curt i comencem
a necessitar una peça més de roba. Però
no volia parlar-vos d’aquesta estació de
l’any, sinó que també ho és d’ordenances,
i de preparar el pressupost de l’any vinent.
Des de l’equip de govern s’han hagut d’ajustar algunes taxes
perquè no cobrien el seu cost, com ara la de la retirada de
vehicles de la via pública, informes policials o la recollida de
residus urbans, que estaven totalment desajustades. En el
cas de les escombraries, ja feia uns anys que els ingressos
per la taxa no cobrien el seu cost, i amb l’entrada en funcionament del nou conveni s’ha vist agreujat.

Per primer cop, el que hem fet, ha sigut introduir-hi
bonificacions a aquells que ho facin correctament. Suposo que com a mi, a ningú li agrada trobar-se andròmines,
matalassos, bosses de poda, i d’altres, tirats a les illes de
contenidors. Per aquesta raó, el que està previst fer és premiar a qui ho fa correctament, i utilitza la deixalleria i el servei gratuït que té l’Ajuntament de recollida d’andròmines.
Aquestes bonificacions poden arribar fins al 15%, depenent
de l’ús que es faci d’aquests serveis. Ens podrem trobar el
cas que fins i tot ens surti més econòmic del que pagàvem
abans.
Referent al pressupost per al proper any 2021, incert com
cap altre a causa de la pandèmia de la COVID-19, les previ-

sions ens indiquen que els ingressos es veuran reduïts en un
15%, això voldrà dir que haurem d’ajustar les despeses en
la mateixa proporció. Per aquesta raó caldrà definir ben bé
aquestes despeses, buscar l’equilibri de mantenir els equipaments existents. Un exemple: l’ampliació del centre mèdic,
la reforma de la tanca de l’escola la Portalada, com per no
deixar de fer altres inversions, encara que siguin petites però
d’utilitat per a la ciutadania. I no vull acabar sense recordar
que després de tres anys, on vam votar sota la repressió
de l’estat espanyol, aquesta encara continua, i encara tenim
persones exiliades i d’altres a la presó per exercir la democràcia. •

El govern retira bonificacions de l’IBI, apuja la brossa i congela la
participació
Montse Castellarnau Vicente # Alternativa Altafulla – En Comú Guanyem

Només han passat 15 mesos i el Govern
d’EINA-ERC, ARA i PSC ja ha decidit apujar
les taxes, un 10% d’increment de la brossa
a quasi tothom per a 2021, desviant l’atenció amb una rebaixa per reciclatge que, com
a mínim, no s’aplicarà fins al 2022. Mentrestant bars i restaurants no tenen cap increment de la brossa, només computen els metres de les terrasses i tots els hotels, excepte el més gran, pagaran menys. Més escandalós és l’IBI, un
govern “progressista” que elimina les bonificacions del 20 % dels
habitatges de protecció oficial que havia instaurat AA des de
2012. I tot això amb el govern més “participatiu”.

Se’n recorden de la cridòria incessant d’EINA demanant
participació al Govern d’Alternativa? Se’n recorden de les manifestacions, escrits, declaracions que feia el cap de l’oposició,
Jordi Molinera, denunciant l’autoritarisme de l’alcalde que no
comptava amb ells? Durant els tres anys que no van estar al
Govern la seva crítica constant es basava en la manca de participació i això que Alternativa va crear el Consell de Participació,
va celebrar audiències públiques (la del cadastre va ser un èxit),
va exposar projectes amb panells, com la biblioteca i va establir un procés participatiu per la Via Augusta que l’oposició va
boicotejar. I ara que fan ells, quines eines han establert? Quants
consells han convocat? Quantes audiències públiques han fet?

Del canvi de model de la platja només ho han detallat a
la ràdio i a les xarxes, amb la total absència de l’oposició
i de la població. Bé, han fet una enquesta sobre la platja,
mesos després del canvi de model. L’obligació del govern,
i la seva promesa electoral, és la transparència, però a la
web de l’ajuntament no diu res de les seves agendes públiques, ni declaracions de béns i patrimoni i no informen
l’oposició; només diuen que a la Junta de Govern hi ha
una cadira per l’oposició, però nosaltres no som govern i
no avalarem amb la nostra presència la política clientelista
d’EINA. •

Un govern cada cop més allunyat de la realitat social i econòmica
Xavier Rofas Gasulla # Junts per Altafulla - JxA

A la primavera del 2021 arribarem a
l’equador del mandat per part d’EINA,
PSC i ARA a Altafulla i fins al moment ha
estat marcat per moltes discrepàncies,
situacions de crisis i decisions controvertides, moltes vegades rupturistes en el sí
del plenari, que es qui representa al poble i als vilatans i vilatanes d’Altafulla.
El retard de la Violeta, la desavinença amb ATECA durant
la pretemporada d’estiu, la ingerència i les formes inadequades envers la iniciativa privada del Safranars, el bloqueig de
llicències turístiques que representa més ingerència sobre el

patrimoni privat de les persones, treure les bonificacions als
habitatges HPO d’Altafulla que vol dir retrocedir en el paraigua social impropi d’un govern d’esquerres, un estiu a Altafulla amb sense dutxes ni renta peus a la platja, amb infraprestacions mentre les platges de Tarragona i molts municipis de
la Costa Daurada sí en disposaven, amb activitats de festa
major això si, i amb molt d’incivisme també, una pujada en
temps de crisis de taxes d’escombraries aprovada pel govern del 10% pel 2021, amb una altra mesura ingerent en
relació a l’augment de l’IBI a la propietat privada deshabitada
aprovada en el darrer ple, una triatló anunciada per aquest
any de crisi sanitària, i els ajuts de la pandèmia de l’estat

d’alarma del mes de març, començant a concedir-se més de
mig any després, a l’octubre.
On ha quedat el PAM, on ha quedat la participació ciutadana. Aquest és el Govern Republicà i del canvi? Crec, que
ha quedat palès el rumb desencertat que ha emprés aquest
Govern. Estem en un moment molt delicat per la crisi sanitària, que ha comportat una crisi econòmica que de ben segur
deixarà danys col·laterals. Com dèiem en anterior escrits, els
desafiaments cada cop seran més grans i els problemes estructurals del municipi s’haurien d’abordar amb més determinació i solvència. En tot cas, tots els mandats tindran el seu
llegat. Salut i coratge per tots i totes. •

L’Ajuntament no para

Natalia Sanz Pijuan # Ara Altafulla
Arriba la tardor i la gent comença les rutines
de l’escola, la feina i les activitats. L’estiu
marxa per deixar un bon regust de boca,
enguany diferent, però no tant amarg com
ens pensàvem just a l’inici de temporada,
on tot pintava negríssim. Però el fet és que amb el mes de setembre ens ha arribat el moment de preparar els pressupostos

del 2021, la represa de les activitats i la tornada a les rutines de
reunions (virtuals i presencials) i demés accions de l’activitat del
consistori.
L’Ajuntament no ha parat en cap moment, però s’ha de dir
que en els mesos de juliol i agost l’equip de tècnics i l’equip de
govern hem estat treballant per poder presentar en el passat
ple, tota una sèrie de modificacions a les taxes, ordenances

i demés. Feina que en molts casos passa per posar ordre i
endreçar textos i preus a coses que sempre són necessàries
posar-les en situació.
Les àrees de comerç i turisme reprenen les activitats com
les Jornades Gastronòmiques, les visites al castell i el Tàrraco
Viva, que al mes de maig no va ser possible. Reprenem les
activitats amb la “normalitat” que la pandèmia ens permet. •

Fòrum
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Seguim
Assumeixo la coordinació de l’ANC Altafulla amb gran
honor i il·lusió, però conscient de la incertesa del moment.
Atacats per un virus que trastoca tots els nostres àmbits,
l’independentisme també pateix un gran sotrac. A part de
la raonable por al contagi, sembla que la manca d’estratègies i els interessos partidistes hagin buidat els carrers.
Però només ho sembla. El darrer 11S vam demostrar que
som capaços d’adaptar-nos a les circumstàncies i seguir
insistint. Seguim tossudament alçats, latents i esperant
que els nostres anhels es transformin en avenços cap a
la República Catalana. No estem cansats ni desanimats
però no volem que la nostra força sigui utilitzada per uns,

o pels altres. Sabem on anem i que el camí no és fàcil ni
indolor.
Envestim els brutals i constants atacs, recordem tots els
empresonats, exiliats i represaliats i recordem també l’1 d’octubre, la nostra gran victòria. Ara hem de protegir el nostre
projecte de país tal i com protegíem les urnes i fer República
des de baix, des de les nostres cases, carrers i pobles. Marquem el camí i que els polítics segueixin com puguin. Som el
motor, treballem plegats, sense retrets ni condescendències.
El nou país s’ho val, construïm-lo, il·lusionem-nos per una Catalunya justa i solidària on tots visquem millor, els contraris a la
independència, també. Són demòcrates i ja veuen la urgent

Deixalleria? Sí... Però cada dia amb més pegues
Som uns grans amants del reciclatge però quan les experiències son tan negatives, et donen ganes de tirar la tovallola.
Us explicaré els últims casos que hem tingut a la deixalleria
de Torredembarra. Estem remodelant el jardí, per la qual
cosa tenim molt de reciclatge de matèria orgànica i no orgànica. Primer viatge, bastant complert amb la tala de varis
arbres. Aprofitant aquest transport vam carregar dos pneumàtics que es passejàvem pel jardí des de feia uns quants
anys divertiment dels meus nets ( ara ja grans). En arribar a
destí, problemes amb els pneumàtics, teníem que portar la
factura de compra (on para aquesta factura?). Total torna a
emportar- te els pneumàtics. Per molt que li vam explicar a

la persona encarregada, no va hi haure manera. Ganes no
em van faltar de llençar-los al mig del carrer. Però me’ls vaig
emportar i trucar en un mecànic conegut per si em faria el
favor de quedar-se’ls. Problema solucionat.
Segon viatge. Runa. Tenim una part del terra del jardí enllosat amb pedra d’Alcover, que estava tota aixecada per les
rels de un gran ficus. Sort en vam tenir de que un conegut
del meu fill ens va deixar un remolc. Quan vam arribat, problemes, això era obra i no teníem permís. Però si és de un
jardí (uns 4m2) vam dir-li, i que sapiguem no es necessita
permís. Amb mala gana ens va deixar descarregar, però avisant-nos que seria la darrera vegada i que si volíem descar-

necessitat d’una millor gestió, conscients que l’oferta de l’Estat Espanyol és del tot insuficient.
Sense traves podrem anar més lluny. Ho volem intentar,
perquè hi tenim dret, tal i com expressem a urnes i carrers. I
dels que no són demòcrates, no cal ni parlar-ne: ignorem-los.
La independència no és una fita, és el mecanisme que ens
permet engegar. Fem partícip a tothom, convidem-los a que
ens expliquin dubtes i pors, compartim idees i també iniciatives, des d’Altafulla mateix... i arrenquem, arrenquem sense
el ‘corset’ espanyol que tan estreny i ofega, que tenim molt
camí per recórrer i molts problemes per resoldre.
Núria Miró Bargalló

regar que anéssim als contenidors d’en Sorigué i pagant 8€
podíem descarregar el que volguéssim.
Què ens passarà en el tercer viatge? Anteriors vegades,
ja hem tingut problemes, com per exemple: portar l’oli de
un canvi de cotxe ( el meu fill es mecànic, i ens fa el manteniment, tan estrany és això?). Lògic vols reciclar i quin és el
problema? no pots. Sempre has de demanar el favor a algun conegut. Realment creieu que després de totes aquestes traves et queden ganes de reciclar? Hem de fer un gran
esforç. No ens posen les coses fàcils.
Mercè Blanch
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L’Arxiu recupera el
document del cadastre
més antic de la vila de
l’any 1777

E

l document es va perdre en una reestructuració de l’edifici
consistorial i ha aparegut gràcies a la cerca impulsada des
de l’Arxiu municipal. Es tracta del document de cadastre més
antic que es conserva a Altafulla, datat de 1777. Aquesta relíquia es
va trobar a faltar en l’última reestructuració que es va fer a l’edifici
de l’Ajuntament, ara fa un parell d’anys. Aleshores es van habilitar
les golfes per ubicar-hi despatxos i la documentació que hi havia
allà guardada es va traslladar a altres dependències municipals. En
aquest trasllat, però, ja no s’hi va trobar el document en qüestió.
El document es troba en bon estat de conservació i ara es vol
digitalitzar per permetre’n la consulta a tothom qui ho desitgi sense necessitat d’accedir-hi físicament. Així mateix també se li realitzarà un tractament per millorar-ne la conservació i arreglar petits
desperfectes. Aquest document havia rebut diferents peticions de
consulta per part de veïns i veïnes de la vila, ja que podria ajudar,
per exemple, a determinar la relació que hi havia entre determinades persones d’aquella època o contribuir a la creació d’arbres
genealògics.
D’altra banda, l’Arxiu Municipal ha publicat la memòria de
l’exercici 2019 que fa balanç de les actuacions portades a terme pel servei, i que es pot consultar al portal de transparència.
Aquest document es presenta a finals d’any i s’encarrega de recollir les principals tasques realitzades durant el curs i fixar objectius
de treball de cara a l’any següent. La digitalització de l’Arxiu és
una d’aquestes tasques que s’estan duent a terme. / Foto: Ajuntament •

Breus
Les agendes públiques del
govern es poden consultar
des del passat 30 de setembre
L’Ajuntament d’Altafulla ha publicat recentment al seu portal de transparència l’agenda institucional de les regidores i els regidors que formen el govern
municipal. S’hi pot accedir a través de
l’apartat d’‘Acció de govern’ que es troba a la pantalla principal del web de la
institució. A partir d’aquest menú, s’enllaça amb la secció de govern obert del
portal de transparència. Les agendes
institucionals corresponents a cada
regidor i regidora de l’executiu local
es pot consultar, des del passat 30 de
setembre, a un mes vista. El coalcalde

Jordi Molinera va remarcar que “la ciutadania té el dret a saber amb qui ens
reunim”, i va recordar que “aquest govern ho ha fet possible”.
Les Jornades
Gastronòmiques, del 23
d’octubre al 8 de novembre
La regidoria de Comerç està treballant
ja en les properes Jornades Gastronòmiques d’Altafulla, que es desenvoluparan del 23 d’octubre al 8 de novembre.
Coincidiran així amb la primera setmana
de la Festa Major de Sant Martí, i està
previst que hi participin una desena de
restaurants del municipi. •

Cultura
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Fonxo Blanc presenta el divendres 9, a
les 19 h, al Faristol, un nou llibre d’assaig

A

quest divendres 9, a les 19 hores del vespre, als jardins del
restaurant Faristol, Fonxo Blanc
Canyelles presenta el nou llibre Citacions i [e]vocacions. Glossari.
A l’acte intervindran, a més, Manuel Rivera —d’editor—, Màxim Borrell i
Miguel Dalmau —de presentadors— i
Maria Badia, Jaume Calatayud, Joan
Carnicer i Cesca Arquès —
 de lectors.
En aquest diccionari assagístic, el
professor, polític, activista i escriptor
altafullenc, exposa les seves idees so-

bre assumptes molt propers a ell com
a persona i, també, a l’home contemporani. En la línia d’un dels seus mestres més estudiats, Eugeni d’Ors, actua com a “home que treballa i juga”,
amb passió pel coneixement compartit, amb voluntat deliberada per l’estil
literari i musical més concentrat i barroc, amb disposició al debat, sincer i
sense por a la crítica, amb molt d’humor i sensualitat.
Són tres principalment els escenaris dels fets: la seva Altafulla de sem-

pre, la ciutat propera de Tarragona on
va estudiar i la Vilafranca del Penedès
on durant tants anys ha exercit l’ensenyament. En realitat, el lloc és el món,
doncs un dels seus principis és “pensa
global, actua local”.
Cada entrada en aquest glossari o
diccionari, va precedida per una cita
de referència d’altres pensadors.
Literatura fragmentària que invita a
pensar, somniar, recordar, ampliar informació o visió. Un llibre no molt extens, però sí molt intens. •
Portada del llibre, amb pintura de Marta Balañá
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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

12,25

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

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

Pol. Ind. ’Roques Planes’ - Tel: 637262258 i 977645819

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

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

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

Veterinaris (d’urgències)

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

A partir de les 20.30 h, consulteu les farmàcies de guàrdia
de Torredembarra

977 65 15 89
648 14 57 56

CÀRITAS PARROQUIAL

629 55 79 45

Aiguamolls
del Gaià

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTOCARS

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

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

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

Altf/Bcn

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

Altafulla
/ Tarragona

Pl. Imperial
Tàrraco

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

Període temporada baixa
(alteracions per la Covid-19)

ALTAFULLA RÀDIO

Protecció Civil

Pl. Imperial
Tàrraco

RENFE

12,30

De dimarts a divendres:
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

Altf/Tgn

TORNADA

Autobusos
nocturns

L12

Altafulla - Tarragona

Recaptació Municipal (Ajunt.)
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Transports

Tarragona - Altafulla

977 65 00 08

v

Feiners

Ajuntament (Plaça del Pou, 1)

• Serveis Socials · Atenció al públic
Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
Educador Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
• Biblioteca Municipal D’ALTAFULLA
C. Vinyet, 1. Baixos - Matins de dilluns a dijous, de 10 a 13h;
i tardes, de dilluns a divendres, 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

Dissabtes

(

Serveis Municipals

Diumenges i festius

TELÈFONS I ADREÇES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dissabtes feiners

Diumenges i festius

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

De dilluns a divendres
Torredembarra
Oficina Carrer Muralla

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

Temperatura màxima

29,8 °C

dia 11

Mitjana mensual temp. màx.

26,7 °C

Temperatura mínima

7,8 °C

dia 28

Mitjana mensual temp. mín.

14,8 °C

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

Pluja màxima

22 mm

dia 18

Total pluja recollida

53,5 mm

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

Esports
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Comencen les activitats dirigides al Pavelló Poliesportiu

ijous 1 d’octubre va començar el programa d’activitats esportives dirigides per monitors al Poliesportiu Municipal d’Altafulla. La regidoria d’Esports, que encapçala l’edil Àlex Cañas, ha planificat un
total de sis activitats que es desenvoluparan de dilluns
a divendres en diferents horaris pel matí i per la tarda.
Aquestes activitats són l’aeròbic fitness, exercicis
a la sala de musculació, cardio boxing, estiraments i
pilates, zumba i tonificació. Les classes estan dirigides
pels monitors Jordi Giralde, que s’encarrega dels estiraments i el zumba, i la resta d’activitats van a càrrec de
David Marmesat. Cal recordar que, independentment
d’aquestes activitats, el gimnàs segueix obert de dilluns
a divendres, des de les 9:00 a les 22:00 hores.
El regidor d’Esports ha remarcat que, arran de la pandèmia per la Covid-19, s’han hagut d’adaptar i reorganitzar els espais per mantenir les mesures sanitàries amb
un clar objectiu: practicar esport amb total seguretat. Per
aquest motiu, les activitats del matí es desenvoluparan
dins de la pista amb disponibilitat de fer-les a l’aire lliure si
els monitors i usuaris ho creuen oportú; i les de la tarda,
per qüestió d’espais, es realitzaran a la part exterior de la
coberta del poliesportiu.
Cal recordar que les inscripcions s’han de fer mitjançant instància, presencialment i amb cita prèvia al Registre Municipal, o bé, electrònicament a través de l’IdCAT
Mòbil, opció que es recomana des del consistori. L’IdCAT Mòbil és un certificat d’identificació digital necessari
per fer telemàticament determinats tràmits amb l’Ajuntament d’Altafulla. Per a qualsevol dubte, podeu enviar un
correu electrònic a poliesportiualtafulla@gmail.com.
Quant a les mesures per la Covid-19, caldrà portar
el DNI (ja sigui el carnet físic, fotocòpia, foto al mòbil...)
per poder comprovar les dades dels usuaris, si els res-

ponsables de l’entrada ho requereixen. Es portarà registre diari per qüestió de traçabilitat, i no podrà entrar
ningú a la instal·lació que no hagi fet el registre.
Els usuaris estan obligats a complir amb les mesures d’higiene i protecció establertes per les autoritats
sanitàries en relació a la Covid-19. És obligatori per
l’entrada i la sortida del recinte la utilització de mascare-

ta. No serà obligatori mentre es faci l’activitat, tot i que
és recomanable.
L’entrada a la instal·lació quedarà supeditada a la disponibilitat de places d’aforament. No caldrà cita prèvia, i
el temps màxim d’estada al gimnàs per usuari serà de
120 minuts, entre d’altres mesures. / Foto: Imatge d’arxiu
del gimnàs. •

La Contra
M’ha comentat que el seu pare tenia una
llibreria i vostè sembla que en té una altra
aquí a casa seva, sap quants llibres pot
tenir?
No els he comptat mai però en són moltíssims
i estan classificats per temàtiques, suposo que
és defecte professional.
Com veu el futur dels llibres, creu que
desapareixeran amb els llibres electrònics?
Creu que la gent llegeix cada cop menys i
tira més cap al món audiovisual?
No crec que desapareguin, no és el mateix
tenir un llibre a les mans, el seu tacte i la seva
olor i el fet de poder endinsar-te en les seves
històries i usar la imaginació que no pas que
t’ho donin mastegat en una pel·lícula.

Maria Porter Moix:

“En això de la pandèmia
necessitem veure els camins
per saber quin cal triar, com
a la política catalana, que no
sabem massa cap a on va”
Maria Porter i Moix, filla adoptiva d’Altafulla
des de 2011, és una veu autoritzada en
l’àmbit de la cultura catalana. Va néixer
entre llibres i viu rodejada d’aquests. Em
ve a rebre a la porta de casa seva, a pas
lent però sense titubejos. Té un aspecte i
una actitud jovial, malgrat que aquest mes
d’octubre ha fet 94 anys. Ho celebrarà
traient a la llum un nou llibre, en aquest cas,
sobre l’evolució d’Altafulla en les últimes
dècades.
El cognom Porter i Moix l’associen, arreu
del país amb el nom de Miquel, no sé si a
aquestes alçades hauríem d’explicar qui és
la Maria?
És molt divertit qui sóc, he fet moltes coses...
(riu) Sóc llicenciada en Història i sempre m’ha
interessat molt l’arqueologia i m’agrada molt la
natura. I he fet moltes excursions i travesses,
m’he recorregut gairebé totes les muntanyes
del país i no una vegada sinó diverses. M’agrada molt la natura i parlar amb la gent que hi
viu per descobrir com són els llocs on vaig. El
meu pare tenia una llibreria i jo feia les comandes per enviar-les arreu del món, des de la
biblioteca més antiga, la del congrés dels EUA,
fins a la Spanish Society d’Austràlia, passant
per la Universitat de Toronto. I després vaig treballar a Patrimoni Bibliogràfic de Cultura de la
Generalitat fins que em vaig jubilar.

Es considera una persona curiosa?
Molt! I no em crec mai gaire res! Els grups humans han canviat molt i allò que ara és veritat
potser després no ho serà tant o serà veritat
a mitges. M’hagués agradat fer antropologia
prehistòrica.

Creu que caldria un impuls en l’àmbit social
i cultural d’Altafulla?
Ara estem en un “impàs”, amb el canvi de govern municipal hi ha molta gent que té ganes
de fer coses, però ara amb la pandèmia estem
esperant que s’aclareixi una mica la situació,
que millori tot plegat i que trobem el camí per
sortir-nos-en. Però déu n’hi do el que es mou
ara en l’àmbit cultural. Altafulla té molta vida.
Vostè va formar part de les llistes de
l’EINA en les darreres eleccions, el seu
posicionament polític és clar en aquest
sentit, com també l’era el del seu germà
Miquel, que va ser diputat per ERC. Entenc
que té una opinió formada pel que fa al
procés i la situació del país?
Crec que Catalunya està molt millor que Espanya, malgrat les dificultats del procés. A Espanya estan fatal en tots els sentits, la política
espanyola se’n va al pou. En canvi la política
catalana només ha de trobar el camí, igual que
com passa amb la pandèmia, perquè ara no
sabem on va tot i que la gent està molt conscienciada de la necessitat de canviar les coses.

“Malgrat les dificultats del procés,
Catalunya està molt millor que Espanya,
la seva política se’n va al pou”

Parlant d’evolució, vostè no és nascuda a
Altafulla però hi viu des de fa molts anys i la
seva vinculació amb la vida social i cultural
de la vila, és notòria amb aportacions
importants sobretot a través dels seus
treballs al Centre d’Estudis Altafullencs.
Amb la perspectiva dels anys, com veu
l’Altafulla actual respecte als primers temps
de l’arribada de la seva família?
Porto més de 30 anys aquí, i abans venia a
veure-hi família. Hi tenia cosins i el Faristol era
d’una tieta meva. Altafulla ha canviat moltíssim, ha crescut molt i hi ha molta gent nouvinguda que no han continuat amb els oficis
tradicionals, treballen fora i s’han perdut oficis
i botiguetes, el teixit comercial. De fet ara estic
escrivint un llibre que tracta sobre això, sobre
com s’ha transformat Altafulla en els últims
temps. M’he endarrerit una mica amb aquesta pandèmia però intentaré enllestir-lo aquest
mes.
I a nivell cultual com està la vila?
Hi ha molta gent que sap moltes coses i se les
queden per elles. Hi ha molta gent que escriu
i no te n’assabentes mai. Hi ha gent que coneix molt la natura i no ho dona a conèixer, per
exemple. Tot i que el Centre d’Estudis fa molt
bona feina en la divulgació del coneixement.

“A Altafulla hi ha molta gent amb ganes
de fer coses i que en saben molt però
que s’ho queden per elles”

Recentment, en el marc del FIM d’Altafulla
ha rebut un homenatge, amb un concert
que també va servir per recordar al seu
germà com a fundador dels Setze Jutges
i personatge clau en el moviment de la
Nova Cançó. Com va viure aquest acte i
els diferents homenatges que se li van fent
arreu?
Ho agraeixo, va ser molt bonic però la veritat és
que no dono gaire importància als homenatges,
jo prefereixo fer coses. I per qualsevol iniciativa
que em necessitin, saben que em tenen a disposició, com quan vaig anar a les llistes tot i no
ser militant.

“Els homenatges no em van, a mi
m’agrada fer coses. Si em necessiten
sempre estic disponible”
Què li ha quedat per fer a Maria Porter Moix
en aquesta vida? Hi ha alguna cosa que li
agradaria fer o veure abans de marxar?
Jo crec que he fet tot el que volia fer... (riu) Si
de cas, el que m’agradaria veure abans de morir és la independència de Catalunya.

Carol Cubota Ruiz-Viana

