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a ens hem plantat al febrer. Com qui no vol la cosa deixem enrere el primer mes de l’any, aquell que per molta gent es fa llarg
i costerut just després de les Festes i abans no es reprèn el ritme
habitual. Potser serà cosa d’aquesta marxa frenètica que ens brinda la maleïda pandèmia des de fa ben bé un any. Si bé és cert que,
si som optimistes, amb l’arribada a casa nostra de l’esperat vaccí i
el pla de vacunació del departament de Salut, que veu assequible
immunitzar el 70% de la població de Catalunya en acabar l’estiu, ja
podem començar a intuir una mica de claror al final d’aquest llarg
túnel.
Mentrestant el que ens toca és ser empàtics amb els altres i no
banalitzar les mesures per fer front a la Covid19 que tantes vides
s’està enduent. I el que és igual d’important i convindrà defensar
tan a curt com a llarg termini: situar-se al costat de les persones.
D’aquelles que passen per un moment més delicat i també d’aquelles altres que per motius diversos la pandèmia els trastoca el dia a
dia; de tothom. És per això cal aplaudir accions com la que aquest
febrer es posa en marxa a casa nostra.
Una nova subvenció de l’Ajuntament d’Altafulla que, vestida en
forma de targeta moneder, es podrà adquirir per 20€ i comptarà
amb un total de 40€ per poder gastar als establiments comercials

de la vila. O el que és el mateix, que et regalin 20€, que no passa
cada dia i en un context com l’actual s’agraeix. En definitiva, un
benefici per als veïns que se la facin seva i, a la vegada, també per
als empresaris locals.
Accions encertades que s’enfronten a decisions que confonen.
Com la de mantenir per al 14 de febrer les eleccions al Parlament
de Catalunya. Uns comicis en plena tercera onada, que els experts
ja van pronosticar que seria més dura que l’anterior i amb unes variants del virus més contagioses. Mentre ens demanen que limitem
l’activitat i deixem de veure a la família, anem a votar. És normal que
molta gent tingui por i no vulgui apropar-se a un col·legi electoral,
o hagi presentat al·legacions per no formar part d’una mesa, no?
Lògica pura; el desconcert absolut. Però tot i així els ajuntaments s’esforcen sense límits per garantir la màxima seguretat el
14F als centres de votació. A Altafulla, entre moltes altres precaucions, s’han definit els accessos i sortides per a cadascuna de les
meses, i alguns punts de votació canvien, com el pavelló, que agafa
el relleu de les escoles Teresa Manero, i s’incorpora la Biblioteca
Municipal. Davant de tanta incertesa, pel coronavirus i les polítiques
de gestió, i pel futur del país, diguem la nostra, amb convicció. I que
aquesta vegada ens escoltin! •
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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
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Envieu els vostres articles a altafullaradio@altafullaradio.cat.
La “Plaça del Pou” tria per publicar aquells textos que no superin
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del Pou” es reserva el dret de resumir-ne o extractar-ne el contingut i de publicar els que consideri oportuns.

Eleccions 14F

Plaça del Pou / núm. 218 / febrer 2021

3

L’Ajuntament d’Altafulla adequa els col·legis electorals del 14F a
les condicions sanitàries de la pandèmia

L

es eleccions al Parlament de Catalunya programades per al proper
14 de febrer són a tocar, i aprofitant els dies previs l’Ajuntament d’Altafulla es troba planificant la logística dels
comicis tenint en compte la delicada situació que es viu amb la pandèmia de la
COVID-19. I és que l’objectiu és que
durant tota la jornada es compleixin
estrictament els protocols que estableix la Generalitat per contenir el
virus i tothom pugui exercir el seu
dret a vot amb seguretat.
Per tot plegat el consistori ha redistribuït els col·legis electorals. Això
ha comportat una reestructuració dels
habituals, de manera que alguns s’han
tancat i se n’han creat de nous, i d’altres s’han ampliat a espais propers.
D’aquesta manera, el 14F en total hi
haurà 7 meses electorals repartides
en 4 col·legis. Tots ells disposen de
prou espai per garantir les distàncies de seguretat, asseguren uns accessos diàfans i separen l’entrada i
la sortida, possibiliten fer cues diferenciades, i garanteixen una correcta ventilació.
Un d’aquests nous espais és el
pavelló municipal, que agafa el relleu de les antigues escoles Teresa
Manero, on per les característiques de
l’espai, aquesta vegada no es podrà votar. Així doncs, les dues meses s’ubicaran a la pista del poliesportiu, i l’accés

serà per la rampa lateral, mentre que la
sortida es farà per l’entrada principal.
Igualment, les persones amb mobilitat
reduïda podran fer ús de l’ascensor per
sortir del centre.
Pel que fa a l’Escola La Portalada, que amb tres meses és el col·legi electoral més gran d’Altafulla, hi
haurà diversos itineraris en funció
del lloc on es voti. Una variant respecte comicis anteriors és que en aquesta
ocasió la mesa C estarà ubicada al gimnàs. En aquest cas, l’accés es farà per
l’entrada lateral de l’escola.
Finalment, el col·legi electoral
ubicat a la llar d’infants Hort de Pau
també pateix alguns canvis, i aquesta vegada únicament acollirà una de
les seves meses (A). L’altra (B) es
desplaçarà just a l’equipament del
costat, la Biblioteca Municipal, amb
uns itineraris que, en tractar-se d’un espai obert al públic i adaptat a les mesures de seguretat preceptives, estaran
ben definits.
Des de l’Ajuntament d’Altafulla s’insisteix en la necessitat que tothom
es fixi bé en el recorregut que cal fer
per accedir al seu centre de votació
i que el segueixi correctament tant
per entrar com per sortir. L’objectiu
és garantir la separació entre votants i
evitar concentracions de gent mitjançant
itineraris que evitin al màxim la trobada
entre persones. A més cal anar a vo-

Preparació del dispositiu del 14F. / Foto: Ajuntament

tar i marxar del centre tan aviat com
sigui possible i sense formar grups.
Paral·lelament, el dia de la votació
s’anirà informant de l’evolució de
les cues als col·legis electorals i de
l’aforament als centres per permetre
que tothom que està cridat a les urnes
sàpiga quina és la situació del seu col·legi electoral i pugui decidir quin és el millor moment per anar a exercir el seu dret
a vot. Igualment des del consistori es recorda que la franja de 09:00 h a 12:00 h
es reserva perquè votin les persones de

Recomanacions per votar amb seguretat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porteu el sobre de votació preparat de casa.
Abans d’anar a votar consulteu quin és el vostre col·legi electoral i mesa de votació.
Consulteu les franges recomanades de vot.
Eviteu anar acompanyats a votar, si és possible.
Recordeu l’obligació de dur mascareta.
Respecteu la distància de seguretat a les cues de l’exterior i l’interior del local electoral.
Desinfecteu-vos les mans a l’entrada del col·legi electoral i eviteu el contacte amb altres persones.
Entreu al col·legi amb el sobre de vot i la vostra identificació preparada.
En acabar, no us quedeu pels volts del col·legi electoral per evitar aglomeracions.

Més informació al lloc web oficial: parlament2021.cat

risc, la franja de 19:00 h a 20:00 h per a
les persones en quarantena o contagiades, i que la resta de la població compta
amb un ventall prou ampli, de 12:00 h
a 19:00 h, per a distribuir-se de manera
eficient.
A més a més, al llarg de tota la jornada electoral hi haurà personal del
consistori per vetllar pel bon funcionament de les eleccions així com
perquè es compleixin totes les mesures
de seguretat i distància entre persones
que manen les autoritats sanitàries. •

Ajuntament
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S’aprova el calendari de cobrament de les ordenances fiscals del 2021

L’

Ajuntament d’Altafulla ha aprovat el calendari fiscal del 2021 que es detalla en
la següent taula:

TIPUS
MERITAMENT

PER.

PERÍODE

600 - IMP. V. TRAC. MEC.

Anual

1

31/03/2021 - 31/05/2021

500 - IBI URBANA

Anual

1

30/06/2021 - 31/08/2021

501 - IBI RÚSTICA

Anual

1

30/06/2021 - 31/08/2021

503 - IBI C. ESPECIALS

Anual

1

30/06/2021 - 31/08/2021

010 - IAE

Anual

1

30/07/2021 - 30/09/2021

100 - TAXES-P. PÚBLICS

Anual

1

30/07/2021 - 30/09/2021

CONCEPTE

Els rebuts del padró de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana el
cobrament dels quals no estigui domiciliat en una entitat financera s’hauran de pagar
íntegrament en el període del 30 de juny al 31 d’agost de 2021.
A més, si es vol domiciliar el rebut per accedir al pagament fraccionat en quatre
terminis com si tenint-lo domiciliat es vol pagar en un únic rebut (en aquest cas es carregarà el 16 d’agost) hi ha temps fins al 31 de març per dirigir-se a l’oficina de BASE
Gestió d’Ingressos i sol·licitar-ho per a què tingui efectes al padró de l’any 2021:
a) Sol·licitud de cobrament mitjançant una entitat financera del rebut de l’Impost
sobre Béns Immobles de naturalesa urbana per part dels subjectes passius que
no ho tenen domiciliat. En aquest cas el cobrament es faria en 4 vegades en les
següents dates: 15 d’abril, 15 de juny, 16 d’agost i 8 d’octubre de 2021.
b) Sol·licitud, per part dels subjectes passius que tenen domiciliat el cobrament,
de càrrega del rebut únicament en una vegada el dia 16 d’agost de 2021 renunciant al cobrament en 4 vegades.

El ple d’Altafulla aprova modificar
dues ordenances fiscals per adaptar-les als procediments de BASE

En relació al funcionament
en el cas dels padrons corresponents als serveis prestats a
l’Escola de Música, a les llars
d’infants municipals, al gimnàs
municipal, la publicitat a la revista i ràdio municipals i el servei de menjar a domicili, cada
departament prepara el padró
corresponent a principi de mes.
El padró és aprovat pel regidor d’Hisenda i es publica
l’anunci de cobrament al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona establint un període
voluntari de pagament de dos
mesos.
Paral·lelament es genera per
part de la Tresoreria municipal la
remesa bancària de tots els rebuts i es cobra via domiciliació
dintre dels cinc dies següents a
l’aprovació dels padrons.
El regidor d’Hisenda, Dani
Franquès, ha recordat que existeix la possibilitat establerta per BASE del
“Compte de pagament personalitzat” per tal de pagar els tributs gestionats per
aquest organisme en nou vegades sense interessos. Cal realitzar la petició abans del
31 desembre de l’any anterior al que es vol fraccionar. •

La regidoria d’Educació reparteix 9.000 € en
subvencions per a les associacions de mares i pares
d’alumnes dels centres d’Altafulla

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 (AMPAs) dels centres públics i municipals d’educació infantil, primària i secundària, l’Escola de Música i les
llars d’infants del municipi per a l’exercici 2021.
Així es va aprovar en la comissió avaluadora que va tenir lloc el passat
21 de gener i que es va celebrar de manera telemàtica. Les subvencions atorgades per l’exercici 2021 han estat les següents:

IMPORTS en €

ENTITAT
Nom de l’entitat

E

l ple de l’Ajuntament d’Altafulla ha
aprovat adequar dues ordenances fiscals als formats de redacció de
BASE, l’organisme autònom de la Diputació de Tarragona encarregat de
gestionar alguns dels tributs municipals d’Altafulla.
Es tracta de les ordenances fiscals
número 5 i número 19. Aquesta última fa referència a l’ocupació de la
via pública, el subsòl i l’espai aeri
d’Altafulla per posar-hi subministraments, com ara cablejat de llum,
de telefonia o canonades. Les empre-

ses aporten aproximadament un 1,5%
de la seva facturació en concepte
d’aquesta taxa.
I pel que fa a l’ordenança fiscal
número 5, té a veure amb les contribucions especials que es poden
aplicar als veïns en cas que l’Ajuntament faci una obra a la via pública que suposi una millora o un
benefici per als veïns de la zona. En
aquest cas, tot i que no s’ha canviat
el contingut de l’ordenança, sí que és
significativa la seva modificació pel fet
que es tracta d’un text del 1989. •

TOTAL

Alumnes

4.500,00

4.500,00

9.000,00

AMPA INSTITUT ALTAFULLA

572

750,00

1.769,07

2.519,07

AMPA HORT DE PAU

53

750,00

163,92

913,92

AMPA FRANCESC BLANCH

26

750,00

80,41

830,41

AMPA EL ROQUISSAR

215

750,00

664,95

1.414,95

AMPA LA PORTALADA

432

750,00

1.336,08

2.086,08

AMPA EMMA

157

750,00

485,57

1.235,57

El criteri de subvenció es basa en una quantitat fixa per a cada entitat
sol·licitant de la subvenció, que s’extreu del 50% de la totalitat (4.500 €) i es
reparteix de manera igualitària per al conjunt d’associacions sol·licitants; la
resta del 50% de la totalitat (4.500 €) s’aplica multiplicant un resultat unitari per
cada alumne amb què compta el centre.
En aquest cas, s’ha atorgat subvenció a totes les entitats d’Altafulla que
van sol·licitar l’ajuda, ja que totes han complert els requisits establerts en les
bases aprovades. •

Ajuntament
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L’Ajuntament d’Altafulla celebra l’anunci per la instal·lació de
fibra òptica a 113 habitatges de la urbanització Brises del Mar

L’

operadora Adamo Telecom Iberia
serà l’empresa encarregada de
desplegar la fibra òptica a 113
habitatges de la urbanització Brises del
Mar d’Altafulla, després que hagi estat
una de les companyies que rebran una
de les ajudes del Programa d’Extensió de Banda Ampla de Nova Generació (PEBA-NGA 2020-2022) impulsat
pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i
Transformació Digital cofinançat amb el
fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional). Els treballs per al
seu desplegament començaran previsiblement el març.

L’

L’Ajuntament d’Altafulla celebra l’arribada de la fibra òptica a Brises del Mar
“ja que hi ha molts veïns i veïnes que, fruit
de la pandèmia, treballen des de casa, i
fer-ho en fibra òptica, millora substancialment les seves condicions de treball”, ha
assegurat el coalcalde Jordi Molinera, que
al mateix temps, ha recordat que “nosaltres, com a Ajuntament, hem mantingut contacte constant amb Localret
perquè traslladi les necessitats dels
nostres veïns i veïnes en aquest àmbit”.
Molinera ha deixat clar que ”com a
Ajuntament s’està ‘pressionant’ sobre
les companyies telefòniques i opera-

Alumnes de La Portalada visiten
l’Ajuntament i s’interessen per la
coalcaldia

Ajuntament d’Altafulla ha rebut
la visita de l’Escola
La Portalada a principi d’aquest mes
de febrer. Un grup
d’alumnes de tercer
de primària ha compartit
experiències
amb diferents regidors de l’equip de
govern, que els han
explicat les tasques
Els infants de visita a l’ajuntament. / Foto: La Portalada
que tenen i quin és
el funcionament de
l’administració local. Es dóna la circumstància que els estudiants ara mateix es
troben realitzant un projecte de coneixença del poble, i un dels elements a
descobrir ha estat el consistori.
En aquest sentit, han formulat moltes preguntes als regidors i als coalcaldes. I precisament la fórmula de la coalcaldia és la que més curiositat els ha generat.
Igualment han fet propostes, com ara demanar més parcs per poder fer activitats a
l’aire lliure, ja que ara amb la pandèmia no poden unir-se, per exemple, per celebrar
un aniversari.
Un cop entrevistats els coalcaldes i els regidors, els alumnes han pogut conèixer
de primera mà el lloc on es prenen decisions importants que afecten a la seva vida
quotidiana com a veïns del poble. Han visitat la sala de plens, el despatx de
la coalcaldia i les sales de reunions. Tot plegat en una experiència que des de
l’equip de govern s’ha valorat tan positivament que ja s’espera poder acollir més
alumnes de les escoles del poble per visitar i fer més propera la casa de la vila. •

La Zona TRAC reformularà aquest 2021 les accions
de dinamització per al jovent

E

ls municipis que formen part de la
Zona TRAC (Torredembarra, Roda de
Berà, Altafulla, Creixell i la Riera de Gaià)
reformularan aquest 2021 les seves accions de dinamització per al jovent. Ho
faran aprofitant que el conveni que estava en vigor ha caducat aquest any i,
per tant, cal fer-ne un de nou.
L’anterior document estava vigent
des del 2017 i ara es vol aprofitar el fet
d’haver-ne de redactar un de nou per
veure quins punts es poden millorar i
quines accions destinades als joves es

poden treballar de forma conjunta als
cinc municipis.
Entre les activitats que s’impulsen
en el marc de la Zona TRAC hi ha el
curs de pre-monitors de Setmana Santa o algunes sortides, com per exemple a Port Aventura i l’Esquiada Jove.
Totes aquestes activitats s’han vist
afectades per la pandèmia en els
darrers mesos, i des de les regidories
de Joventut de tots els municipis implicats esperen poder tornar a oferir-les
ben aviat. •

dores interessades en realitzar projectes d’aquest tipus”. De fet, el PEBA
ofereix ajudes únicament per ampliar la
fibra òptica en zones rurals i amb menys
població. És a dir, la seva àrea d’actuació són les anomenades zones
blanques o zones grises en què no
hi ha previsió de desplegament de fibra
òptica en els propers tres anys, per tant,
que no s’hagi desplegat encara.
El coalcalde d’Altafulla ha lamentat
que en aquestes subvencions no es
puguin acollir projectes per desenvolupar en altres nuclis de població que ja
en tenen en algun punt, com es produ-

eix en diferents zones del municipi, i que
aquesta responsabilitat recaigui en “l’interès de les operadores”.
El batlle ha recordat que “Movistar i
Telefónica es van comprometre a desplegar la fibra òptica a tot el municipi
durant l’any 2016, i a dia d’avui, aquest
desplegament és inexistent”. Tot i això,
ha assegurat que se seguirà treballant
amb Localret perquè la fibra òptica
acabi arribant a totes les llars d’Altafulla. Un fet es podria situar d’aquí a
un any, segons un pla que preveu una
d’aquestes companyies. •

La Borsa de Treball permet substituir immediatament
les educadores confinades d’Hort de Pau

L’

Ajuntament d’Altafulla ha mostrat
la seva satisfacció
per com s’ha resolt
l’aparició d’un cas
positiu de coronavirus a la llar d’infants
Hort de Pau. En advertir-se, per part de
la família de l’alumne,
que aquest estava
contagiat, es van activar els protocols al
Noves educadores a Hort de Pau. / Foto: Ajuntament
centre i es va procedir al confinament del
grup classe i de les educadores que hi havien estat en contacte. Una situació que
va provocar que la instal·lació tanqués les seves portes un divendres per poder
acollir només aquells alumnes que de manera urgent necessitessin el servei i no
disposessin de cap alternativa.
Des de la regidoria d’Educació, la seva titular, Gemma Maymó, ha destacat
que “van ser moments complexos i difícils”. Sortosament, però, es van resoldre
amb celeritat gràcies a l’existència d’una borsa de treballadors que es va crear fa uns mesos per poder atendre substitucions eventuals. Així, el dilluns següent
ja es van poder incorporar un total de quatre educadores que van fer que el centre
tornés a funcionar amb normalitat després d’una breu aturada.
Des de la regidoria d’Educació d’Altafulla s’ha informat que tots els companys
de l’alumne contagiat van ser negatius en Covid així com també totes les educadores que hi havien estat en contacte. Maymó ha mostrat el seu agraïment a les
famílies per la seva comprensió, ja que “la llar d’infants és un servei bàsic per a
la conciliació familiar”. •

Història
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L’Ajuntament d’Altafulla crearà la Comissió de Memòria
Històrica pels 90 anys de la proclamació de la República

Ajuntament d’Altafulla crearà la
Comissió de Memòria Històrica
pels 90 anys de la proclamació de
la República. Es tracta d’una mesa de
treball que té com a objectiu recordar,
mantenir, recuperar i transmetre la memòria històrica del municipi d’Altafulla
des de la proclamació de la Segona República (14 d’abril de 1931) fins a l’actualitat, com a salvaguarda fonamental per
evitar la repetició de qualsevol tipus
de violació als Drets Humans.
El passat diumenge 17 de gener
va fer 82 anys que les tropes franquistes entraven a Altafulla. Un dels
fets històrics que va marcar tristament
aquells fets va ser l’afusellament del
cap del Sindicat Agrícola, Pau Ramon
Ramon, en negar-se a lliurar les claus
del local social, ubicat al carrer de Sant
Martí a la confiscada casa Montagut. El
lloc probable de l’assassinat va ser on
avui s’ubica la rotonda entre els carrers
de l’Ermita i de la Bassa, proper al Corraló de l’Espinac.

La comissió es desenvoluparà
com a grup de debat, de discussió
i d’elaboració, de propostes i d’activitats, oberta a la participació de
la ciutadania. Aquelles persones que
estiguin interessades en formar-hi part,
cal que enviïn un correu electrònic a:
participaaltafulla@gmail.com.
Com a recordatori d’aquells fets, fa
82 anys, es van enterrar en una fossa
comuna del cementiri d’Altafulla els 15
soldats de l’exèrcit legal de la República morts el dia abans, 17 de gener
de 1939, en el decurs de la resistència
contra l’entrada de les tropes insurrectes de la 105 divisió del Cos de l’Exèrcit
Marroquí del general Yagüe.
Els defensors republicans d’Altafulla
formaven part aquell 17 de gener dels
carabiners vinguts de Barcelona i de les
brigades mixtes 72 i 115 de la 43 divisió
del XV cos d’exèrcit de l’Ebre del general Tagueña.
Dels 15 enterrats a Altafulla fa 82
anys només n’hi ha sis d’identificats:

L’Ajuntament d’Altafulla inicia la
digitalització de l’Arxiu Municipal

L’

Arxiu Municipal de l’Ajuntament
d’Altafulla ha digitalitzat recentment
dos documents històrics. Es tracta d’un
cadastre datat l’any 1777 i d’un llibre titulat ‘Apeo de Altafulla’, sense datació,
però que es pot situar aproximadament
en la segona meitat del segle XIX.
L’objectiu de la digitalització es poder
oferir la consulta d’aquests dos documents al públic interessat, investigadors
i investigadores, així com a persones
amb curiositat per conèixer el passat
d’Altafulla i de les persones que hi vivien. L’accés a la versió digital permet
que persones de tot arreu hi puguin
accedir, però sobretot evita que els
documents es malmetin per la seva
manipulació.
El cadastre apareix datat l’any
1777 i té 238 pàgines. El document
numera les partides de terra a mode de
fitxa. Cada número inclou la descripció
de la partida de terres, una relació amb
el tipus de cultiu, la qual inclou la qualitat d’aquests, quantitat i el tribut a pagar.
Després, s’indiquen els límits de la partida amb els punts cardinals, en els quals
apareixen el nom de diversos propietaris
i propietàries. Aquest cadastre és una
eina que permet tant la investigació
sobre territori com per a la recerca
genealògica, donat que apareixen els
noms i cognoms dels propietaris de les
terres.
El segon document s’anomena
‘Apeo de Altafulla’ i compta amb 64
pàgines. És una tipologia de document
típic de l’Edat Moderna que combina registres cadastrals, drets, privilegis i jurisdiccions. Aquest llibre mostra la relació

de les diferents partides d’Altafulla, que
apareixen identificades amb el nom del
propietari o propietària i un número. S’indiquen les parcel·les que formen terreny
per mitjà dels punts cardinals. El document indica en cada partida de terra
la seva localització en un plànol, que
malauradament no s’ha conservat.
La preservació de la documentació antiga és un dels objectius de
l’Arxiu Municipal, alhora que vetlla
per la difusió i la recerca de documents sobre la història d’Altafulla.
Posar a l’abast aquests documents a
la ciutadania suposa un salt en la divulgació i és una eina molt útil per a totes
aquelles persones que vulguin conèixer
Altafulla i el seu patrimoni documental.
Tots els documents es poden consultar
a l’espai web de l’Arxiu Municipal.•

Lloc probable de l’assassinat de Pau Ramon Ramon. / Foto: Ajuntament

els carabiners de la caserna de la Torre,
Baltasar García Moreno i Benjamín Álvarez García; els joves de Molins de Rei,
Joan Masana Masana i Antoni Farreras
Ambrós; l’igualadí Josep Enselmu Sala; i
Magí Ràfols Giró, de Banyeres.
D’altra banda, el Ple municipal celebrat el mes de setembre de l’any 2015

va aprovar per unanimitat la restitució
de l’antic nom de carrer de l’Hostal després que el 17 de gener de 1939 fos
rebatejat com a carrer de Sant Antoni
Abat, arran de l’entrada aquell dia de
les tropes franquistes comandades pel
Cos de l’Exèrcit Marroquí.•

El Museu Etnogràfic d’Altafulla amplia el seu fons de
peces històriques

E

l Museu Etnogràfic
d’Altafulla ha ampliat el seu fons de peces
històriques amb dues
bicicletes de mitjan del
segle XX, una arna per
a la recol·lecció de mel,
diverses relles romanes,
ratlladors de carn, un catúfol de mar, un llum de
ganxo, planxes, pesos,
diferents tipus d’arades i
altres objectes d’especial
interès.
Aquestes peces han
estat donades per particulars durant els primers mesos de confinament. Concretament,
un gran nombre d’aquestes han estat fruit de la
donació de Neus Esmel i
són provinents de la casa
on va néixer a Ardenya, a la Riera de Gaià. Els veïns Salvador Gatell i Nati Ballesté
han estat els encarregats de restaurar aquestes peces que ben aviat es podran
veure a la col·lecció del museu.
També han entrat a la col·lecció dues bicicletes que daten dels anys 70
del segle XX, i que han estat restaurades pel veí Antoni Ramírez. Una d’aquestes
bicicletes ha estat donada pel veí de Torredembarra, Antoni Pulido; l’altra, restava
a l’altell del mateix museu. Quant a l’arna per a la recol·lecció de mel, ha estat una
donació del veí de la Móra, Rafel Prunera.
El Museu Etnogràfic d’Altafulla compta amb diferents elements d’identitat
pròpia de la vida rural i l’economia del municipi, recuperats i restaurats pel veí
d’Altafulla i artesà, Salvador Gatell, l’any 2008. S’hi poden trobar més de mil
peces dels dos darrers segles, amb un ampli ventall d’objectes i elements, des
dels més curiosos fins als més quotidians, del món de la pagesia. Des d’una sínia
de sang a la tradicional aixada, són algunes de les joies que s’hi apleguen.
Gràcies a una xarxa de persones voluntàries, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Altafulla, el museu s’obre al públic —ara resta tancat per la pandèmia. Està
ubicat a la Pallissa de l’Era del Senyor, al Camí de l’Ermita, 10. •
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La Vil·la dels Munts d’Altafulla,
escollida com a referent del
patrimoni romà del país

L

Captura de pantalla del vídeo del Museu d’Història de Catalunya.

a Vil·la romana dels Munts d’Altafulla
forma part de la selecció d’elements
patrimonials feta pel Museu d’Història de Catalunya per difondre el patrimoni
català entre els més joves. A través d’uns
vídeos breus que es donen a conèixer per
les xarxes socials, el Museu pretén fer arribar la riquesa dels diversos vestigis
històrics del país a un ampli ventall de
gent. Així, com a representant de la petjada romana a Catalunya, s’ha triat la Vil·la
dels Munts, ja que es tracta d’un jaciment
molt important per les seves característiques, l’estat de conservació i els elements
que s’hi van trobar durant l’excavació.
La directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT), que en fa la
gestió, Mònica Borrell, ha explicat que els
vídeos impulsats pel Museu d’Història de
Catalunya són “curts i capten l’atenció
pel seu dinamisme i la manera com es

donen informacions importants sense
que gairebé es noti, pel to informal i distès de qui les explica”.
En el cas d’Altafulla és el conegut youtuber i habitual col·laborador de diversos
mitjans audiovisuals, Sir Joan. Es tracta
d’un noi que té molt de seguiment entre
els joves i que pot enganxar a aquest col·
lectiu, i a la vegada arribar a d’altres sectors de població. Mònica Borrell ha assenyalat que és “una manera innovadora
de fer difusió del patrimoni”.
L’època romana és la primera que es vol
explicar des del Museu d’Història de Catalunya. D’aquesta manera, doncs, el jaciment de la Vil·la dels Munts estrena una
sèrie de càpsules que aniran apareixent a
les xarxes socials durant els primers mesos
de 2021. El vídeo que inaugura la iniciativa
ja es pot veure a través del Facebook
del Museu d’Història de Catalunya. •
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Breus
Agraïment de Càritas
Altafulla pel Gran Recapte
2020
Des de Càritas Altafulla us voldríem informar que a partir de les vostres donacions
al mes de novembre al Gran Recapte de
2020, i a través del Banc d’Aliments, el
dia 10 de gener de 2021 hem rebut: 948
litres de llet, 360 Kg de pasta, 76 litres
d’oli d’oliva, 96 unitats de cacau en pols,
102 pacs de tonyina, 510 Kg de llegum
sec, 216 Kg d’arròs, 250 Kg de sucre, 5
gels d’higiene pel cos, i 45 detergents de
roba. Tot això no hauria estat possible
sense la vostra col·laboració.
En els anys anteriors, els aliments i
productes recollits en el Caprabo d’Altafulla eren gestionats directament des
de la nostra organització. Nosaltres
els inventariàvem, emmagatzemàvem
en un magatzem municipal d’Altafulla i posteriorment els repartíem progressivament entre les persones mes
vulnerables del nostre poble. Aquesta
vegada i degut a la pandèmia del coronavirus això no ha estat possible. El
resultat del procés d’enguany ha estat
menys abundant, menys variat i menys
adaptat a les nostres necessitats que
us fèiem arribar a través de les nostres
recomanacions.
Desitgem deixar enrere la pandèmia
i que al proper Gran Recapte de 2021
tornem a la situació anterior. I més ara
que gaudirem d’un únic espai assignat
per l’Ajuntament, on podrem desenvolupar totes les nostres funcions. A Càritas Altafulla estem molt agraïts per la
vostra generositat.
Càritas Altafulla

Comerciants i veïns es
reuneixen amb la Cambra de
Comerç per dinamitzar els
punts forts d’Altafulla
La Cambra de Comerç de Tarragona ha
liderat dues trobades amb el teixit comercial i alguns veïns i veïnes de la vila.
La tècnica de Turisme, Núria Barba,
juntament amb la regidora responsable
de l’àrea, Natalia Sanz, hi ha estat present, i ha explicat que “l’objectiu de la
iniciativa és treballar conjuntament per
dinamitzar totes les propostes que ofereix la vila i els seus agents”.
Barba assegura que “la visió tant
dels comerciants com dels veïns és
important de cara a les estratègies
comercials que es puguin desenvolupar en un futur”, amb el suport de la
Cambra de Comerç. La proposta ja ha
celebrat un parell de trobades virtuals
amb la voluntat d’analitzar els punts
forts d’Altafulla i quina és la millor manera d’explotar-los, com per exemple
les activitats culturals i la tranquil·litat
que es respira al municipi. A més, també s’ha comptat amb les aportacions
d’un expert en la dinamització del petit
comerç.
Ambdues trobades han estat acollides per aproximadament una desena
de comerciants i veïns, a més de la
presidenta de la Cambra de Comerç,
Laura Roigé. Es dóna la casualitat, a
més, que la màxima responsable de la
institució és veïna de segona residència a Altafulla i, per tant, “la seva opinió
és molt important perquè coneix el municipi”, ha remarcat Núria Barba. •
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Els ratpenats a la finca Canyadell

Millorem els refugis de cria, hibernació i descans de la mà del GEPEC
Una espècie vulnerable protegida
Els ratpenats són el grup de mamífers més desconegut i amenaçat que existeix. També a casa
nostra. Es tracta d’una espècie vulnerable amb una reducció de la seva població del 30% durant els últims deu anys. Amb una trentena d’espècies, Catalunya no disposa de cap estratègia
de conservació o pla d’acció per a la seva custòdia. De fet, l’Estat espanyol és dels pocs països
de la Unió Europea que no forma part de l’acord EUROBATS, que aplega 37 països del continent.
Per contra, hi ha moltes mesures legals que protegeixen aquesta fauna: la Llei de Protecció
dels Animals, el Reial Decret pel qual es regula el Catàleg d’Espècies Amenaçades; el Codi Penal
institueix com a delicte la pertorbació o destrucció de refugis de cria d’espècies no necessàriament
en perill d’extinció, la Convenció de Bonn sobre la conservació de les espècies migratòries d’animals silvestres, el conveni de Berna relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural,
la IUCN Red List considera el ratpenat Near Threatened (gairebé amenaçat), la Directiva Hàbitats
relativa a la conservació dels hàbitats i de les espècies de flora i fauna silvestres, o el projecte de
Decret d’aprovació del Catàleg de la fauna salvatge amenaçada de Catalunya.

Què s’ha fet?

Per a la custodia dels ratpenats, a la finca Canyadell
s’ha rehabilitat el refugi
subterrani i s’han distribuït
un total de deu refugis de
l’estació de suport a aquest
mamífer. I és que la zona és
un oasi forestal enmig d’un
paisatge urbà a peu de platja
al bell mig del pas migratori de ratpenats de diferents
espècies. És a menys de tres
quilòmetres en línia recta del
búnquer i les coves marines
de la muntanya de Sant Joan,
que fins fa pocs anys havien
acollit colònies nombroses de
ratpenats en època de pas.
Una actuació que ha estat
possible gràcies a una subvenció d’Espais Naturals de
la Generalitat i que quan la situació sanitària ho permeti es
podrà visitar en el marc d’una
jornada de portes obertes.

Precedents

Les colònies de ratpenats de cova
al búnquer i la cova marina de la
muntanya de Sant Joan pateixen
actes vandàlics, i les seves cries
es perden totalment en el primer
cas i queden reduïdes dràsticament
en el segon. D’aquesta manera, els
ratpenats de cova queden pràcticament extints en aquest tram del
litoral. L’any 2013, el GEPEC va
inventariar 205 refugis de ratpenats i va signar diversos acords de
custòdia quiropterològica, entre els
quals es troba el que va subscriure
amb l’Ajuntament d’Altafulla per la
finca Canyadell. En aquell moment
es van restaurar cinc refugis de ratpenat i se’n van construir cinc més
d’experimentals, un d’ells el del
subterrani de la parcel·la. Fruit de
l’actuació, els ratpenats van colonitzar el refugi subterrani, però no
s’ha arribat a superar els tres individus. Tots ells de l’espècie ratpenat
de ferradura petit.

Problemes

Els problemes globals que afecten als ratpenats
bàsicament guarden relació amb el seu desconeixement, amb la pèrdua o degradació de
l’hàbitat, de l’aliment o del refugi. La proposta
per a la finca Canyadell se centra en aquest darrer grup de problemes. Tenint en compte això,
els refugis d’aquest mamífer, segons el seu ús
es distribueixen en: refugis d’hivern amb temperatures constants i humitats altes com mines,
coves o cellers; refugis intermedis o llocs de
pas que poden servir de repòs durant la migració
entre el refugi d’hivern i el d’estiu, i on s’hi pot
donar la còpula; refugis d’estiu o de part, que
varien segons les necessitats de cada espècie
però acostumen a ser llocs calents, tranquils i
força nets, com clivelles de roques, cases abandonades o forats de troncs d’arbres; i refugis de
descans que s’utilitzen durant l’època de cria i
quan necessiten descansar si el refugi habitual
no és a la vora, de característiques variades però
inaccessibles per als depredadors. D’entre els
problemes que afecten als refugis que aborda
el projecte de la finca Canyadell, hi ha: manca
de refugis, degradació dels espais, molèsties per
freqüentació, i inadequació dels resguards.

Primeres passes

L’experiència en la construcció
de refugis artificials que permetin l’assentament de ratpenats
tot just acaba d’aixecar el vol.
Som en un període en la història de la seva conservació força
incipient, i molts dels refugis
són experimentals. A principis de l’any 2020, el Museu de
Granollers amb el Parc Natural
del Delta de l’Ebre van publicar
les reformes que han hagut de
realitzar perquè en refugis per a
ratpenats on no hi havia pràcticament cap individu s’hagi
aconseguit que siguin usats per
centenars. En aquesta línia de
treball, doncs, és important tant
generar nous refugis com
corregir i millorar diferents
refugis artificials ja construïts.
No és un fenomen nou ni exclusiu de Catalunya, i el cas del
refugi subterrani de la finca Canyadell va en aquesta direcció.

L’actuació
Les estacions de suport són grups de cinc caixes niu instal·lades en diferents
orientacions, separades uns 50 metres entre elles, col·locades a més de 3,5 metres
d’alçada, i sense accés a depredadors ni paràsits. En el disseny d’aquestes caixes
es cerca la màxima diversitat de materials, mides i dissenys per tal d’oferir
també un ventall ampli que intenti captar, alhora, la màxima diversitat possible
d’espècies. Les caixes registren de manera continuada la humitat relativa i la
temperatura. En el cas de la finca Canyadell esdevé una estació doble de refugis
amb 10 models diferents.

Per a cercar la màxima eficiència envers els ratpenats, al refugi subterrani excavat directament a la roca, s’hi ha fet diversos canvis. S’ha netejat l’entrada i
arranjat els graons de baixada, malmesos tenint en compte que les dues cambres
on condueixen són a quatre metres de profunditat. S’ha millorat l’aïllament exterior.
A més, el terra de les sales s’ha impermeabilitzat amb material argilós perquè l’aigua no percoli i perduri el màxim de temps possible. I és que també s’ha creat un
estany interior d’aigua de pluja que es recull de les teulades dels edificis de la terrassa superior. En tot l’espai interior s’han realitzat un centenar d’obertures i instal·
lat sostres acollidors amb fixacions de diferents materials. Fotos: GEPEC-EdC
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La Diputació premia la gestió de la
platja d’Altafulla

a Diputació de Tarragona ha concedit
el Premi Iniciativa Medi Ambient del
2020 a Altafulla per la seva gestió de la
platja. Es tracta d’un guardó que posa
en valor la tasca realitzada pel consistori en favor de la millora i protecció de l’entorn natural. Per a l’equip
de govern representa un reconeixement
important a la regulació sostenible de la
platja, tot vetllant per la seva protecció i
regeneració natural i evitant al màxim la
intervenció mecànica.
Els 5.000 euros de què està dotat el
premi es destinaran a abalisar la nova
zona de dunes de Voramar perquè
s’hi desenvolupi vegetació autòctona.

També serviran per impulsar una campanya divulgativa sobre el pla de gestió de la platja. Igualment, es preveu eliminar vegetació exòtica invasora i
adquirir nou material per abalisar altres
espais del litoral.
De fet, aquest gener s’han instal·lat
trampes de captació sedimentària
entre el final del passeig de Botigues de
Mar i el Club Marítim Altafulla. Uns sistemes que tenen la funció de retenir la
sorra i colonitzar de manera natural
la vegetació autòctona. En total se
n’han col·locat vuit, sis d’una llargada de
cinc metres, i altres dues, de deu.
Paral·lelament, l’Associació Mediam-

Trampes de captació sedimentària al final del passeig. / Foto: Ajuntament

biental la Sínia i els alumnes del Programa de Transició al Treball d’auxiliar en
vivers i jardins han començat de nou diverses accions vinculades a l’entorn
natural d’Altafulla. Aquesta vegada el

grup està format per nois i noies d’Altafulla, Torredembarra i Tarragona, que
treballen tant a les platges de la vila com
a la desembocadura del riu Gaià i a l’entorn de la muntanya de Sant Antoni. •
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Eleccions en temps de pandèmia

Àlex Cañas Torres # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC
Enmig d’un profund debat per la data
de les eleccions, recordem que aquestes han estat imposades pel Tribunal
Superior de Justícia en contra de l’opinió de tots els partits que composen el
Parlament, bé excepte un, i en contra
de les recomanacions sanitàries. Cal reconèixer que
aquestes eleccions es podrien haver celebrat abans i ens
haguéssim estalviat aquesta difícil situació, però pel que
sigui no interessaven llavors. Tot i això i en clau municipal,
la ciutadania ha de saber que anar a votar serà segur.
S’estan prenent totes les mesures perquè així sigui. S’han

adaptat espais i d’altres s’han traslladat en equipaments
més grans per poder fer-ho amb les màximes garanties.
La jornada serà llarga, assistiu durant el dia i no espereu a
últim moment perquè així evitarem aglomeracions. Diumenge 14, serà més probable creuar-se molta gent al passeig marítim que a tots els espais escollits com a seus
electorals. Però entenem la preocupació, ens en fem càrrec i ens posem a la pell de la gent que serà a les meses.
Tot i aquesta situació complicada, els fem saber que vetllarem en tot moment per la seva seguretat. Però per això
dèiem NO! a celebrar uns comicis el 14F. D’altra banda
aquest mes de febrer s’han atorgat els imports de les sub-

vencions a les Entitats Esportives, on per unanimitat de
totes les entitats i el representant de Junts per Altafulla
(Alternativa Altafulla no es va presentar) es van aprovar els
nous criteris de puntuació al darrer Consell Sectorial d’Esports. També, i per primer cop en aquest ajuntament, s’ha
repartit subvenció a esportistes locals que competeixen a
títol individual, mostrant així el nostre suport a tot el teixit
esportiu altafullenc, tot i que enguany ha estat un dels sectors més afectats per la pandèmia. Per acabar, estem a
punt de finalitzar el PAMH, on ens marcarà quines accions
podrem començar a realitzar de cara a les polítiques d’habitatge de la vila. Cuideu-vos, cuidem-nos. •

El trampisme com a EINA de Govern Municipal
Francesc Farré Camps # Alternativa Altafulla – En Comú Guanyem

Ja ens ho van dir el primer dia quan van
jurar el càrrec, que alguns són descendents d’alcaldes i que, ara, els d’Altafulla tornaven, «Altafulla First». I ho estan
complint sense importar les trampes i
fum que suposi mantenir-ho. El Síndic
de Greuges els hi ha tret els colors per unes taxes discriminatòries que fan pagar el doble a la piscina i al gimnàs
als que no estan empadronats, encara que generin més
riquesa al poble. El Síndic ens dóna la raó i és contundent
en dir que les taxes vulneren els principis d’igualtat i de
legalitat. Però tant els hi fot, no pensen fer cas i no modificaran res, ja que els de «fora» no els poden votar. Tampoc

amb les bonificacions de la brossa, que s’aplicaran, no a
qui porti coses a la deixalleria, sinó només als que estiguin
empadronats. Un trumpisme amb trampes que ja havíem
vist a la Violeta, endeutant-se per modificar un projecte
acabat o a la platja pujant participació, però negant consultes. El Govern també ha rebutjat una moció que venia
de CCOO per millorar la seguretat a les aules en temps de
COVID. Els trampistes diuen que «no», ja que les conselleries (que són del mateix color) «ho fan tot molt bé» i no
cal fer cap millora. Com a traca i mocador la regidora va
assegurar que a la Portalada no calen aparells de renovació de l’aire, ja que hi ha ventiladors de sostre (que no renoven sinó que escamparien l’aire viciat). Als serveis de

Correus i la manca de Fibra Òptica la resposta és que la
culpa és de Madrid i que la gent es queixi a les companyies, ja que el consistori ni reparteix cartes ni estén la fibra. I
la trampa més gran que s’ha pogut demostrar ara: la figura de la coalcaldia és un bluf que no té cap justificació jurídica, no hi ha cap coalcaldia malgrat que ho digui mil vegades EINA i ho reprodueixin els mitjans locals. Només
una regidora que signa com a alcalde quan aquest no hi
és, com sempre ha estat. Ara ja ens arribaran les targetes
de suport als comerços locals (només per empadronats).
Amb aquesta mesura volen compensar l’escassetat
d’ajuts socials i comercials per uns tràmits farragosos i
llargs. •

Estem per millorar les prestacions del nostre municipi. Peu a fons
Xavier Rofas # Junts per Altafulla - JxA

Fa molt de temps que es respira un ambient de frivolitzar envers la política, i
ens ha de saber greu. Hom es dedica a
la política per millorar les prestacions
del seu municipi. Crec que la representació postural i l’escenificació hauria de
desaparèixer de l’empresa municipal. Hem de ser més exigents i més ambiciosos. Com qualsevol empresa, hauria
de funcionar per objectius. Fa molt de temps que Altafulla
té més o menys clar quines són les seves aspiracions, les
seves necessitats i les seves urgències. No oblidem que
som el 3r municipi amb el PIB més important de la província de Tarragona, i no és la primera vegada que ho dic,
hem de ser més exigents.

Altafulla ha de ser un municipi promotor de benestar,
promotor d’il·lusió, promotor d’oportunitats, promotor
d’emprenedoria, perquè té molts atributs per ser-ho. No
podem perdre més temps en millorar carrers i voreres, no
podem encantar entregues de projectes capitals, no podem posar-nos de perfil en les necessitats dels més grans,
no podem no escoltar als agents socials, econòmics i culturals; i quan parlo d’agents parlo de tots sense exclusions. No podem posar-nos de perfil envers del turisme i els
atributs del nostre municipi. Els servidors públics, han de
defugir de la “foto” i aspirar a meritar el llegat. Les legislatures en forma de millora en les prestacions del municipi. La
pandèmia no pot justificar-ho tot. El 2020 va ser un any...
El 2021 amb les seves incerteses hauria de ser millor.

Durant aquests dos anys gairebé de mandat, en els
articles d’opinió, sembla que fem el paper d’oposició
pel sol fet de ser oposició, però la trista notícia és que
al municipi d’Altafulla no passa res, no hi ha avenços,
no hi ha llegat, no hi ha millora. L’única placa que han
col·locat els senyors del govern ha estat la del gimnàs
de La Portalada tot i votar-hi en contra. Varen començar
amb un govern amb dedicacions completes i càrrec de
confiança, i ara ja estan pràcticament tots a temps parcial i sense càrrec de confiança. Això té una lectura. Desacceleració. Ara més que mai les empreses necessiten
màxima implicació, peu a fons, molta gestió i decisions
encertades. •

Els cotxets i les cadires de rodes ja tenen les voreres rebaixades!
Inmaculada Morales Navarro # Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC

Al passat número anunciàvem que acabat el gener els altafullencs disposaríem
de fins a 45 punts de voreres rebaixades
per travessar la via pública. De fet, ja
constava com a primera realització al
balanç de 2020 de la meva regidoria, amb la inversió exacta d’uns mínims 48.310 € que tanta eficàcia tindran. Calia
completar aquests rebaixos per a la mobilitat adaptada de
petits i grans, que al moment d’urbanitzar no s’havia pensat. Si sumo les tres inversions que constaven al balanç

m’adono que per 88.310 € hem aportat tres millores que
demostren que vaig per feina, amb tanta il·lusió com insistència.
Ara, espero llegir ben aviat les conclusions de l’estudi
de viabilitat per a la residència de la gent gran, que finalment ubicarem en terrenys municipals a la urbanització
de la Cabana. Una solució que sempre agrairé al qui fou
alcalde del PSC, Josep Maria Gené; com a resultat de perdre un cafè on prou que li vaig explicar el gran projecte
que em va fer decantar l’acceptació de cap de llista dels

socialistes d’Altafulla. Fem repàs: primer vam pensar en
la rehabilitació de l’Antic Hospital; després en els terrenys
propietat de la Sareb (banc dolent) de la plaça Catalunya,
que hauria passat del mig milió d’euros.
No paro d’insistir com a responsable de Via Pública
que el carrer Lluís Companys de la Cabana s’obri definitivament al trànsit. Espero que abans d’entrar a la primavera s’hi pugui circular! I que d’una vegada rebaixem
els ressalts més incòmodes per a les ambulàncies i els
autobusos. •

Opinió i Fòrum
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Un 2021 condicionado por la pandemia
Solange Lillo # Ara Altafulla

Como sabemos, 2020 se ha visto sumergido en una crisis sanitaria sin precedentes, en el que queda a la vista los cambios que ha generado en nuestra vida
cotidiana, tanto a nivel social, cultural,
como económico, y que sin duda nos ha condicionado a
generar nuevas tendencias de socialización y de consumo.
Debido a la situación provocada por la COVID-19,
y por el incierto futuro de la situación actual, ha generado que las medidas aplicadas por la Generalitat
afecten especialmente al comercio y turismo del pueblo, provocando una crisis en el desarrollo local y en

el desarrollo económico de las pequeñas y medianas
empresas.
Es por ello, que para conseguir que nuestro comercio
y emprendedores locales puedan lidiar con las presentes
restricciones, es necesario buscar nuevas alternativas
para estimular el comercio local ofreciendo una revalorización de sus productos y servicios.
Desde la regiduría de Comercio y Turismo, queremos
reforzar el consumo local. En donde será necesario el
compromiso de todas las personas que forman parte de
nuestra comunidad.
Desde el Ayuntamiento de Altafulla, queremos pro-

mover una campaña a partir de febrero. Se trata de una
tarjeta monedero por un coste de 20€, en el que dispone
de una subvención de 20€ por parte del ayuntamiento de
Altafulla.
Esta línea de ayuda va dirigida a todos los comercios
locales de menos de 300m2. que se han de adherir a la
campaña rellenando un formulario vía telemática al ayuntamiento a través del certificado electrónico o vía IDCat.
Requisitos imprescindibles para adquirir la tarjeta es estar
empadronados en Altafulla. Y de esta manera ayuntamiento y comunidad podemos colaborar e impulsar la economía y vida del pueblo. •

El fantàstic servei d’escombraries
Hi havia una vegada un país amb un servei de recollida
selectiva d’escombraries, amb uns contenidors soterrats
dels quals només sobresortien uns discrets cilindres amb
una tapa que només calia obrir per deixar-hi caure les diferents classes de deixalles. En ser soterrats eren prou discrets i no feien massa males olors.
Un bon dia algú va tenir la “feliç” idea de substituir-los
per uns altres contenidors de superfície, grans, volumi-

nosos, que ocupaven molt més espai, a les voreres o a
la calçada. Els forats per on introduir les bosses de deixalles eren verticals, la qual cosa implicava haver de ficar
les mans gairebé a l’interior del contenidor per fer entrar
la bossa, sobretot si era bastant ple, ja que les bosses
s’acumulaven a l’entrada del contenidor en lloc de caure
cap dins, com passava amb els de l’anterior sistema. En
alguns casos, a més a més, la finestra és massa petita

i no hi passen les bosses si son ben plenes, i cal espitjar-les amb les mans.
No acabo d’entendre aquest canvi (o sí). Potser no sóc
gaire espavilat (o sí). Potser sóc massa malpensat (o no).
Però aquest canvi fa una olor... I no pas d’escombraries.
Ei! Que no estic acusant a ningú de res. Només he dit que
NO HO ENTENC.

més proper per saber si hi ha alguna incidència. Aquesta
tasca la fem persones voluntàries. Cada una de nosaltres
té, si més no, assignat un dia, i altres s’ocupen de fer suplències, i d’aquesta manera entre totes cuidem que no es
falli mai. Durant el confinament, tres voluntàries vam assumir la responsabilitat de fer les trucades des del nostre domicili per tal que aquest servei no es perdés. Crec que amb
aquestes trucades els ajudem a solucionar els problemes
que els sorgeixen. A més, aquest contacte diari crea llaços
d’amistat sincera entre uns i altres.
De tant en tant, algun beneficiari ens deixa per sempre.
El trobes a faltar i el recordes amb estimació. Potser a mi,
per ser també gran, m’afecta més i penso que ja estic més

a prop de què em truquin a mi que no pas de ser jo qui
truqui. Crec i sento que tot aquest voluntariat pot estar ben
orgullós de tota la feina feta fins ara i que desitjaríem que
es continués fent per molt temps.
No voldria deixar de valorar el treball que ha fet des de
l’Ajuntament, la Mar Riambau. Ha dedicat tot el temps i
l’interès que ha calgut per a que el ‘Bon dia’ vagi endavant,
tant si els problemes són humans com tècnics. Gràcies.
Desitjo que tots passem aquests mesos tan complicats el
millor possible, amb l’esperança que tot acabi aviat. Una
forta abraçada a tots/es.

Antoni Horta Domènech

El ‘Bon dia’
A pocs dies d’haver complert els 80 anys, faig una mica
de reflexió sobre el ‘Bon dia’, un servei que ofereix la regidoria de Benestar Social del nostre Ajuntament, adreçat
a la gent gran. El ‘Bon dia’ va néixer per iniciativa de l’Eva
Martínez (AUPA) fa uns 7 o 8 anys i que, sortosament i amb
gran encert, tots els altres consistoris han continuat.
Es tracta de trucar cada dia a les àvies i avis (a mi m’agrada més que gent gran) per xerrar una mica amb ells, interessar-nos per la seva salut, com passaran el dia, problemes,
alegries... Alguns potser no tornaran a parlar amb ningú més
en tot el dia. Altres viuen en família i amb això ja tenim la
seguretat de que estan ben atesos. En cas que no contestin
les nostres trucades, ens posem en contacte amb el familiar

Puri Miró

Vida social
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Altafulla recapta 3.381 euros per a La Marató de TV3

ltafulla, a través de les activitats
organitzades per l’Ajuntament i
diferents entitats locals el passat
mes de desembre, ha recaptat un total de
3.381,47 euros per a la Fundació La Marató de TV3, que ha centrat l’edició de
2020 a la investigació de la Covid-19.
En l’àmbit educatiu, l’Institut d’Altafulla va aconseguir recaptar 654 euros
amb la campanya ‘1 origami = 1 euro’.
L’AMPA de l’Institut va fer una donació
directa de 300 euros, l’AMPA de l’Escola
La Portalada va obtenir 447,47 euros per
mitjà d’un mural solidar, i l’AMPA de l’Escola de Música va recollir 140 euros amb
un concurs de postres solidaris.
Des del sector de l’esport, el Club
Marítim Altafulla va contribuir a la causa amb 240 euros gràcies a la ‘Jornada

al mar amb catamarà, caiac, paddle surf
i botifarrada’. I en clau cultural, l’espectacle ‘Il·lusions’, del mag Sergi Armentano, va aportar 100 euros amb la venda
d’entrades. Per la seva part, l’Ajuntament d’Altafulla va fer una donació
de 1.500 euros.
El marcador del programa de TV3 va
tancar el passat 20 de desembre amb
una gran xifra de 10.305.819 euros, que
s’ha anat incrementant les setmanes posteriors amb les aportacions
de municipis com Altafulla. Els fons
recaptats en aquesta edició aniran destinats a la recerca biomèdica d’excel·lència sobre la Covid-19, amb l’objectiu de
millorar la qualitat i l’esperança de vida
de les persones que la tenen. / Foto:
Institut d’Altafulla•

Un altafullenc en vaga de fam per denunciar el tracte
a les víctimes d’un terratrèmol a Itàlia

Les vivències de la gent d’Altafulla dels
últims 100 anys, en un documental

Ramírez, Sanna i Smaldone en un acte cultural. / Foto: Òscar Ramírez

L’

escriptor i periodista veí d’Altafulla, Òscar Ramírez, ha fet 21 dies
de vaga de fam per protestar contra les lleis italianes “que generen
greuge entre la població de manera
constant”. Assegura que “perjudiquen
a part dels qui han estat víctimes de
terratrèmols i han perdut éssers estimats, a més de tot allò que tenien, com
ara la casa i les pertinences”.
Ramírez també és president de l’associació cultural Etcètera, amb seu a Altafulla. Una entitat que el 2016 va iniciar
un projecte juntament amb dues associacions italianes per ajudar a les víctimes
del terratrèmol que l’agost del mateix
any es va cobrar la vida de 300 persones a Amatrice, al nord de Roma.
El president d’una d’aquestes associacions és Mario Sanna, víctima
d’aquell sisme i principal impulsor de la
vaga de fam, que també han seguit el
president del Movimiento Cultural Spiragli, Bartolomeo Smaldone, i l’altafullenc Òscar Ramírez.
Sanna i la seva dona van perdre el
seu fill gran, i mentre intenten construir
una nova casa per refer la vida, les ins-

titucions els demanen 42.000 euros
d’impostos i honoraris pel fet d’haver
viscut de lloguer en el moment de la
catàstrofe. “Una circumstància totalment diferent de la que es troben els
qui aleshores eren propietaris d’immobles”, assegura Òscar Ramírez.
Més enllà de la vaga de fam, l’altafullenc i la resta de persones que hi ha
donat suport —a Tarragona han estat
una cinquantena—, també s’han dut a
terme diferents accions per forçar que
les institucions acabin amb un “greuge
que afecta bona part de la ciutadania
italiana”. Igualment, han reclamat un
fons d’ajudes per a les famílies que
pateixen aquesta mena de catàstrofes, i que d’un dia per l’altre es troben
sense res.
La vaga de fam de Mario Sanna,
Bartolomeo Smaldone i Òscar Ramírez, que ha finalitzat aquest 9 de febrer,
“ha servit per demostrar que no hi ha
d’haver morts de primera i morts de segona”. I és que finalment “hem tombat
el sistema judicial i amb el suport de
tots els partits polítics aviat es votarà
una esmena a la Llei”. •

Arasa en ple rodatge a Altafulla. / Foto: EV

L

a història recent de la vila d’Altafulla
explicada pels seus protagonistes és
l’eix d’un nou documental que està
preparant el videògraf altafullenc
David Arasa. Més enllà de la seva feina
en l’àmbit de la publicitat, Arasa intenta, sempre que pot, treballar a Altafulla.
Bona mostra de l’interès que li desperta la seva població per als seus treballs
freelance és el documental ‘Quan el
moviment va per dins’, sobre el confinament al municipi.
Precisament, arran d’aquest rodatge
i del fet de poder parlar amb moltes persones, va decidir tirar endavant un nou
projecte que té com a protagonistes els veïns més experimentats de
la vila i els seus records i vivències
d’èpoques pretèrites.
Arasa assegura que és vital recopilar
aquestes veus de l’experiència perquè
no es perdin un cop desapareguin.

D’aquesta manera, a través de les
anècdotes d’aquestes persones, pretén traçar un recorregut per diferents
moments històrics viscuts a Altafulla i també per la seva quotidianitat. El
videògraf té la intenció d’encabir-hi un
període d’aproximadament 100 anys,
fins als nostres dies.
Tot i que no es tracta d’un documental històric tradicional, Arasa sí
que compta amb un assessorament en
aquest àmbit per part del Centre d’Estudis d’Altafulla i de Joan Carnicer, en
especial.
Igualment, ja que es troba en una
fase molt inicial del projecte, ha fet una
crida per les xarxes socials perquè totes aquelles persones que desitgin explicar-li anècdotes i fets viscuts a la vila,
contactin amb ell per poder-los entrevistar. •

Festes
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Un Carnaval telemàtic adaptat a la
pandèmia

a regidoria de Festes de l’Ajuntament d’Altafulla
proposa per aquest 2021 un Carnaval telemàtic
com a conseqüència de les restriccions vigents per
contenir la pandèmia. Un programa que manté l’essència dels actes més tradicionals i lúdics i que busca la
participació de les colles habituals, i per extensió de tot
el veïnat, en unes dates que si no fos per la COVID19,
faria que desenes d’altafullencs i altafullenques sortissin
a viure’l al carrer.
El regidor de Festes d’Altafulla, Àlex Cañas, ha explicat que “la voluntat del consistori és no deixar escapar
l’oportunitat de celebrar un Carnaval amb la família i aquelles persones amb qui es conviu, tot i les
dificultats que suposa una crisi sanitària com l’actual”.
El regidor ha remarcat que “cal adequar-se a la realitat
del moment”, i que “malgrat la pandèmia hagi condicionat una proposta més del calendari cultural i festiu local, confiem en poder recuperar la celebració l’any
vinent en el seu format habitual”. Cañas també ha
demanat “responsabilitat, prudència i sentit comú per
part de tothom i que se segueixin en tot moment les pautes que marquen les autoritats”.
De fet, el programa d’actes que ha elaborat
l’Ajuntament és exclusivament telemàtic per a totes
aquelles persones que el vulguin seguir des dels seus

domicilis. Així mateix, consta d’un concurs de pregons de Carnestoltes. Els participants que hi ha pres
part (el termini de presentació ja està tancat) han seguit
unes premisses, com per exemple que el text tingui entre
50 i 200 versos i que reflecteixi l’actualitat social d’Altafulla. El jurat, que estarà format per un representant de
cada colla o grup participant al Carnaval passat, escollirà
el pregó guanyador, que serà llegit per Sa Majestat
el Rei Carnestoltes el dijous 11 de febrer a les 20:00h.
a través del canal Youtube de l’ajuntament. A més, al seu
autor se li farà entrega d’una targeta moneder per poder
gastar als comerços del poble tot seguint la campanya
impulsada des de les àrees de Comerç i Acció Social.
D’altra banda, tots els participants seran guardonats.
Paral·lelament, les propostes del Carnaval d’Altafulla també passen per una rua virtual. En aquest sentit,
tothom que ho desitgi es podrà disfressar, fer-se
una fotografia i compartir-la a les xarxes socials amb
l’etiqueta #CarnavalAltafulla2021 i anomenant a l’Ajuntament d’Altafulla, així com enviant-la a participaaltafulla@
gmail.com. Totes les fotografies es penjaran a la web
www.altafulla.cat amb l’objectiu d’assegurar una desfilada telemàtica, i els participants rebran un obsequi.
Finalment, els dies de disbauxa del Carnaval, continguda enguany per la pandèmia, posaran el punt i final

amb la lectura del testament del Carnestoltes. Una
iniciativa que serà a càrrec del Grup de Diables d’Altafulla, i que es podrà seguir el Dimecres de Cendra, 17 de
febrer, a les 20:30h. pel canal Youtube de l’ajuntament. •

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

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 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

CÀRITAS PARROQUIAL

977 65 15 89
648 14 57 56
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

12,25

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 GENER

Temperatura màxima

22 °C

dia 28

Mitjana mensual temp. màx.

14,3 °C

Temperatura mínima

-3,5 °C

dia 12

Mitjana mensual temp. mín.

2,5 °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

13,7 mm

dia 9

Total pluja recollida

35 mm

www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html
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Plaça del Pou / núm. 218 / febrer 2021

15

La 10a Marxa Castells del Baix Gaià, suspesa per la pandèmia

E

l mes de gener sempre és especial a Altafulla, com a mínim des
de fa deu anys. I és que a finals
de mes el municipi acull una de les
cites ineludibles del seu calendari esportiu: la Marxa Castells del Baix Gaià.

Una proposta que aquest 2021 havia de celebrar el seu desè aniversari, però que l’Ajuntament d’Altafulla
i l’empresa que hi dóna suport tècnic,
Sport No Limit Events, han decidit suspendre a causa de la crisi sanitària de
la Covid-19.
L’organització era conscient que
aquesta opció era una possibilitat tenint en compte l’evolució de la pandèmia just després de les trobades familiars de les festes de Nadal. El regidor
d’Esport d’Altafulla, Àlex Cañas, ha reconegut que tenien algunes alternatives sobre la taula, però que aquestes “feien perdre l’essència” d’una
activitat festiva i que sempre aglutina
molta gent d’altres municipis.
L’allargament de les restriccions per
part del Govern també ha estat decisiu

a l’hora de suspendre la cita. Un cúmul
de circumstàncies, doncs, que hagués
disminuït els punts forts que fan de la
Marxa Castells del Baix Gaià un
dels esdeveniments esportius més
importants de la demarcació.

L’Ajuntament d’Altafulla i Sport No
Limit Events s’emplacen al 2022 per
celebrar la desena edició en condicions òptimes i seguint el mateix format
de sempre. / Foto: Marxa Castells •

Marta Camps, rècord de Catalunya
en 3.000 m F50

L’

atleta Marta Camps ja ha donat el tret
de sortida a la temporada 2021. I ho
ha fet assolint un nou rècord de Catalunya
en la prova dels 3.000 metres F50 en pista
coberta, en el marc del primer control federatiu català, que s’ha disputat aquest gener al Palau Sant Jordi de Barcelona.
L’altafullenca ha fet un temps de 10
minuts, 20 segons i 1 centèsima, el que

representa el segon millor registre de
la història a l’Estat, per darrere d’Aurora
Pérez, que en el seu dia va ser rècord del
món. Quant a la prova, ha estat 4a classificada per darrere de tres atletes més joves, i
que pertanyen a la categoria Sènior.
Amb aquesta nova fita assolida,
Camps ha tornat a demostrar que passa
per un estat de forma excepcional per
afrontar la seva segona temporada a la categoria F50.
L’atleta del Barcelona Atletisme també
té el rècord de Catalunya dels 3.000
metres a l’aire lliure en la seva actual
categoria, amb un temps de 10 minuts,
40 segons i 13 centèsimes. L’altafullenca va obtenir aquesta marca a la Copa
d’Espanya de Clubs Màster, celebrada el
passat octubre a la localitat valenciana de
Torrevella. / Foto: Marta Camps •

Anna Ortiz, campiona de la 1a prova
del Rafa Nadal Tour

L

a tennista Anna Ortiz ha començat
l’any amb bon peu. S’ha proclamat
campiona de la primera prova del circuit
Rafa Nadal Tour by Santander 2021 en
la categoria Sub16 femenina, que aquest
gener s’ha dut a terme a les instal·lacions
del CT Barcelona.
L’altafullenca, cap de sèrie número 1
del torneig, s’ha convertit en la primera
guanyadora de la competició impulsada pel tennista balear després de
vèncer en la gran final a una de les rivals
més habituals en totes les competicions, la
italiana Alice Ferlito, per un resultat de 6-1
i 7-5.
Ortiz havia començat la competició
superant a Taisia Bolsova als vuitens de
final. Als quarts de final va vèncer a Jana
Rovira, i a les semifinals es va desfer de
Maria Secara.
La segona prova del circuit es disputarà a Sevilla, al Club Río Grande,

del 20 al 28 de febrer. Després tornarà
a Barcelona, i tot seguit recorrerà València, Alacant i Madrid. El Rafa Nadal
Tour clourà amb el Màster a Mallorca a mitjan de setembre, en què
participaran les quatre primeres classificades de la categoria sub16. L’objectiu d’Ortiz és obtenir un dels bitllets per
disputar aquesta prova i aconseguir
ser la millor tennista de la competició. / Foto: Rafa Nadal Tour•

L’

Antònia Royo, plata als 5 km de
Marxa en Ruta F55

atleta Antònia Royo ha aconseguit
la medalla de plata en la prova dels
5 km F55 del Campionat de Catalunya de Marxa en Ruta Individual, que
s’ha celebrat el diumenge 31 de gener
al Vendrell. L’altafullenca ha fet un
temps de 31 minuts i 25 segons, i s’ha
quedat a poc més de 2 minuts de la primera classificada.
Royo, que milita la categoria F55,
ha competit al costat d’altres 13 atletes
veteranes, des de la categoria F40 fins
a l’F60. A la classificació conjunta l’altafullenca ha fet 8a. Per tot plegat, ha
assegurat que ha estat una “experiència positiva”.
L’atleta del CA Tarragona va començar a competir en proves de cros i després en llisos i relleus, i l’agost de 2018
va iniciar-se en els obstacles, ni més ni
menys que a la Copa del Món de Veterans. Des de llavors va seguir competint
en aquesta modalitat, fins que el gener

del 2020 va patir una lesió que l’ha
tingut un any fora de la competició.
Els problemes físics li han impedit participar en proves de córrer o de salt. Per
això, i per no desvincular-se de l’atletisme fins a estar recuperada, ha optat per
la marxa. Aquesta ha estat la primera
competició en la modalitat, i gràcies al
club, el resultat ha estat més que satisfactori. / Foto: CA Tarragona •

