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Saber trobar la llum al final del túnel

F

a poc més d’un any la Covid-19 era una amenaça difusa,
però encara no havia irromput a la nostra vida. Pocs dies
després tot va saltar pels aires i ja ens vam veure immersos en
una espiral de la qual sembla que es pot començar, expressant-ho amb tota la prudència del món, a trobar la llum al final
del túnel. Almenys si fem cas a les darreres declaracions d’alguns representants sanitaris que afirmen que a l’estiu s’haurà vacunat a gairebé un 40% de la població a Catalunya. Pot
semblar una xifra insuficient, però no ho és si tenim en compte
que les persones vacunades serien els col·lectius de més risc
com la gent gran, persones dependents, i que, paral·lelament
s’avançarà la vacunació en el personal essencial com bombers, farmacèutics i mestres.

Tot plegat ens situa a pocs mesos vista en un escenari més esperançador després de tants mesos difícils de gestionar. Això
no treu que no hem d’abaixar la guàrdia i seguir extremant mesures per assolir la normalitat autèntica, la d’abans. No obstant,
també és molt important saber trobar la llum al final del túnel.
Només has de viure prou perquè et passi gairebé de tot, perquè
et passin coses objectivament greus i també boniques. Viure és
això: anar rebent patacades i anar renaixent. Al llarg de la vida
estem obligats i condemnats a repensar-nos i reconstruir-nos
tantes vegades com calgui. Hi ha un instint de supervivència
que t’hi obliga, i tenir clar que sí que hi ha esperança dins de
tanta foscor. Només cal saber trobar la llum al final del túnel. •

Sumari
EL PLE 4
Més habitatges de Protecció Oficial al projecte urbanístic de Safranars
Es premiarà als bars i restaurants que reciclin matèria orgànica aquest estiu
Xavier Rofas es converteix en regidor no adscrit al Ple d’Altafulla
Netegen i tanquen un abocador il·legal als Quatre Camins
AJUNTAMENT 5
Els apartaments turístics tributaran un 30% més en la taxa de la brossa
Tarraco Viva torna a Altafulla en forma de vermut i taller gastronòmic
S’expedeix una nova remesa de 200 targetes i se’n preveuen 700 més
EDUCACIÓ 6
Preinscripcions a l’Escola de Música, les llars d’infants i al PTT al Treball
L’Ajuntament d’Altafulla acull una desena d’alumnes en pràctiques
Organitzen els primers Premis de Recerca de Batxillerat d’Altafulla
COMERÇ 7
Tornen les tapes bruixes ‘La Xoixeta’, del 7 al 23 de maig
SANT JORDI 8 i 9
OPINIÓ I FÒRUM 10 i 11
ENTITATS 12
‘Codi Ictus’, el nou treball de la productora Most Wanted Studio
El Pleamar Vintage Market torna a Altafulla amb èxit de públic
L’Ajuntament col·labora en una experiència artística amb Onada
Carril bici que connectarà Altafulla amb Tarragona i Torredembarra
CULTURA 13
La plaça del Pou s’anomenarà simbòlicament la plaça de la República
Jornada de portes obertes a la finca del Canyadell pels ratapatxets
El dissabte 22 de maig, concert inaugural del festival Altacústic

ON POTS TROBAR LA “PLAÇA DEL POU”?
La “Plaça del Pou” es distribueix a l’Ajuntament,
Altafulla Ràdio, Consultori Mèdic, Llar d’Infants Hort de
Pau, Esplai de la Gent Gran, Biblioteca Municipal, Forn
Nogués, Gelateria La Perla, Forns Martí (Ronda, carrer
Martí d’Ardenya i barri marítim), Farmàcia Altafulla Mar,
Pizzeria Solocomo, Bar la Violeta i Centre Cívic de Brises
del Mar.

Vols rebre-la per correu electrònic?
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a:
altafullaradio@altafullaradio.cat
o també entrant al web
www.altafullaradio.cat i www.altafulla.cat
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635 83 30 94
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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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En marxa l’Oficina Municipal d’Habitatge

a regidoria d’Habitatge de
l’Ajuntament d’Altafulla, que
encapçala l’edil Àlex Cañas, ha
posat en marxa l’Oficina Municipal
d’Habitatge, que s’ubica a la planta
baixa de l’edifici consistorial de la plaça del Pou.
Àlex Cañas s’ha mostrat molt satisfet de la feina feta i ha remarcat
el fet que “Altafulla compti amb una
atenció personalitzada a l’ajuntament que permeti un servei integral
d’informació i assessorament en matèria d’habitatge i que eviti que les
altafullenques i els altafullencs hagin
de desplaçar fins a Tarragona per poder-ne gaudir”.
L’objectiu principal és prestar un
servei de proximitat integral d’informació i assessorament en matèria
d’habitatge conjuntament amb l’Oficina Local d’Habitatge del Tarragonès, i al mateix temps, oferir un servei d’assessorament jurídic per
resoldre els dubtes i consultes que
els ciutadans tinguin sobre les principals problemàtiques en habitatge a Altafulla.
L’Ajuntament ha habilitat un espai web (www.altafulla.cat/habitatge) on està
disponible tota la informació quant a prestacions econòmiques, habitatges de protecció oficial i borsa d’habitatge, servei d’assessorament jurídic, i un programa de
mediació per al lloguer social.
L’edil Àlex Cañas ha posat èmfasi precisament en aquest darrer punt ja que aquest
programa té com a objectiu posar a disposició de la ciutadania un lloguer d’habitatges desocupats a un preu assequible, mitjançant un servei de mediació entre
els propietaris d’habitatges i els demandants d’habitatges de lloguer, que facilita la
formalització de contractes de lloguer amb un seguit de garanties.
La intenció, segons el regidor, és incrementar el parc d’habitatges gestionat per les
administracions públiques per fer possible l’accés a la població amb ingressos més baixos. Les persones interessades en aquest servei poden demanar cita prèvia al telèfon
669089208, al correu electrònic habitatge@altafulla.cat, o bé, amb l’aplicació de
cita prèvia. L’horari d’atenció al públic és de 9:30 a 11:00; i d’11:30 a 13:00 hores. •
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Altafulla avança en la definició urbanística de Safranars i hi
inclou més habitatges especialment de Protecció Oficial

Ajuntament d’Altafulla va aprovar en el ple extraordinari del
passat 9 d’abril el pla urbanístic
de la zona de Safranars després de revisar les dimensions de les edificacions
per encabir més habitatges, especialment de protecció oficial. L’Ajuntament
necessitava superar aquest tràmit per
traslladar el document a la comissió territorial d’urbanisme el mateix passat mes
d’abril i que arribi a la comissió catalana
al juny. Superat el període d’al·legacions
es va revisar a la baixa les dimensions
dels immobles a construir-hi, incrementant d’aquesta manera amb una major
densitat el nombre d’immobles edificables.
Amb la variació aprovada d’aquest
pla al sector nord la mitjana d’espai edificable passa de 117 metres quadrats a
122, de manera que s’amplia en deu,
fins a 125 el nombre d’edificacions
previstes. A la zona sud el topall de metres quadrats edificables per habitatge
baixa de 143 metres quadrats a 109, i
es guanyen cinc habitatges més. Ara en
seran 58. La resta del planejament, que
també preveu un cordó verd a tocar
del riu Gaià, es manté igual.

L’oposició va veure amb bons ulls les
modificacions i van emplaçar al govern a
provar d’accelerar la promoció urbanística, tenint en compte que en ella s’inclouen també habitatges de protecció
oficial. Des del govern es va reconèixer
que l’expansió urbanística a la zona va
per llarg i que per això també es treballa
en altres promocions d’habitatge social
o preus assequibles.
Es premiarà als bars i
restaurants que reciclin
matèria orgànica aquest
estiu
Per descongestionar els contenidors del
municipi d’Altafulla i per millorar la separació de residus, l’Ajuntament beneficiarà amb un ajut directe de 100 euros
als restaurants i bars que reciclin la matèria orgànica durant la temporada d’estiu, del 15 de juny al 15 de setembre.
Els establiments que ho vulguin podran
sol·licitar aquest servei porta a porta. El
consistori els facilitarà un cubell i cada
dia se’ls recollirà la fracció orgànica.
Abans d’implementar la mesura, s’ha
fet una prova pilot en un dels restaurants de la vila que l’han rebut satisfac-

Breus
Xavier Rofas es converteix en regidor no adscrit al Ple
El regidor de l’Ajuntament Xavier Rofas ha trencat els lligams amb Junts. Rofas,
que ja va presentar la instància per passar a convertir-se en regidor no adscrit, va
oficialitzar el passat 13 d’abril les discrepàncies internes que tensaven les costures
de la formació liderada per Hèctor López Bofill. Tensions que ja s’havien traduït
en votacions diferenciades durant els últims plenaris dels dos representants al
consistori altafullenc. Tot i desmarcar-se de l’estratègia general del PDeCat, que
reclama els drets electorals de Junts, Rofas va optar per fer el pas sense distreure’s
en debats estèrils, després d’assegurar que López Bofill i el seu sector l’havien
apartat de la presa de decisions del grup municipal. Per a Rofas, l’única manera
de seguir defensant els drets dels votants del PDeCAT implicava desmarcar-se de
Junts i convertir-se en regidor no adscrit. Per la seva banda, López Bofill va explicar
que va rebre la notícia amb resignació, sense haver-ne estat informat prèviament
de forma oficial, però sabent que era una situació que caldria afrontar tard o d’hora.
Igualment va parlar del distanciament de Rofas amb el grup de Junts per justificar
els aspectes pels quals el regidor del PDeCAT afirma haver-se sentit menystingut.
López Bofill va assegurar també que creu que seria “coherent” que Rofas deixés la
seva acta com a regidor, però que és una decisió seva.
Netegen i tanquen un abocador il·legal als Quatre Camins
L’Ajuntament d’Altafulla va netejar i tancar un abocador il·legal localitzat en els
terrenys annexos a una de les rotondes que permeten fer un canvi de sentit
en la variant a l’antiga carretera N-340, a l’entorn dels Quatre Camins. Amb la
instal·lació d’unes tanques de formigó, s’espera des del consistori que aquest
espai no torni a ser objecte de més abocaments, al mateix temps que assegura
el pas dels pagesos que usen el camí per accedir als seus conreus. El coalcalde
Jordi Molinera va lamentar l’incivisme d’aquestes persones i va recordar que per
desprendre’s de les deixalles hi ha a disposició de la ciutadania un servei gratuït
com és el de la deixalleria comarcal ubicada a Torredembarra. Un servei que, a
més, està associat a una bonificació per als usuaris d’Altafulla. •

Fe d’errades
En l’edició 217 de la ‘Plaça del Pou’ hi ha un error en l’article de la pàgina 3. La
bonificació de la taxa de la brossa sobre l’ús de la deixalleria se’n poden beneficiar
totes les persones que viuen a Altafulla estiguin o no empadronades. L’article feia
referència erròniament a les persones empadronades. •

tòriament. Des del consistori asseguren
que si la iniciativa funciona i la majoria
d’establiments estan interessats, aquest
any ho implementaran dins de la taxa
d’escombraries, seguint la mateixa línia de les bonificacions ja implementa-

des sobre l’ús de la deixalleria comarcal
entre particulars del municipi. El termini
d’exposició pública per presentar al·legacions finalitza el pròxim 24 de maig.
Un cop finalitzat aquest tràmit, es comunicarà quan es pot sol·licitar l’ajuda. •

Ajuntament
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Els apartaments turístics
tributaran un 30% més en la
taxa de la brossa

A

ixí ho va aprovar el Ple en
la sessió que es va celebrar el novembre de 2020 i
així ho recull l’ordenança fiscal número 13 reguladora de la taxa de
recollida d’escombraries, que es
pot consultar a www.altafulla.cat.
D’aquesta manera, l’ordenança
diferencia entre un apartament d’ús residencial a un altre d’ús turístic. Si el fisc per a una casa entre mitgeres,
pis o apartament d’ús residencial és de 145,26 €, per a una casa entre mitgeres, pis o
apartament d’ús turístic és de 205,26 €, cosa que representa un increment d’un 30%.
Altafulla no és el primer municipi que ha modificat l’ordenança fiscal que regula
la recollida de la brossa en base a una diferenciació per al seu ús. Hi ha d’altres
casos com el de Torroella de Montgrí i l’Estartit, al Baix Empordà, que ho van aprovar el 2019. La intenció d’aquestes administracions locals com Altafulla és gravar
fiscalment més a qui genera més residus. Les dades demostren que els habitatges d’ús turístic generen molta més brossa que la residencial.
L’ordenança també difereix entre tres categories de pis turístic que les grava
amb un import diferent i equitatiu entres les tres: casa entre mitgeres, pis o apartament, 205,26 €; casa en filera, 217,64 €, i habitatge unifamiliar aïllat, 228,97
€. Els pisos que tenen la condició d’ús turístic a Altafulla són els que es troben
al cens de la Generalitat de Catalunya, i que es poden consultar en l’enllaç
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/turisme/professionals_turisme/emo_qualitat/emo_estadistiques.
És important consultar aquest cens, ja que si la condició de l’habitatge ha
canviat a residencial i no s’ha sol·licitat la seva baixa com a turístic, se li tributarà
com a tal. Per regular la situació cal adreçar-se al portal web https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2020/08/04/75. •
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Breus
Tarraco Viva torna a
Altafulla en forma
de vermut i taller
gastronòmic
Tarraco Viva, el festival cultural
internacional dedicat i especialitzat
en la divulgació històrica d’època
romana, torna Altafulla els dies 29 i
30 de maig. Ho farà, en aquesta 23a
edició, en forma de vermut romà i
taller gastronòmic. Per una banda, la
pineda de davant del Castell d’Altafulla
acollirà el dissabte 29, a les 13:00
hores, l’activitat ‘Fem un aperitiu romà.
Tastet de recreació romana’, que anirà
a càrrec de la companyia Domus
Apicius. El preu per persona serà d’un
euro, l’aforament estarà limitat i s’haurà
de fer reserva prèvia a través del web
www.altafulla.cat. L’endemà diumenge,
el Parc del Comunidor aplegarà a
les 13:00 hores la segona activitat a
Altafulla. Es tractarà de l’activitat ‘A
casa d’Apici’, una recreació d’un dinar
romà que anirà a càrrec de la mateixa
companyia. El preu per persona en
aquest cas serà de tres euros i també
s’haurà de reservar plaça prèviament al
portal web de l’Ajuntament d’Altafulla.
Totes dues activitats van adreçades a
un públic familiar amb infants majors
de 6 anys.

S’expedeix una nova remesa
de 200 targetes moneder i
se’n preveuen 700 més
Tant ha estat l’èxit que l’Ajuntament
d’Altafulla ha hagut d’expedir 200
targetes moneder més “perquè
molts veïns i veïnes s’havien
quedat fora”, com va assenyalar la
regidora de Comerç, Natalia Sanz.
Es tracta així d’una nova remesa
que precedeix a la primera, de
500 unitats, i que forma part de la
campanya ‘Jo compro a Altafulla’,
que va tenir molt bona acollida
en la primera fase i que ara es
reedita amb la incorporació de més
comerços. La ciutadania ha pogut
adquirir una targeta per valor de 20
euros i rebre’n 20 més aportats per
l’Ajuntament a mode de subvenció
i gastar-los en els comerços locals.
Està previst que al maig hi hagi
una nova tongada de targetes, en
aquest cas, de 700 unitats. Els que
ja hagin adquirit una targeta podran
recarregar-la novament i fer-ne ús.
La campanya ‘Jo compro a Altafulla’
va iniciar-se el passat 26 de febrer.
Amb les noves, hi ha temps per fer la
despesa fins al pròxim 26 de maig.•

Educació
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Preinscripcions a l’Escola de Música i les llars d’infants
municipals per al curs 2021-2022

Escola de Música i les llars d’infants municipals
Francesc Blanch i Hort de Pau d’Altafulla han
fet públic les places que s’ofereixen per al curs
2021-2022. Les sol·licituds s’han de presentar del 3 al
14 de maig de manera electrònica o presencialment al
Registre Municipal de l’Ajuntament, a la plaça del Pou.
Quant a l’Escola de Música, s’ofereixen un total de 35
places, que van des de sensibilització per a alumnes de
5 anys (14 places) fins a Sisè curs (2).
A Primer se n’ofereixen 8, Segon i Tercer, 1 per a
cada curs, Quart, 6, i Cinquè, 2. Les places ofertades
de Llenguatge Musical de 2n a Preparatori, i de Joves
a Adults, vindran condicionades per les places lliures
d’Instrument.
Pel que fa a les llars d’infants, Francesc Blanch
ofereix un total de 14 places; 5 a nadons, per a nascuts/
des el 2021; 6 a Aula-1, per a nascuts/des el 2020, i 3 a
Aula-2 per a nascuts/des el 2019. Pel que fa a Hort de
Pau, n’ofereix un total de 32 places; 5 a nadons, per a
nascuts/des el 2021; 17 a Aula-1, per a nascuts/des el
2020, i 10 a Aula-2 per a nascuts/des el 2019.
Quant als barems, per acord de la comissió de matriculació, en cas d’empat tant a l’Escola de Música
com a les llars d’infants municipals tindrà prioritat l’in-

fant empadronat a Altafulla. Tota la documentació es
pot descarregar a través del portal web www.altafulla.
cat.
Preinscripcions al PFI-PTT en Auxiliar de
Vivers i Jardins, del 10 al 21 de maig
Ja es coneixen també les dates de preinscripció per
als programes de formació i inserció (PFI) laboral. En el
cas d’Altafulla es tracta del Pla de Transició al Treball
(PTT) en Auxiliar de Vivers i Jardins que es desenvolupa
al centre de formació Aldara, que s’ubica al carrer Boga
4 de Baix a Mar.
Les sol·licituds de preinscripció s’han de presentar
del 10 al 21 de maig. La documentació acreditativa que
justifica les prioritats de cada alumne s’han de presentar abans del 21 de maig i s’han de tramitar de manera presencial en el mateix centre.
Segons ha subratllat la regidora d’Educació, Gemma Maymó, és molt important respectar les dates perquè totes les sol·licituds que es presentin fora d’aquest
termini perdran qualsevol prioritat que tinguin a l’hora
d’obtenir la plaça.
Els programes de formació i inserció són voluntaris i
estan adreçats als joves que compleixin com a mí-

nim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici
del programa, que hagin deixat l’educació secundària
obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el
moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis
en el sistema educatiu ni participin en altres accions de
formació.
En el PTT d’Altafulla l’alumne/a aprendrà a preparar
el terreny i el substrat per a la implantació i producció
del material vegetal, sembrar, plantar o trasplantar cultius, tasques de producció de planta en viver, a muntar
i desmuntar treballs de decoració floral, i realitzar la neteja i cura de zones enjardinades, entre d’altres.
El PTT a Altafulla és un programa organitzat en col·
laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i la regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Altafulla. Per a més informació, us podeu posar
en contacte amb el centre, al 977 651 085, i al correu
electrònic e3960055@xtec.cat. •

Breus
Altafulla acull una desena d’alumnes en pràctiques en
diversos serveis municipals
La brigada municipal treballa aquests dies amb noves incorporacions temporals a
les seves files. Es tracta de dos alumnes del Pla de Transició al Treball de Jardineria
que es cursa a la vila. Els alumnes, majors de 16 anys, apliquen sobre el terreny
els coneixements adquirits i els que estan adquirint en el programa formatiu, el
PTT, alhora que són un suport valuós per a la brigada municipal. En la mateixa
línia treballen fins a cinc alumnes a les llars d’infants municipals Hort de Pau (4)
i Francesc Blanch (1), que, provinents de cicles formatius, hi realitzen les seves
pràctiques tot tenint contacte amb les tasques reals de la feina d’educadora. Totes
les persones que realitzen pràctiques a l’Ajuntament d’Altafulla compten amb un
tutor que els fa un seguiment i els acompanya per atendre les seves necessitats
formatives. Pròximament s’incorporaran tres persones més a l’àrea de Medi Ambient
del consistori.
Mascaretes transparents per a les llars d’infants
Les llars d’infants municipals han incorporat recentment una nova eina a la seva
dinàmica de treball que facilitarà notablement la interacció de les educadores
i els alumnes. Es tracta d’unes noves mascaretes transparents que poden ser
rentades i usades repetidament, amb un límit de rentats. D’aquesta manera el

personal que treballa tant a la llar d’infants Hort de Pau com a la Francesc Blanch
veuen com la seva relació amb els infants que atenen recupera part de la connexió
visual perduda amb l’obligatorietat d’usar aquesta barrera física que representen
les mascaretes en les nostres relacions socials. Un aspecte que repercuteix
molt en els més petits, a qui se’ls fa més necessari que a ningú, poder llegir les
expressions facials d’aquells qui tenen al voltant. També facilita la comprensió
dels missatges orals i l’assimilació d’aquests per aplicar-los a l’aprenentatge de
la parla. Les mascaretes que s’han subministrat a les escoles bressol són de la
marca i model Probex-VisibleMask i són reutilitzables fins a 30 rentades a 60 graus
de temperatura cada 24 hores d’ús.
L’Ajuntament organitza els primers Premis de Recerca de
Batxillerat d’Altafulla
La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Altafulla, amb la col·laboració de l’Institut
d’Altafulla, organitzen els primers Premis de Recerca de Batxillerat d’Altafulla.
Pretenen promoure la curiositat i la recerca dels alumnes que estudien el Batxillerat
al centre altafullenc sobre temàtiques d’interès local o territorial. Es poden presentar
a aquesta convocatòria treballs de recerca de Batxillerat les hipòtesis dels quals
tractin sobre qualsevol tema relacionat amb la millora del coneixement del municipi
d’Altafulla i el seu entorn més pròxim. Els premis estan dotats amb 1.000 euros. •
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Torna la Xoixeta,
del 7 al 23 de maig

esprés d’una llarga temporada a la cova a causa de la
Covid-19, la Xoixeta, que ha après a fer pa amb massa mare, ha tret la pols a una antiga bicicleta estàtica
i ha vist milers de sèries a Netflix, ha decidit reemprendre la
ruta de tapes d’Altafulla, la més exquisida i embruixada que
es coneix. La regidora de Comerç de l’Ajuntament d’Altafulla,
Natalia Sanz, va donar el tret de sortida el passat divendres 7
de maig a la 5a edició de les tapes bruixes ‘La Xoixeta’ que
enguany engloba a onze bars i restaurants del municipi que
han elaborat onze tapes marcades per la seva originalitat, creativitat i qualitat acompanyades d’un quinto d’Estrella Damm.
El preu de cada tapa més la beguda és de 2,80 €.
Des d’un ‘reblochón’ fosa amb escuma de xampinyó i patata acompanyada de làmines cruixents de cansalada fins a
un ‘blini’ casolà, amb crema de formatge blau i humus rosa,
anxova fumada i préssec confitat són les delícies que podreu
degustar en aquests onze establiments d’Altafulla: La Toque, Vermuteria La Ramona, El Bruixot, Les Bruixes, Voramar
Cal Vitali, Solocomo, Terrasseta del San Martín, Maritime Beach Club, La Taverna del Quatre, El rinconcito de Elena i l’Hotel
Yola.
Els participants de la ruta podran omplir el fulletó que s’ha
dissenyat per la mostra amb el segell de cada establiment si
es consumeix la corresponent tapa. Aquells que aconsegueixin omplir-lo tot podran anar a l’Oficina de Turisme de l’Era del
Senyor i rebre l’últim segell. Rebran un petit obsequi i podran
votar la tapa que més els ha agradat. La data límit per posar l’últim segell a l’Oficina de Turisme serà el dia 30 de maig
de 2021 fins a les 14:00h. Tots els que acabin la ruta participaran en un sorteig de productes KM0 del Baix Gaià.
L’establiment de la tapa guanyadora rebrà un reconeixement
recordatori de l’organització.
D’altra banda, Natalia Sanz anima a la ciutadania a participar de la ruta a través de les xarxes socials publicant les
imatges amb l’etiqueta #LaXoixetaAltafulla2021, al mateix
temps que recorda que “segueix existint la Covid-19 i que encara tenim risc de contagiar-nos. És important seguir complint
les normes al peu de la lletra amb distància, mascareta i neteja
de mans”. •

Comerç

7

8

E

Sant Jordi 2021
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El pati de les escoles Teresa Manero, epicentre de la Diada

l pati de les antigues escoles Teresa Manero va
ser l’espai escollit enguany per celebrar el Sant
Jordi a Altafulla, idoni per controlar l’accés i l’aforament. Els primers visitants que van arribar van ser els
més petits del poble. No van faltar els veïns i veïnes
més matiners per comprar llibres i roses, alguns fins i
tot van preferir comprar flors alternatives fugint del més
tradicional. En total hi van haver nou parades de llibres, roses i d’artesans locals. Un espai que també
es va aprofitar per presentar llibres i altres activitats per
celebrar la diada de Sant Jordi.
La Biblioteca va acollir les presentacions de la
tècnica del PIJ d’Altafulla, Sandra Ballester, amb el seu
llibre ‘¡Buen viaje, Enai!’, l’il·lustrador Víctor Centelles
amb el còmic ‘Les desventures del detectiu tarragoní
Pitu Trifàsic’, la Maria Alegret amb ‘La experiència de
educar’, i la Pepi Miró i el Martí Carnicer amb els seus
llibres ‘Les aventures d’en Pepitu’ i ‘El misteri de la jovera (la tortuga de la son)’, respectivament. Dies previs
a la mostra, el Centre d’Estudis va presentar el recull
anual d’articles dels Estudis Altafullencs 45, presentat
per l’arquitecte Salvador Codina.
La Fira de Sant Jordi va comptar també, a la tarda,
amb l’entrega de premis als guanyadors i guanyado-

res de la 2a edició del Concurs de Microrelats virtuals,
un contacontes a càrrec de Joan Rioné, i l’endemà
dissabte, la plaça de l’Església va acollir l’espectacle familiar ‘Tinc un paper!’ amb el polifacètic músic i
compositor Marc Parrot i la il·lustradora Eva Armisén,

que no va deixar indiferent al públic amb una representació que explicava què i qui hi ha darrera d’un
teatre. Durant tota la jornada, Altafulla Ràdio va emetre
un programa especial des de la mostra. / Fotos: A.J.
/ Ajuntament. •

Sant Jordi 2021
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2n Concurs de Microrelats d’Altafulla
Microrelats categoria 2009-2011
(10-12 anys)
• Cinc Minuts. Dúnia Olid Bes
• El cap li marxa però me l’estimo molt. Martina Andreu
Maymó
Cinc minuts

Microrelats categoria 2008-2006
(13-15 anys):
• Tres generacions i un sol camí. Joel Rovira Twose
• Pares i avis. Gerard Andreu Maymó

Microrelats categoria “Persones
nascudes abans del 2003 (+18 anys)”
• Paraules. Núria Miró Bargalló
• Ahir, Avui, Demà... Noemí López Juan. •

Tres generacions i un sol camí
Joel Rovira Twose

Paraules

—Cinc minuts per sortir, Amèlia!— em van
avisar.
Jo estava nerviosa
però amb ganes d’actuar. Per tranquil·litzar-me se’m va ocórrer mirar l’antic àlbum
de fotos familiars. Hi
havien en blanc i negre de l’àvia amb l’instrument, just abans
del concert a l’Ateneu de Riudoms... va ser una de
les poques dones que va poder estudiar música a la
seva època.
Vaig reconèixer la mare tocant amb els companys
d’orquestra i assajant a les classes de música. Jo
sortia en una foto de quan em van regalar aquella
relíquia familiar, el violí.
Aquell violí era antic i havia viscut molt, sempre
que l’acariciàvem responia d’una manera que ens
explicava la seva història amb una meravellosa melodia. Quins bonics records i quina sort tenir-los en
paper!
Vaig seguir passant pàgines, hi havien fotos de
l’àvia, de la mare i meves, i a moltes sortíem amb el violí.
—Amèlia, ja surts!!— em van cridar.
Vaig tancar l’àlbum i mentre em dirigia cap a l’escenari, molt emocionada, pensava que finalment havia aconseguit fer el que sempre havia desitjat des de
que vaig començar amb la música: Tocar la bateria.
Simplement vaig triar el meu propi camí.

I pensar que per
aquest mateix camí
per on passo, ja hi ha
passat tota la meva família! Estic seguint els
passos del meu avi i
la meva mare. Aquest
tram per on camino en aquest mateix
moment, l’han compartit… no sé quants,
però més de vint individus diferents, segur. I només per mi és especial.
Aquí mateix va ser on el meu avi va relliscar amb un
toll d’aigua i va caure, fins i tot segueix estant la rajola
que va trencar! I més endavant va ser on ma mare va
salvar l’anell de mon pare, que va quedar encallat en
la branca d’un arbre, i ell no el podia agafar perquè
li tenia por a les aranyes que hi vivien! I qui sap, potser d’aquí uns anys el meus fills també passaran per
aquí, pensant el mateix que jo. L’important és seguir
fent.
Llavors, el nostre protagonista va aturar-se, va girar cap a la dreta, i va pujar cap al forat d’un arbre.
Allà es va trobar la seva dona i els seus fills, cargols
com ell. Els va fer un petó a tots i va anar a dormir,
cansat.
El Ventilador

Era un full pràctic i resolutiu, si calia es colava per sota les portes
o s’esmunyia en un
sobre i viatjava amb
missatge per tocar el
voraviu. Si bufava la
marinada s’aferrava al
primer roc i si ho feia el
llebeig, se sentia petit
i desnerit. S’havia enamorat d’una pàgina
plena de significat i de tant rellegir-la es va adonar
que només era fotocòpia i no l’original que havia fingit
ser. Polit de blanc immaculat visitava cada diumenge
la mare que, pendent dels canvis d’estació, recordava amb recança la fresca i l’ombra que en temps de
joventut havia repartit. La gran fulla de morera havia
perdut la seva verdor i començava a estar resseca,
eixuta, mancada de tibantor. Els neguitejava el petit
de la família, el fulletó, que engrescat per l’actualitat i
amb ganes de canviar el món, esbombava missatges
contundents acompanyat dels seus amics, els pamflets. Allunyats en contingut però de formes similars,
a aquelles tres generacions només els unia l’arrel, els
lexemes els distanciaven sense remei. Però així és
la vida, i la lingüística, que agrupa en una mateixa
família paraules i persones, que s’assemblen però en
realitat són diferents.

El cap li marxa però me
l’estimo molt
Martina Andreu Maymó

Pares i avis

Ahir, Avui, Demà...

Dúnia Olid Bes

El cap li marxa, però me l’estimo molt. Martina Andreu Maymó
Avui a casa
l’àvia, la besàvia no parava de
dir que vol marxar cap a casa
seva. Ella sempre pensa en
casa seva que
es on va néixer
i on ha viscut
sempre. No recorda el meu nom, només si li dic de qui sóc filla i el
nom dels meus germans. Passa moltes tardes fent i
desfent un de tots els trencaclosques que té i pintant;
que també li agrada molt. Abans feia trencaclosques
de peces molt petites, de fins i tot mil o dos mil peces. Ara nomes fa trencaclosques de poques peces i
de princeses de quan jo era petita a més són de color
rosa i blau, que son els colors que més veu.
Jo ja sé que el cap li marxa, però tot i així me
l’estimo molt.

Gerard Andreu Maymó

Els pares; no tardis massa, ves amb
compte, no facis cas
a ningú que no coneixes, no ara no, ves al
conservatori a les 6 i a
les 9 el papa t’espera
al portal, no ho toquis,
espera’t.
Nosaltres;
quan
em comprareu un mòbil, puc quedar amb
els amics, perquè?
Puc una Fanta, em
puc comprar llaminadures, puc marxar amb bici, em dones diners...
Les àvies: Si
A nosaltres, els pares sempre ens diuen que no,
que vigilem i anem amb compte. Suposo que és la
seva obligació però a nosaltres tant de control no ens
agrada però alhora també som molt pesats. Tot el dia
fent preguntes i incordiant perquè no ens deixen fer
res. Per altra part; les àvies ens diuen que si a la majoria, són molt permissives (comparat amb els pares).

Núria Miró Bargalló

Noemí López Juan

Solcs a la pell per on navega el mar de la saviesa.
Ulls aigualits guarnits amb
rodones llunes blanques.
Mans tremoloses que no encerten el destí,
com sageta llençada per un
arquer maldestre.
I paraules segrestades en
un immens calaix de sastre,
que no acudeixen en convidar-les.
Frontissa d’unió entre dos mons alhora impossibles.
Ulls atents temorosos de la partida i anhelosos per
l’arribada.
Mans de riu que acaronen i castiguen.
I paraules oblidades, que com un espill li tornen lliçons apreses.
Pell verge nascuda del sentir i encara sense llaurar.
Mirada expectant d’uns ulls que parpellejant canten
Mans inexpertes que belluguen encuriosides,
deleroses pel descobriment.
I paraules sense cos,
que romanen esperant el moment de prendre forma.
Estones compartides mentre les petites mans naveguen pels solcs d’una mar immensa i el cos s’abandona al bressolar del riu que l’amanyaga.
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Sobre la feina feta i la que queda per fer

Daniel Franquès Marsal # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC
Aviat farà dos anys que estem al govern, en unes eleccions on la ciutadania va decidir fer un canvi en les
maneres de fer a l’Ajuntament, i la
veritat és que n’estic d’allò més orgullós del que hem fet des de l’equip
del qual formo part. Soc conscient que prendre decisions no és fàcil, i tampoc tenir a tothom content, però
de totes les decisions que s’han pres de manera conjunta poques canviaria. Si miro enrere veig encerts.
Recordo la creació del grup de voluntariat per la gent
gran, l’aposta per la cultura, seguir fent inversions en
el poble, i la campanya de les targetes per consum de
proximitat, però també d’algun error que s’ha comès,

cosa normal quan et toca decidir, sempre s’ha dit que
d’aquests se n’aprèn.
Em quedo amb un fet que potser no se li dona la
importància que cal, però era un projecte que quan era
regidor a l’oposició no se’m va voler acceptar i ara que
estic al govern juntament amb el suport del personal
tècnic he portat a terme: la implantació de la vídeo-acta, eina que dota de més transparència a les decisions
que es prenen en el Ple, així com la represa de les audiències públiques —de moment de manera telemàtica-, per donar veu als veïns i les veïnes. Miro endavant i
aleshores veig totes les coses que encara volem fer. Tal
com ja vam fer l’any passat volem fer una sèrie d’accions de millora en el municipi, i que des de l’àrea que

soc responsable dotem dels recursos necessaris per
portar-les a terme, un exemple d’això: aquest mes hem
engegat una de les accions més importants en matèria
d’habitatge. Un punt d’informació per a la ciutadania.
En un format d’oficina, on es podrà consultar i tramitar tot el que estigui relacionat amb prestacions econòmiques (tota la línia d’ajuts existents), borses d’habitatge, assessorament jurídic, informació diversa, etc.
Així doncs, amb aquest servei ajudarem a resoldre els
dubtes i problemes que la ciutadania pugui tenir en
aquest àmbit. En resum, content per la feina feta i per
la que encara queda per fer: a seguir treballant per una
Altafulla millor. •

L’Ombra de les Atzavares

Francesc Farré Camps # Alternativa Altafulla – En Comú Guanyem
Viure a l’ombra de les atzavares és
molt còmode per un govern de sorra
que prefereix més descansar que fer
feina. Si les treus s’acaba l’ombra i et
queda el sol i la platja, precisament el
que busquen els que tampoc són autòctons d’Altafulla: els milers de turistes que donen vida
al comerç, la restauració i els apartaments (amb el seu
IBI), les principals fonts de riquesa del municipi. El projecte de platja viva és molt necessari i coincidim amb
moltes mesures per minimitzar l’impacte del canvi climàtic.
Ara bé, en la naturalització de la platja també es podrien introduir els crancs, van endavant i enrere com

amb l’aportació de sorra, les màquines, papereres i
dutxes, potser un cranc de l’espècie poruga que retrocedeix davant les queixes del sector. Arrencant atzavares podrien aparèixer també talps de l’espècie
clientelista que són cecs davant la brutícia que omple la
platja, parcs i zones verdes, que veu atzavares, però no
els carpobrotus que envaeixen els camins, ni tampoc
les palmeres ni la sorra de la platja (tampoc són autòctones com ho eren els còdols i les pedres). Qui no vol
una platja idíl·lica amb un cordó dunar amb tortugues,
crancs, talps i corriols?, però seria compatible amb els
milers de turistes que necessitem per reactivar l’economia, després de més d’un any de pandèmia? S’ha
fet alguna consulta per decidir un canvi de model o per

eliminar el parc del Voramar?
La participació ciutadana, un mantra que incrementa pressupost, però no consultes, ni per decidir si cal
ampliar les zones de vianants a Baix a Mar i a la Vila
Closa. En aquest poble pintoresc també tenim comissions municipals en què la meitat dels seus membres
són de la mateixa família, alguna no la presideix cap
regidor o una altra que només es va reunir per estètica
i poder utilitzar a conveniència els 90 anys de la segona
república. Un govern de sorra que es desfà quan ha
d’impulsar grans projectes i que arranca atzavares com
també cadires, però, això sí amb tan poca diligència
després de dos anys que potser quan tornem el 2023
encara podrem inaugurar la Violeta. •

El sorral del Voramar

Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla - JxA
L’execució del pla de gestió de la platja per part de l’equip de govern ens
ofereix sovint sorpreses desagradables. La darrera és el resultat de l’eliminació de les atzavares del parc del
Voramar amb el declarat objectiu de
convertir aquest espai en un “reservori de sorra”. La
qüestió de les atzavares revela una esmolada contra-

dicció per part de l’equip de govern: declarar-se amoïnat per la sostenibilitat i el medi ambient i, a la vegada,
no tenir cap escrúpol per extirpar tota espècie que es
considera no autòctona (per bé que les atzavares portaven dècades en aquell lloc). Com deia Marx, Groucho
Marx, “jo tinc uns principis i si no li agrada en tinc uns
altres”.
El problema de fons rau en què la suposada gestió

sostenible de la platja està tenint unes seqüeles mediambientals desoladores per la zona del Voramar que
més que un “reservori” s’està convertint en un erm
tot privant a la ciutadania d’un espai de lleure amb un
considerable valor paisatgístic. Eliminar la vegetació ha
anat acompanyat d’abandonar el rec i de degradar tota
aquella àrea. Esperem que el trinxament del Voramar no
es reprodueixi en altres àmbits. •

Nous projectes de Via Pública

Inma Morales Navarro # Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC
Tanta feina per fer que sempre cal tenir programació actualitzada, que
marqui un calendari constant de plànols, partides canviant el mapa altafullenc. El carrer de Dalt, amb els afegits
del corraló de l’Espinac i del tram del carrer de l’Hostal
fins el carrer de Martí d’Ardenya reclamen la inversió
més forta i cenyir l’aparcament al parèntesi de compra
als serveis i comerços. Cal renovar les xarxes de con-

ducció d’aigua de boca, de pluvials i no cal dir de clavegueram –seran invisibles, soterrades i reclamant la
part màxima d’inversió. Tenim per definir la mena d’asfaltat o llosa i les característiques i extensió de les voreres.
Com a font de finançament hem de recórrer a la
subvenció de 600.000 euros de la Diputació, que en
principi orientàvem cap a residència. Diners que no
es mouen dins una mateixa àrea de govern que tinc

la responsabilitat de tirar endavant. Tornarà una altra
tanda de rebaixos de voreres per a cadires i rodes i
cotxets, de manera que acabem el nostre mandat
sense cap de pendent. Aviat el camí del Prat tindrà un
parc de bancs, que trobem tant a faltar. Com podeu
imaginar el que escric és una promesa, un compromís, del qual aniré explicant l’evolució, possible gràcies a la dedicació. •

Opinió i Fòrum
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Tornen les tapes al mes de Maig!
Natalia Sanz Pijuan # Ara Altafulla

Després d’una Setmana Santa força
animada amb les obertures perimetrals i
el Pleamar Vintage Market, toca la calma i recuperar aquelles accions que donen vida als negocis locals. El Pleamar
un èxit d’assistència amb totes les mesures covid, s’han separat els concerts de la zona dels
mercats i dels foodtrucks de menjar, control d’aforaments
als concerts i al mercat, rutes d’entrada i sortida a la zona
de mercat. Unes mesures que han fet que tot sortís com

s’havia planejat, gràcies al voluntariat del Pleamar, a la productora i a la sonorització, i a la confiança dels paradistes
que any rere any aposten per Altafulla com a mercat de
referència Vintage de la Costa Dorada.
Es reprèn la ruta de Tapes amb onze establiments després d’un any de parada. És necessari tornar amb certes
normalitats a les activitats que poden aportar caliu a les
nostres vides. Els onze negocis d’Altafulla aposten per
una ruta amb moltes ganes i creativitat, com sempre, per
poder dinamitzar els moments de menys activitat turística

de la vila. Aportaran el millor d’ells per mostrar la qualitat
culinària que gaudim a Altafulla.
El sistema de la ruta de tapes es manté com a edicions anteriors, amb un concurs al millor plat i sorteig entre
els participants, incloent la participació a les xarxes socials
amb les fotos de les tapes! Així doncs del 7 al 23 de Maig
toca sortir a degustar les tapes i fer-les totes per poder
participar i escollir la millor! •

Recuperem l’espai: Altafulla és el més important
Xavier Rofas Gasulla # Regidor No Adscrit

A principis d’abril, el PdCat Altafulla i
Junts per Altafulla han emprès camins
diferents. Ha estat un cúmul de circumstàncies, algunes de projecte i
d’altres formals, les que ens han dut
fins a aquí, però el mes important ha
de ser Altafulla. Ara toca, tornar a centrar el projecte
municipal, i en aquest sentit, és l’aspiració del nostre
projecte des del PdCat. És necessari tornar a aspirar a
ser la joia de la corona del Baix Gaia. Se’m fa difícil veure com arribem a l’equador d’un mandat poc productiva, en via morta i en poc temps podrem titllar de fallida

per Altafulla.
És inevitable no pensar què està passant amb la Violeta, amb l’escola d’adults, amb la gestió de la platja,
la gestió de les escombraries, la neteja viària, la millora
de les prestacions d’Altafulla en general. Més enllà de
sobreviure en el dia a dia, no hi ha projecte de millora de
prestacions. És cert que la pandèmia canviarà algunes
coses, però l’esperit i l’ànima d’aquest poble no pot
defallir. En anteriors mandats Altafulla ha arribat a plantejar-se un Pla estratègic. En canvi, avui per avui, no es
visualitza cap millora.
Aquesta temporada d’estiu, començarà a assem-

blar-se a una temporada més normal, i desitgem que
sigui per recuperar la il·lusió i l’excel·lència d’un sector,
el turístic, que ha pres molt de mal durant la pandèmia i
que les famílies que ens visitin, passin la millor experiència possible. Hem de recuperar l’orgull que sentim per
Altafulla, hem de ser curosos amb el patrimoni públic,
cuidar la via publica i els espais naturals i, fer-la més
accessible. No és la primera vegada que ho dic, els
servidors públics, estem per millorar les prestacions i
els serveis dels administrats, màxima exigència i màxim
compromís. •

Carta d’agraïment als representants del Ple de l’Ajuntament d’Altafulla
Escoltar en directe per les ones de la nostra estimada Altafulla Ràdio la unanimitat i consens de tots els partits que
formen el consistori ha estat molt emotiu. Emoció només
experimentada en moments excepcionals i puntuals de la
història de la nostra vida i que hem compartit. La lectura
del pregó des del balcó de l’Ajuntament per la Festa Major
de Sant Martí de l’any 2000, la inauguració del teatre de
la Violeta, de l’Oficina de Turisme al carrer Marquès de
Tamarit, la celebració de l’aniversari dels 300 anys de l’Església de Sant Martí amb l’actuació de totes les entitats i
grups del poble, amb tants moments alegres i tristos amb
persones ja absents i d’altres que encara estem, com la
primera lectura del Ball de Sant Martí a la Sala de Plens de
l’Ajuntament amb unes veus tant emocionades dels descendents dels primers integrants d’aquesta peça literària.

En primer lloc, senyor i senyora batlle, permeteu-me
agrair als representants d’Alternativa Altafulla que, amb
tanta fermesa i afecte, han confiat en la meva trajectòria
en la seva presentació. Des de la Marisa Méndez-Vigo a
la Montse Castellarnau. No és fàcil en un poble amb tanta
pluralitat de persones, entitats i col·lectius meritòries, seleccionar una de tant poca destacada en la vida política
com jo, cosa que els honra. En segon lloc, a tots els portaveus dels altres partits pel suport contundent que han
fet, fins i tot els que feia tan poc que sabien de les meves
activitats. També a tots els col·laboradors, amics, veïns i
familiars, a tots els regidors de Cultura i Turisme, sense
oblidar sobretot a l’Ateneu Cultural de Dones. Permeteu-me que faci una referència a tres d’aquestes dones,
que són les guies de turisme, les companyes guies.

Participativa i plural ha sigut la meva tasca. He convertit un somni en realitat. La complicitat i entrega de tants
anònims sense classisme ni rivalitats. Preferentment les
del meu marit Santi i els meus pares. Per acabar, agrair al
Consell Comarcal del Tarragonès, per instituir un premi tan
obert i plural que permet a les persones anònimes rebre
aquest reconeixement. Espero estar a l’alçada d’aquesta
distinció. A tot el poble, per les seves paraules, i en particular, senyor i senyora batlle, per agrair públicament la
meva metodologia pedagògica, teatral i cultural. De tot
cor, gràcies a tots i totes per acollir-me i per donar-me
aquesta alegria els últims anys de la meva vida.

Joana Badia Taboada

Entitats

12

D

Plaça del Pou / núm. 221 / maig 2021

‘Codi Ictus’, el nou treball de la productora altafullenca
Most Wanted Studio

esprés de l’exitosa distribució del
curtmetratge “Me, a Monster?”,
que ha obtingut tres premis i ha
estat seleccionat en més de 70 festivals
de cinema internacionals, la productora
altafullenca Most Wanted Studio inicia la
producció del seu tercer projecte ‘Codi
Ictus’. Es tracta d’un curtmetratge documental experimental d’animació que
parla de l’Ictus. Belinda Bonan es posa
de nou al capdavant d’aquest treball,
que li toca de ben aprop.
L’any 2018, la seva mare va patir un
Ictus Isquèmic. En aquell moment, es va
adonar que no en sabia res d’aquesta
malaltia, malgrat la seva gravetat. I això la
va portar inevitablement a voler-ne fer un
curt amb aquesta temàtica. “L’Ictus és
una malaltia silenciada de la que ben

poc es parla. Però és la primera causa
de mort en les dones. Així que crec que
es mereix que li dediquem temps i en
parlem més”, afirmava Belinda Bonan,
directora de ‘Codi Ictus’.
D’aquest curt, en destaca la seva
proposta artística. L’animació es produeix de forma tradicional, sobre paper, pintant en aquarel·la cada escena.
Aquesta tècnica no és habitual i ha fet
que l’equip hagi hagut d’estar un temps
fent tests d’animació per veure quina
era la forma més adient d’encaminar el
projecte. Ara que la producció ja està en
marxa, han decidit realitzar de nou una
campanya de micromecenatge que, a
més d’ajudar-los a tancar el finançament
del projecte, els ajudi també a fer-ne publicitat i promoció.

El Pleamar Vintage Market torna
a Altafulla amb èxit de públic

A

ltafulla va recuperar el primer
cap de setmana
d’abril el festival Pleamar Vintage Market
que, en la seva sisena edició, va esdevenir un èxit de públic tot i la restricció
d’aforament que va
fer que l’assistència total s’hagués reduït notablement respecte a l’última
edició celebrada l’any 2019.
Entre 3.000 i 4.000 persones van passejar per la zona de mercat al
Parc de Voramar amb un 30% de les parades d’altres anys. Gairebé 500
dels presents van assistir als concerts que en aquesta ocasió es van dur
a terme a la plaça Consolat de Mar per controlar millor l’aforament.
Des de la regidoria de Turisme i Comerç, que encapçala l’edil Natalia
Sanz, va remarcar la bona organització per mantenir totes les mesures
de seguretat i va refermar la seva aposta per activitats culturals d’aquesta tipologia sempre que l’evolució de la pandèmia ho permeti. / Foto:
Ajuntament •

El 4 de Maig es va llançar oficialment
la campanya a Verkami (https://vkm.
is/codiictus), al mateix temps que es pot
veure un avançament a la seva landing
page (www.mostwantedstudio.com/landing). La campanya té un objectiu ampliat de 5.500€, que, en cas d’assolir-se,
permetrà fer una donació d’un 10% del

total recaptat a una fundació o associació relacionada amb la malaltia. Amb
aquesta clara vocació social, també han
engegat una crida a la participació en el
seu perfil d’Instagram (@codiictusfilm)
per aconseguir testimonis d’afectats
d’Ictus, familiars i persones relacionades
amb la malaltia. •

L’Ajuntament col·labora en una experiència artística
amb usuaris de la Fundació Onada

L

a regidoria de Cultura, que encapçala l’edil
Gemma Maymó, ha col·laborat en una experiència artística que vincula l’art, el municipi i l’entorn natural de la llera del riu Gaià.
A finals de març, es va rodar a la llera del riu
una pel·lícula col·lectiva que posa en valor
les diferents mirades que pot tenir la creació
artística, a càrrec de la co-direcció del creador audiovisual i altafullenc Cristopher Ruiz, i
la seva companya professional Ingrid Ferrer.
Ambdós són els creadors de www.dospunts.org, un projecte multimèdia basat en la creació pausada i reflexiva, que permeti donar el valor que es mereix al missatge que es vol
expressar. Una idea que defineix les seves propostes i que s’exemplifica en treballs com el
rodatge d’aquest film, que ha comptat amb usuaris de la Fundació Onada de Torredembarra
que els ofereix la possibilitat d’esdevenir creadors i plasmar sobre el cel·luloide la seva mirada
artística, en aquest cas, amb el riu Gaià i el seu entorn com a protagonistes.
Com a curiositat, el film s’ha rodat en Super 8, un format analògic que encaixa a la perfecció amb aquesta idea de la creació artística pausada, reflexiva i deixant de banda la immediatesa dels actuals sistemes de gravació com podrien ser els telèfons mòbils. L’Ajuntament
d’Altafulla hi ha aportat 500 euros que ha permès atendre algunes necessitats logístiques del
rodatge. Un cop enllestit el treball es podrà veure en una projecció pública a Altafulla, que
està prevista a principis d’estiu. / Foto: Ajuntament •

Breus
Altafulla podria comptar a finals d’any
amb un carril bici que la connectarà amb
Torredembarra i Tarragona
Un carril bici i de vianants travessarà tota la vila
d’Altafulla des del límit de terme amb Torredembarra
fins al pont del Gaià, límit amb Tarragona. Això serà així,
previsiblement, a finals d’any. Aquesta és la voluntat
del consistori altafullenc, que des de l’inici del mandat
manté la idea de crear aquest espai de trànsit per a
un gruix important d’usuaris que actualment recorren

l’antiga carretera N-340 d’un lloc a l’altre i, en moltes
ocasions, posant-se en risc. Es dóna la circumstància
que recentment l’Estat ha anunciat que finançarà la
construcció d’un nou carril bici entre la Via Augusta de
Tarragona i Altafulla per l’N-340, l’ampliació del pont
del Francolí i la col·locació de pantalles acústiques
vora l’A-7. Igualment, Torredembarra ha engegat
les obres de reconversió de l’antiga carretera en
un passeig integrat en l’entramat urbà i que també
contempla la inclusió d’un carril bici. Un carril i l’altre

estaran enllaçats a través del projecte permetent anar
caminant o en bicicleta des de Torredembarra fins a
Tarragona sense córrer riscos innecessaris i al llarg
d’uns 15 quilòmetres. El coalcalde Jordi Molinera
confia que aquesta connexió completa, com a mínim
amb Torredembarra, sigui una realitat a partir de la
tardor. Aleshores també es podrà fer l’enllaç entre el
carrer del Migdia i el pont del Gaià, aproximadament
a l’alçada del Garden La Rasa, tot esperant que
Tarragona hi enllaci el seu tram provinent de La Móra.•

Cultura
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La plaça de la República, acordada el 2 de maig de 1931

a plaça del Pou, on hi ha l’Ajuntament, s’anomena simbòlicament
des del passat 14 d’abril plaça de
la República coincidint amb el 90è aniversari de la proclamació de la Segona República en el marc d’un seguit
d’actes commemoratius que ha celebrat
el consistori.
Segons l’historiador local Fonxo
Blanch, la col·locació a la plaça del Pou
va commemorar el dia de la proclamació
de la República el 14 d’abril de 1931. De
la República general espanyola per Lluís Companys i de la República Catalana
per Francesc Macià —al cap d’uns dies,
Generalitat de Catalunya. La República és proclamada reflectint el triomf a
les ciutats en les municipals del 12
d’abril de les candidatures republicanes. I va ser a la industrial basca Eibar la
primera proclama.
Tal i com relata Blanch, “a Altafulla el
que es proclama és una Junta Revolucionària que va durar del 19 al 23 d’abril.
La formaven set membres, els quals van
elegir com alcalde el boter Josep Balsells
Rovira i el sabater Enric Vallvè Llorens
com a dipositari de comptes”. I segueix:
“Tant Balsells com Vallvè, solters i menestrals, no eren regidors elegits el 12 d’abril.
Condició que sí que feia legítims els altres
cinc: l’elegit com a 1r tinent d’alcalde i segon alcalde del Directori de Primo, Martí
Inglès Ramon, Lluís Maymó Bosch, Josep Marquès Inglès, Josep Vidal i Argilaguet, Isidor Plana Sanromà”.
El governador civil va destituir la Junta
Revolucionària el dia de Sant Jordi, instaurant el Ple sorgit de les municipals del
12 d’abril. Hi havien assolit entre 81 i 76

vots, dels homes de més de 25 anys. El
pescador Lluís Maymó no va acceptar el
criteri i ni va anar a la constitució ni a la
majoria de plens. Dels regidores electes a
més dels cinc ja esmentats s’hi va incorporar el més votat, el forner Marià Sordé,
que en va presidir la constitució del ple i
va ser escollit dipositari de comptes i Artur Boronat. Cinc vots van elegir alcalde
aquell 24 d’abril Martí Inglès Ramon; qui
va ser batlle amb el Directori i també seria
el de la immediata postguerra.
Fonxo Blanch explica que “aquest
ajuntament sorgit de les eleccions del 12
i constituït el 24 és el que va acordar el
2 de maig posar plaça de la República a la plaça del Pou, amb una placa
que va costar 30 pessetes. El dia 23, per
20 pessetes es van comprar el retrat de
Macià i la senyera, per 6,3 pessetes. El
maig de 1931 són fundats els dos partits
republicans altafullencs que acabarien
competint a les municipals del 14 de gener de 1934”.
El guanyador, per cinc vots, el Comitè
Republicà Federal, amb seu a la plaça
de la República; presidit pel boter i futur
alcalde entre l’agost de 1938 i el gener
de 1939, el pescador Josep Maria Maymó Bosch; com a secretari el confiter i
industrial Lluís Punsoda Marquès, l’alcalde elegit el 1934, restituït després del triomf del Front Popular i alcalde durant la
guerra i rereguarda fins l’agost de 1938.
Maymó el 10 d’aquell maig quan Macià
fa parada a Altafulla, es va avançar al
protocol oficial donant-li la benvinguda
com a representant del genuí republicanisme altafullenc.
Acció Republicana Catalana d’Altafu-

Representació a la plaça de l’Església de l’obra “Els darrers dies de la Catalunya republicana”
de la companyia Terra Teatre. / Foto: Ajuntament

Col·locació de la placa ‘Plaça de la República’ a la plaça del pou el passat 14 d’abril. / Foto:
Ajuntament

lla-Tamarit es va establir a la casa de la
Barceloneta de l’advocat i polític fill del
poble Josep Maria Boronat Recasens.
La va presidir Josep Inglès Pijuan i com
a secretari el regidor Marià Sordé. Un segon, Josep Marquès, era de la junta. “A
principis d’agost, Josep Balsells Rovira,
aquell breu alcalde, la Junta Revolucionària regala a l’Ajuntament una bandera
republicana tricolor, amb l’escut brodat

en or”, narra Fonxo Blanch. L’Ajuntament d’abril de 1931 a gener de 1934 va
demostrar la seva reticència amb el nou
règim en algunes negatives: a celebrar
els 14 d’abril; a l’homenatge a Macià a
Borges Blanques; a la petita subvenció
a l’Associació Protectora de la Llengua
Catalana, a les Escoles d’Estiu, a la
commemoració dels 14 d’abril./ Fotos:
Ajuntament. •

Breus
Jornada de portes obertes a la finca del Canyadell per
descobrir el sender ratapatxet
L’Ajuntament d’Altafulla i el Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans
– Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC) us conviden a la visita del sender
dels ratapatxets a la Finca Canyadell. Una de les accions que s’ha realitzat a
la finca és la recuperació de poblacions de ratpenats, d’un elevat interès per a
la biodiversitat d’aquest entorn. 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. A més, alguns joves del
Cos de Voluntariat Europeu hi fan estades i participen de les tasques de gestió.
Si voleu conèixer tot el que s’està portant a terme al Canyadell, reserveu la

vostra plaça per al dissabte 15 de maig, d’11 a 13 hores al web www.gepec.
cat.
El dissabte 22 de maig, concert inaugural del festival
Altacústic
Amb una clara aposta per la recuperació de les activitats culturals per part de la regidoria
de Cultura de l’Ajuntament, que encapçala l’edil Gemma Maymó, la plaça de l’Església
acollirà el pròxim dissabte 22 de maig a partir de les 19:30 hores el concert que donarà
el tret de sortida a la programació de la propera edició del festival Altacústic que se
celebrarà com és habitual a mitjans de juliol. Hi actuaran Maria Jaume i Patricia Atzur.
L’aforament estarà limitat i les entrades es podran adquirir a un preu de 3 euros al portal
web www.entradium.com. •

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 19 49 98
112

Emergències
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

AULA DE FORMACIÓ ALDARA
Escola d’Adults

Centre de Salut
Atenció al públic (977 65 60 07):

977 65 03 23

ESCOLA ROQUISSAR

977 65 19 69

IES ALTAFULLA

977 65 16 62

Llar d’Infants F. Blanch
Mainada, 2B

977 65 60 31

Llar d’Infants Hort de Pau
Cabana, 2

977 65 21 20

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

977 65 21 32

Biblioteca Municipal
Carrer Vinyet, 1. Baixos

977 65 11 76
608 58 95 30

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

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)

Transport per a la gent gran
•

per fer la compra, dimarts, dimecres i
divendres de 10 a 12 h

•

per analítiques al Centre Mèdic, dilluns i dijous

•

per visites mèdiques

Cal demanar cita prèvia al telèfon:

977 65 11 49

de dilluns a divendres de 9 a 14.00 h amb antelació

Per poder fer ús del servei serà obligatori
l’ús de mascareta i gel hidroalcohòlic

Deixalleria de Torredembarra
De dimarts a divendres: De 09 a 13 h i de 15 a 18 h
Dissabte:
De 10 a 13 h i de 15 a 18 h
Diumenge:
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 02 63
977 65 01 58

Horaris:

Estació de Servei

977 65 22 54

Farmàcia Susana Domingo

Taxis (J. Gabarró)

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

ALTAFULLA RÀDIO

977 65 29 23

Autocars Penedès

977 66 08 21

Informació RENFE

902 24 02 02

Tanatori de Torredembarra

900 50 67 12

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

655 48 61 15

JUTGE DE PAU

977 65 20 17

Veterinaris (d’urgències)

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

CÀRITAS PARROQUIAL

629 55 79 45

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

Farmàcia Altafulla Mar

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

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

7:01
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

8:14
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

Període temporada baixa
(alteracions per la Covid-19)

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

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

AUTOCARS

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

Aiguamolls
del Gaià

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

RENFE

Club Marítim

977 65 15 89
648 14 57 56

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

Altf/Tgn

Parròquia S. Martí

Protecció Civil

Pl. Imperial
Tàrraco

Pediatria I INFERMERIA PEDIÀTRICA:

977 65 10 85

Escola La Portalada
Plaça la Portalada s/n

• 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

De dilluns a divendres (matí): de 8 a 13 h
Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
Dilluns/tarda i dimecres/matí
Dra. CARME RIQUELME /

Autobusos
nocturns

L12

Altafulla - Tarragona

Recaptació Municipal (Ajunt.)

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 13 h;
i tardes, de dilluns a divendres, de 16 a 20 h
• 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

(

Diumenges i festius

TELÈFONS I ADREÇES

Serveis Municipals

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 d’ABRIL

Temperatura màxima

24 °C

dia 3

Mitjana mensual temp. màx.

18,1 °C

Temperatura mínima

3 °C

dia 18

Mitjana mensual temp. mín.

7,3 °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

34 mm

dia 30

Total pluja recollida

50,2 mm

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

Esports
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El Campionat de Catalunya de BTT acollirà bicicletes
elèctriques per primera vegada

l Campionat de Catalunya de BTT,
en modalitat olímpica “XCO” (Cross
Country Olympic) que se celebrarà
a Altafulla el pròxim 6 de juny acollirà per primera vegada la categoria d’EBikes de bicicletes elèctriques.
És una de les novetats principals de la
cita esportiva que preveu la participació
de més de 300 ciclistes d’alt nivell. A
falta d’un mes per al certamen, s’han iniciat els treballs d’arranjament i condicionament dels camins que completen el circuït que es desenvoluparà a l’entorn de la
muntanya de Sant Antoni, que al seu cim
acull des de l’any 1714 l’ermita dedicada
a aquest sant, i que antigament es conei-

xia com a puig d’en Jaques o el Calvari,
d’uns 91 metres d’altura.
El Campionat de Catalunya es disputa a una única prova, fet que suposarà
que Altafulla sigui una de les cites més
importants d’aquest 2021. La prova es
desenvoluparà en un circuit d’uns 6 km
i 200 metres de desnivell en què els ciclistes realitzaran diverses voltes segons
la categoria. L’organització va a càrrec
de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament
d’Altafulla, que encapçala l’edil Àlex
Cañas, i el club ciclista Bikepark Costa
Daurada Torredembarra, de la mà del pilot internacional Àngel Batlle, director de
l’entitat. •

El bar de la piscina d’Altafulla podrà obrir tot l’any

E

15

l bar de la piscina d’Altafulla tornarà
a obrir portes el pròxim 21 de juny
i podrà mantenir-se obert més enllà
del final de la temporada. D’aquesta manera es vol donar continuïtat a
un servei que, fins ara, només estava
actiu en període estival i molt lligat a
l’obertura de la piscina. Així qui assumeixi la concessió del bar haurà de
mantenir-la, com a mínim fins desembre del 2023, amb la possibilitat
de prorrogar-la un any més. El cànon
que s’ha establert és de 7.500 euros
per temporada i cal que l’empresa que
vulgui assumir la concessió acrediti la
seva solvència.
El regidor d’Esports, Àlex Cañas va explicar que una altra de les novetats de la licitació d’enguany és la possibilitat d’usar la terrassa interior de les instal·lacions més enllà de les 20h, quan es tanca el bany. L’edil d’Esports va
destacar que amb les novetats en el servei de bar es vol potenciar l’espai i es pensa també en el que això significa pel
que fa a dinamitzar l’ocupació a la vila. Es tracta d’un negoci que podrà seguir funcionant més enllà de la temporada
d’estiu i augmentar també l’oferta de llocs de treball a la vila. La licitació per fer-se càrrec del bar finalitza el pròxim 12
de maig.
L’objectiu de la concessió és, lògicament, atendre el servei de bar i terrassa del recinte a més de fer-se càrrec
de la neteja dels lavabos tant exteriors com interiors, de la piscina. Així mateix caldrà buidar i netejar les papereres ubicades en ambdós espais. Els responsables del bar comptaran amb dues terrasses per desenvolupar la seva
activitat, una a l’interior de les instal·lacions de la piscina (45m2) i l’altra a l’exterior, a la zona de pineda, que compta
amb una superfície de 225 m2. •

Breus
Suspesa per segon any consecutiu
la Cursa 1 de Maig a causa de la
Covid-19
Els Atletes d’Altafulla van haver de suspendre
la tradicional Cursa 1 de Maig. Des de l’entitat
s’havien mostrat oberts i amb la il·lusió de
recuperar-la enguany si la situació sanitària
millorava, i malgrat que “tot just comença
a remetre, encara cal mantenir precaució
de distància i evitar aglomeracions”, com
detallava el comunicat que van difondre a
través de les xarxes socials del club. Com
apunten des de l’entitat, un esdeveniment
com aquest requereix diverses setmanes de
treball, i que en el moment en el qual s’haurien
d’haver posat mans a la feina “encara hi
havia molta propaganda de la quarta onada”
posterior a la Setmana Santa. La Cursa 1 de
Maig és una proposta on els nens i les nenes
són els grans protagonistes. L’objectiu de
l’entitat és promocionar l’esport entre la
canalla per fomentar una activitat saludable
i de socialització. Per això, i ara que la
situació sanitària ha millorat, els atletes han
organitzat amb les escoles unes jornades
d’atletisme al Parc dels Safranars. •

La Contra
amb l’entorn. Tenim en compte les necessitats de
les persones amb limitacions. Introduir la diversitat humana en els processos de disseny. Nosaltres treballem en aquesta línia i fem consultories
d’aquest tipus. A Barcelona i a Madrid, però també a ciutats de Lituània i d’Anglaterra.

“Introduïm la diversitat humana en els
processos de disseny. La perspectiva de
gènere, per exemple, és imprescindible”

Àlex Dobaño:

“Un disseny útil és aquell que
dona resposta a les necessitats
dels usuaris, de tots”
Àlex Dobaño és dissenyador gràfic
de formació, el seu principal interès
és el disseny per a tothom, en el que
l’accessibilitat sigui la norma i no l’excepció.
Paral·lelament també el podem trobar
signant il·lustracions com les que expliquen
la història del vot de poble a Sant Antoni.
Assegura que és un hobby, però ja ha
rebut diversos encàrrecs en l’àmbit de la
il·lustració.
Com va sorgir la idea de fer aquestes
il·lustracions sobre Sant Antoni?
Va ser una conjunció entre dos amics, el David
Arasa i el Toni Puig, que em van proposar de fer
una auca. Em van passar un guió de 12 punts i al
final n’han resultat 6 il·lustracions.

Però vostè no és il·lustrador, oi?
Dibuixo des que recordo, és el meu hobby però
ja em comencen a sorgir encàrrecs! M’agrada
que les meves il·lustracions semblin una fotografia antiga, neorealista, captar la força de la llum.
Són il·lustracions que no són complaents, busco
estampes costumistes, no pas transcendents.
No he viscut d’això perquè vaig optar per estudiar disseny. Ara sóc director creatiu de l’agència,
Avanti Studio, en la que ens dediquem a fer dissenys i senyalística per a ciutats i entorns turístics.
Del que fan en diuen disseny inclusiu o
“design for all”.
Això és una metodologia que usem per fer els
projectes i que contempla la diversitat universal
de les persones. És un disseny de la comunicació

“Les meves il·lustracions semblen una
fotografia antiga, neorealista, no són
complaents”

Això, per exemple, vol dir aplicar la
perspectiva de gènere en l’urbanisme, com
es vol fer a Altafulla?
Sí, s’està fent cada cop més en les planificacions
urbanístiques arreu. És un factor imprescindible a
tenir en compte per fer un urbanisme amable, accessible i en el que ningú se senti discriminat.
Com veu Altafulla en aquest sentit? Quina
nota li posa al disseny dels seus espais, a la
senyalística,...
És un poble amb uns serveis i una actitud molt
tolerant i amb diversitat, estic molt orgullós de ser
d’Altafulla. Després a nivell urbanístic ha sabut
molt bé conservar el que té i el tema de la platja
sembla que va pel bon camí amb un tractament
més sostenible i racional. Sí que és cert que hi ha
molts carrers que podrien millorar molt l’accessibilitat física. El sector del turisme pot treure molt
rendiment de tenir un nivell d’accessibilitat alt.
Altafulla augmentaria notablement el seu atractiu,
ja que hi ha molts turistes que busquen destinacions en funció d’aquests aspectes.

Senyalística de la Sagrada Família. / Avanti Studio

Una de les il·lustracions d’Àlex Dobaño a la Plaça del Pou

usuari tipus, cal escoltar les necessitats de tots.
Un disseny ha d’estar pensat per a totes les
capacitats. I això és aplicable tant a objectes com
a edificis o espais urbans.

“Estic molt orgullós de ser d’Altafulla, és
un poble amb una actitud tolerant amb la
diversitat”
Distribueix el seu temps entre Barcelona i
Altafulla, quina és la seva implicació amb
la vila? Li agradaria dur-hi a terme algun
projecte?
Vivim aquí. Les meves filles van a la Portalada
i quan vam arribar el primer que vam fer és
apuntar-nos als bastoners. I a nivell de projectes
he liderat amb el David i l’Arnau el projecte de
l’Oca del Gaià. En vam fer tota la imatge gràfica, el concepte, el nom,... A més ara tinc una
proposta sobre la taula que no puc desvetllar i
que ha vingut arran de fer les il·lustracions de
Sant Antoni. Em fa il·lusió però no és un àmbit
professional.
Parli’m del seu àmbit professional, com es
du a la pràctica el disseny per a tothom?
Un disseny útil és el que dona resposta a les
necessitats dels usuaris i usuàries, no hi ha un

Participació de Catalunya a la Biennal d’Art de Venècia
2017. / Avanti Studio

Per exemple?
La senyalística d’un museu o d’un monument,
com la Sagrada Família. Aquí hi hem estat treballant durant gairebé 10 anys, dissenyant els
cartells informatius, clarificant i fent més entenedora la informació donada a l’espai. Dissenyant
el flux de recorreguts per la basílica, el “wayfinding”, també el disseny de pictogrames, plànols
i infografies. Tot plegat per fer l’experiència més
inclusiva per a tothom. I això també ho expliquem, fem consultoria, tallers i conferències per
a empreses o institucions que després ens poden
demanar posar en pràctica aquestes idees en
els seus espais o ciutats. De fet ara, arran de la
pandèmia, hem reenfocat els nostres objectius:
vam saltar de l’interior a l’exterior. En comptes de
pensar en edificis, pensem en espais més amplis
que tenen necessitat de crear una narrativa, les
ciutats. És una altra dimensió de negoci. I que té
un impacte social i econòmic molt gran.
En què estan treballant ara i quins projectes
de futur tenen?
Fa poc que hem fet el pla de turisme sostenible
i universal de la Garrotxa basat en dotar la zona
de recursos i la informació necessària per identificar-la com un espai familiar i per a tothom.
La idea és cada vegada desplegar més la nostra
activitat en entorns urbans o de patrimoni i naturals. Volem fer un disseny narratiu en l’entorn,
multidisciplinari, incorporant arquitectes, interioristes, psicòlegs, sociòlegs i dissenyar espais més
humans, més sostenibles, més rics. És la línia que
seguim, i que ens està donant fruits.

Carol Cubota

