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Pensa en què el dia de demà serem nosaltres   

L’augment continuat de l’esperança de vida està provocant 
un envelliment de la població, tant a Catalunya com al 

conjunt d’Europa i el que es coneix com el món desenvolupat, 
segons constaten la majoria d’estudis. Aquest envelliment es 
pot mesurar tenint en compte només el tant per cent de per-
sones majors de 65 anys que hi ha en una societat, però des 
de l’òptica de les entitats socials, convé fixar-se també en 
altres barems, com per exemple la població activa o ocupada 
dins d’aquest grup o el seu índex de dependència econòmi-
ca. Aquestes dades són precisament les que preocupen a les 
entitats com Càritas, perquè l’envelliment de la població sac-
seja l’estructura de la pobresa i genera nous reptes socials. 
Un d’aquests reptes és la solitud de les persones grans, que 
veuen dilatada la seva esperança de vida, però que sovint no 
disposen dels recursos o l’entorn adequat per poder viure els 
darrers anys amb dignitat. 

Per fer front a aquesta i altres circumstàncies, Càritas de-
dica diversos projectes específics a la gent gran com ara el 
projecte “Apadrinar un Avi”, que ha permès acompanyar cen-
tenars de persones grans arreu del país. I ara, s’ha posat en 
marxa a Altafulla. Un dels aspectes clau de la tasca de Càritas 
en aquest àmbit és la trobada entre generacions. El contacte 
entre joves voluntaris i persones grans o dur aquestes per-
sones a les aules dels centres escolars genera complicitat i 
empatia mútua. Posar en valor l’experiència de la gent gran i 
facilitar als joves el contacte amb avis és una bona manera de 
redefinir el seu paper social i ens permet assumir l’envelliment 
de la població amb noves eines i perspectives. L’Institut d’Al-
tafulla ja ha donat el pas mitjançant el projecte “Servei Comu-
nitari” que el departament d’Ensenyament de la Generalitat ha 
posat en marxa aquest curs a tots els centres catalans. I tu, a 
què esperes? Pensa en què el dia de demà serem nosaltres.•

La “Plaça del Pou” es distribueix a l’Ajuntament, 
Altafulla Ràdio, Consultori Mèdic, Llar d’Infants Hort de 
Pau, Esplai de la Gent Gran, Biblioteca Municipal, Forn 

Nogués, Gelateria La Perla, Forns Martí (Ronda, carrer Martí 
d’Ardenya i barri marítim), Farmàcia Altafulla Mar, Bar Cano, 

Pizzeria Solocomo, Bar la Violeta i Centre Cívic de Brises 
del Mar.

Vols rebre-la per correu electrònic? 
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a:  

altafullaradio@altafullaradio.cat  
o també entrant al web 

www.altafullaradio.cat i www.altafulla.cat

on Pots trobar la “PlaÇa del PoU”?

Plaça del Pou  
Informació i inserció d’anuncis:  

635 83 30 94  
comercial@altafullaradio.cat  

Àrea de Mitjans de Comunicació

Ja Us PodeU anUnCiar a:

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 con-
tingut i de publicar els que consideri oportuns.
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Es impensable imaginar-se altafulla 
sense el Castell dels montserrat, 
que amb 400 anys d’història, s’ha 

convertit en la icona del municipi. a par-
tir d’ara, serà visitable per la ciutadania, 
un desig d’altafullencs i visitants que 
anhelaven des de fa temps i que ara ja 
és una realitat. El passat dimarts 1 d’oc-
tubre, el mateix Marquès de tamarit, 
juan josé suelves, va fer d’amfitrió en 
una visita tancada amb representants 
del departament de Cultura de la Gene-
ralitat, tècnics i arquitectes municipals, 
responsables de l’associació monu-

menta, com el seu president jose Pe-
dro Gil moreno de mora, i les regidores 
de Cultura i Turisme, Gemma maymó 
i Natalia sanz, entre d’altres represen-
tants de la Corporació municipal. 

Serà l’Oficina de Turisme qui es 
farà càrrec del funcionament de la 
nova proposta. les visites s’oferiran 
el primer dimarts i l’últim dissabte 
de mes, de 10 del matí a 1 del migdia, 
exceptuant els mesos de juliol i agost i 
el període de Setmana Santa, quan la 
família suelves gaudeix de les seves 
vacances al municipi. les visites ofe-

reixen un recorregut pel Pati d’armes, 
la galeria renaixentista, l’escalinata, i 
el jardí. les actuals sortides per la Vila 
Closa inclouran una visita per aquests 
nous espais, i s’oferirà una segona 
alternativa exclusiva del Castell per a 
grups reduïts de 20 persones.

les gestions per obrir a vilatans i 
turistes l’edifici han anat a càrrec de la 
regidories de Cultura i Turisme d’altafu-
lla, que han culminat així unes negocia-
cions que ara fa uns mesos va iniciar el 
govern de Fèlix Alonso amb la Direcció 
General del Patrimoni Cultural del depar-
tament de Cultura de la Generalitat. 

Gemma maymó s’ha mostrat satisfeta 
per l’acord tancat, que es materialitzarà 
de manera oficial el proper 26 d’octu-
bre, coincidint amb el darrer dissabte 
de mes. En la mateixa línia, Natalia sanz 
ha qualificat d’“orgull” haver pogut ser 
partícip de la iniciativa. 

Pel Marquès de Tamarit obrir 
les portes del Castell al públic era 
una assignatura pendent. juan josé 
Suelves l’ha definit com “una joia que 
és de tots, que hem de gaudir tots, on 
es respira cultura, tradició i respecte, i 
que forma part de la història del muni-
cipi”. / Fotos: a.j. •

el Castell dels Montserrat ja es pot visitar a partir 
d’aquest mes d’octubre

Un dels eixos fonamentals dels 
museus és tant la recerca de les 

seves col·leccions com dels seus 
conjunts monumentals. Una tasca in-
terna que es troba avui en dia oberta 
a investigadors, centres de recerca, 
institucions científiques, universitats, 
professionals, que generen un treball 
interdisciplinari sota diversos punts 
de vista. El cicle “Recerca en curs”, 
organitzat pel Museu Nacional Arque-
ològic de Tarragona (mNaT) en col·la-
boració amb l’Institut Català d’Arque-
ologia Clàssica (ICAC), sorgeix de la 
voluntat de difondre i posar de ma-
nifest els projectes de recerca que 
s’estan duent a terme actualment al 
mNaT. 

Plantejat com a intercanvi d’idees 
i divulgació de projectes al voltant del 
patrimoni romà en un format dinàmic, 
acosta al públic, no només especialit-
zat, projectes de recerca aplicats al ter-
ritori de Tàrraco. La pròxima cita, a la 
Vil·la romana dels Munts, serà el dime-
cres 16 d’octubre, a les 18:00 hores, 
amb la participació de Carmen Guiral, 
professora de la UNEd i javier Á. do-
mingo magaña, professor de la Ponti-
ficia Università della Santa Croce, sota 
el títol “La decoració de la Vil·la romana 
dels Munts: arquitectura i pintura”. L’ac-
tivitat és d’entrada lliure però cal fer la 
inscripció prèvia al telèfon 977251515, 
o al correu electrònic mnat@gencat.cat. 
les places són limitades. • 

 el Mnat tancarà el cicle “recerca en curs” 
    a la vil·la romana dels Munts

senyalitzen el camí de ronda al seu pas pels 
banys de Mar

L’Ajuntament d’Altafulla ha reprès les 
tasques de manteniment que va 

posar en marxa a mitjans d’agost a les 
Termes de Mar de la Vil·la romana dels 
Munts. La nova actuació complementa 
els treballs de delimitació del jaciment ar-
queològic que es van dur a terme a l’es-
tiu, ara amb la senyalització del camí de 
Ronda i la reposició del plafó informatiu, 
que es trobava en mal estat. La regidora 
de Cultura, Gemma Maymó, va recordar 
que la proposta va néixer precisament 
amb la instal·lació d’aquest panell infor-
matiu, i que la finalitat és donar continuïtat 
a aquesta voluntat de preservar l’espai.

Les termes de mar estan ubicades 
al mig del camí de ronda que uneix Tor-

redembarra amb Altafulla per la costa, 
un sender que, especialment a l’estiu, 
està freqüentat per molts banyistes i ex-
cursionistes. Això provoca que la gent 
passi per sobre de les restes romanes 
i no pas rodejant-la per les escales ade-
quades que hi ha tot just al costat. Amb 
la intervenció duta a terme, s’espera 
que aquestes actituds cedeixin, així com 
també els actes incívics com les pinta-
des. Per a la seva preservació, el consis-
tori altafullenc segueix les indicacions del 
Museu Nacional Arqueològic de Tarra-
gona (MNAT) amb la finalitat de donar a 
conèixer aquest element patrimonial de 
la vila, i de connectar-lo a la platja facili-
tant el seu accés. • 
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Així ho va decidir la majoria de 
l’equip de govern, format per 
l’EINA, el PSC i Ara Altafulla, en 

el passat ple ordinari que es va celebrar 
el passat 30 de setembre, i que va te-
nir l’abstenció de Junts per Altafulla, i 
l’oposició d’Alternativa. D’aquesta ma-
nera, el Centre d’Esports Altafulla, per 
l’ús de l’Estadi Municipal Joan Pijuan; 
i els Amics d’Altafulla, Veterans d’Alta-
fulla, i el Club Bàsquet Altafulla, pel de 
la pista poliesportiva, es consideren en-
titats locals “no subjectes a la taxa” 
per la seva pràctica esportiva habitual 
en aquests espais municipals. El regidor 

d’Esports, Àlex Cañas, va defensar la 
proposta tenint en compte la naturalesa 
de l’entitat i de l’espai que utilitzen amb 
la finalitat, per una banda, de fomentar 
la pràctica esportiva de les entitats de 
la vila, i per una altra, de “no ofegar-les 
econòmicament”. 

Per la seva banda, el regidor de 
Junts per Altafulla, Hèctor López Bo-
fill, es va mostrar “plenament d’acord” 
d’eximir de la taxa aquelles entitats 
esportives del poble, especialment el 
CE Altafulla respecte l’Estadi, i el CB 
Altafulla respecte el Poliesportiu, però 
va deixar clar que no veia “clara” la 

fórmula que s’ha fet servir, i s’hi van 
abstenir. 

Per Bofill, la solució plantejada per 
“els genera dubtes sobre legalitat”, i 
va considerar que hauria d’haver es-
tat reflectida a través d’una bonifica-
ció del 100%. Mentre que el regidor 
d’Alternativa Altafulla, Jaume Sànchez, 
va defensar el vot en contra i va argu-
mentar que les taxes eren “toves, molt 
mínimes” per “posar en valor els equi-
paments i contribuir en el seu manteni-
ment”, al mateix temps que va qualifi-
car la decisió “d’electoralista”.

tarifes redUïdes Per a 
Persones eMPadronades

Les tarifes per l’ús dels usuaris de la 
Piscina i el Gimnàs municipal seran di-
ferents en funció de si la persona està 
empadronada a Altafulla o no ho està. 
D’aquesta manera, la taxa per als veïns i 
veïnes del municipi que acreditin un any 
com a mínim d’empadronament serà 
notablement inferior a la taxa que abo-
naran els usuaris que siguin de fora de la 
vila. Una decisió que tant Junts com AA 
van qualificar de “discriminatòria”. Així, la 
tarifes queden de la següent manera: 

les entitats d’altafulla que fan ús habitual de l’estadi Joan 
Pijuan i del Pavelló no estaran subjectes a la taxa d’ocupació

El primer ple ordinari del nou mandat a 
l’Ajuntament d’Altafulla va estar mar-

cat per l’aplicació del vot telemàtic arran 
de l’absència dels dos coalcades. Tant 
jordi molinera com alba muntadas, tots 
dos per baixa de paternitat i maternitat, 
van poder participar activament en les 
votacions gràcies al vot telemàtic, apro-
vat en el ple extraordinari del juny pas-
sat. Ho van poder fer a través de l’apli-
cació de Whatsapp on Daniel Franquès, 
alcalde en funcions, va ser l’encarregat 
de presidir el Ple i d’anunciar els vots 
dels coalcaldes durant el transcurs de la 
sessió plenària. 

En matèria econòmica, dos dels 
punts a tractar van ser l’aprovació, per 
unanimitat, del tancament del compte 
general de l’exercici 2018, i el Pla Eco-
nòmic Financer per a l’exercici 2020 que 
posa les bases pel pressupost de l’any 
vinent i que es preveu en 8.086.201,12 €. 
També es va aprovar una modificació en 
la tarifa de sensibilització de l’ordenança 
fiscal 26 que regula les taxes de l’Escola 
municipal de música. Concretament, el 
curs de sensibilització passa dels 320,61 
als 180 €, i respon així, tal com va as-
senyalar la regidora d’Educació, Gemma 
Maymó, “a un reajustament de la taxa 
per un error en els càlculs”.

Per últim, el Ple va aprovar per una-
nimitat una moció presentada per alter-
nativa Altafulla en què es reclamava un 

pla d’acció per combatre l’emergència 
del canvi climàtic, i que, entre d’altres 
punts, insta a “establir els compromisos 
polítics, normatives i recursos neces-

saris per garantir reduccions de gasos 
d’efecte hivernacle per arribar al balanç 
net zero no més tard de 2040 i si pot 
ser abans de 2035, així com aturar la 

pèrdua de la biodiversitat i restaurar els 
ecosistemes com a única resposta pos-
sible per evitar un col·lapse de tots els 
sistemes naturals, inclòs l’humà”. •

  el vot telemàtic dels dos coalcaldes marca el primer ple ordinari del nou mandat

Piscina municipal
Empadronats No empadronats

Normal Bo familiar

Menors 14 anys, 
majors 65 anys i 
disminuïts

Abonaments temporada 25,00 € 12,50 € 50,00 €
Abonament mes 15,00 € 7,50 € 30,00 €

Entrada diària 2,00 € 1,00 € 4,00 €

Majors de 16 
anys

Abonaments temporada 40,00 € 20,00 € 80,00 €
Abonament mes 20,00 € 10,00 € 40,00 €

Entrada diària 3,00 € 1,50 € 6,00 €

Gimnàs municipal
Empadronats No empadronats

Abonaments anual * 180,00 € 360,00 €
Abonament mes * 20,00 € 40,00 €
Abonament mes + 65 anys * 10,00 € 20,00 €
Abonament activitats dirigides 
municipals 30,00 € 30,00 €

Entrada diària 5,00 € 5,00 €

*Inclou accés al gimnàs municipal i accés a les activitats dirigides 
municipals que es realitzin al recinte.
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Desenvolupat per Càritas i l’Ajun-
tament d’Altafulla, responsables 
de les dues institucions van pre-

sentar el passat 18 de setembre un 
projecte social, amb el títol “Ara al teu 
costat!”, a representants de diferents 
entitats locals que podrien aportar-ne el 
voluntariat. L’objectiu principal, segons 
va remarcar la regidora de Gent Gran, 
Inma Morales, “és fer companyia du-
rant dues hores setmanals a perso-
nes grans”.

El programa preveu abastir-se de 
voluntaris i voluntàries per acompanyar 
a persones grans que puguin sentir-se 
soles en algun moment un cop per set-
mana. De fet, segons Inma Morales, 
s’ha detectat un augment d’aquesta 
situació al municipi. Aquest programa 
d’acompanyament és possible també 
gràcies al lideratge de Caritas Altafulla. 
La seva coordinadora al municipi, Car-
me Vives, va posar èmfasi en la neces-
sitat de cercar aquest acompanyament 
en l’àmbit “emocional”. La tasca del vo-
luntariat es limitaria a fer companyia a 
les persones grans, compartint estones 
amb elles. La proposta també té com 

a objectiu promoure un intercanvi 
generacional, ja que en principi es vol 
dirigir el voluntariat cap al col·lectiu de 
joves estudiants, tot i que des de Càri-
tas es recorda que tothom pot ser vo-
luntari.

Actualment Càritas treballa en la 
captació de voluntaris per oferir aquest 
servei que neix amb la voluntat de po-
tenciar un model d’envelliment digne. 

Aquesta iniciativa també ampliaria 
l’actual programa “bon dia” de con-
tacte telefònic amb gent gran que ja es 
duu a terme a Altafulla. Per formar part  
de la iniciativa, cal posar-se en contacte 
amb Càritas Altafulla, al número 2 del 
carrer Mainada, als telèfons 629557945 
o al 680127047, o a través del correu 
electrònic voluntariat@caritasdtarrago-
na.cat. •

altafulla lidera un programa d’acompanyament 
a la gent gran

l’escola d’adults podria arrencar 
el segon semestre

L’Escola Municipal d’Adults d’Alta-
fulla retardarà el seu inici de curs. 

L’Ajuntament no reprendrà el servei fins 
que s’aclareixi la situació contractual 
dels seus treballadors. La denúncia d’un 
d’ells el passat mes de febrer va motivar 
una inspecció de treball que investiga el 
sistema de gestió i funcionament del 
centre sobre el personal que dirigeix les 
classes. L’Ajuntament esperarà la reso-
lució d’aquesta inspecció, que es confia 
arribi abans que finalitzi el mes d’octu-

bre, per iniciar el curs amb la certesa de 
fer-ho de forma correcte.

La inspecció de treball investiga la 
relació entre el personal i l’Ajuntament 
dels últims quatre anys. El consistori ha 
facilitat tota la documentació del centre a 
Inspecció de treball i la seguretat social i 
assegura que acatarà la decisió que se’n 
derivi de la investigació. Paral·lelament, 
es treballa en el plec de clàusules que ha 
de permetre externalitzar el servei per 
ajustar-lo a la normativa, ja que es con-

sidera que seria la gestió més adequada 
per la situació del professorat.  

S’espera poder engegar el curs amb 
normalitat a partir del segon semestre. 
La voluntat de l’Ajuntament d’Altafulla és 
garantir el bon funcionament de l’Esco-
la Municipal d’Adults d’ara en endavant; 
i seguir oferint aquest servei de formació 
a la ciutadania, complint així una funció 
educativa, social, integradora i econòmi-
ca en benefici de tota la comunitat. • 

altafUlla tanCa Una 
teMPorada de PlatJa 
MarCada Per la norMalitat
altafulla ha tancat una campanya de 
platja marcada per la normalitat i la 
manca d’incidències destacables. El 
punt de màxima afluència de banyis-
tes ha tornat a recaure al mes d’agost, 
amb una mitjana diària de 6.800 per-
sones. El nombre de banyistes durant 
aquest període s’ha situat molt per so-
bre dels prop de 3.000 usuaris diaris del 
mes de juliol, dels 2.800 del juny, i dels 
gairebé 2.000 d’aquest setembre. Un 
cas d’epilèpsia, i la reanimació d’una 
dona que va haver de ser traslladada 
a l’Hospital de santa Tecla han estat 
els incidents més destacats de l’estiu. 
Les picades –amb 119 assistències-, i 
les ferides –amb 81 casos-, esdevenen 
altres dels registres importants. d’altra 
banda, el termini per renovar els plans 
d’usos de la platja s’obre aquest mes 
d’octubre, i el consistori ja es planteja 
la possibilitat de canviar la distribució 
de les guinguetes. Una altra de les ac-
tuacions que preveu en aquest àmbit 
és l’elaboració d’un estudi de compor-
tament de la platja. La voluntat no és 
deixar-la sense sorra, sinó fer compa-
tible el seu manteniment amb una ges-
tió sostenible.

sUbvenCions Per a Millores 
en eqUiPaMents
El Ple d’altafulla va aprovar dues mo-
dificacions de crèdit per a la millora de 
l’estació de bombament d’aigües a Via 
Hercúlia, i per a la reparació d’unes 
cremades a la gespa artificial del camp 
de futbol Joan Pijuan. La primera, es 
tracta d’una subvenció atorgada per 
part de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
de 19.648,72 €, per unes obres de mi-
llora que s’han de realitzar a l’estació 
de bombament d’aigües del carrer Via 
Hercúlia; i la segona, es tracta d’una 
indemnització per part de l’asseguran-
ça municipal de l’Estadi Joan Pijuan, 
de 15.547,46 €, que servirà per reparar 
les cremades de la gespa artificial del 
camp de futbol.

noU sisteMa de GestiÓ de les 
notifiCaCions
L’Ajuntament d’Altafulla, conjuntament 
amb els tècnics municipals, ha posat 
en funcionament un nou sistema de 
gestió de les notificacions. A partir 
d’ara, totes les notificacions que es 
comuniquen dins del terme municipal 
d’Altafulla, ja siguin respostes ordinà-
ries o derivades de decrets d’alcaldia, 
duen un sistema d’avís. El procediment 
és el següent. La notificació es lliura en 
mà al domicili de la persona interessa-
da fins a dues ocasions. Si aquesta no 
es rep, es deixa un avís que indica que 
la notificació es pot recollir a les de-
pendències municipals de la plaça del 
Pou. l’avís també incorpora una opció 
perquè una altra persona representant 
de l’interessat/da pugui recollir la noti-
ficació en el seu lloc. • 

  breus
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El govern de la Generalitat de Ca-
talunya ha recuperat la convoca-
tòria de subvencions del Pla Únic 

d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 
per al període 2020-2024. L’any 2012, 
la crisi econòmica va obligar a l’executiu 
català a aturar aquests ajuts, que ara re-
prèn després que el Consell Executiu en 
donés llum verda el passat mes de maig. 
La nova línia de subvencions preveu una 
partida de 250 milions d’euros, 160 mi-
lions dels quals es destinaran a un pro-
grama general d’inversions i els altres 90 
milions serviran per finançar projectes de 
municipis petits i nuclis de població, en-
titats municipals descentralitzades i co-
marques de fins a 5.000 habitants. Una 
bona notícia per l’Ajuntament d’Altafulla, 
que opta a una subvenció de 250.000 €, 
tal i com va confirmar el coalcalde, Jordi 
Molinera. 

El termini per presentar projectes fi-
nalitza el pròxim 15 de novembre, i el 
consistori podrà registrar fins a tres sol·li-
cituds. L’executiu local estudiarà les dife-
rents propostes que hi ha sobre la taula 

amb les diferents regidories, i també té la 
intenció de preguntar a la ciutadania les 
seves prioritats. Les bases de la convo-
catòria estableixen que en tots els pro-
jectes beneficiaris, els ens locals hauran 
de posar un mínim de recursos propis de 
finançament, encara que es rebi finança-
ment per part del govern català. Molinera 
va recordar també que han de ser pro-
jectes ja redactats que vagin en la línia 
d’obra civil i adequació de carrers, infra-
estructures i edificis. La renovació de la 
lluminària a diversos punts del municipi 
podria ser una proposta que encaixés 
amb aquest seguit de requisits.

aJUdes Per a les llars 
d’infants MUniCiPals
D’altra banda, la Diputació de Tarragona 
mantindrà les ajudes a les llars d’infants 
municipals per fer front a les despeses 
derivades del passat curs 2018-2019. 
Ho farà amb una inversió molt similar a 
la de l’any anterior, amb prop de 5 mi-
lions d’euros, que es repartiran entre 
les 130 escoles bressol que hi ha a la 

demarcació. L’aportació es tradueix en 
una quantitat de 875 euros per plaça per 

a les dues escoles bressol d’Altafulla, 
Francesc Blanch i Hort de Pau. • 

l’ajuntament d’altafulla podria rebre 250.000 euros del PUosC

tret de sortida a les activitats per a la gent gran

Les regidories d’Acció Social i Gent 
Gran de l’Ajuntament d’Altafulla han 

anunciat els tallers i les activitats des-
tinades a la gent gran, la majoria dels 
quals donaran el tret de sortida aquest 
mes d’octubre. El programa contempla 
un total d’onze serveis i activitats. Pel 
que fa als cursos de formació, s’han en-
degat dues activitats: taller de memòria 
i creació artística i el curs d’informàtica. 

Quant als serveis d’atenció i suport 
a la gent gran, l’Ajuntament manté el 
programa “Bon dia”, el transport adap-
tat i el dinar a domicili. Pel que fa a les 
activitats d’espai de salut i emocional, 

s’organitzen sis tallers: la gimnàstica de 
manteniment al Parc de Salut, el progra-
ma de benestar emocional i risoteràpia, 
l’educació postural i fisioteràpia, el ball 
social, el teatre social i les dinàmiques de 
consciència sensorial en contacte amb 
la natura.  

Aquestes activitats compten amb la 
col·laboració de Mans per l’Acció Soli-
dària, Vital Activity, Creu Roja Tarragona, 
l’Hort de la Sínia i Menjars de la Mediter-
rània. Les persones interessades poden 
apuntar-se a través del telèfon 977 65 
00 08, o mitjançant correu electrònic a 
mriambau@altafulla.altanet.org. • 

la 12a edició de les Jornades Gastronòmiques d’Al-
tafulla se celebrarà del 25 d’octubre al 10 de novem-

bre. la cita gastronòmica de tardor manté les dates de 
l’any passat, amb la voluntat de tornar a encabir-la 
dins del programa d’actes de la festa Major de sant 
martí. Ho fa, però, d’una manera ben diferent a la de 
les darreres edicions, ja que enguany canvia de format 
i de temàtica. La regidora de Comerç i Turisme, Natalia 
Sanz, va avançar que el consistori s’ha inclinat cap a 
un canvi de format des del primer dia. de fet, el tret de 
sortida consistirà en un maridatge de música i vins 

i cerveses del territori, algunes d’elles elaborades a 
Altafulla, que pretén incitar la ciutadania a participar de 
la iniciativa. 

La novetat més destacada d’aquesta dotzena edi-
ció gira entorn de l’eix temàtic. La regidoria de Co-
merç, de la mà de bars i restaurants, ha apostat per 
substituir la garrofa com a denominador comú dels 
diferents àpats que s’ofereixen per plantes aromà-
tiques del Baix Gaià. La idea, segons Natalia Sanz, 
és “reintroduir les diverses espècies autòctones a les 
nostres cuines”. L’edil també té la voluntat d’oferir un 

taller de cuina familiar sobre aquestes plantes.  Es pre-
veu que en aquesta 12a edició de les Jornades Gastro-
nòmiques hi prenguin part una desena d’establiments 
del municipi. •

  del 25 d’octubre al 10 de novembre, Jornades Gastronòmiques d’altafulla

Caminada saludable que la gent gran va fer per la Setmana de la Mobilitat 2019. / Foto: Ajuntament

sortida Pels Joves a Port 
aventUra
El pròxim 19 d’octubre es durà a terme 
la sortida a Port aventura dels munici-
pis de la Zona TRaC, conformada pels 
ajuntaments de Torredembarra, Roda 
de Berà, la Riera de Gaià, Altafulla i Crei-
xell. a la sortida hi poden participar els 
joves amb edats compreses entre els 
12 anys (o que els compleixen durant 
aquest 2019) i els 25 anys. El preu de 
les entrades és de 29 € fins a 17 anys 
i 39 € per als majors d’edat. L’autocar i 
el monitoratge seran finançats a través 
dels Plans locals de joventut dels res-
pectius municipis, que compten amb el 
suport de la direcció General de joven-
tut. L’activitat, que es durà a terme coin-
cidint amb les dates en què el parc està 
tematitzat amb motiu de la festivitat de 
Halloween, està emmarcada en el Pro-
jecte de Dinamització que els municipis 
desenvolupen gràcies a un conveni de 
col·laboració que han signat entre ells 
i amb el Consell Comarcal del Tarrago-
nès. Per participar a la sortida, us po-
deu adreçar al Pij d’altafulla, a l’Era de 

l’Esteve, carrer de les Bruixes, s/n, de 
dilluns a divendres, de 17 a 19h; i a pi-
jaltafulla@gmail.com.

altafUlla Manté les dUes 
flors d’Honor de viles 
florides
la Confederació d’Horticultura orna-
mental de Catalunya (CHoC) ha tornat 
a premiar la feina feta per l’Ajuntament 
d’altafulla en el manteniment i la millo-
ra dels espais verds del municipi. dins 
del marc del programa “Viles Florides”, 
l’organisme ha reconegut la feina del 
consistori, que manté les dues Flors 
d’Honor de l’any anterior. El municipi 
va estrenar-se en aquest reconeixe-
ment l’any 2017, i l’any passat ja va re-
validar el guardó. Per definir el reconei-
xement de cadascun dels municipis, el 
jurat posa en valor l’enjardinament sos-
tenible, l’ornamentació floral, el mante-
niment i tipus de mobiliari urbà i els es-
pais lúdics. la gala de reconeixement 
es va celebrar el passat 27 de setem-
bre a lloret de mar, i va reunir prop de 
300 persones d’arreu de Catalunya. • 

  breus
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Els Castellers d’Altafulla repeteixen la clàssica de 
7 en una Diada de “La Petita” que va veure cas-
tells de la gamma alta de 8. / Foto: Albert Jansà

Conta contes amb Eugènia González La Rosa, a la plaça Martí Royo. / 
Foto: Ajuntament

Com és habitual, l’Esplai de la Gent Gran va organitzar un dinar amb 150 comensals per la festa 
major. / Foto: Ajuntament

Guanyadors i guanyadores de les places al balcó de l’Ajuntament per veure la diada 
castellera. / Foto: Ajuntament

La gran novetat de “La Petita”, i que va atraure un nombrés 
públic, va ser sens dubte el Super Tobogan de 75 metres que 

es va instal·lar al carrer mainada. / Foto: Ruben Domínguez

El Grup de Diables d’Altafulla són els encarregats de donar el tret de sortida a les festes amb 
l’esclat de coets de Festa Major. / Foto: A.J.  

La pluja va obligar també a traslladar el sopar popular al Pavelló, que va omplir totes les cadires. 
/ Foto: A.J.

El Grup de Bastoners de Vila-seca, convidats enguany per la 
Cercavila dels Bastoners i els Gegants. / Foto: A.J.

La pineda de l’Era del Senyor va acollir un any més 
la Jornada de Dibuix Josep Sala. / Foto: Ajuntament 

La pluja va obligar que els Diables Petits i Grans actuessin junts 
per la festa major del Quadre de Sant Antoni. / Foto: A.J.

Una de les novetats de la Festa Gastronòmica de les Cultures va ser la introducció dels grups de 
música, amb una bona resposta de públic. / Foto: Ajuntament

Inauguració de l’exposició del pintor local Josep Maria Bellido a la Pallissa de l’Era del Senyor. / 
Foto: Ajuntament
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La 21a Pujada a l’Ermita. Memorial Baltasar Rabassa va tornar a ser un èxit amb una elevada participació. / 
Foto: Atletes d’Altafulla

Ofrena floral de la Corporació Municipal a l’escultura al·legòrica a 
l’11 de Setembre, enguany passada per aigua. / Foto: Ajuntament
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altafulla viva, unes entitats compromeses
Àlex Cañas Torres # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC

Hem deixat enrere l’estiu i la Festa 
Major Petita i sense temps per respi-
rar ja tenim a tocar Sant Martí. Una 
vigília de Festa Major diferent perquè 
tenim les Eleccions Estatals pel mig, 
on tindrem la mirada compartida en-

tre els actes que es proposin i els resultats. Des de 
l’inici d’entrada al govern no ens hem aturat i hem ha-
gut de compaginar l’adaptació amb l’execució de de-
cisions. Tasca gens senzilla ja que interfereixen molts 
actors abans de realitzar la mateixa i això fa que no es 
pugui anar al ritme que un voldria. Repassant el fet fins 
ara, valorem molt positivament la resposta de la gent, 

en els actes estivals, la Festa Major de Brises del Mar 
o La Petita. També la quantitat de gent que s’ha apun-
tat al gimnàs amb els nous horaris i l’ampliació d’acti-
vitats al poliesportiu. Això demostra que tenim una 
Altafulla viva, unes Entitats compromeses i ho hem 
d’aprofitar. Per això el tarannà i la nostra manera de fer 
està pensada en el benefici de la gent, intentant arri-
bar a tot tipus de sensibilitats i buscant la millor solu-
ció als problemes que van sorgint, sabent que mai 
plou a gust de tothom. 

El fet d’haver estat a l’altre costat abans d’entrar a 
l’Ajuntament ajuda i molt, ja que ens permet ser molt 
empàtics, qualitat que cada vegada més s’està per-

dent. Volem posar en valor el treball en equip, que tant 
hem repetit i demostrat abans d’arribar al govern i que 
esdevé molt important. Saber escoltar, com ja hem fet, 
per recollir tot tipus d’informació vinguda de diferents 
canals, també ens ajuda a l’hora de prendre decisions. 
Intentem participar en tot, repartint-nos els actes, per-
què no es tracta de ser visibles només, si no que els 
vilatans/es i les Entitats, sobretot, ens notin al seu cos-
tat. En plena preparació de la Festa Major, aprofito per 
animar-vos a participar, a sortir al carrer, perquè això 
només és un cop a l’any on Entitats i Ajuntament hi po-
sen molt d’esforç en la seva organització i que la millor 
recompensa és una alta participació. •

legalitats dubtoses
Francesc Farré Camps # Alternativa Altafulla - AA

L’equip de govern d’Altafulla amb ma-
joria telemàtica ha aprovat les noves 
taxes que discriminen a la piscina i al 
gimnàs del pavelló les persones no 
empadronades de les empadronades 
amb l’informe negatiu dels tècnics mu-

nicipals que l’equip de govern no ha volgut considerar. 
La discriminació també es produeix entre els de casa ja 
que s’ executa un compromís electoral que fa que no-
més 4 entitats tinguin totalment de franc l´ús del camp de 
futbol i el pavelló, un camp de futbol que l’ajuntament 
destina més de 70 mil euros anuals pel seu manteniment 
i que surten de la butxaca de tothom, juguin o no al fut-

bol, afegint que la gestió del bar i de la publicitat d’un 
espai municipal es fa al marge de les ordenances. També 
cal recordar que el primer expedient de crèdit del nou 
govern es va destinar al camp de futbol mentre lamenten 
no tenir prou per a la recollida de la brossa. Precisament 
la brossa, el soroll, les terrasses o l’incivisme s’haurien 
pogut tractar en un debat dels 100 dies de govern però 
no s’ha fet perquè asseguren que han d’aplicar la LO-
REG, que impedeix fer aquest balanç a partir de la con-
vocatòria d’eleccions. 

Curiosament la mateixa llei electoral que apliquen 
escrupolosament també obliga a treure del balcó del 
consistori llaços i pancartes que es van col·locar des 

del primer dia deixant de ser la façana municipal de 
tothom per només representar una part. Es compleix 
la llei que impedeix fer balanç dels 100 dies però no es 
compleix la part de la mateixa llei que obliga a la retira-
da de símbols, en un balcó que té altres irregularitats 
com la substitució que es va fer amb gran exultació 
de la bandera espanyola per una suposada bandera 
d’Altafulla que no està oficialitzada. I ja no volem pen-
sar com queda la legalitat de les votacions que s’hagin 
fet utilitzant el vot telemàtic, si finalment la Justícia, 
d’aquí un any, anul·la el primer ple d’aquest mandat, 
convocat fora de temps pel nou govern, un ple que 
va aprovar, entre altres, els salaris i el vot telemàtic. •

el moment patriòtic
Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla

L’aparell de l’Estat espanyol està pro-
piciant un cop sense precedents con-
tra la democràcia i contra els drets 
fonamentals dels catalans. El moment 
és greu i ens exigeix a tots aquells que 
estem compromesos amb el procés 

d’emancipació nacional a prendre mesures excepcio-
nals que ens enforteixin davant el setge que patim com 
a país. Des de Junts per Altafulla pensem que la millor 
resposta a la injustícia ens exigeix concloure una aliança 
amb tots els actors sobiranistes a tots els nivells. És per 
això que el nostre grup s’ofereix a integrar-se en el go-
vern d’Altafulla per contribuir a teixir les bases instituci-
onals que ens permetin superar l’envit d’aquest mo-

ment crític. En el cas particular d’Altafulla el nostre 
oferiment té el valor afegit de permetre al grup integrat 
per l’Eina-Esquerra Republicana no dependre del su-
port dels agents del 155 per governar. Al parer de Junts 
per Altafulla no val excusar-se en què en d’altres nivells 
de govern supramunicipal la força política en la qual ens 
integrem, Junts per Catalunya, ha format govern amb 
alguna de les forces que van votar per la suspensió de 
l’autogovern. 

A banda que aquests acords es posaran en qües-
tió com a conseqüència de l’impacte polític que tin-
drà la sentència del Tribunal Suprem, si Altafulla és 
el centre de les nostres preocupacions no pot ser 
que Altafulla jugui en contra de la tendència general 

d’aquells que aspirem a la plena llibertat col·lectiva. 
D’altra banda, creiem que tampoc no es pot rebutjar 
el nostre oferiment a través de l’argument segons el 
qual l’organització municipal no té rellevància per a la 
política nacional. Com es va constatar l’1 d’octubre 
controlar plenament el govern dels ajuntaments és 
essencial per avançar en el camí de la independèn-
cia. I la resposta a la repressió desbocada a la qual 
s’han llançat les institucions espanyoles pot ser i ha 
de ser l’oportunitat per construir des de baix, des 
dels ajuntaments i, en particular, des de l’Ajuntament 
d’Altafulla aquest horitzó de llibertat i de justícia soci-
al que ha de presidir la fundació i la consolidació de 
la República Catalana. •

altafulla 1939: set que no van tornar; un afusellat i dos nens morts
inma morales Navarro # Partit dels socialistes de Catalunya - PsC

En fa exactament 80 anys. Havia aca-
bat la guerra, on van haver de partici-
par uns 80 altafullencs. Set d’ells no 
van tornar. Per ordre de crida de la 
seva lleva: el jardiner de Ca Rigalt Jo-

sep Mª Rimbau Consuelo (14/02/1916); Joaquim Ra-
mon Bové (26/05/1918); el bon dibuixant Andreu Ba-
llesté Canals (24/08/1919); el més gran de tots, el 
paleta Josep Recasens Suñé (8/08/1907); i els més 
petits: el boter Josep Recasens Boada (6/12/1920), fill 
de cenetista i net del breu alcalde de la Junta Revoluci-
onària en dies d’abril de 1931; Melcior Llorens Fernán-
dez (25/08/1920), fill del regidor per Acció Catalanista 

Republicà; i Josep Inglès Pijuan (19/03/1920), de Cal 
Gravat. L’estiu de 1936 no vam viure ni detencions ni 
menys assassinats. El rector Mossèn Modest Boronat 
Argilés va ser traslladat pel regidor federal Josep Salvat 
Pijuan a Barcelona. Però sí que un pagès sindicalista va 
ser afusellat pels nacionals, acabats d’entrar el 17 de 
gener de 1939: Pau Ramon Ramon (1891); qui no té  
tomba al cementiri, sinó sense identificar als terrenys 
dels ametllers de Ca Baldrich. 

Pels fets de guerra sí que al cementiri van ser reagru-
pats fins a quinze soldats “rojos” dels quals només quatre 
identificats. També el gener de 1937 va ser enterrat un 
milicià de la platja, Miguel Ruiz Berrio, al nínxol 133, a taüt 

pagat pel municipi per 126 ptes. al fuster Gaietà Magriñà. 
Dos nens refugiats van morir a la segona quinzena de ge-
ner del 1939 jugant amb restes de metralla deixada per les 
tropes. Els set altafullencs que no van tornar de la guerra i 
Pau Ramon Ramon, des del 17 de gener de 2009, tenen 
el seu nom gravat en el monòlit del segon recinte del ce-
mentiri. També, amb vocació reconciliatòria el cap requetè 
Juan de Suelves y de Goyeneche, del castell, ben enterrat 
a Donosti, mort el gener de 1937 al setge de Bilbao. El 
2009 era alcalde Josep Mª Gené (PSC). I en la iniciativa, 
impulsada pel llavors regidor de PAU Fonxo Blanc, tingué 
un paper essencial Pere Vives, recollint dades i encarre-
gant l’obra de memòria històrica a Marcel Socias. •
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#arasUMeM
Natalia Sanz Pijuan # Ara Altafulla

Des del grup municipal Ara Altafulla 
volem donar les gràcies a tots els ve-
ïns d’Altafulla per com ha transcorre-
gut aquesta campanya d’estiu, mo-
ment de l’any en què la nostra vila 
arriba a triplicar la població i els nos-

tres serveis se saturen. Cada any ens trobem amb els 
mateixos problemes d’escombraries. Per part de l’Ajun-
tament, s’han buscat solucions a tots els problemes 

que ens hem anat trobant, augment de les freqüències 
de pas, augment de contenidors per a comerços i de 
recollida selectiva. Reforç de la recollida del cartró co-
mercial amb doble servei per a la zona de Baix a Mar. I 
encara així, molts dies ha estat insuficient per la quanti-
tat de gent que acollim en determinats dies de l’estiu.

Som conscients que el camí per recórrer encara és 
llarg, per arribar a un model de poble que tots desit-
gem. L’entrada del nou govern el 17 de juny ha estat 

just per poder projectar un sistema més eficaç de reco-
llida d’escombraries. Però ara tenim, a sobre de la taula, 
el nou contracte del Consell Comarcal del Tarragonès, 
amb nous contenidors, nous camions i nous sistemes 
per a la recollida selectiva.  Ara toca veure com es por-
tarà a terme tanta novetat i treballar conjuntament per 
a fer-ho efectiu. Hem d’aprendre dels errors d’aquest 
any, per millorar-ho l’any vinent, i així, mica en mica, fer 
de la nostra vila, l’Altafulla que tots volem. Gràcies! •
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el campió del món d’scrabble s’imposa al Campionat 
Màster espanyol a altafulla

Altafulla es va convertir en la capital 
mundial de l’Scrabble el cap de 
setmana del 28 i 29 de setembre. 

Els millors jugadors del món es van ci-
tar al Centre d’Entitats per participar en 
el Campionat Màster Espanyol, la prova 
que dona el tret de sortida a la nova tem-
porada. serge emig, actual Campió del 
Món i d’Europa en castellà, i l’únic que 
ha disputat els mundials en castellà, an-
glès, i francès, va reeditar el títol en ca-
tegoria Màster A. Tot i l’elevat nivell dels 
participants, no hi va haver ningú que 
pogués superar el número ú del món. La 
segona posició va ser per Neme More-
no, i la tercera per Arantxa Delgado.

En categoria Màster B, també cal 
destacar el nom de Brianda Proff, mem-

bre del Club scrabble altafulla, que 
va aconseguir l’or després d’imposar-se 
al millor jugador espanyol i el que va 
disputar més finals mundialistes, Enric 
Hernández, que es va endur el segon 
lloc. La tercera plaça va ser per Jose 
Maria Riera. Santiago Rosales, president 
de l’Associació Espanyola de Jugadors 
d’Scrabble, va qualificar aquesta edició 
“d’especial” per l’alt nivell dels jugadors.

La presidenta del Club Scrabble Alta-
fulla, Ligia Pastori, va fer un balanç molt 
positiu del desenvolupament del campio-
nat. Els tres primers classificats de cada 
categoria van rebre la bruixa amb el barret 
d’or, de plata, i de bronze, respectivament. 
La propera cita del circuit espanyol serà a 
València a finals d’octubre. / Foto: A.J. •

l’Hort de la sínia celebra els seus 
25 anys de vida

L’Hort de la Sínia va celebrar el passat 28 de setembre els 
seus 25 anys. Per commemorar-ho, va inaugurar l’expo-

sició d’imatges del quart de segle de l’entitat a més d’oferir 
una degustació de cerveses artesanes de la Sínia, de menjar 
ecològic i del concert de Susannes, amb la presentació del 
seu disc “Dona llavor”. Durant el cap de setmana també es 
van fer visites guiades per l’Hort de la Sínia i la projecció del 
documental “Els drets de la natura”, a càrrec del màster de 
cooperació de la URV. L’Hort de la Sínia continua treballant per 
donar a conèixer els valors naturals i despertar la consciència 
per tractar millor la natura, especialment, l’entorn natural del riu 
Gaià. / Foto: La Sínia •

Els Grallers d’altafulla van participar 
a les festes de Zizur Nagusia, a Na-

varra. Ho van fer a mitjans de setembre 
després que acceptessin la proposta 
dels navarresos de viure en primera per-
sona la seva festivitat, i prendre part de 
les matinades i de la cercavila, i oferir 
un concert dins del programa festiu de 
la localitat. la relació entre uns i altres 
ve de lluny. Fa anys que venen a Alta-
fulla a gaudir d’una calçotada, i molts 
d’ells passen les seves vacances a la 
vila. l’any passat van fer un nou pas 
endavant amb la incorporació del grup 
Zizurko trikitilariak al programa de la 
festa Major de sant Martí, de la mà 
dels Grallers d’altafulla i dels Grallers de 
l’Escola municipal de música. 

i enguany, la formació va ser l’en-
carregada de donar el tret de sortida a 
les festes de Zizur a ritme de “trikitixas”, 
coincidint amb la celebració del seu 15è 
aniversari, que van voler compartir amb 
els companys altafullencs. joan albert 
Blanch, membre fundador dels Grallers 
d’altafulla, va valorar molt positivament 
l’experiència. Després de la bona aco-
llida que van rebre les “trikitixas” l’any 
passat al municipi, els Grallers proposa-
ran a l’Ajuntament d’Altafulla la possibili-
tat d’incloure en el programa de la Festa 
Major de novembre una nova actuació, 
en aquest cas a càrrec d’un grup de gai-
ters que van conèixer a Navarra. La idea, 
segons joan albert Blanch, és consolidar 
aquest intercanvi. / Foto: Zizur Nagusia • 

 els Grallers d’altafulla, a les festes de Zizur nagusia a navarra

el Centre d’estUdis dediCa el CiCle de 
ConferènCies de tardor a la MeMòria 
HistòriCa de la GUerra Civil a CatalUnya
El Centre d’Estudis d’altafulla, amb  la col·labora-
ció de la regidoria de Cultura, dedica el cicle de 
conferències de tardor a la Memòria Històrica de la 
Guerra Civil a Catalunya. Ho fa amb la programació 
de tres xerrades que tindran lloc tots els divendres 
a les 19 hores a la sala polivalent de les escoles 
Teresa Manero, al carrer de les Escoles s/n. La con-
ferència inaugural, el passat 4 d’octubre, va anar 
a càrrec del Doctor en Història, Salvador Rovira 
Gómez, amb el títol “Els antecedents de la Guerra 
Civil. la ii República i les claus socials, econòmi-
ques, polítiques i religioses del conflicte”. La segui-
rà, la xerrada col·loqui, l’11 d’octubre, del pedagog, 
Fonxo Blanch, i el periodista i advocat, Isidre Virgili, 
amb el títol “Ajuntaments, II República i Guerra Civil 
en l’Altafulla republicana (1931-1939)”. I la tercera i 
última, el 18 d’octubre, de Xavier Fernández, redac-
tor en cap del diari de Tarragona, i l’historiador Xa-
vier Tolosana, amb el títol “Els consells de guerra i 
els indrets de la repressió del franquisme a les co-
marques de Tarragona”.

la biblioteCa Celebrarà el PriMer 
aniversari al vinyet el PròxiM 17 
d’oCtUbre
L’equipament compleix un any al carrer Vinyet i les 
seves responsables volen celebrar l’efemèride amb 
tots aquells que ho han fet possible. La intenció és 
configurar un programa d’activitats commemoratiu, 
que donarà el tret de sortida el pròxim 17 d’octubre, 
i que s’allargarà fins el mes de novembre, coinci-
dint amb la data oficial d’inauguració del centre -el 
dia 16- i amb la Festa Major de Sant Martí. Aques-
ta primera cita anirà a càrrec d’Eugenia González 
La Rosa, que oferirà als més petits el contacontes 
“Visca la meva biblioteca!”. 

Porto bello serà el CaP de Cartell de 
la festa MaJor de sant Martí
La regidoria de Festes i la formació altafullenca han 
tancat una actuació molt esperada al municipi, i 
que finalment es farà realitat el pròxim dissabte 2 de 
novembre en un envelat que el consistori instal·larà 
per l’ocasió al Parc del Comunidor. Els altafullencs 
hi actuaran a partir de dos quarts de dotze de la nit, 
acompanyats pel grup de versions la Tropical. • 

  breus
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La Pedalada Popular va posar el punt i 
final al programa d’activitats de la Set-
mana Europea de la Mobilitat, que va 

comptar amb una cinquantena de partici-
pants de la mà de la Penya Ciclista d’Alta-
fulla i la regidoria de Mobilitat i Via Pública. 
La proposta d’anar a peu, en patinet, o en 
bicicleta a l’escola, les sortides amb la Poli-
cia Local, la Caminada Saludable, i la Cursa 
de Transports van ser altres de les activitats 
del programa. Sens dubte, però, la principal 
novetat d’aquest 2019 va ser l’adquisició de 
quatre aparcapatinets. Dos s’han instal·lat a les escoles La Portalada i El Roquissar, i els altres dos, a la Bibli-
oteca i a la plaça dels Vents, els dos emplaçaments que va triar la ciutadania a través d’una enquesta a les 
xarxes socials. La regidora de Mobilitat, Inma Morales, ha avançat que ara se n’adquiriran dos més amb la 
voluntat d’ampliar l’espai d’estacionament per aquests vehicles. / Fotos: A.J. / Ajuntament •

Medi ambient

antecSystems
serveis informàtics

Reparació d’ordinadors i portàtils
Creació de pàgines web i programes

Xarxes, telecomunicacions i veuIP
Equips i material informàtic

977 651 439 / 638 177 823
C/ Marquès de Tamarit 3A (davant la Policia Local) 43893 ALTAFULLA

contacto@antecsystems.com     www.antecsystems.com

altafulla camina cap a la mobilitat sostenible

El diputat al 
Parlament de 

Catalunya i porta-
veu a la Comissió 
de medi ambient i 
Sostenibilitat, Fer-
ran Civit, va visitar 
l’Ajuntament d’Al-
tafulla el passat 23 
de setembre en el 
marc d’una ronda 
de visites per di-
ferents municipis i 
ciutats catalanes. 
Civit es va reunir 
amb el coalcalde, jordi molinera, per posar les bases d’un 
nou model energètic i de gestió de residus i de l’ús de 
l’aigua. Va posar sobre la taula diferents accions que es 
poden dur a terme a nivell municipal com ara una ma-
jor eficiència i reutilització de l’aigua, o la instal·lació de 
plaques solars, amb l’impuls d’ajuts en aquest àmbit que 
permetin arribar fins les llars de tots els altafullencs i les 
altafullenques. També van reflexionar sobre el sistema de 
recollida de la brossa porta a porta, i del model de conte-
nidors amb xips intel·ligents. / Foto: Ajuntament • 

 visita de ferran Civit a   
    l’ajuntament d’altafulla
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Les inscripcions per a la 5a Cursa de 
Tardor que tindrà lloc el pròxim 1 de 

novembre van a bon ritme. Guillermo 
Alonso, un dels responsables de la pro-
va que organitzen els Atletes d’Altafulla 
amb la col·laboració de l’Ajuntament, va 
destacar que la tendència és la mateixa 
que en les edicions anteriors i també va 
recordar que l’objectiu “és treballar per-
què hi hagi un nombre equitatiu d’homes 
i dones”. El preu de les inscripcions és 
de 12 € fins al diumenge 20 d’octubre, 
mentre que a partir del 21 i fins al dia 
de la cursa, serà de 15 €. La prova està 
limitada a 300 corredors, que obtindran 
una bossa amb la samarreta commemo-
rativa de la cursa, el tiquet per a la boti-
farrada i un 2x1 a Aquum.

La prova tornarà a ser puntuable per 
a la Lliga Trail TGN Nord, una competi-

ció especial pels Atletes d’Altafulla, que 
en l’edició del 2018 van proclamar-se 
campions de la classificació per equips, 
i enguany van pel camí de reeditar el tí-
tol. També es manté la col·laboració amb 
l’associació de nens i nenes amb 
transplantament Hepàtic (ANINATH) 
on un euro de cada inscripció anirà des-
tinat per aquesta causa solidària. També 
es pot fer una aportació voluntària de 10 
€ amb la compra del dorsal 0. 

El recorregut, de 10 km de distàn-
cia, transcorre per llocs emblemàtics del 
municipi com ara la desembocadura del 
Gaià, el castell de Tamarit, la platja, els 
espais protegits de la llera del Gaià, o els 
boscos de la Muntanya de Sant Antoni. 
Les inscripcions i els donatius es poden 
fer al web www.athleticevents.com / 
Foto: Atletes d’Altafulla •

s’amplien els horaris i les activitats dirigides al Poliesportiu

La regidoria d’Esports, que encap-
çala l’edil Àlex Cañas, va fer públi-
ca a mitjans de setembre la graella 

d’activitats dirigides que tindran lloc al 
gimnàs del Pavelló Municipal d’Esports 
aquesta nova temporada 2019-2020, i 
que van començar passat 1 d’octubre. 
Es tracta de sis activitats la majoria de 
les quals es podran realitzar tant al matí 
com a la tarda i dirigides per un tècnic 
esportiu: gimnàstica per a la gent gran, 
aeròbic fitness, musculació, zumba, to-
nificació i cardio boxing. Així, s’incorpo-
ren, com a novetats, la gimnàstica per a 
la gent gran i el zumba, que anirà a càr-
rec de Jordi Giralde; mentre que David 
Marmesat dirigirà les classes d’aeròbic 
fitness, musculació, tonificació i cardio 
boxing. 

Cal recordar que el gimnàs del Pave-
lló Municipal d’Esports estarà obert de 
nou del matí a deu de la nit, de dilluns 
a divendres; i de nou del matí a dues 
del migdia, tots els dissabtes. Les ins-

cripcions per a l’abonament del gimnàs 
s’han de tramitar al Registre Municipal 
en horari d’atenció al públic, de dilluns 
a divendres, de nou del matí a dues del 
migdia; o bé, al mateix pavelló. Cal por-
tar foto mida carnet i el full de les dades 
bancàries segellat pel banc. Un cop re-
alitzat el carnet, cada principi de mes es 
posarà el segell conforme s’ha realitzat 
el pagament a l’Ajuntament o bé al po-
liesportiu. La quota d’abonament per tot 
el dia durant un mes és de 20 € per a 
les persones empadronades al municipi, 
i de 40 €, per les que no ho són. 

En cas de sol·licitar la baixa del servei 
caldrà presentar una instància a l’Ajun-
tament d’Altafulla abans del dia 25 del 
mes anterior al que es vol donar de bai-
xa. Quant a les inscripcions a l’activitat 
de zumba s’han de tramitar via correu 
electrònic a inscripcionsalt@gmail.com. 
Les inscripcions a la gimnàstica per a la 
gent gran, l’aeròbic fitness, la tonificació i 
el cardio boxing, al mateix poliesportiu. •

la finalitZaCiÓ de la violeta s’allarGarà Uns tres Mesos

La substitució de cadires fixes per cadires mòbils en el 
projecte de remodelació del Casal La Violeta endarrerirà la 
finalització de les obres un parell o tres de mesos. Aques-
ta és la previsió que en fa el coalcalde d’Altafulla, Jordi 
Molinera, qui va avançar que els terminis els marcaran 
els tràmits burocràtics. La modificació ha de rebre el visti-
plau de la corporació per poder tirar endavant, i es preveu 

que s’inclogui en els propers plens. Molinera ha explicat 
que l’empresa encarregada dels treballs ja està al corrent 
d’aquesta variació, i que no hi ha posat cap problema. 
Pel coalcalde, “l’espera valdrà la pena si ha de permetre 
mantenir la Violeta com un espai polivalent com ho ha 
estat sempre”. Malgrat no afectar el termini d’execució 
de les obres, una altra qüestió que queda pendent és la 

intervenció per solucionar el problema d’humitats que es 
va detectar un cop començats els treballs entre els edifi-
cis annexos i una de les parets laterals de l’equipament. 
Les filtracions d’aigua, provocades per la pluja, obligaran 
a impermeabilitzar l’edifici, una vegada finalitzi la rehabili-
tació del Casal. El consistori haurà de fer front a un sobre-
cost d’entre 20.000 i 30.000 euros. • 

  breus

les inscripcions per a la Cursa de tardor de l’1 de novembre avancen a bon ritme

fe d’errades
L’article publicat amb el títol “Ens ha deixat la Carmeta de la Plaça del Pou” havia d’haver-se publicat amb la signatura d’Isidre Virgili Pons. • 



AUTOCARS

Període temporada alta 
(de l’1 de maig a l’1 de novembre)

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

De DL a DV: 09.05h
Dissabtes feiners: 07.15h

Diumenges i festius: 17.40h
BCn / AlTAfUllA
Sortida Barcelona:

De DL a DV: 16.20h
Dissabtes feiners: 19.50h

Diumenges i festius: 
No hi ha servei

Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

v Transports
Autobusos
 NocturNs

Altafulla 
/ tarragona

Divendres, dissabtes 
i vigílies de festius
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Parada 
centre

centre
comercial

23:29 23:30
01:04 01:05
02:34 02:35
04:34 04:35

Tarragona

rambla
Vella

Imperial
tarraco

23:53 23:55
01:28 01:30
02:58 03:00

04:58 05:00
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Tarragona

Imperial
tarraco

rambla
Vella

00:15 00:17
01:45 01:47
03:45 03:47
05:05 05:07

Altafulla

centre
comercial

Parada 
centre

00:39 00:40
02:09 02:10
04:09 04:10
05:29 05:30

TELÈFONS I ADREÇES        (
AjuNtAmeNt (Plaça del Pou, 1) 977 65 00 08

recAPtAcIó muNIcIPAL (Ajunt.) 977 65 61 09

correus 977 65 18 16

ofIcINA D’ocuPAcIó 977 65 14 26

PoLIcIA LocAL
marquès de tamarit, 16

609 32 96 51
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

AuLA De formAcIó ALDArA 
escoLA D’ADuLts 977 65 10 85

escoLA LA PortALADA
Plaça la Portalada s/n

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

cLub mArítIm 977 65 02 63

PArròQuIA s. mArtí 977 65 01 58

estAcIó De serVeI 977 65 22 54

tAxIs (j. GAbArró) 607 86 46 44
607 15 38 18
977 65 29 90

ALtAfuLLA ràDIo 977 65 29 23

AutocArs PeNeDès 977 66 08 21

INformAcIó reNfe 902 24 02 02

tANAtorI De torreDembArrA 900 50 67 12

L’hort De LA síNIA. 
PuNt D’INformAcIó DeL GAIà

655 48 61 15

jutGe De PAu 977 65 20 17

VeterINArIs (d’urgències) 977 65 29 08
627 56 39 39 
629 71 15 90

ProteccIó cIVIL 977 65 15 89
648 14 57 56

càrItAs PArroQuIAL 629 55 79 45
Podeu dipositar les piles als con-
tenidors situats a l’Ajuntament, 
Llibreria regal i Paper, estanc 
Pijuan, forn martí ronda, forn 
martí Llevant i electrodomèstics 
Quixalos

Contenidors de piles

Dilluns i dijous

Altafulla 

Oficina Plaça Martí Royo

BASE. Horaris d’atenció de 9 h a 14 h
De dilluns a divendres

Torredembarra 

Oficina Carrer Muralla

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al 
teL. 977 65 00 08 (Re gidoRia d’acció Social i ciutadania)

Serveis Municipals
• SERvEIS SOCIALS · Atenció al públic
 Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
 Educador Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
• BiBlioteca Municipal D’altaFulla
 c. Vinyet, 1. baixos - De dilluns a divendres, de 10 a 13h,
 i de 16 a 20h
• oFicina De correus (C. Marquès de Tamarit, 16)

 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30 h
 Dissabtes, de 9:30 a 11:00 h
• aigües D’altaFulla (c. Vinyet, 1 · Local 1)

 De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
• recolliDa De MoBles i anDròMines       
comunicació prèvia a l’Ajuntament d’Altafulla 977 65 00 08

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

  FARMÀCIES DE GUÀRDIA

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

ANADA

10,25 carrer dels munts 

10,35 mirador dels munts

10,45 carrer de santa marta

10,55 Via Augusta/Plaça dels Vents

11,00 carrer de les esplanes

11,10 carrer de la bassa

11,20 ronda d’Altafulla/carrer de la cadernera

11,25 eroski

torNADA

12,25 eroski

12,30 ronda d’Altafulla/carrer de la cadernera

12,40 carrer de la bassa

12,50 carrer de les esplanes

12,55 Via Augusta/Plaça dels Vents

13,05 carrer de santa marta

13,15 mirador dels munts

13,25 carrer dels munts

Servei de transport per a la gent gran

 De dimarts a dijous: 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 10 a 13 h

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

Pol. Ind. ’roques Planes’ - tel: 977 64 58 19

Deixalleria de Torredembarra

HORARIS:

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

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

L12  •  Parades a Pl. Imperial tàrraco, Pau casals, st. francesc, rambla 
Vella, balcó, miracle, beneficència, Via Augusta, tuset, Arrabassada, 

savinosa, cala romana, tennis, mediterrani, Platja Llarga, mas rabassa, 
el Pont, montsià, osona, La mora, conca de barbera, blauet, esquirol, 

Guineu, castell de tamarit, tamarit, Aiguamolls del Gaià i ferran

Pl. Imperial 
Tàrraco

Aiguamolls 
del gaià

Aiguamolls 
del gaià

Pl. Imperial 
Tàrraco

Fe
in

er
s

6:20 6:48 7:04 7:38
7:23 7:55 7:44 8:20
8:15 8:47 8:10 8:46
8:55 9:28 9:04 9:39
9:35 10:09 9:43 10:18
10:15 10:49 10:24 10:59
10:55 11:28 11:03 11:38
11:35 12:08 11:45 12:20
12:15 12:50 12:23 12:58
12:55 13:30 13:04 13:39
13:35 14:10 13:43 14:18
14:15 14:50 14:24 14:59
14:55 15:30 15:03 15:38
15:35 16:10 15:44 16:19
16:15 16:50 16:23 16:58
16:55 17:30 17:04 17:39
17:35 18:10 17:43 18:18
18:15 18:50 18:24 18:59
18:55 19:30 19:03 19:38
19:35 20:09 19:44 20:19
20:15 20:48 20:24 20:58
20:55 21:28 21:05 21:38
21:35 22:05 21:45 22:17

D
is

sa
bt

es

7:31 8:05 8:16 8:49
9:20 9:55 10:12 10:49
11:00 11:35 11:53 12:30
12:25 13:02 13:14 13:51
14:00 14:37 14:49 15:26
15:45 16:22 16:34 17:11
17:18 17:55 18:07 18:44
19:10 19:47 19:59 20:36
20:43 21:18 21:30 22:05
22:18 22:48

D
iu

m
en

ge
s 

i f
es

tiu
s 7:31 8:04 8:16 8:50

9:20 9:54 10:12 10:46
11:00 11:35 11:53 12:27
12:25 13:02 13:14 13:48
14:00 14:36 14:49 15:23
15:45 16:21 16:34 17:08
17:18 17:53 18:07 18:41
19:10 19:44 19:59 20:33
20:43 21:21 21:30 22:03
22:18 22:52

RENFE
Altf/Tgn Altf/Bcn

7.00 6.02
7.23 7.06
7.31 7.29
8.34 7.57
9.01 8.08
10.02 9.35
10.30 10.29
10.58 11.33
12.26 12.27
12.58 12.33
14.00 13.34
14.32 14.35
15.01 15.03
15.31 15.25
15.58 16.37
16.11 17.06
16.31 17.37
17.00 18.34
18.00 19.07
18.31 20.06
18.59 20.37
19.29 21.05
20.05 21.47
20.26 21:49
20.30
21.01
21.31
22.01
22.34

AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners

Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
6:20 6:24 6:40 6:45 7:05 7:10
7:05 7:11 7:30 7:35 7:55 8:00
7:20 7:26 7:40 8:30 8:50 8:55
7:40 7:46 8:05 9:45 10:05 10:10
7:55 8:01 8:20 10:15 10:35 10:40
8:20 8:26 8:45 11:45 12:05 12:10
8:40 8:46 9:05 12:20 12:40 12:45
9:00 9:06 9:25 12:45 13:05 13:10
9:15 9:21 9:40 13:15 13:35 13:40
9:45 9:51 10:10 13:45 14:05 14:10
10:15 10:21 10:40 14:10 14:30 14:35
10:45 10:51 11:10 14:20 14:40 14:45
11:15 11:21 11:40 14:45 15:05 15:10
12:15 12:21 12:40 15:10 15:30 15:35
12:40 12:46 13:05 15:20 15:40 15:45
13:15 13:21 13:40 16:20 16:40 16:45
13:40 13:46 14:05 17:25 17:45 17:50
14:15 14:21 14:40 17:45 18:05 18:10
15:15 15:21 15:40 18:15 18:35 18:40
16:20 16:26 16:45 18:45 19:05 19:10
16:45 16:51 17:10 19:15 19:35 19:40
17:15 17:21 17:40 19:45 20:05 20:10
18:20 18:26 18:45 20:15 20:35 20:40
19:15 19:21 19:40 21:15 21:35 21:40
20:15 20:21 20:40 22:25 22:45 22:50
21:45 21:51 22:10

Dissabtes feiners
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8:20 8:23 8:47 9:00 9:24 9:30
9:30 9:33 9:57 10:30 10:54 11:00
11:40 11:43 12:07 12:40 13:04 13:10
13:45 13:48 14:12 14:30 14:54 15:00
16:10 16:13 16:37 17:00 17:24 17:30
17:10 17:13 17:37 18:00 18:24 18:30
17:55 17:58 18:22 18:45 19:09 19:15
18:55 18:58 19:22 19:45 20:09 20:15
19:55 19:58 20:22 21:00 21:24 21:30
20:55 20:58 21:22 21:35 21:59 22:05

Diumenges i festius
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8:55 9:01 9:22 10:00 10:24 10:30
10:30 10:36 10:57 11:30 11:54 12:00
12:00 12:06 12:27 13:00 13:24 13:30
16:10 16:16 16:37 16:50 17:14 17:20
17:20 17:26 17:47 18:00 18:24 18:30
18:45 18:51 19:12 19:30 19:54 20:00
20:15 20:21 20:42 21:00 21:24 21:30

xarxa d’observadors meteorològics (xom) estAcIó D’ALtAfuLLA / serVeI metereoLòGIc De cAtALuNYA / hort De LA síNIA (tamarit) Dades del mes de seteMBre

temperatura màxima 29,4 °c dia 2 mitjana mensual temp. màx. 26,6 °c obserVADors: Joan ViVe S, lluíS BRullaS, JoRdi cuScó 
JoSe p  Muntade S i JoSe p  MaRia aule Stemperatura mínima 13,5 °c dia 7 mitjana mensual temp. mín. 16,6 °c

Pluja màxima 19,5 mm dia 22 total pluja recollida 45,3 mm www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html



La contra

tinc massa contacte amb els altres artis-
tes del territori, malgrat que segueixo la 
seva obra. Soc un gat de masia. És aquí 
on m’hi trobo més a gust.

Quan va obrir el seu taller i per què 
a Altafulla?
El 1995. De fet, la data està gravada en 
una rajola del taller perquè quedi cons-
tància de la seva inauguració. La meva 
mare era de Ferran i el meu pare de la 
Riera, però tenien aquest terreny a Al-
tafulla, que precisament està ubicat al 
camí de Ferran. 

Quin és l’encàrrec més important 
que us han demanat?
Els monuments a l’exterior i la part ar-
tística religiosa, que és molt atractiva i 
em permet expressar la meva creativitat. 
A més, aquesta mena d’encàrrecs els 
acaba veient tothom i això també és 
molt agraït. Si hagués d’escollir-ne algu-
na, em quedaria amb totes. No puc es-
collir una per davant de les altres. Però 
sí que tinc la meva obra personal, que 
no està subjecte a preus i que faig per 
mi mateix. 

Com es va fundar el Cercle Artístic?
L’entitat va néixer el 2003 i la primera 
exposició col·lectiva va tenir lloc el 2005. 
L’Ajuntament d’Altafulla ens va cedir la 
primera Pallissa i el Comunidor, i poste-
riorment vam traslladar-nos a la Pallissa 
de l’Era del Senyor, la seu actual. És 
un orgull que el Cercle Artístic segueixi 
funcionant. Cada any fem el concurs de 
dibuix infantil Josep Sala, que compta 
amb més participants edició rere edició. 

“és un orgull que el Cercle 
artístic segueixi funcionant”

El jovent s’interessa per les 
activitats que feu?
Sí, però m’agradaria que s’interesses-
sin més nois i noies. Per exemple, en 
les sessions de dibuix al natural que 
fem cada dilluns. Aquesta modalitat 
és la base de qualsevol artista, i cada 
vegada s’està perdent més a causa de 
les eines i els programes que faciliten 

les noves tecnologies i que fan perdre 
la capacitat creativa que tenim cada un 
de nosaltres. 

Quin futur li veu a l’artesania?
En sí, va desapareixent. Avui dia hi ha 
moltes màquines que substitueixen 
l’activitat humana que s’encarrega de la 
part manual i artesanal, i arribarà el dia 
que no hi haurà gent per complementar 
a aquestes màquines. La continuïtat de 
l’artesania s’ha de mantenir amb la feina 
als tallers. Malauradament, el concepte 
de l’aprenent que es formava en un art 
o ofici s’ha perdut. Ara, els joves entren 
i es posen a treballar directament sense 
haver practicat les diferents tècniques 
que existeixen. 

“les eines i els programes que 
faciliten les noves tecnologies 
fan perdre la capacitat creativa 

que tenim cada un de nosaltres”

Llavors, la Fira d’Artesans...
Està molt bé, però no deixa de ser una 
fira amb testimonis del que era la verita-
ble artesania. No hi ha prou en fer fires, 
perquè al final es mostra com un fet 
folklòric i no hauria de ser així. Abans, 
als pobles hi havia botigues de tota 
mena, i ara tot són supermercats i grans 
superfícies. Els negocis petits estem 
condemnats a desaparèixer.
En què està treballant actualment?
Ara mateix estic fent una escultura de 
Josep Sala, que precisament anirà al 
“Jardí pintor Josep Sala”, a Altafulla. Ho 
faig per l’amistat que teníem en l’eta-
pa que vam viure junts amb la resta de 
membres del Centre d’Estudis, del qual 
va ser un dels impulsors.

I què fa Marcel Socias quan no 
esculpeix?
Doncs d’aficions no en tinc masses, 
però soc caçador i encara m’agrada 
caçar. També m’agrada la pagesia i el 
camp, i sobretot, anar a buscar bolets 
(riu)!

Nascut el 1952 a la Riera de Gaià és 
un dels artistes destacats d’Altafulla. 
Cofundador del Cercle Artístic, al costat 
del gran pintor i publicista Josep Sala, té 
el seu taller a tocar del camí de Ferran, 
on actualment hi treballa amb el seu fill 
Roger. La seva obra és ben present al 
Baix Gaià, però també en grans ciutats 
com Madrid, Tarragona o Reus.

Quan va començar a dedicar-se al 
món de l’art?
De ben jovenet. Amb 15 anys vaig co-
mençar a l’Escola d’Art de Tarragona, 
fent l’especialitat en gravat amb el Ra-
mon Ferran, qui va ser el meu mestre i 
qui em va guiar des de ben jove. Vaig 
començar a anar més a la meva quan 
vaig iniciar-me al Cercle Artístic de Sant 
Lluc. Llavors ja vaig començar a com-
paginar la vessant artística i l’industrial, 
una pràctica que mantinc al taller amb 
el meu fill. El Roger treballa més la part 
industrial i comercial, i jo, la més artísti-
ca, sobretot amb l’escultura i l’expressió 
amb materials com el marbre i el fang. 
Per això ens complementem.

Com li surt la vocació d’artista?
Ho portes dins. Des de ben petit m’ha-
via agradat la pintura, i recordo que 
quan anava al col·legi de la Riera, el 
dijous era el meu dia preferit de la set-
mana perquè fèiem dibuix. Tot i això, no 

Marc Pérez

Marcel socias: 
“soc un gat 
de masia”


