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om pot estar d’acord o no en certes qüestions. El que és
indiscutible és el fet d’organitzar grans esdeveniments pel
territori i per la seva gent, i especialment, fer-ho des del fruit
d’un voluntariat que hi ha deixat el cos i l’ànima per tirar-ho
endavant. Això han estat els Jocs Mediterranis. Qui ho ha viscut des de dins, ha pogut comprovar com el treball i l’esforç
incansable de desenes de tècnics, directius i institucions, i
principalment de milers de voluntaris que, absorts en la seva
feina perquè tot sortís bé, dormien entre quatre i cinc hores
per treballar per un projecte comú que no només els ha format de manera excepcional, sinó que han conviscut amb persones de 26 nacionalitats diferents. Què gran és l’esport! Des
d’un primer moment, els milers de voluntaris i voluntàries van
entendre que això dels Jocs no només anava de Tarragona,
que anava de país i que calia pujar al tren, ajudar a configurar
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l’aparador més gran que el Camp de Tarragona tindria mai al
món.
No es tracta ara de valorar a qui des del primer dia no ha
volgut pujar en aquest tren, i que a més, li ha posat pals a les
rodes abans, durant i després; ja se n’encarregarà el temps de
fer-ho. Es tracta de valorar el treball de milers de persones del
nostre territori que han treballat incansablement per casa nostra, i principalment, de tenir-los el respecte que es mereixen per
la feina feta. És qüestió només de contagiar els valors propis
de l’esport i la il·lusió per millorar la qualitat de vida de les persones, dels seus pobles i ciutats. Aquest ha estat el veritable
llegat, no només material sinó humà. Perquè tots aquests, de
ben segur, seran els mateixos (i tant debò més) que apareixeran en les causes per defensar i viure en un món més just,
solidari i cooperatiu. •

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, Quiosc Lluís, Forn
Nogués, Gelateria La Perla, Forns Martí (Ronda, carrer Martí
d’Ardenya i barri marítim), Farmàcia Altafulla Mar, Bar Cano,
Pizzeria Solocomo, Pa amb Xocolata, Bar la Violeta i Centre
Cívic de Brises del Mar.

Vols rebre-la per correu electrònic?
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a:
altafullaradio@altafullaradio.cat
o també entrant al web
www.altafullaradio.cat i www.altafulla.cat

JA US PODEU ANUNCIAR A:
Plaça del Pou
Informació i inserció d’anuncis:
696 40 50 16
comercial@altafullaradio.cat
Àrea de Mitjans de Comunicació

Ens interessa que hi participis:
Envieu els vostres articles a altafullaradio@altafullaradio.cat.
La “Plaça del Pou” tria per publicar aquells textos que no superin
els 2.000 caràcters amb espai inclòs.

“Foot and sun” compleix 30 anys de futbol i platja a Altafulla
Quatre altafullencs es proclamen campions de Catalunya de bàsquet
L’altafullenca Anna Ortiz, sotscampiona al circuït TTK Warriors Tours’18 a Gijón Els articles han d’anar signats amb nom i cognoms i hi ha de

constar el DNI o el passaport, l’adreça i el telèfon. La “Plaça
del Pou” es reserva el dret de resumir-ne o extractar-ne el contingut i de publicar els que consideri oportuns.
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Altafulla puja al podi del voluntariat

na vegada finalitzats els Jocs Mediterranis, és hora de treure pit i
especialment pel voluntariat. L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, així ho va
valorat: “Altafulla i el triatló dels Jocs
Mediterranis, la victòria d’un poble”.
Una frase que resumeix el sentiment del
poble d’Altafulla, dels seus veïns i veïnes,
i que, a més a més, la mateixa organització de Tarragona 2018, així ho ha volgut
agrair: “Gràcies al vostre esforç i dedicació, la competició del triatló va ser un
èxit absolut”. El mateix alcalde d’Altafulla
ho va manifestar el dia de la prova: “Altafulla tenia un impressionant repte per a
un poble petit, organitzar la primer triatló
d’uns Jocs Mediterranis i demostrar que
amb esforç, voluntat i preparació seríem
el referent de Tarragona 2018. Altafulla
ha respost amb matrícula d’honor i
el 23 de juny de l’2018 ja queda per
a la història. Anys de treball i, finalment,
de podis. Esportistes, voluntariat,
treballadors, federacions, ciutadania
i el poble han mostrat la seva millor
imatge al món”, i va sentenciar: “Com
en l’època d’Adrià i la seva vil·la romana
dels Munts, durant un matí, Altafulla ha
tornat a ser la capital de la Mediterrània,
Altafulla: Veni, vidi, vici”.

La valenciana Águeda Sòria, que va
ser la responsable d’oficials de la competició de triatló, també destacava la feina
feta des d’aquest col·lectiu que és fonamental per al bon funcionament de les
competicions. “Ha estat una experiència
fantàstica. He pogut conviure amb oficials
de fins a set nacionalitats diferents. Hem
treballat perquè tot estigués a punt i
donar el millor de nosaltres mateixos
durant aquests dies. El resultat ha estat
fantàstic”, ha manifestat emocionada. Finalment, el director de competicions de la
FETRI, Jorge García, també va valorar la
culminació d’aquest projecte treballat des
de fa cinc anys i que per fi va veure la llum
i al màxim nivell possible en el marc dels
Jocs Mediterranis. “El format de competició d’elit mundial que hem aconseguit treballant tots aquests anys a Altafulla s’ha
vist reflectit en l’opinió dels triatletes després de la competició, on s’han mostrat
feliços de la prova en què van participar,
com qualsevol altra prova del màxim nivell
internacional en la qual estan acostumats
a participar. Ha estat una competició planificada i pensada per a l’esportista i en
una localitat que s’ha bolcat plenament
amb els esportistes gràcies especialment al voluntariat que ha fet seu

aquest projecte”. No només els triatletes han aconseguit pujar al podi, sinó que
els centenars de voluntaris i voluntàries

de tots aquests anys han volgut que Altafulla pugi al podi / Fotos: Albert Jansà /
Ildefonso Cuesta. •

Ho hem fet, ho hem aconseguit

H

an estat 10 dies molt intensos. Vivint els Jocs Mediterranis des de les seves entranyes. Primer com
a responsable de la seu d’Altafulla i després com a
voluntari a les proves d’atletisme. Descobrint les petites misèries dels Jocs i la multitud de grandeses que
ens han reportat. Esportistes, entrenadors, jutges i
públic encantats del que han viscut. Tinc la sort de
conèixer a bastants d’ells i així m’ho han fet saber.
Però si hagués de destacar alguna cosa d’aquests
Jocs brillants, sens dubte escolliria el que representen els voluntaris. Tots i totes fent una feina incansable amb ganes de ser útils al seu poble, a la
seva ciutat. Oferint als altres el millor d’ells mateixos.
Treballant en positiu per posar en valor la seva ciutat
i el que l’esport representa més enllà de la supera-

ció personal, la fraternitat entre les persones. Torno a
seure davant de la tele per veure la retransmissió que
es va fer en directe per a multitud de països del triatló dels JJMM i l’emoció em torna a sobrepassar en
comprovar que la imatge que hem transmès d’Altafulla ha estat excepcional.
La mateixa emoció i orgull que segur que han sentit
els centenars de persones que al llarg d’aquests anys
de preparació ens han ajudat amb el seu voluntariat a
arribar a la data i l’objectiu assenyalats. El color blau
dels voluntaris i voluntàries donant escalfor a esportistes que han sacrificat part de la seva joventut per a
poder viure en primera persona un dia com aquell, em
fa sentir part de l’emoció que ells i elles han viscut en
creuar la línia d’arribada. Els JJMM simbolitzen de ma-

nera real, que tots els que hem tingut la sort de ser-hi
presents hem pogut comprovar, l’apropament de persones de diferents cultures, creences i possibilitats
socials i econòmiques. Aquests anys hem treballat
a Altafulla pels que van aconseguir les medalles, però
sobretot per aquells i aquelles esportistes que van arribar a les darreres posicions. Gent que segurament
tenen unes condicions de vida molt pitjors que les nostres i que per a ells i elles aquests dies seran inesborrables de la seva memòria. Crec que puc parlar en nom
de tots ells quan us dic: “Moltíssimes gràcies Altafulla,
moltíssimes gràcies Tarragona”. •

Guillermo Alonso Cantorné
Director de la seu Tarragona-Altafulla 2018
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Altafulla, primera seu en repartir medalles

A

ltafulla passarà a la història dels
Jocs
Mediterranis
Tarragona
2018 no només com la seu que
va aconseguir que el triatló fos una de
les proves més exitoses, sinó també la
que va repartir les primeres medalles,
en aquest cas, en la categoria femenina,
prova que va encetar el triatló del passat
23 de juny. En categoria masculina hi van
participar un total de 21 atletes. Fent bo
el pronòstic, el portuguès Joao Pereira va
aconseguir la medalla d’or, mentre que

els espanyols Antonio Serrat i Antonio
Benito es van penjar la plata i el bronze,
respectivament. Els triatletes van coincidir
en destacar la bona organització de la
prova i el marc incomparable que brinda
Altafulla als amants d’aquest esport.
En categoria femenina, la també portuguesa Melanie Santos va aconseguir el
primer lloc, seguida de l’espanyola Anna
Godoy i la italiana Federica Parodi, que va
quedar en tercera posició. La platja i els
carrers d’Altafulla es van omplir de gent

que no va valor perdre’s una nova competició d’un dels esports que ha arrelat
amb força al municipi en els darrers anys.
Els més de 150 voluntaris i voluntàries
que hi van participar van tornar a demostrar la seva gran capacitat organitzativa
d’un gran esdeveniment com és la cita
esportiva més gran de la Mediterrània.
Per la presidenta de la Unió Internacional de Triatló, Marisol Casado, “és un
plaer venir a Altafulla a competir per la
bona organització, per l’encant de la

vila i especialment per la seva gent”.
En aquest mateix sentit, el president de
la Federació Espanyola de Triatló, José
Hidalgo, va agrair el treball i esforç del
municipi, al mateix temps que va avançar
que “els hi agradaria moltíssim comptar
amb Altafulla i la seva gent per desenvolupar nous projectes en un futur”. Paraules d’agraïment que també va transmetre
el vicepresident de la Federació Catalana
de Triatló, Jesús Andreu. / Fotos: A.J. /
I.C. / Gemma Soldevila •
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Més de 800 professionals de mitjans de comunicació acreditats

U

n total de 235 periodistes, 102
fotògrafs, 491 professionals de
televisió sumant una xifra de 828
professionals de mitjans de comunicació (dels quals 119 internacionals) han
estat acreditats pels Jocs Mediterranis, i
centenars d’ells al triatló d’Altafulla. El ressò mediàtic ha estat indiscutible. El triatló
d’Altafulla es va veure per televisió a TAC
12 – La Xarxa, Esport 3 (TV3) i Teledeporte
(TVE). Es va poder seguir en directe per
Altafulla Ràdio, Ona La Torre, Tarragona
Ràdio i Ràdio Ciutat de Tarragona, amb
desconnexions per a La Xarxa de Ràdios i
Televisions Locals de Catalunya.
Només tenint en compte les xifres de
TAC12, més de 35.000 espectadors
van seguir en directe la prova del triatló el passat 23 de juny. Amb xifres de
Teledeporte, el triatló femení va ser se-

guit per 58.000 espectadors; l’entrega
de medalles en dones, 96.000; el triatló
masculí, per 141.000 espectadors, i el
medaller per 109.000. Abans de tancar
aquesta edició, no se sabien encara
l’audiència real d’Esport 3 ni de les cinc
televisions internacionals desplaçades a
Altafulla, així com els espectadors que
van veure les redifusions a TVE.
Pel regidor de Turisme i Esport d’Altafulla, Jaume Sànchez, “vam demostrar
al món la nostra capacitat d’organització i els atractius que tenim al
nostre poble”. Pel president del Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis (CIJM), Amar Addadi, va assegurar
sentir-se “satisfet pel resultat d’aquests
Jocs, que han superat totes les dificultats. “L’edició de Tarragona ha estat
un èxit”. I el president del Comitè Olím-

pic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, va
ser taxatiu: “No conec cap esdeveniment d’aquest nivell que hagi tingut
tanta qualitat de voluntaris, sempre
volent ajudar amb un somriure. Els
grans èxits d’aquests Jocs Mediterranis han sigut els voluntaris”.
Gairebé 40.000 reproduccions
dels vídeos promocionals
d’Altafulla 2018
Més enllà de l’esport, el triatló ha esdevingut un motiu per promocionar turísticament Altafulla al món. Des de l’Ajuntament d’Altafulla i Tarragona 2018 es
van editar dos vídeos promocionals que
han tingut un ressò indiscutible. Cares
conegudes com la Gemma Mengual o
el Manel Fuentes van participar en el
primer vídeo que, només a Facebook es

va compartir un total de 109 cops i va
tenir 25.000 reproduccions.
El vídeo però que va tenir més ressò
va ser el de la família altafullenca Francino.
En només quatre dies, el vídeo on l’actor
Carles Francino convidava a conèixer els
racons més emblemàtics d’Altafulla, va tenir més de 23.000 reproduccions i es va
compartir 194 vegades. A més, a Twitter
va ser repiulat per 46.000 perfils. L’èxit
també ha estat absolut. Un llegat que ens
deixa els Jocs Mediterranis, que han fet
possible posar en valor la gent d’Altafulla al món, com ho ha mostrat el voluntariat
i l’exposició d’esportistes altafullencs d’elit.
Recupera els vídeos de promoció i les
transmissions de les curses en aquest enllaç http://www.altafulla.cat///act_esportives/view.php?ID=3982. /
Fotos: A.J. / I.C. / Tarragona 2018 •
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Disset biòtops per a la recuperació de la fauna i flora marines

E

l litoral altafullenc té un total de 38
boies ecològiques i 17 biòtops. Els
biòtops artificials són grans peces
d’obra i pedra fetes amb un ciment natural d’alta durabilitat que atreuen la flora i fauna marines i fan que es formi un
escull. Tenen una alçada d’entre 1,5 i 2
metres i la seva amplada acostuma a ser
d’un metre i mig, mentre que el seu pes
és d’entre 1.500 i 2.500 kg. Aquests
biòtops porten una boia intermèdia que
fa que la cadena sobrant de la boia que
hi ha a la superfície per delimitar la zona
de bany, quedi en suspensió i no malmeti el fons marí quan hi ha temporal.
Els biòtops s’instal·len de manera permanent i en acabar la tempora-

da d’estiu, només es retira la cadena i
la boia de plàstic superior, la qual cosa
permet que la vida marina que s’ha
generat al seu voltant, no es vegi
malmesa i continuï creixent, a diferència del que passava amb els tradicionals blocs de formigó que es posaven
i treien a l’inici i final de cada temporada
d’estiu. Així doncs, amb el nou sistema
de boies ecològiques, la base queda al
fons del mar i a l’inici de cada temporada uns submarinistes localitzen per GPS
la posició exacta, per col·locar-hi novament una boia de superfície.
El moll de Pescadors del Serrallo, a
Tarragona, va ser l’escenari escollit el
passat 14 de juny per fer-hi la presentació de les noves boies ecològiques. Hi
van assistir la regidora de Medi Ambient
de l’Ajuntament d’Altafulla, Montse Castellarnau; el director de Desenvolupament Corporatiu i Sostenibilitat del Port
de Tarragona, Joan Maria Basora; el director del Complex Industrial de Repsol
a Tarragona, Josep Francesc Font, i el
creador de les boies, Miquel Rota.
Quant al finançament del projecte,
la companyia Repsol es fa càrrec dels
biòtops —cada un té un cost d’uns
2.000 €, mentre que els ajuntaments
financen el manteniment del material, i
la instal·lació i desinstal·lació de la part
que va des de la boia intermèdia fins a
la superfície.

Aprovat definitivament el projecte de remodelació
de la Violeta

El parc de biòtops d’Altafulla
Altafulla disposa de 17 parcs de biòtops,
és a dir, d’una extensió de terreny on hi
ha diversos biòtops submergits amb els
que, a més de regenerar i conservar la flora i la fauna marines de la zona, es busca
apropar el mar als seus visitants a través de diferents activitats aquàtiques
i d’educació i sensibilització en favor
de la conservació del medi marí. Aquests
parcs de biòtops tenen una extensió de
200 metres quadrats. El d’Altafulla està a
uns 5,5 metres de profunditat dins la zona
de bany i a uns 200 metres de la costa.
D’aquests 17, deu corresponen als nous
que s’han instal·lat enguany. / Fotos: Albert Jansà •

Certificacions del mòdul “Coneixement de la
societat catalana i el seu marc jurídic”

E

l Ple d’Altafulla va aprovar
definitivament el
passat 22 de juny
el projecte de remodelació
del
Casal la Violeta,
pressupostat en
897.652,54
€,
IVA inclòs. El govern, format per
Alternativa Altafulla i el PDeCAT,
que també va
comptar amb el
vot del representant de Ciutadans, va defensar la idoneïtat d’un projecte que només patirà un
petit canvi. Redefinirà l’espai de butaques per encabir-hi un passadís central,
donant resposta així a una de les set al·legacions presentades des de l’EINA,
a l’oposició. D’aquesta manera, el Casal La Violeta comptarà amb butaques
fixes, principal qüestió que separa el govern i els republicans que mantenen que
l’equipament perdrà la polivalència que l’ha definit fins ara. Per contra, la regidora d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo, va argumentar que es tracta d’un dels
projectes cabdals per al municipi i que el poble en sortirà beneficiat, ja que amb
el projecte en mà, l’equipament comptarà amb les normatives vigents quant a
la seguretat i idoneïtat de la sala. L’EINA ha anunciat que presentarà recurs de
reposició a l’Ajuntament, un tràmit més que podria retardar l’adjudicació i execució del projecte. •

L’

itinerari formatiu del Servei de Primera Acollida Comarcal del Consell
Comarcal del Tarragonès, conjuntament
amb l’Ajuntament d’Altafulla i el Departament d’Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, ha portat a
terme la formació del mòdul C “Coneixement de la societat catalana i el seu
marc jurídic” a l’Aula de Formació Aldara
de l’Escola Municipals d’Adults, un curs
de 8 sessions, de 16 hores de durada.
El passat 13 de juny, a l’Era del Museu,
es va fer entrega de les 13 certificaci-

ons, a càrrec del president del Consell
Comarcal del Tarragonès, Daniel Cid; el
director del Serveis Territorials d’Afers
Socials i Famílies a Tarragona de la Generalitat, Francesc Tarragona, i el regidor
d’Educació a l’Ajuntament d’Altafulla,
Jaume Sànchez. Aquesta formació té
com a objectiu donar a conèixer els
trets fonamentals, geogràfics, històrics, culturals, socials i sociolingüístics de Catalunya, el sistema polític i
administratiu , l’associacionisme i la participació ciutadana. / Foto: A.J. •
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Comença la temporada
d’estiu amb tots els serveis

L

a Bandera Blava ja llueix a la platja
d’Altafulla, cosa que significa que
ha començat oficialment la temporada d’estiu, que s’allargarà fins al 16 de
setembre. El regidor de Turisme d’Altafulla, Jaume Sànchez, va explicar que la
platja ja compta amb tots els serveis per
garantir un ús adequat d’aquest entorn
natural i atractiu turístic. S’ha condicionat la sorra, s’han instal·lat els serveis de
lavabos, dutxes i passarel·les, així com
també, des del passat 16 de juny, va entrar en funcionament el servei de salvament i socorrisme, el reforç a la Policia
Local i el trenet turístic.

Tres agents nous reforcen
la Policia Local
La seva funció és d’informació i assistència als vianants, així com vigilància, prevenció de robatoris i
regulació del trànsit, en les zones de
més afluència de visitants com el centre
d’Altafulla, i principalment el barri de Baix
a Mar a la façana marítima. Els agents
realitzaran aquesta activitat fins a finals
d’agost. Treballen en les hores de més
circulació de persones a la via pública,
tant als matins com a les tardes. Els
agents han rebut formació específica
sobre dret penal i processal; dret policial; deontologia policial; normativa viària;
policia administrativa; ordenances municipals especialment sobre neteja viària,
platges, tinença d’animals, entre d’altres.
El servei de socorrisme, a
càrrec de Provita SCM
L’empresa adjudicatària Provita SCM és
l’encarregada del servei de socorrisme
i salvament marítim a Altafulla després
que guanyés el concurs públic l’any passat. L’horari de treball és de 10:30 a
19:30h, de dilluns a diumenge. Consta de quatre socorristes, que es faran
càrrec de la vigilància a la platja; i d’un altre, a la Piscina Municipal. El centre operatiu està ubicat davant el Parc Voramar,
i compta amb dues torres de vigilància instal·lades a la sorra, a l’alçada de
la plaça Consolat de Mar; i una segona,
a l’alçada del Pont de Mar. El servei incorpora una moto d’aigua, un quad amb
taula de rescat, una cadira amfíbia per a
les persones amb mobilitat reduïda per

tal d’acompanyar-los al bany, un programa de control de polseres adreçat als
menors per tal d’identificar-los en cas
de pèrdua, i un registre del número de
banyistes diari.
La Piscina Municipal, oberta
fins al 9 de setembre
Ubicada al carrer Alcalde Pijuan s’obre
d’11 a 15h, pel matí; i de 16 a 20h, per la
tarda. El sistema d’entrada està regulat,
com l’any anterior, per un torn i diferents
modalitats d’accés: entrada diària,
abonament mensual i abonament
de temporada. En el cas dels menors
de 14 anys, l’entrada diària és de 1,5 €,
l’abonament mensual de 15 €, i l’abonament de temporada de 25 €; mentre que
pels majors de 14 anys, els preus són
de 2,5 € l’entrada diària, de 20 € l’abonament mensual, i de 40 € l’abonament
de temporada. També s’ofereixen tarifes especial per a grups de més de 10
persones, a un preu de 0,50 € per infant
i dia. La única novetat rau en els abonaments familiars mensuals, que passen
dels 7,5 € als 15 € pels menors de 14
anys, i de 10 € als 20 € pels majors de
14 anys. Pels menors de 3 anys, l’entrada és gratuïta.
El trenet turístic, un reclam
per als visitants
El passat 15 de juny va començar la
temporada d’estiu del trenet turístic que
s’allargarà fins al 15 de setembre. El servei està gestionat per l’empresa valenciana Viajes Transvia Tours, després que
fos la companyia que guanyés el concurs públic que va licitar l’Ajuntament
d’Altafulla l’any passat. El trenet turístic
recorre diferents punts de la Vila Closa i
el Barri Marítim, amb inici i arribada a la
plaça dels Vents. Els preus es mantenen respecte la temporada anterior.
El preu del viatge únic per als adults és
de 4,5€; per als menors d’entre 4 i 12
anys, de 2€; i per als grups de més de
20 persones, de 3,5€. També s’ofereixen
abonaments de 10 viatges, amb un preu
de 35€ per als adults; i de 15€ per als
menuts. El servei de trenet turístic s’ofereix de dilluns a divendres, de 18 a 21h;
i els caps de setmana i festius, d’11 a
13h; i de 18 a 23h. •
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Breus
Illa de vianants al carrer
Martí d’Ardenya
La regidoria de Via Pública de l’Ajuntament d’Altafulla, encapçalada per Marisa
Méndez-Vigo, ha posat en marxa de nou
el sistema de restricció de la circulació al
carrer Martí d’Ardenya. Fins al diumenge
30 de setembre, el vial es tanca al trànsit
rodat de vehicles amb la intenció de convertir-lo en illa de vianants d’11h del matí
a les 23h de la nit, tal i com ja es va aplicar la temporada d’estiu anterior, i com
es va procedir en la passada Setmana
Santa i els caps de setmana d’abril, maig
i juny. El tancament del vial a la circulació
queda restringit únicament als vianants
en aquest horari marcat i de forma diària al llarg de tot l’estiu. Aquesta mesura
s’inclou dintre del pla director de mobilitat de la Vila Closa. Per qualsevol dubte,

podeu trucar al telèfon de la Policia Local
977650280.
Modificacions de partides
per un valor de 142.000 euros
El Ple del passat 22 de juny va aprovar
un conjunt de modificacions de crèdit
del propi pressupost municipal d’aquest
2018 (141.897,35 €) per a les necessitats
d’actuacions de diferents regidores. Com
a principals, destaquen les partides destinades a la construcció d’una pista de
petanca (11.100 €); la millora de les carrosses dels Reis Mags (13.300 €); actuacions a l’Àrea d’Acció Social (17.254,15
€); pel Centre Obert (5.540 €); pel servei
de Menjar a domicili (5.703,20 €); per a la
Xarxa d’Assistència Primària (14.000 €);
maquinària i instal·lacions (9.000 €); actuacions de millora urbana (65.000 €), i
pel Punt d’Informació Juvenil (1.000 €). •

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
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Castell dels Diables Petits d’Altafulla en el sopar popular de la Nit de Sant Joan que va reunir
400 persones. / Foto: Ildefonso Cuesta

Esmorzar i entrega de diplomes per part del regidor d’Acció Social, Xavier Rofas, als participants
de les activitats saludables per la gent gran que, a l’estiu, es trasllada al Parc Voramar. / Foto: E.V.

Unes 10.000 persones van visitar la 18a Nit de Bruixes que es consolida com el mercat esotèric
de referència a la demarcació de Tarragona. / Fotos: Eduard Virgili

Sis àvies veïnes, sota el grup de Teatre social + Aprop, van portar l’obra “Records de vida” a l’Esplai
de la Gent Gran d’Altafulla i al Centre de Dia La Marinada de Roda de Barà. / Foto: Ajuntament

Uns 200 sardanistes van omplir el Parc del Comunidor en el 18è Aplec Altafulla Sardanista. /
Foto: Robert Vera

Concert de la Jazzorquestra dedicada als graduats de 4t d’ESO de l’Institut com a acte dels 10
anys del centre. / Foto: Ajuntament

Ple a vessar a la Violeta per la cantata “El Saltacontes”, de l’Escola de Música i Mans per a l’Acció Solidària. / Foto: Jean Segovia

Concert de fi de curs a la plaça de l’Església, plena a vessar, dels alumnes de l’Escola de Música. / Foto: Ruben Domínguez
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El grup Gaià Gospel va actuar al restaurant Faristol en un dels actes inclosos dins la Nit de Bruixes. / Foto: R.V.

Vida social
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El CE Altafulla ha aconseguit el sots-campionat en les categories aleví i cadet en el torneig internacional Andorra Cup. / Foto: CE Altafulla
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Altafulla aprofita la seva oportunitat

Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa - AA-E
Es diu que les oportunitats són produc
te de la sort o que depenen del clima
mediàtic. Sense negar cap d’aquestes
afirmacions, hi ha frases que tothom
té al cap “El tren passa només una vegada” o com diem ara: “Una finestra d’oportunitat”. Davant d’aquestes situacions hi ha gent i pobles que es
paralitzen i d’altres que ho aprofiten i pugen al vagó de
l’oportunitat, per molt que aquesta no fos la que millor
agradi. Altafulla ho ha fet amb els Jocs Mediterranis, des
del primer dia que vaig ser escollit alcalde, vaig apostar
per una oportunitat única que ens posicionava davant
del món. La situació no era la millor, la inacció ens havia

arrossegat fins la banqueta i només amb voluntat política
i treball de molta gent vam poder tornar a pujar al tren.
Allò no era suficient. Volíem demostrar que érem els millors organitzant. Al llarg de set anys hem treballat perquè
la prova més espectacular, des d’una visió televisiva, fos
un èxit, i així ha estat. Així ens ho ha reconegut la premsa, fins i tot d’aquells que apostaven pel sensacionalisme
negatiu cap el seu territori. El titular del dia següent va
ser: “Altafulla aprofita la seva oportunitat”.
Treball de set anys per convertir el matí del 23 de
juny del 2018 en una fita històrica, donant el millor i
mostrant el millor d’un poble a totes les televisions del
mediterrani. Imatges d’una vila que s’ha promocionat

mitjançant una prova esportiva molt plàstica i que amb
les campanyes que durant aquests mesos han acompanyat la fita, han fet una promoció publicitària que mai
haguéssim pogut pagar. Vídeos amb Gemma Mengual,
Núria Picas, Manuel Fuentes o, per suposat, els Francino. Gent coneguda i no tant coneguda. Menció especial al voluntariat, han posat el seu gra de sorra per una
vila que estimen i aquest gra ha estat fonamental. L’èxit
d’Altafulla ha estat la voluntat de sumar perquè res fes
ombra a la imatge d’un poble que no és de ningú i,
alhora, és de tothom. Altafulla ha tornat a embruixar als
esportistes, federacions, comitès olímpics, periodistes,
ciutadania... Orgull de poble! •

El campió del triatló, suspèn en transparència. Canviem-ho!

Jordi Molinera i Poblet # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Acord Municipal - L’EINA-AM
La clau de tot sistema polític és la
participació i això va relacionat amb
la transparència. Un dels temes més
discutits al Ple ha estat el futur de la
Biblioteca, que està al bell mig del
poble, i Alternativa va decidir, sense tenir en compte
l’opinió dels altres, enviar-la al costat de l’estació de
tren. Mentre la regidora de Cultura s’amagava evitant
convocar un Consell Sectorial per parlar de la Biblioteca, l’EINA ens vam moure i vam parlar amb responsables tècnics del Servei de Biblioteques de la Generalitat. Ells ens van comunicar els seus dubtes sobre
el trasllat i van dir-nos que farien arribar un informe a
l’Ajuntament desaconsellant-lo. Més tard, vam dema-

nar a l’Ajuntament una còpia d’aquest informe. Les
respostes d’Alternativa van anar sent des de “no tenim aquest document”, fins a negar-se a deixar-nos
accedir al registre per trobar-lo nosaltres. Sabíem que
sí que el tenien. Alonso potser no comptava amb què
la Generalitat també té un registre de documents.
Mentre ens estimbàvem contra el mur de l’opacitat d’Alternativa, l’EINA vam demanar el document
a la Generalitat, que ens el va donar en 4 dies. Més
endavant, per portar a terme la nostra tasca de control al govern, vam demanar una còpia de la relació
d’entrades i sortides. Un cop més l’Alcalde Alonso va
activar un seguit de mecanismes per prohibir l’accés
de l’EINA a aquesta informació. Per què? Doncs per-

què s’hi troben coses: des de regidors del govern que
passen tiquets de sopars amb ampolles de cava de
25 €, fins a desautoritzacions de la Generalitat com la
de l’exemple de la Biblioteca.
Per tot això, l’EINA vam denunciar aquesta estranya situació a la Comissió per la Garantia de l’Accés a la Informació Pública (GAIP), un organisme de
la Generalitat que, després de diversos informes de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, ha obligat a Alonso a donar-nos la informació que ha estat
amagant-nos tot aquest temps, acusant-lo d’intentar
impedir el nostre dret a la participació política. L’Alcalde serà el campió fent triatlons de 42.000 €, però en
transparència suspèn. •

FÒRUM
Recuperar la possessió dels habitatges ocupats il·legalment, més fàcil a partir de juliol
Recuperar la possessió d’habitatges ocupats és més ràpid des del 2 de juliol,
data en què ha entrat en vigor la Llei 5/2018, d’11 de juny, que modifica la Llei
d’Enjudiciament Civil. Cal deixar clar que la reforma legal té un àmbit d’aplicació
limitat: Des d’un punt de vista subjectiu, estaran legitimades per utilitzar aquest
procediment les persones físiques que siguin propietàries o posseïdores legítimes per altre títol i les entitats sense ànim de lucre o posseïdores legítimes d’habitatges socials. Queden fora d’aquest àmbit subjectiu d’aplicació les persones
jurídiques amb ànim de lucre (entitats bancàries, societats arrendadores d’habitatges, i similars). Des d’un punt de vista objectiu, els immobles han d’estar
destinats com a habitatge habitual o segona residència, quedant exclosos de
forma expressa els locals de negoci. La tramitació es caracteritza perquè amb la
demanda s’haurà d’acompanyar el títol en què fonamenti el seu dret possessori.
Com ja succeïa amb anterioritat a la reforma, la demanda podrà dirigir-se contra
els ocupants de l’habitatge malgrat s’ignorin les seves dades d’identificació.
Una vegada admesa a tràmit, el Jutjat requerirà els ocupants perquè aportin en 5

dies el títol justificatiu de la seva situació possessòria. En cas contrari, s’acordarà
l’entrega immediata de la possessió de l’habitatge al demandant, sempre i quan
es compleixin els requisits anteriorment esmentats.
Els motius d’oposició dels ocupants són taxats: Únicament podrà fonamentar-se en l’existència de títol per ocupar l’habitatge o en la manca de títol per part
de l’actor. La sentència, si és estimatòria, podrà executar-se sense necessitat
d’esperar els 20 dies previstos a l’article 548 de la Llei d’Enjudiciament Civil per
l’execució de resolucions judicials. En conclusió, la reforma és un avenç atès
que permet major celeritat en la tramitació dels desnonaments per precari per
ocupacions il·legals, amb la reducció de terminis. No obstant, caldrà veure si a
més dels terminis processals la gestió diària dels Jutjats, prou col·lapsats de per
sí, afavoreixen l’efectivitat de la reforma.
Òscar Busquets

Uns Jocs per a la història
A Altafulla estem acostumats a organitzar competicions de Triatló d’alt nivell (com
per exemple els campionats d’Europa i del Món celebrats l’any passat), però la
fita d’aquest any ha estat poder encara més especial, ja que difícilment tornarem
a gaudir d’uns Jocs Mediterranis. És per aquest motiu que volíem felicitar a tots
els atletes que el dia 23 de juny ens van ajudar a materialitzar una competició que
ja forma part de la nostra història; i en particular als nostres representants de la
selecció espanyola per haver aconseguit tres dels sis podis possibles. El fet de
tractar-se d’una competició amb menys modalitats, i l’inqüestionable rodatge
que amb el temps estem assolint per organitzar aquest tipus de fites esportives,
va fer possible que les proves es portessin a terme sense incidències i amb poca
afectació pels ciutadans de la vila. Sens dubte, hem d’aprofitar la tradició i el
“currículum” que genera acollir aquest tipus de competicions, per situar el nostre
municipi al mapa internacional, i potenciar d’aquesta manera el comerç local i un
turisme familiar i esportiu.

Ciutadans Altafulla hem volgut comprovar la importància que el nostre consistori dóna al fet que Altafulla tingui un ressò internacional quan celebra aquests tipus
d’esdeveniments, i com es potencia aquesta oportunitat d’obrir-nos cap a l’exterior. I ens ha sobtat comprovar que som l’únic municipi costaner de la província
de Tarragona que té la seva pàgina oficial redactada únicament en català. Creiem
necessari que qualsevol ciutadà de fora de Catalunya que vulgui consultar dades
sobre Altafulla a la pàgina de l’Ajuntament, tingui la possibilitat de fer-ho. Per aquest
motiu sol·licitem que també s’avanci en aquest terreny i que s’ofereixin aquesta
informació en els dos idiomes cooficials, així com una traducció a les principals llengües estrangeres. Fem que el sacrifici momentani que se’ns demana als veïns d’Altafulla es tradueixin en unes millores per a tots, i en una satisfacció per a sempre.

Cs Altafulla - Gaià
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Juan Cruz, nada más cierto
En la última publicación de Plaça del Pou, Juan Cruz escribió, bajo el encabezamiento,
“Lluny de la galaxia”, un artículo de unos doce renglones que, en mi opinión, supera la
excelencia. Mi sincera enhorabuena al autor. En efecto, no se puede decir más y mejor
en tan corto espacio y, en cuanto a su contenido, nada más cierto. Hace falta oferta
gastronómica de calidad y la apertura de un nuevo local que cumpla tal requisito, debía
haber sido bienvenida no solo por el Ayuntamiento, que sí lo ha sido, sino también por
los vecinos y los forasteros. Parece ser que entre los vecinos de las calles Martí Ardenya
y Hostal, no hay muy buena convivencia. Antes de que se semipeatonalizaran ambas
calles, tuvieron lugar muchas protestas pero, una vez realizadas las obras, se valoraron
por la inmensa mayoría de los residentes muy positivamente. Pero claro, siempre hay
excepciones, que no hacen más que confirmar el posicionamiento de la mayoría.
Altafulla es una villa muy singular, para bien y para mal. Curiosamente su creci-

miento, comparado con el de su entorno geográfico, ha sido limitado y motivado,
fundamentalmente, por razones no endógenas, sino exógenas. Desde hace muchos años, a la gran mayoría de sus naturales y residentes, no les ha gustado la
afluencia veraniega que, obviamente es la que, eliminadas las actividades de los
sectores primario (agricultura y pesca) y secundario (industria), es capaz de dar
volumen de negocio. Nada más cierto que la considerable reducción del pequeño
comercio en los últimos años, especialmente, en el núcleo central de la villa. Se
cumple aquél viejo principio cartesiano: “Mientras unos vociferan y sabotean acaloradamente sin razón, otros cabalgan majestuosamente, cumpliendo con rigor
todas las ordenanzas vigentes”. El resultado está a la vista.

Jose-Daniel Vila Robert

Cultura
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El gran baríton José Antonio López obrirà el 31è
Festival de Música d’Altafulla

E

l cicle, que es durà a terme del 2
al 29 d’agost, aposta en aquesta edició amb posades en escena
musicals de luxe. Música per a guitarra
del segle XX, recitals de soprano i baríton, música de cambra, instruments de
vent o música i ball d’arrel andalusa són
algunes de les propostes per aquest estiu musical.
José Antonio López, reconegut baríton, serà l’encarregat d’obrir el festival el
proper 2 d’agost, interpretant obres de
Schumann, Enric Granados, Ravel i Tchaikovsky. El dissabte 4 d’agost serà el
torn de la música per a guitarra del segle

XX amb el duo de guitarristes Miguel Ángel Sanz i Juan Santiago canals. L’Arts
Symphony Orquestra actuarà el dimarts
7 d’agost portant a escena obres musicals de Haydn, Mozart o Vanhal.
Els instruments de vent ompliran
l’escenari de la plaça de l’Església l’11
d’agost amb el Ventus Quintet. La soprano Soledad Cardoso, acompanyada
d’un grup de música de cambra, interpretarà Bach o Haendel el 14 d’agost.
La música i el ball andalusos tindran el
seu espai en el concert del 21 d’agost,
amb la formació ”Passió Andalusa”.
EL Festival acabarà el 29 d’agost amb

el Friedrich Piano Trio que portarà a la
plaça de l’Església “L’Herència del Romanticisme en la música de Cambra del
segle XX”.
Les entrades ja es poden comprar
a l’Oficina de Turisme de la plaça dels
Vents, a www.tarracoticket.cat i a les
pantalles tàctils Infotactile de la plaça
del Pou i plaça dels Vents. El preu d’un
concert és de 15 €; el pack de 4 concerts surt a 49 € i l’abonament pel festival, 65€. Els titulars del carnet jove tenen
un 50% de descompte en les entrades.
Per a consultar la programació detallada,
es pot fer al web www. altafulla.cat. •

Altafulla acollirà el 14 de juliol les I Jornades
del paisatge del Baix Gaià

A

mb l’objectiu ferm
de posar en valor el
patrimoni local, l’Ajuntament d’Altafulla organitza “El paisatge històric
com a valor del territori”,
les I Jornades del Paisatge del Baix Gaià, que es
faran en dues sessions,
el 14 de juliol a la sala
de plens de l’Ajuntament d’Altafulla i el 21
de juliol a la sala Lluís
d’Icart de Torredembarra. Hi prendran part especialistes acadèmics i
agents locals i associacions de la subcomarca
del Baix Gaià que donaran a conèixer el patrimoni d’aquest territori
i les diferents realitats
dels municipis de costa i
interior que el formen.
Segons Maria Jesús
Ortega, agent dinamitzadora dels Jocs Mediterranis i coordinadora de les jornades,
l’objectiu és crear sensibilitat envers
el patrimoni cultural, turístic i social del Baix Gaià. La jornada està dirigida a tots els públics i l’entrada és
lliure, i per això s’ha creat un programa de divulgació amb un to didàctic,
enfocat a l’administració local i també
a tots els ciutadans interessats en el
paisatge cultural del territori. Montse
Castellarnau, regidora de Cultura de
l’Ajuntament d’Altafulla, obrirà la jornada a la sala de plens d’Altafulla a les
10h, i tot seguit intervindrà Pere Sala i
Martí, director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya i Josep Maria Palet
Martínez, investigador i sotsdirector de
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.
A les 11:30h, prendrà la paraula el
professor associat de la Universitat Rovira i Virgili, Francesc Burjachs, investigador també de la Institució Catalana
de Recerca i Estudis Avançats (ICREA),
un organisme adscrit a l’Institut Cata-

P

Tret de sortida a la
Bibliomar, al Parc
Voramar d’Altafulla

er sisè estiu consecutiu, la regidoria
de Cultura de l’Ajuntament d’Altafulla ha donat el tret de sortida a la nova
temporada de la Bibliomar, el servei de
biblioteca municipal que té l’objectiu
d’apropar la lectura a famílies i visitants
a peu de platja. Es tracta d’una de les
ofertes d’oci i cultura més esperades per
les famílies del municipi i pels turistes
que estiuegen a la localitat i que l’han valorat molt positivament aquests darrers
cinc anys. La inauguració va tenir lloc el
passat 2 de juliol amb un ampli i variat
programa d’activitats que va amenitzar
el seu primer dia en funcionament.
Els usuaris poden gaudir d’un fons
literari de diferents gèneres i per a totes
les edats, de servei de préstec, i de diferents propostes com ara conferències,
jocs, concerts, contacontes, recitals,
presentacions, tallers de manualitats
i expressió, xerrades i narracions de
contes, tal i com va explicar la respon-

là de Paleoecologia Humana i Evolució
Social (IPHES). La jornada, a Altafulla,
la clourà la tècnica de l’Ajuntament
d’Altafulla i de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Maria Jesús Ortega,
amb la xerrada “Camins d’Història. La
xarxa viària històrica entre Altafulla i
Torredembarra”. Les jornades estan organitzades pels ajuntaments d’Altafulla
i Torredembarra i la Fundació Tarragona
2018 amb la col·laboració de l’Institut
Català d’Arqueologia Clàssic, l’IPHES,
la URV, l’Observatori del Paisatge de
Catalunya i l’Institut d’Estudis Penedesencs. Per sensibilitzar-se amb la
marca Baix Gaià, els organitzadors han
buscat la implicació de PimeComerç i
la Taula de Comerç del Baix Gaià.
La jornada del 14 de juliol, es complementarà amb una passejada etnogràfica per Altafulla i una visita guiada al Museu Etnogràfic d’Altafulla, a
càrrec de Salvador Gatell, que començarà a les 12h. •

sable de la Biblioteca, Helena Cobos, que
va estar acompanyada per la regidora de
Cultura, Montse Castellarnau, i la dinamitzadora Anna Martínez, que comptarà
amb l’ajuda de Rosalia Ciuró.
Com a novetat per aquesta nova temporada, s’ha instal·lat el mercadet del
llibre. És una iniciativa de la Biblioteca
per donar sortida als llibres descatalogats
del fons bibliotecari, que ja no aniran a la
nova seu del carrer Cabana. Les activitats
de la Bibliomar es desenvolupen de dilluns a divendres, de 17:30h a 20:30h,
al parc Voramar fins al 31 d’agost amb
la finalitat de captar nous lectors, contribuir a promocionar la lectura, i vincular-la
al temps d’oci. / Foto: E.V. •

El cicle Divendres Divins portarà els vins de la
DO Tarragona i la música de Paul Transistor a
la Vil·la Romana dels Munts

A

quest estiu torna el cicle Divendres
Divins que organitza el Departament de Cultura i el d’Agricultura de la
Generalitat a les comarques de Tarragona amb el suport de les DO’s del territori.
De nou hi haurà maridatges amb música
en directe i visites a espais patrimonials, tal i com ha succeït amb molt d’èxit
en les darreres edicions. El 13 de juliol
(19.30h) el protagonisme el tindrà la
Vil·la Romana dels Munts d’Altafulla
amb el vins de la DO Tarragona.
Es realitzarà una visita guiada per
aquest espai i s’acabarà gaudint de
la música de Paul Transistor, membre
del grup The Transistor Arkestra, que
presentarà la seva proposta creada exclusivament per aquesta activitat Del
prelum a l’amphorae. La visita-con-

cert-maridatge té un preu de 5 euros
i aforament limitat a 70 persones. Les
entrades per aquesta actuació es poden reservar de forma anticipada al
correu electrònic info@dotarragona.
cat. L’acte compta amb el suport de
l’Ajuntament d’Altafulla.•
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Entitats

Proposen constituir un “Arxiu Martí Royo”

l ceramista i escultor Martí Royo Tàrraga —autor del monument al Pilar
de 8 que s’alça a la plaça del Pou,
i mort prematurament el 1997— hauria
complert els 70 anys el proper mes de
gener de 2019. Amb tal motiu, ha sorgit
una iniciativa per commemorar-ho,
promoguda pel Centre d’Estudis d’Altafulla, a la que ja s’hi han adherit el Cercle
Artístic d’Altafulla i diversos particulars.
L’equip inicial espera eixamplar-se a altres
entitats d’aquí i de fora a partir d’aquest
moment en què es fa pública la proposta,
que compta amb el suport de la família i
també de l’Ajuntament, i espera comptar també amb nombroses persones, tant
d’Altafulla com d’altres indrets on va deixar
la seva petjada.

A
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Serà quan es constitueixi aquest
nucli més ampli que es fixaran els actes que es duran a terme per celebrar
l’efemèride. Es pot avançar, però, una
exposició de fotografies dels seus fotògrafs de capçalera, un plànol de carrers
d’Altafulla amb la ubicació de la seva
obra a la via pública (o visible des d’ella,
o oberta al públic), una biografia adreçada a un públic infantil i un llibre recull
d’articles al voltant de l’artista, amén
de la corresponent entrada a la Viquipèdia. Des d’aquí fem una crida en
vistes de constituir un “Arxiu Martí
Royo” digitalitzat i accessible a tothom
via Internet. Demanem que, qui tingui
programes i/o cartells, retalls de premsa, fotografies, etc., ens ho cedeixi per

PFI-PTT ALTAFULLA: Una oportunitat per als joves

quest és el cinquè any de funcionament del PFI - PTT en Vivers i Jardins d’Altafulla. A principi de curs van ser
16 els nois i noies que van matricular-se
i, finalment, han estat 15 els que han
finalitzat el curs amb èxit. Aquests estudis funcionen gràcies al Departament
d’Ensenyament, l’Institut d’Altafulla i
l’Ajuntament d’Altafulla, que és qui en el
seu moment va creure que feia falta donar
una formació a aquests nois i noies que,
per diversos motius, no han assolit l’ESO.
Una de les principals tasques que realitzem des del PTT i des de les pràctiques
en empresa és motivar els alumnes per a
què tornin a creure en les seves possibilitats. No és una feina fàcil, però amb l’ajuda de totes les parts implicades procurem
realitzar aquesta tasca de la millor manera
possible.
Durant el curs els joves matriculats
es presenten a la prova per poder accedir als estudis de Grau mitjà per al curs
vinent. Enguany 13 dels 15 joves inscrits
van superar l’examen, i al setembre
del curs vinent podran estudiar un cicle formatiu en l’especialitat que hagin
escollit. Continuaran la seva formació i
en un futur la societat recollirà els fruits
d’aquesta generació. Durant el curs heu
pogut veure els nois i noies del PTT realit-

zant les classes de jardineria per diferents
indrets del municipi. Són joves , i molts no
han treballat mai en tasques de jardineria.
Poc a poc els ensenyem l’ofici i a valorar l’entorn que ens envolta. Les nostres
activitats d’enguany han estat diverses:
hem participat al concurs gastronòmic de
Cambrils, hem realitzat un viver d’arbres
autòctons, i també hem après moltes coses sobre l’entorn del nostre riu i platges,
participant en la seva recuperació natural.
També, i com cada curs, els alumnes fan
pràctiques per diferents empreses del
municipi o del territori. Cada cop són
més les empreses que participen en
la formació d’aquests joves. Aquest fet
demostra la bona salut i consciència social d’aquests empresaris.
Des del PFI PTT d’Altafulla donem
una formació a aquests joves, participant en l’aprenentatge, de forma conjunta entre Institut, famílies, empreses
i institucions. A partir d’ara els nostres
alumnes iniciaran nous camins, en el
món acadèmic i laboral, i des del PTT
els desitgem la millor de les sorts, i
que continuïn treballant, perquè esforçant-se arribaran molt lluny. •

Mario Visa

PFI PTT Altafulla

tal de digitalitzar-ho, retornant-ho tot
seguit.
Com no podia ser altrament —perquè aquest pretén ser un homenatge
del poble a un dels seus més notables artistes— l’equip promotor està
obert a tots aquells suggeriments que se
li vulguin plantejar per fer més grossa la
festa. No us talleu: Penseu que, per al
Martí, un acte important podria ser una
sardinada. Gràcies per la col·laboració
que no dubtem que es produirà. Podeu
contactar a través del correu electrònic cestudis@tinet.org, o bé, al telèfon
620876712 (Joan Carnicer). •
Centre d’Estudis d’Altafulla

Carta oberta a Fèlix Alonso, alcalde d’Altafulla

S

r. Alcalde, els ciutadans d’aquest
poble que ens sentim
republicans, no ens
agrada, ni aplaudim
en cap moment l’actuació del ciutadà Felip de Borbó envers
Catalunya, i menys la
seva falta de respecte
cap al Govern de la
Generalitat. Cal recordar que no ha volgut
rebre ni la Presidenta
del Parlament Carme
Forcadell (per cert empresonada), ni a l’actual President del Parlament Roger Torrent,
i menys encara el Molt Honorable President de la Generalitat Quim Torra.
A la gent de l’Assemblea Nacional Catalana i als companys dels CDR’s, no ens
agrada jugar al pòquer i no ens agrada fer soroll ni molestar.
Ja sabem que vostè no ho creu així i que qualsevol persona que discrepi, automàticament molesta. Els independentistes som gent de pau, com sempre hem demostrat, i en cap moment hem intentat, ni ho farem, imposar la nostra opinió per la força.
Ens agrada enraonar i votar, que és com es solucionen les discrepàncies (enraonant),
i els problemes (votant).
Ens agradaria que les seves opinions davant de protestes o manifestacions pacífiques, vostè mesurés millor les seves paraules, si més no que s’ajustessin a la realitat i
no fossin despectives com les que va pronunciar el passat dissabte 23 de juny, quan
va ser entrevistat. Moltes gràcies. •
Pere Piqué
Coordinador local Assemblea Nacional Catalana

Breus
L’Ajuntament d’Altafulla destina 2.500 euros per al control de les colònies felines
L’Ajuntament atorgarà enguany un total
de 2.500 € a l’entitat del municipi Hopeland, que porta a terme un projecte per al
control de les colònies de gats al municipi.
L’entitat destinarà aquest import a seguir
treballant en el projecte “HopeCat Altafulla: gats feliços, veïnat feliç”, una actuació
de control de les colònies felines al municipi segons el mètode CER. El sistema
CER (Capturar, Esterilitzar i Retornar) permet evitar la reproducció incontrolada de
felins al carrer i donar-los una millor qualitat de vida. Una vegada capturats els porten a les veterinàries col·laboradores –els
centres veterinaris IVet Centre Veterinari i

Clínica veterinària Animalia- per esterilitzar-los i evitar-ne la cria incontrolada. La
veterinària col·laboradora aprofita la captura per fer una revisió de l’animal i treure-li els paràsits. Fins ara, s’ha esterilitzat
a més de 80 gats de diferents colònies
del parc del Comunidor, del pàrquing de
l’antic Hospital, dels horts de l’estació de
tren, parc Voramar i la zona dels Munts.
Obres a la Baixada de Rigalt i a
Vinya Gran
Les regidories de Serveis i Via Pública
de l’Ajuntament d’Altafulla han enllestit les obres al sector de la Vinya Gran
amb l’objectiu de millorar la proporció i
la pressió de l’aigua en aquesta zona del
centre de la vila. L’augment de la població a l’estiu provoca un increment de l’ús

d’aigua, cosa que fa baixar la pressió
que arriba als habitatges. Aquesta circumstància afectava sobretot al camí de
l’Oliverot, a prop del camp de futbol. Les
tasques s’han centrat en el canvi d’una
sèrie de canonades per proporcionar una
quantitat d’aigua més elevada en tota la
zona i regular la pressió perquè no pateixi
alts i baixos tan constants. D’altra banda,
la Baixada de Rigalt ja té voreres i paviment nous. L’empresa Panasfalto-Eiffage Infraestructuras ha acabat els treballs
d’asfaltat i de col·locació dels panots de
les voreres, uns treballs que van finalitzar
el passat 19 de juny. També s’ha senyalitzat i col·locat noves tapes de clavegueram i s’han renovat els serveis. El cost de
les obres ha estat d’uns 40.000 €.

L’Esplai de la Gent Gran, al
Delta de l’Ebre
El passat 21 de juny, l’Esplai de la Gent
Gran va fer una excursió a l’Ampolla,
embarcant en un vaixell que els va portar a visitar un camp de muscleres del
Delta de l’Ebre. Van desembarcar en
el Mirador Badia on van fer un dinar
mariner, seguit d’un ball amenitzat pel
conjunt Costa Daurada, tot en un marc
incomparable com el mar del Delta. El
passat 29 de juny, es va celebrar un dinar, l’últim abans de vacances amb una
bona assistència de públic, amenitzat
pel Sebastià. Pel 8 de juliol, està previst
una ballada amb el Conjunt Costa Durada, on se servirà un berenar. •

Esports
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“Foot and sun” compleix 30 anys de futbol i platja a Altafulla

l projecte “Foot and Sun” compleix aquest estiu 30 anys de futbol i platja a Altafulla. La proposta, encapçalada pel belga Jean-Claude
Fassotte, s’ha convertit en una cita
ineludible per a més de 3.000 joves
de Bèlgica atrets per la possibilitat de
compaginar les vacances i el futbol en
un entorn extraordinari com el que presenta Altafulla. L’origen d’aquesta iniciativa la trobem l’any 1988, quan Fassotte
va conèixer l’Hotel Sant Martí d’Altafulla
i es va preguntar per què no combinar
les vacances i el futbol. Després de
presentar el seu projecte i de rebre una
resposta positiva per part dels responsables, el primer any va portar 80 nois.
Des de llavors han repetit cada estiu fins
a arribar el 2018. Per Fassotte, el més
important és que els nois tornin a Bèlgica
sent conscients que hi ha altres possibilitats d’entendre i jugar a futbol.

La iniciativa té una magnífica acollida a Bèlgica. El clima juga un factor molt
important, perquè allà el sol brilla per la
seva absència. La platja és l’altre element
clau, sobretot per aquells nois que viuen
al nord-est i al sud-est del país i que han
d’anar a Brujas, Gante o Amberes per
gaudir de l’aigua i la sorra. També cal remarcar el desplaçament a Barcelona per
visitar el Camp Nou. Durant aquesta trajectòria de tres dècades, cal destacar la
remesa de nois que van gaudir d’Altafulla
el 2005. Entre ells hi havia dos jugadors
que actualment són professionals i
que han disputat recentment amb la Selecció Absoluta el Mundial de Rússia. Un
és Axel Witsel, que actualment milita al
Tianjin Quanjia de la lliga xinesa i l’altre és
Naced Chadli, que juga al West Bromwich
Albion del futbol anglès.
Pel que fa a la pràctica del futbol,
els nois duen a terme els entrenaments

Quatre altafullencs es proclamen campions de
Catalunya de bàsquet

E

l Jan Camps, l’Adrià Fàbregas, el Biel
Puig i l’Àngel Torner s’han proclamat
campions de Catalunya en la categoria pre-infantil de bàsquet. Ha estat un
magnífic premi a l’excel·lent temporada
que han fet amb el seu equip. L’Àngel
explica que van guanyar la primera fase
de la seva categoria amb vuit victòries
i dues derrotes. La segona fase va ser
encara millor i van guanyar els catorze
partits que van disputar. Es van classificar per jugar la final a quatre de la Territorial de Tarragona i també la van guanyar
proclamant-se campions de Tarragona.
Aquesta victòria els va donar el passi per
participar en el Campionat de Catalunya
amb els vuit millors equips. Van guanyar
els tres partits i es van proclamar campions de Catalunya després de vèncer en
la final al CN Sabadell per 32 punts.
L’Adrià apunta content que, en el
mes de desembre, van guanyar el 13è
Torneig Vila de Parets, un dels tornejos
més importants en la seva categoria de
tota Catalunya. La final va ser molt ajustada amb el CB Cornellà però van acabar
guanyant de tres punts. Tots ells destaquen el tercer lloc aconseguit en el prestigiós Torneig MHL que van jugar a Saragossa per Setmana Santa. Van competir
amb equips d’alt nivell com el Tecnyconta Saragossa, Valencia Bàsquet, Movistar Estudiantes, una de les millors pedreres d’Espanya. El Jan assegura que el
partit pel 3r o 4t lloc va ser molt intens i

que van guanyar de 17 punts al Movistar
Estudiantes, que tenia un equipàs! “Vist
així pot semblar fàcil però no ho ha sigut
gens”, sentencia el Biel i afegeix: “Hem
treballat molt. De quatre a cinc hores
setmanals d’entrenament i dos partits
cada cap de setmana. Ha sigut un curs
molt dur per poder compaginar tant el
bàsquet amb els deures de l’institut, treballs, anglès...”. Però tot i així asseguren
que ho volen repetir l’any vinent. •

a l’Estadi Municipal Joan Pijuan. Durant
la seva estança, cada dia fan una hora
d’entrenament al matí i una hora i mitja
a la tarda. Entremig gaudeixen de la piscina municipal, la piscina de l’hotel i la
platja d’Altafulla. A més de realitzar entrenaments dirigits pels seus monitors,
els nois també juguen diversos partits

d’entrenament amb els equips del CE
Altafulla. Com és habitual, les sessions
es divideixen en dues jornades. La primera va tenir lloc el passat 8 de juliol,
mentre que la segona es realitzarà el dia
14. Ambdues tindran lloc en el marc del
Campus de Tecnificació Alberto Benito,
que enguany arriba a la tercera edició. •

Breus
Comença la remodelació
dels vestidors de l’Estadi
Joan Pijuan
La complerta remodelació dels vestidors
de l’Estadi Municipal Joan Pijuan és una
de les úniques obres que l’Ajuntament
d’Altafulla farà aquest estiu. L’actuació,
que té un pressupost de 50.000 €, han
començat aquest juliol i acabaran a finals d’agost. La regidora d’Urbanisme,
Marisa Méndez-Vigo, ha recordat que
els treballs preveuen la remodelació
integral dels vestidors de l’estadi i dels
lavabos públics. Per la seva banda, el
regidor d’Esports, Jaume Sànchez, ha
explicat que aquesta actuació “és fruit
d’una consulta que va fer-se als a la
ciutadania perquè decidissin el destí de
50.000 € del pressupost municipal”. Les
obres acabaran a finals d’agost i el gruix
dels treballs coincideix en una època
amb menys activitat a l’Estadi Municipal. Tot i així, el regidor ha recordat s’ha
previst una solució alternativa perquè
durant aquest temps els usuaris no es
quedin sense vestidors: la utilització
dels vestuaris del Pavelló.
Tommy Anguita, Helena
Blanes i Adriana Pérez, a la
Selecció Catalana de Futbol
Platja
El jugador del CE Altafulla, Tommy Anguita, la futbolista altafullenca, Helena
Blanes, i la capitana del CFS Altafulla,

L’altafullenca Anna Ortiz, sotscampiona al circuït TTK Warriors Tour 2018 a Gijón

L

15

a jugadora altafullenca Anna Ortiz Gascó va disputar a Gijón una nova prova puntuable pel circuit estatal de tennis, el TTK
Warriors Tour. Després de quatre jornades de competició, va obtenir un gran resultat que reforça les opcions de classificació
per al Màsters del campionat. A les semifinals, Ortiz va donar la sorpresa en superar a la cap de sèrie número 1 del torneig, la
madrilenya Irene Cocero, per un resultat de 6-1 i 6-3. Abans havia guanyat la jugadora asturiana Mencia Rodriguez a vuitens de
final (6-0 6-0) i Xana Garcia als quarts de final, per 6-3 i 6-4. A la final, Ortiz no va poder superar la madrilenya Maria Garcia Cid,
que es va proclamar campiona en dos disputats sets, per 7-5 i 6-3. •

Adriana Pérez, han dut a terme el primer entrenament amb la Selecció Catalana de Futbol Platja per preparar el
Campionat d’Espanya que tindrà lloc
aquest mes.Tommy Anguita haurà de
convèncer el tècnic en les pròximes
sessions per guanyar-se un lloc en la
convocatòria. Els torrencs Carlos Millan, David Romero, Cristian Martínez
i José Arias, flamant campió d’Europa sub21 amb la Selecció Espanyola,
també han estat citats en la primera
sessió. De la mateixa manera que Anguita, Helena Blanes i Adriana Pérez
intentaran demostrar al seleccionador
català que mereixen un lloc en la convocatòria de l’equip femení.
Andrea Trapé aconsegueix
la medalla de bronze
al Campionat d’Espanya
d’Atletisme sub20
Andrea Trapé va ser tercera en la prova de salt de longitud en el Campionat
d’Espanya d’Atletisme de la categoria
sub20 que es va disputar a Múrcia. L’altafullenca va aconseguir la seva millor
marca en el primer dels sis intents, una
marca de 5,79 que li va servir per pujar al tercer esgraó del podi. La medalla de bronze al Campionat d’Espanya
s’afegeix a la medalla d’or que l’atleta
de l’Agrupació Atlètica Catalunya va
aconseguir recentment en el Campionat de Catalunya de categoria Junior. •

