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 el “punt Lila”: per una Festa Major lliure d’agressions sexuals   

La Festa Major de Sant Martí ha arribat, i amb ella, el Punt Lila 
per a la prevenció d’actituds masclistes, agressions sexuals, 

i tenir cura del benestar, sobretot, i especialment, de les noies 
i dones, durant els dies de festa. Ja va ser present en l’After-
beach Rumbero, a l’agost, i a l’Altacústic, al juliol. El Punt Lila, 
per Sant Martí, ja s’ha instal·lat en el concert dels Porto Bello, 
i ho tornarà a fer durant l’empalmada en la vigília del nostre 
patró. Aquest punt facilita tota la informació, suport i atenció 
que calgui per tal d’eradicar aquest tipus de violència. Els punts 
liles s’han estès pel territori arran dels últims casos d’agressi-
ons sexuals. El cas La Manada, en què cinc homes van violar 
una noia a Pamplona durant el San Fermín del 2016, va obrir 
especialment els ulls a la necessitat de protegir aquestes festes 
d’actituds que no hi tenen cabuda, ni abans, ni ara, ni mai. Tot 
i que s’han repetit els casos i han pres el nom de “manada”, 
com a Bilbao o Manresa, als consistoris s’aposta cada cop 
més per instal·lar punts liles i intensificar l’atenció. L’Ajuntament 
d’Altafulla, n’és un exemple. 

Ara, a més, està treballant en la creació d’un protocol d’actu-
ació per fer front, precisament, a aquests casos d’agressions 
sexistes a través de l’entitat Towanda Equitat i amb la impli-
cació de tots i totes. El Punt Lila s’ha convertit en una eina 
que vol fer visible les agressions físiques o verbals de caràcter 
masclista, sexista o LGTBIfòbica que es poden produir du-
rant la celebració d’actes festius, i que fa una primera atenció 
i assessorament a les seves víctimes. Alhora, és el punt de 
contacte d’aquelles persones que presencien una agressió o 
assetjament. També hi ha altres telèfons d’atenció les 24 ho-
res: el de la Policia Local (092), dels Mossos d’Esquadra i/o 
Atenció Sanitària (112). La Generalitat de Catalunya posa a 
disposició també una Línia d’atenció a les Dones en situació 
de violència les 24 hores, que és gratuït i confidencial: 900 
900 120. I a les xarxes socials, s’ha estès l’etiqueta #Només-
SíÉsSí. Per una Festa Major lliure d’agressions sexuals. Visca 
Sant Martí! •

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.
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La plaça del pou va ser testimoni el 
passat dissabte 2 de novembre de 
l’inici oficial de la Festa Major de 

sant Martí. La pregonera d’enguany, 
Maria noguera, mestra durant 32 anys 
a altafulla i sòcia incansable del centre 
d’estudis, va ser l’encarregada d’en-
cendre la metxa que va fer esclatar els 
coets de festa major. de fet, ha estat 
mestre de molts altafullencs i altafu-
llenques, i que, alguns d’ells i elles avui 
són regidors a l’ajuntament. 

també es va inaugurar l’exposició 
commemorativa del 30è aniversari del 
monument del pilar de vuit que encap-
çala la plaça del pou. el vestíbul de 
l’ajuntament acull la mostra amb diver-
ses fotografies des de la inauguració 
del monument fins a les diades més 
importants. a l’acte s’hi va presentar la 
reedició del llibre “Ets i uts del pilar de 
vuit”, de Joan carnicer torrent. 

els diables petits van protagonitzar 
també el primer cap de setmana de fes-
tes amb el correfoc pels carrers de la 
vila closa, i la carretillada i els versots 
a la plaça del pou, en una actuació que 
va omplir de llum, fum i ironia la por-
xada del consistori. els més petits van 
tractar temes locals com la brutícia als 
carrers, el parc aquàtic de tamarit que 
finalment no es va construir, la sentèn-
cia del procés, les càrregues policials o 
el canvi climàtic, entre d’altres. 

els escacs, el concert dels porto 
Bello, que va fer petit l’envelat, l’actua-
ció de Xavi díaz Quartet, el “viu la plat-
ja!”, la presentació de l’Oliverot 24, i els 
castells, entre d’altres, van protagonit-
zar un primer cap de setmana de festes 
molt intens i participatiu. / Fotos: ajun-
tament / M.p. / c.g. / e.v. / a.J. •

Primer cap de setmana de festes, molt intens i participatiu
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El Ple d’Altafulla va rebutjar per mitjà 
d’una moció aprovada en la sessió 
extraordinària que es va celebrar el 

passat 15 d’octubre la sentència del Tri-
bunal Suprem que ha condemnat amb 
penes de fins a 13 anys de presó als 12 
líders i polítics independentistes. Ho va 
fer amb vuit vots a favor (EINA, Junts i el 
vot de Jaume Sànchez, d’AA); cinc abs-
tencions (dels tres regidors d’AA, i PSC 
i Ara) i cap vot en contra. Aquesta és la 
resposta institucional del consistori 
a la sentència amb la qual l’Ajuntament 
referma la seva defensa del dret a l’auto-
determinació de Catalunya. En una sala 
de Plens plena de gom a gom, el govern 
local es va mostrar “orgullós” per la de-
fensa de la llibertat del plenari. 

Tot i això, Alternativa Altafulla va pre-
sentar una altra moció amb certs mati-
sos diferencials, però que no va entrar 
a plenari, segons el govern, perquè es 
va presentar fora de termini. El text alter-
natiu però no va agradar als grups inde-
pendentistes perquè demanaven l’indult 
dels presos, enlloc de l’amnistia. Per la 
seva banda, el coalcalde, Jordi Moline-
ra, va tancar files amb les seves sòcies 
de govern, del PSC i Ara Altafulla, de qui 

“no dubta del seu compromís amb les 
llibertats” tot i la seva abstenció en la 
votació. També hi va centrar la mirada 
Junts per Altafulla que va estirar la mà 
a l’Eina per entrar al govern local, sense 
cap efecte. 

MéS D’Una CinqUantEna DE 
PErSOnES ES COnCEntrEn a La 
PLaÇa DEL POU
Crits de llibertat i clams contra la sen-
tència van acompanyar la més d’una 
cinquantena de manifestants que es van 
mobilitzar el passat 14 d’octubre a les 
portes de l’Ajuntament per mostrar el seu 
rebuig a la decisió del Tribunal Suprem. 
Tant l’Eina com Junts van encapçalar la 
concentració convocada per l’ANC d’Al-
tafulla on un cop més van demanar la lli-
bertat dels polítics i líders empresonats. 
El coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, 
també es va traslladar fins al Palau de 
la Generalitat, a Barcelona el passat 28 
d’octubre, per fer-li entrega al president 
català Quim Torra, juntament amb més 
de 700 alcaldes i alcaldesses d’arreu de 
Catalunya, de la moció aprovada pels di-
ferents plens municipals de rebuig a la 
sentència. / Fotos: A.J. i Ajuntament •

Demanen l’amnistia dels polítics i líders empresonats

EL 21 DE nOVEMBrE FinaLitza EL PErÍODE 
D’aL·LEgaCiOnS a LES OrDEnanCES 
MODiFiCaDES
al portal de transparència i de govern Obert de 
l’ajuntament d’altafulla es poden consultar les orde-
nances fiscals modificades pel ple el passat 30 de se-
tembre. La corporació Municipal va aprovar introduir 
certs canvis en les taxes que regulen la prestació de 
serveis i equipaments, i la de l’escola Municipal de 
Música. en el cas de la piscina, l’ús de la sala de 
plens per actes d’iniciativa privada, i el gimnàs del 
pavelló, els preus distingeixen entre empadronats i 
no empadronats; mentre que la resta no fa distinci-
ons per empadronament, però en alguns casos sí que 
presenta diverses entitats com a no “no subjectes a 
la taxa”. És el cas del ce altafulla per l’ús de l’esta-
di Municipal Joan pijuan; o els amics d’altafulla, els 
veterans d’altafulla, i el cB altafulla, pel de la pista 

poliesportiva. Les tarifes per l’ús del casal La violeta, 
la maquinària, material i personal municipal, la sala 
de plens, l’aula audiovisual, l’escola d’adults, o la 
Pallissa d’Hort de Pau, es mantenen. L’altra modifi-
cació fa referència a l’ordenança fiscal reguladora de 
la taxa de l’escola Municipal de Música. aquest punt 
ha variat únicament la tarifa referent al curs de sensi-
bilització, que es reajusta i passa dels 320,61 € que 
s’havien establert als 180. La ciutadania disposa d’un 
termini de reclamacions i suggeriments, que s’allar-
garà fins el 21 de novembre.

OBSEqUiEn La CiUtaDania aMB DOMaSSOS DE 
La FESta MaJOr DE Sant MartÍ
L’ajuntament ha contribuït a engalanar els balcons 
d’altafullencs i altafullenques, i ha ofert la possibilitat 
d’adquirir els domassos de la festivitat de manera gra-
tuïta. aquelles persones que han volgut adquirir-ne un, 

l’han recollit a la recepció de l’ajuntament. una altra de 
les accions que s’ha emprès des del consistori amb la 
voluntat d’implicar la ciutadania en la festivitat ha estat 
un cop més la campanya per gaudir de la diada caste-
llera des de la balconada de la plaça del pou. 

L’aJUntaMEnt rEtira DOS VEhiCLES 
aBanDOnatS aL VOraL DE La Variant 340
L’ajuntament d’altafulla ha retirat dos vehicles que des 
de feia setmanes havien quedat abandonats al voral de 
la variant 340 al seu pas pel terme municipal d’altafulla. 
conscients de la problemàtica, i amb l’avís de la policia 
Local sobre el perill que aquesta situació podia compor-
tar pels conductors que circulen per la via, en van dema-
nar la retirada, tot i no ser competència seva. Malgrat no 
tenir l’obligació d’actuar-hi, el coalcalde Jordi Molinera va 
recordar que “estem aquí per posar solucions a proble-
mes, i aquest era fàcil de solucionar”. • 

  Breus
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L’Ajuntament d’Altafulla elaborarà un 
protocol d’actuació en casos d’as-
setjament o de violència de gènere 

que defineixi les accions necessàries per 
a un abordatge coordinat d’aquest tipus 
de situacions al municipi. La regidoria de 
Polítiques de Gènere assumirà el com-
promís de liderar la creació d’un instru-
ment municipal que estableixi les bases 
i promogui estratègies consensuades en-
tre tots els agents i àmbits implicats per 
millorar la qualitat de la intervenció.

El consistori va fer un primer pas en 
aquest procés d’elaboració en el Consell 
Sectorial de Polítiques de Gènere que es 
va celebrar el passat 28 d’octubre, i que, 
un cop passada la Festa Major de Sant 
Martí, prendrà més força. La cooperativa 
sense ànim de lucre towanda Equitat, 
que treballa per la transformació social en 
matèria de gènere, va donar a conèixer 
el funcionament d’un Punt Lila a la quin-

zena de persones que hi van prendre 
part. Aquesta eina ja es va instal·lar en el 
passat concert de Porto Bello, al Parc del 
Comunidor i ho tornarà a fer, per l’empal-
mada del 10 de novembre. El Punt Lila 
funciona com a oficina d’informació, as-
sessorament i acompanyament per a les 
possibles víctimes d’agressions sexistes.

El Consell Sectorial de Polítiques de 
Gènere també va servir per començar a 
perfilar l’agenda commemorativa del Dia 
Internacional per a l’Eliminació de la Vio-
lència envers les Dones, que se celebrarà 
el proper 25 de novembre. Damunt la 
taula, ja hi ha programades la lectura ins-
titucional del manifest, una performance a 
càrrec del Grup de Teatre Social de Mans 
per l’Acció Solidària, i la projecció del do-
cumental “Woman”, aquesta darrera, a 
proposta del grup d’Alternativa Altafulla 
(AA).

En l’àmbit de les Polítiques de Gè-

nere, el consistori també promou els 
tallers d’educació a les escoles La 
Portalada i El Roquissar. En el cas de 
La Portalada, aquest curs les sessions 
també s’han fet extensives al professo-

rat. A mitjans d’aquest mes d’octubre, 
els alumnes de 2n de l’escola La Porta-
lada van gaudir del taller de coeducació 
“Com són els prínceps i les princeses 
dels contes?”. / Foto: Ajuntament •

Crearan un protocol d’actuació davant les agressions sexistes

Fitur, Navartur i B-Travel, les fires de 
turisme on participarà altafulla el 2020

El Patronat de Turisme de 
la Diputació de Tarragona 

ja treballa de cara a la cam-
panya del 2020. L’entitat va 
celebrar una primera reunió 
el passat 29 d’octubre per 
iniciar els preparatius de la 
nova temporada i definir ac-
cions conjuntes de promoció 
turística en el marc del Con-
veni Córner. L’acord preveu, 
com s’ha fet en anteriors 
edicions, la participació con-
junta a fires nacionals, esta-
tals i internacionals, a través d’estratègies publicitàries comunes. En 
aquest sentit, la regidora de Turisme, Natalia Sanz, va avançar que 
la voluntat és mantenir la presència del municipi a la Fira Internaci-
onal de Turisme de Madrid (FITUR) i a Navartur de Pamplona, i cal 
acabar de confirmar la participació del consistori a la fira B-TRAVEL 
de Barcelona.

A escala internacional, la regidora de Turisme no descarta obrir 
horitzons en un futur. Per Natalia Sanz, aquestes accions són “una 
bona oportunitat d’obrir una nova finestra i donar a conèixer el mu-
nicipi”. Permeten buscar un tipus de visitant concret que passa pel 
“turisme familiar, esportiu, i ecològic”. El Conveni Córner acull més 
d’una vintena d’ens turístics públics i privats de la Costa Daurada. / 
Foto: Ajuntament • 

CUrS DE MOnitOr PEr aLS JOVES D’aCtiVitatS 
DE DinaMitzaCiÓ En L’àMBit POLiESPOrtiU

els municipis de la zona trac (torredembarra, roda 
de Berà, La riera de gaià, altafulla i creixell) junta-
ment amb l’àrea de Joventut del consell comarcal del 
tarragonès, en el marc del projecte de dinamització 
juvenil compartit “propera parada...”, han organitzat 
amb el consell esportiu del tarragonès un curs inten-
siu de monitors d’activitats de dinamització en l’àmbit 
poliesportiu per aquestes properes festes de nadal. 
aquest curs, consta de quatre blocs i un període de 
pràctiques, que un cop realitzats donen accés al re-

gistre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya 
(rOpec), que és la titulació que es demana per tre-
ballar com a titulats als casals i campus esportius de 
catalunya i com a monitors/es d’activitats poliesporti-
ves extraescolars dirigides a menors de 18 anys. per 
aconseguir el títol, és imprescindible haver superat o 
convalidat les següents accions formatives: bloc comú 
ciate. 15h. Que es realitzarà a creixell, els dies 21 i 
22 de desembre (40€); bloc específic de CIATE en joc i 
esport. 35h. Que es realitzarà a torredembarra els dies 
27, 28 de desembre i 2 i 3 de gener (75€). aquests dar-
rers es poden convalidar si es disposa del títol de mo-
nitor/a en el lleure). Bloc específic de gestió de petites 

entitats esportives. 35h. Que es realitzarà a altafulla els 
dies 19, 20, 23, 29 i 30 de desembre, i el 7 de gener 
(75€); curs de procediments de tècniques i recursos 
de primers auxilis. 15h. Que es farà a roda de Berà 
els dies 4 i 5 de gener (40€). És necessari haver fet els 
blocs anteriors per poder fer aquest últim, i un període 
de 150 hores de pràctiques o certificat d’experiència 
equivalent. per consultes sobre l’horari i formalització 
de la inscripció, que finalitza el 9 de desembre, us po-
deu adreçar al punt d’informació Juvenil d’altafulla, 
al carrer de les Bruixes, s/n, a la pallissa de l’era de 
l’esteve, i al telèfon 608141495 o al correu pijaltafulla@
gmail.com. • 

  Breus

el coalcalde d’altafulla, Jordi Molinera, i Lou 
arans, coordinadora del nou equip de go-

vern a l’ajuntament, es van reunir el passat 29 
d’octubre amb la presidenta de la diputació 
de tarragona, noemí Llauradó, per tractar di-
ferents qüestions que afecten el dia a dia de 
la vila. Les polítiques en matèria d’habitatge 
van ser un dels principals temes que es van 
posar damunt la taula. el batlle va avançar en 
la necessitat de fomentar noves polítiques de 
suport als ajuntaments per impulsar de manera 
conjunta plans locals d’habitatge. una pràcti-
ca poc habitual en municipis petits, però que 
ambdues parts estan disposades a tirar enda-
vant. de fet, Molinera va animar la diputació a 
emprendre aquest camí plegats, i li va plantejar 
la possibilitat de convertir altafulla en una de 
les poblacions on dur a terme la prova pilot.

un altre dels punts destacats de la trobada 
va ser el futur del centre de dia. per Molinera, 
“un dels grans projectes del mandat que ha ge-
nerat molt consens no només dins del govern, 
sinó també en el conjunt del ple”. La voluntat 
és impulsar-ne la seva creació, però cal estu-
diar de quina manera i en quin format. el con-
sistori altafullenc s’ha emplaçat a una reunió 

més específica per abordar el projecte amb el 
responsable de les polítiques d’acció social a 
la diputació, Jordi cartanyà, i amb els serveis 
territorials d’acció social. La trobada més im-
mediata, però, serà amb la diputada eva Mata, 
encarregada de les àrees d’Habitatge i Medi 
ambient.

un dels altres punts que es va tractar va ser 
la platja, arran del temporal de finals d’octubre , 
la La voluntat d’ambdues parts és trobar l’equili-
bri entre fer-ne un tractament que doni resposta 
a l’interès turístic que genera, i cuidar-la com a 
espai natural que és. els camins rurals de l’en-
torn que connecten amb altres pobles del Baix 
gaià, la rotonda de l’n-340 i a7 i el casal La 
violeta, van ser altres temes que es van posar 
damunt la taula. / Foto: ajuntament • 

 altafulla s’ofereix com a municipi pilot de les polítiques 
    d’habitatge de la Diputació
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Eva Maria Ferré Salazar, qui va ser 
alumne de l’Institut d’Altafulla el 
curs passat, va ser una de les 

quatre alumnes de les comarques de 
Tarragona que van ser guardonades el 
passat 30 d’octubre amb els Premis Ex-
traordinaris de Batxillerat del curs 2018-
2019. Els premis són un reconeixement 
oficial a l’excel·lència dels estudiants 
que van superar segon de batxillerat 
el curs passat amb les millors quali-
ficacions de Catalunya. Els alumnes 
guardonats, 43 a tot Catalunya, van dur 
a terme, el passat 26 de juny, unes pro-
ves comunes realitzades en diferents 
centres educatius.

Els premis suposen un estímul per 
als alumnes i alhora són una mostra 
de la constància i compromís pel tre-
ball compartit entre alumnat, profes-
sorat i família. Els guanyadors queden 
exempts de les taxes universitàries 
durant el primer curs, obtenen una 
plaça gratuïta durant el curs que ve a 
l’Escola Oficial d’Idiomes i una estada 
en un centre de recerca de referència. A 
més, poden optar al Premi Nacional de 
Batxillerat que atorga el Ministeri d’Edu-
cació entre els guanyadors de la resta 
de l’Estat.

Per accedir a les proves els alumnes 
han d’haver cursat i superat els dos cur-

sos de batxillerat, haver finalitzat aquest 
estudis a Catalunya i tenir una qualifica-
ció mitjana de tot el batxillerat igual o 
superior a 8,75. En l’edició d’enguany 
s’hi han presentat a examen un total de 
694 alumnes per a les tres modalitats 
a concurs —la modalitat d’humanitats 
i ciències socials, la de ciències i tec-
nologia, i la d’arts—, fet que suposa 50 
alumnes més que l’edició anterior.

L’altafullenca va rebre el guardó de 
mans del conseller d’Educació, Josep 
Bargalló, qui va lliurar els premis en un 
acte al Palau Reial de Pedralbes. Dels 
43 alumnes guardonats —26 noies i 17 
nois—, un total de 26 alumnes cursa-

ven el passat curs el batxillerat de l’àm-
bit científic-tecnològic i 17 de l’huma-
nístic social. Eva Ferré Salazar va estar 
acompanyada per la seva mare, Yoana 
Salazar; el seu pare, Francesc Ferré, i 
el director de l’Institut d’Altafulla, José 
Ramón García. / Fotos: Família Ferré 
Salazar i Generalitat de Catalunya • 

L’altafullenca Eva Maria Ferré, 
guardonada amb els Premis Extraordinaris de Batxillerat

L’institut d’altafulla tornarà a prendre part en una nova edició de l’mEdutarraco

El projecte mEduTarraco ha donat el 
tret de sortida a la seva quarta edi-

ció. La nova proposta es va presentar 
a l’Institut Antoni Martí i Franquès da-
vant dels representants dels 27 centres 
dels Serveis Territorials de Tarragona 
que enguany hi prendran part. Una xifra 
que s’incrementa en prop d’una dese-
na respecte l’any passat, quan s’hi van 
inscriure un total de 18 centres. L’Institut 
d’Altafulla és una de les parts implica-
des en l’organització i el disseny. La cap 
de l’Àrea de Tecnologia del centre, Júlia 
Llurba, és l’encarregada de gestionar el 
portal web d’un projecte col·laboratiu, 

multicompetencial i interdisciplinar de 
georeferenciació i tecnologia mòbil 
adreçat a l’alumnat de cicle superior de 
primària, secundària i batxillerat.

Mitjançant el Mobile History Map 
(MHM) del programa mSchools, els 
estudiants han de trobar diversos punts 
d’interès marcats en el mapa, i resol-
dre les preguntes que se’ls planteja per 
anar sumant punts. L’objectiu és que 
els alumnes aprenguin a utilitzar els 
dispositius mòbils per orientar-se i loca-
litzar qualsevol punt del territori, i que 
coneguin Tarragona d’una manera dife-
rent a través de la georeferenciació. Des 

que l’mEduTarraco va donar el tret de 
sortida ara fa quatre anys, compta amb 
la implicació i participació de l’Institut 
d’Altafulla. Una experiència que Júlia 

Llurba ha qualificat de “molt positiva”. 
La sortida a Tarragona està prevista pel 
4 de març de 2020. / Foto: Institut d’Al-
tafulla • 

ELS EStUDiantS D’aLtaFULLa DiSPOSEn 
D’Una LÍnia DE BUS qUE COnnECta EL 
MUniCiPi aMB ELS CaMPUS CataLUnya i 
SESCELaDES
el servei d’autobús que connecta els municipis del 
camp de tarragona amb els campus de tarrago-
na, reus i vila-seca de la universitat rovira i virgili 
(urv) es reforcen aquest curs 2019-2020, gràcies a 
un acord establert entre el departament de territori 
i sostenibilitat de la generalitat i el centre univer-
sitari. Les millores s’apliquen a les línies exprés e1 
(vendrell-torredembarra-tarragona), e4 (reus-tar-
ragona), i e6 (tarragona –vila-seca–salou), així com 
també a la línia tarragona –valls des de l’interior. en 
el cas d’altafulla, a aquest increment de freqüències 
de pas se li suma també una nova línia d’autobús 

que connecta de manera directa el municipi amb 
els campus catalunya i sescelades de tarragona. el 
servei fa parada a la ciutat abans de les vuit i les 
nou del matí, i torna al municipi un cop passades 
les dues de la tarda i les vuit del vespre. L’oferiment 
d’aquesta nova línia ha estat possible gràcies a les 
negociacions entre la universitat i l’autoritat terri-
torial de Mobilitat (atM). Més enllà d’aquestes am-
pliacions, aquest curs també han entrat en vigor els 
nous descomptes en els títols del transport integrat 
amb l’objectiu d’afavorir la mobilitat de la comuni-
tat urv en transport públic i reduir les emissions de 
cO2. així, els estudiants, el personal d’administra-
ció i serveis i el personal docent i investigador que 
utilitzin la t-Mes, la t-50/30 i la t-10/30 tenen un 
descompte del 15% pels títols d’1 i de 2 zones i del 

20% pels de 3 zones. Fins aquest moment, el des-
compte per a les tres zones era del 10%. el sistema 
tarifari integrat permet a tots els usuaris utilitzar els 
diferents sistemes de transport (bus urbà, interurbà i 
tren) amb una única targeta.

aCCiOnS PEr a La PrEVEnCiÓ DE rESiDUS En 
EL MarC DE La FESta MaJOr
altafulla torna a sumar-se a la setmana europea de 
la prevenció de residus. del 16 al 24 de novembre, 
l’ajuntament ha programat diferents activitats encara-
des a fomentar accions sostenibles, presentar exem-
ples concrets de reducció de residus, i contribuir en 
la millora del comportament quotidià de la ciutadania. 
donaran el tret de sortida el dia 15 a les 17 hores al 
centre d’entitats amb el taller “teixits educatius”. • 

  Breus
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COrOnaS DE POrCELana En Una SOLa ViSita

MainaDa 3B aLtaFULLa Whatsapp  605158451

tel. 977 651 433
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Una trentena de ciclistes van participar en la 35a Pujada a l’Ermita de Sant Antoni, 
que organitza la Penya Ciclista. / Foto: Ajuntament

Altafulla va ser un dels municipis pel qual va transcorre una de les Marxes per la Llibertat. / 
Foto: E.V.

La Memòria Històrica de la Guerra Civil va ser enguany la temàtica del Cicle de Conferències de 
Tardor del Centre d’Estudis. / Foto: Marc Pérez

Unes 150 persones provinents de la Seu d’Urgell van visitar el darrer cap de setmana d’octubre la Vila Closa d’Altafulla. / 
Foto: Turisme d’Altafulla

Sortida a Port Aventura dels joves de la zona TRAC (Torredembarra, Roda de Berà, Altafulla, 
Creixell i La Riera de Gaià). / Foto: PIJ Altafulla

L’escola La Portalada va acollir una nova edi-
ció dels Esmorzars Saludables, a càrrec de 
Susana Domingo. / Foto: S.D. 

El Punt d’Informació Juvenil va organitzar el passat 25 d’octubre una 
tarda plena de terror amb motiu de Halloween. / Foto: PIJ Altafulla

Els alumnes de P5 B de la Portalada, i de 6è del Roquissar, guanyadors dels Semàfors Verds de la Mobilitat. / Foto: Ajuntament
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La Biblioteca d’Altafulla va celebrar el passat 17 d’octubre el 
seu primer aniversari amb la contacontes Eugenia González La 

Rosa. / Foto: Biblioteca
Pepe Peñaranda, del CM Altafulla, 3r en el Gran Premi Club Nàutic El Masnou d’optimist. Àlex Martí i Pol Nomdedéu, 2n i 3r en el 
Campionat de Catalunya de Windsurf Techno 293, a Roses. / Foto: CM Altafulla
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Festa Major, Pressupostos i la injusta sentència
dani Franquès Marsal # L’esquerra independentista d’altafulla - esquerra republicana de catalunya - L’eina-erc

Ja la tenim aquí, és la nostra Festa 
Major de Sant Martí, uns dies en què 
ens trobarem pels carrers amb un 
munt d’activitats, que són en bona 
part gràcies a la feina feta des de les 
entitats, on es vol una Altafulla on tot-

hom si vegi representada, i que des d’aquí desitjo que 
tots hi participeu, de totes maneres no seria just, igno-
rar que part d’aquesta feina també és gràcies a l’Àlex i 
la Gemma, que des de les seves regidories fan aquesta 
bonica i complexa tasca d’organitzar la festa de tot-
hom, coordinant propostes i idees.

Estem en dates on es prepara el pressupost, i haurem 

de tenir en compte on fer les inversions, ja que sí que és 
veritat que l’anterior govern ens va netejar el deute exis-
tent (uns 250 mil euros), també ho és que ens ha deixat 
el “coixí” de reserva (el romanent) a zero, quan era d’uns 
dos milions d’euros, i això ens afectarà en com distribu-
ïm els diners. De vegades tinc la sensació que, des que 
estem al govern, més que gestionar el dia a dia i el seu 
pressupost, el que estic fent és resoldre problemes de 
l’anterior equip, solucionant coses que s’havien d’haver 
fet o cuidar el que teníem, i això, costa diners, diners que 
no es poden utilitzar per altres qüestions. Ja ho vaig dir 
als altres grups polítics, on acceptava suggeriments a 
l’hora de distribuir aquest pressupost, així com també 

als altafullencs i altafullenques que vulguin fer arribar la 
seva proposta serà benvinguda, i tant val presentant-la a 
l’ajuntament a la meva atenció o trobar-nos fent un cafè.

Aquest passat 14 d’octubre, va sortir la injusta 
sentència arran dels fets de l’Ú d’octubre del 2017. 
Una sentència que és una venjança on s’ha trans-
format en repressió amb unes detencions arbitràries, 
per posar la por al cos, i això ens afecta a tots i totes, 
ja que és una clara retallada de drets, als que volem 
la independència per fer un país millor per tothom, 
com els que no la volen. Però una cosa tenim molt 
clara: la repressió no ens aturarà. Demostrem-ho. 
#TornaremMésForts. •

Sense platja ni garrofa
Jaume sànchez Hernàndez # alternativa altafulla - aa

Les recents llevantades han posat de 
manifest, un cop més, la fragilitat de la 
nostra platja i els danys que pot oca-
sionar a habitatges i negocis del pas-
seig marítim. La decisió política 
d’aquest govern municipal, si no re-

posa la sorra, pot fer que el perill d’aquests danys s’in-
crementi en el futur. És evident que una platja “natural” 
pot ser un projecte ecològicament interessant, però no 
a Altafulla. L’activitat econòmica predominant al poble 
es deriva del turisme i de les segones residències, ens 
agradi o no, i tenen la platja com a element principal. 
Que vagi desapareixent o no es netegi com cal no són 

bones notícies. Cal veure si aquest govern és capaç de 
combinar els seus ideals ecològics amb les necessitats 
del teixit productiu i del mercat de treball al poble. D’al-
tra banda la garrofa ha deixat de ser el fil conductor de 
les Jornades Gastronòmiques de la Tardor. Després de 
tres edicions i amb un projecte diferenciat iniciat el 2016 
que s’estava consolidant, aquest fruit tan arrelat al nos-
tre paisatge ja no tindrà continuïtat. Una llàstima per 
l’esforç dels restauradors per aplicar aquest producte 
amb menús acurats, els tallers de cuina, xerrades de 
reconeguts cuiners i pastissers (alguns amb estrella 
Michelin) que a la vegada ens van fer de padrins i am-
baixadors. 

L’actual regidora de Comerç i Turisme, legítima-
ment, ha decidit finalitzar amb la garrofa com a eix de 
les jornades gastronòmiques. Ara hagués tocat retocar 
el format i implicar a més actors, la majestàtica indús-
tria del garrofí (alimentària, cosmètica, química...) i al-
tres sectors relacionats com el món del vi, el turisme 
gastronòmic i els mitjans de comunicació cada vegada 
més expectants. Vull agrair públicament a tots els res-
tauradors, dissenyadors i personal de l’Ajuntament per 
l’esforç, empeny i imaginació que van posar perquè tot 
tirés endavant. Vam ser valents i originals com a pioners 
en adoptar la garrofa a les nostres jornades gastronò-
miques dins el panorama català i nacional. •

L’esborrany de Pressupostos i les contradiccions... 
Sobretot, no normalitzem la situació

Xavier rofas gasulla # Junts per altafulla
En la darrera comissió d’Hisenda 
d’octubre el govern de l’EINA, deixava 
entreveure que a finals de novembre 
hi hauria esborrany de Pressupost 
2020 de l’Ajuntament d’Altafulla. A dia 
d’avui, des de l’oposició no tenim cap 

llum que ens indiqui per on aniran els trets. De fet, el 
govern actual d’EINA, PSC i Ara, es van comprometre 
quan van guanyar les passades eleccions municipals 
2019, que de forma immediata la ciutadania d’Altafulla 
tindria els 20 punts urgents del nou pla del govern. Avui, 
després de més de 150 dies de govern, no sabem res 
de capital. Durant aquests dies, i en un marc molt com-

plicat de “fair play” polític donada la forta repressió de 
l’Estat espanyol, fins i tot l’EINA accepta les seves con-
tradiccions envers la configuració de l’extravagant pac-
te de govern municipal, però el llegir no ens hauria de 
fer perdre l’escriure. 

Altafulla no s’ha d’aturar i crec que avui per avui, 
ja hauríem de tindre l’esborrany de pressupostos per 
poder analitzar-lo i poder fer les contrapropostes i al-
legacions pertinents amb el suficientment temps que 
requereix.

La responsabilitat i el compromís amb Altafulla, la 
de posar els interessos dels altafullencs i les altafu-
llenques per davant de tot sempre ha de ser el pal de 

paller. Tinc la sensació que encara estan organitzant 
la seva franquícia. Mesos enrere, sovint sentia sobre 
la participació ciutadana, sobre les audiències públi-
ques, sobre els pressupostos participatius, espero i 
desitjo que no quedi com una mera declaració d’in-
tencions. De moment el projecte 2020 sembla que 
poc tindrà de participatiu. Puc entendre que el 2019 
acabarà sent un any força intens, les pròpies elecci-
ons municipals, el judici i la sentència del procés, les 
noves eleccions generals, la nostra festa votiva, però 
les prestacions del poble, de la nostra gent, de les 
nostres necessitats sempre han d’anar per endavant. 
Visca Altafulla! •

trenta anys de la Plaça del Pou
natalia sanz pijuan # ara altafulla

Aquest any celebrem el 30è aniver-
sari de la remodelació de la plaça del 
Pou, de la inauguració del Pilar de 
Vuit del Martí Royo i la mort d’en 
Joan Pijuan, fins al moment alcalde 

d’Altafulla. L’any 1989 va ser un any de molts canvis, 
la plaça de la vila va deixar de ser de formigó i va pas-
sar a ser enrajolada, els cotxes ja no podien aparcar a 
sota dels porxos de l’Ajuntament i per fi, es guarnia la 
plaça amb el solemne Pilar de Vuit. Tot això es va pre-

sentar en una Festa Major emotiva com totes, però 
especialment per l’alcalde del moment, el Torret, bé en 
Joan Pijuan. Època de grans canvis, obres i guarni-
ments pel poble... Molts nervis i emocions perquè sor-
tís com ell volia. Va ser un home que s’implicava i vivia 
tot el que feia, semblava que li anés la vida... i de fet, 
aquell any li va anar. 

Un cop passades les festes, inauguracions i esde-
veniments importants, el seu cor no va aguantar i ens 
va deixar el 17 de novembre. Just una setmana des-

prés d’inaugurar la plaça del Pou perquè els cotxes no 
hi poguessin accedir, va entrar el cotxe fúnebre . Quina 
trista ironia. Des del grup municipal d’Ara Altafulla, i jo 
com a néta, volem fer un petit homenatge a qui fou 
alcalde d’Altafulla durant molt de temps, a qui tenia una 
visió de poble unit i fort però obert als turistes i visitants. 
Qui va treballar per situar a Altafulla en el mapa del Tar-
ragonès i que fins i tot insistia a Madrid perquè sabessin 
qui érem. Home de valors i treballador i, sobretot, ena-
morat d’Altafulla. •
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“Resident first, tourist second”
Què, com ha anat la temporada? Bé, bé, però que bé que hagin marxat aquests 
turistes, sembla que es pensin que són els amos del poble…” Una mica paradoxal 
però tots coneixem aquesta conversa. Cada any em pregunto el mateix; com pot 
ser que la nostra font de subsistència ens molesti tant. És un tema difícil, gairebé 
un tabú. Uns diuen que el turista ens dona de menjar, els altres diuen que ens treu 
el menjar. “¿Cómo te lo comes esto?” El nostre estimat poblet llueix per la seva 
tranquil·litat. Respirem aire pur i escoltem els ocellets, però no pas a partir de Sant 
Joan fins a l’inici del curs escolar. I doncs, què passa durant aquests mesos? El 
turista es torna protagonista i acaba rebent unes prioritats de caire delicat, les 
quals són mal interpretades. 

L’efecte bola de neu comença en aquest moment on les altafullenques i els 
altafullencs es veuen envaïts dins del seu territori i la relació interpersonal amb els 

turistes acaba sent únicament de negoci. Els protagonistes d’un poble són els seus 
habitants, els que conviuen tot l’any junts i els que treballen durament per subsistir 
i tirar endavant. Nosaltres volem ser amfitrions del nostre preciós Altafulla, no ma-
jordoms. Això només ho podem aconseguir fent un canvi de rumb i posant el vent 
en popa cap al nostre confort i les nostres prioritats. Amb uns habitants del poble 
contents podrem rebre d’una manera més qualitativa als visitants i donarem pas 
a un efecte contrari fins ara viscut. La fórmula d’èxit no és pas secreta, tot roman 
en les ganes i l’actitud que decidim dedicar-li. Us convido en aquesta reflexió i us 
desitjo molta il·lusió pel pròxim estiu.

Yana Peris strodthoff
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nou pla educatiu per a l’Escola Municipal de Música

L’Escola Municipal de Música d’Al-
tafulla ha posat en marxa el curs 
2019-2020 amb novetats damunt 

la taula. El centre es va plantejar a finals 
de l’exercici passat la possibilitat de fer un 
canvi de rumb en el seu pla educatiu. Va 
crear una comissió amb el professorat i 
va definir les prioritats del seu futur més 
immediat. Feia temps que els responsa-
bles del centre valoraven l’opció de donar 
preferència a la vessant més instrumental, 
una proposta que finalment s’ha acabat 
materialitzant amb un nou projecte pe-
dagògic. En el nou pla educatiu, el cant 
coral passa a ser optatiu i se substitueix 
per l’agrupació instrumental, que entra a 
formar part de les assignatures obligatò-

ries, juntament amb l’instrument, i el llen-
guatge musical, que aquest curs es redu-
eix de dues hores a una.

En el cas dels pianos, la part d’agru-
pació instrumental se supleix amb mitja 
hora setmanal de música de cambra. 
Pel que fa a les assignatures optatives, 
al cant coral se li afegeixen les propos-
tes instrumental Orff —d’instruments 
de placa i de percussió menor, i cos 
i moviment. Quant als alumnes de 6è, 
joves i adults, les optatives que se’ls 
ofereixen són harmonia moderna i in-
formàtica musical. El nou curs va do-
nar el tret de sortida el passat 12 de 
setembre amb 167 alumnes. / Foto: 
Jean Segovia. •

L’Hort de la sínia ha presentat aques-
ta tardor un nou projecte de dinàmi-

ques de consciència sensorial en con-
tacte amb la natura. Ho fa de la mà de 
l’ajuntament d’altafulla i amb la voluntat 
“d’oferir a la ciutadania una altra mane-
ra de connectar amb la natura, a través 
dels sentits i des d’una relació més di-
recta”, tal com ha explicat Joan vives, 
responsable de l’Hort de la sínia. des 
del passat 18 d’octubre i fins el 20 de 
desembre, el centre ambiental imparteix 
una activitat d’Hort social terapèutic, 
tots els divendres de 10 a 11 hores, i un 
taller d’Horticultura ecològica, també 
els divendres, d’11 a 13 del migdia. 

tot i que està obert a tot tipus d’usu-
aris, Joan vives ha apuntat que es tracta 
d’un projecte “molt pensat per la gent 
gran”. paral·lelament, l’Hort de la sínia 

i el consistori han posat en marxa una 
nova edició del taller d’alimentació 
Saludable. La cuina de les estacions 
torna a la taula d’altafullencs amb pro-
ductes saludables, i una alimentació 
sana, natural, energètica i equilibrada 
que afavorirà el seu organisme i el seu 
benestar. el curs s’impartirà tots els di-
jous de 18 a 20 hores a l’era de l’esteve. 
Les sessions s’adapten als productes 
de cada estació, i se centren en els dife-
rents tipus d’alimentació que necessita 
el cos en funció de l’època. 

per participar en qualsevol de les ac-
tivitats proposades, les persones interes-
sades s’han de posar en contacte amb 
l’ajuntament d’altafulla, de manera pre-
sencial, a través del telèfon 977650008, 
o mitjançant un correu electrònic a mri-
ambau@altafulla.altanet.org. • 

 L’hort de la Sínia i l’ajuntament impulsen un projecte de consciència sensorial en contacte amb la natura

el millor del programa, que conser-
vem en fotocòpia de la pepita Ferre-

res: el ball de gralles i, fins i tot, sarda-
nes; les tres representacions de “vida y 
muerte de san Martín” —amb tres Mar-
tins en papers significatius: Martí Inglés, 
acabat de sortir d’alcaldia, com a car-
denal; Martí royo (pare) com a Jesús i 
el futur alcalde Martí Magriñà, d’angelet. 
i també l’homenatge a Jaume Bonachí 
Busquets (Jaumet de la tona) “por su 
brillante actuación en la XiX vuelta ci-
clista a cataluña al cual se hará entrega 
de una magnífica medalla”. L’alcalde era 
l’avi del pepe pijuan. 

però aquella Festa Major del III Año 
de la Victoria per força també obliga 
a esmentar els altafullencs que havi-
en de viure el sant Martí a camps de 

classificació de presoners, com a 
excombatents perdedors: a Logroño, 
Lluís Marquès i el mestre Josep roca 
garcia; a prop de vigo, antoni espina; 
a Lleó, Mariano sordé; a vitòria: anto-
ni Ballesté, antoni torres i andreu Ba-
llesté; a santander: Francesc ramon i 
Josep Farreras; a “estafeta 50”, Josep 
sanromà; a deusto: Josep aragonès i 
eugeni pijuan; a valladolid, Francesc 
Ferré; a santoña, gabriel Fons —amb 
el pare a la presó, com veurem; Manuel 
ramon pros, a Monterrubio. 

Només, a finals de març, havia tornat de 
valladolid el fuster antoni Magriñà. el seu 
sant Martí, d’enyorament. com també els 
de qui, dins el bàndol guanyador també 
eren lluny d’altafulla: el sergent Joan ro-
vira (saragossa), el caporal Joan Blanch 

(Madrid), pere vives Biosca (Figueras), 
JMª Boronat (Los Barrios / cadis). pitjor 
encara la situació dels qui al llarg del 1939 
van ser denunciats, detinguts, empreso-
nats, processats i sentenciats. els absolts 
com ara el regidor enric vallvè (acr), 
Francesc sendra solé, delfí Magriñà ima-
gino que van poder gaudir el sant Martí; 
com, amb causa arxivada: Joan pijuan 
Bargalló i Joan Sendra Miquel —fills del 
cafè de baix i del de la violeta. 

presoners amb condenmes variables, 
per ordre de represàlia: el dr. rodríguez 
(cnt), els regidor Josep salvat pijuan 
(cFr), Josep pijuan Milà (cFr / erc) i 
el seu pare Ferran, JMª Maymó Bosch 
(darrer alcalde republicà), Josep Fons 
roca (cnt), Lluís Maymó Bosch (crF), 
ramon ramon pedrol (cnt), Josep Fer-

ré ramon (ur); el cafeter de la violeta 
Joan sendra solé, Josep Balcells (cnt) 
—avi del carlos—, Manuel ramon pros 
(comitè).

exiliat Lluís punsoda Marquès, l’alcal-
de genuí de la ii república a altafulla, 
com es van acarnissar amb tota la seva 
família: el setembre i per 6 i 9 mesos 
van haver d’estar a la presó la mare i 
la germana, de noms Josepa. el germà 
albert, junt amb el secretari Lluís amill 
van ser els darrers processats, l’octubre 
de 1939. L’altre exiliat salvador rovira 
—germà de Joan— i, per bé que arrelat 
a Bcn com a jutge popular i advocat, 
JMª Boronat. i no oblidem el dol de les 
famílies dels recordats el mes passat. •

fonxo Blanc

El Sant Martí de 1939: amb altafullencs a presó i camps de concentració...
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Repartits en grups de 20 persones, 
el Castell dels Montserrat d’Alta-
fulla ja és visitable per a tothom. 

El passat dissabte 26 d’octubre va do-
nar el tret de sortida a les visites guia-
des que s’hi duen a terme iniciant-les 
en la porta reixada d’accés al Castell i 
que condueixen cap als jardins. De pro-
pietat privada, i gràcies a l’acord entre 

l’Ajuntament, la Direcció General del 
Patrimoni Cultural de la Generalitat i la 
propietat de l’edifici, considerat Bé Cul-
tural d’Interès Nacional, es pot visitar el 
primer dimarts i l’últim dissabte de 
mes. Tot això durant tot l’any, menys 
en Setmana Santa i els mesos de juliol i 
agost, quan la família Suelves passa les 
seves vacances a Altafulla.

El recorregut està fraccionat en 
grups de 20 persones i en determi-
nades zones del castell. La visita dura 
uns 30 minuts. Primer comença pels 
jardins, una zona visible des de l’exte-
rior. Posteriorment, el grup entra a l’in-
terior del castell, on van descobreixen 
el pati d’armes, parts fins ara desco-
negudes. La visita està comentada per 

una guia turística que explica totes les 
particularitats d’aquest edifici de plan-
ta poligonal irregular. Després, el grup 
puja i visita la galeria renaixentista. Per 
accedir al castell d’Altafulla, que data 
del 1059, i que fins ara no es podia 
visitar, cal efectuar una reserva prè-
via a l’Oficina de Turisme, o al telèfon 
977651426. •

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

Primera visita guiada al Castell dels Montserrat
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Marta Camps i Dani alonso reediten el podi com 
a campions absoluts de la 5a Cursa de tardor

La 5a Cursa de Tardor dels Atle-
tes d’Altafulla, que es va celebrar el 

passat 1 de novembre en el marc de 
la Festa Major de Sant Martí, va repetir 
l’èxit de les passades edicions tant en 
l’àmbit organitzatiu com participatiu. A 
més, Marta Camps i Dani Alonso van re-

editar el primer esgraó del podi, com ja 
van fer en l’edició del 2018. L’altafullenca 
i el barceloní, que formen part del mateix 
equip, Barcelona Atletisme, van assolir el 
seu tercer i quart campionat, respectiva-
ment. Marta Camps va acabar la cursa 
en 43 minuts i 9 segons, mentre que 
Dani Alonso la va finalitzar en 36 minuts 
i 50 segons. 

El podi femení el van completar Yo-
landa Bergadà (Athletic Track Tarragona) 
i Laura Teruzzi (Runners Sant Adrià), se-
gona i tercera, respectivament. Quant al 
masculí, Jorge de Andrés (Lliure) va fer 
segon i Juanjo González (Spa i Salut – 
Athletic Track) va fer tercer. El regidor 
d’Esport, Àlex Cañas, va remarcar l’èxit 
de la Cursa de Tardor i el fet de comen-
çar la Festa Major de Sant Martí fent es-
port, al mateix temps que va destacar “la 
força de les entitats” en organitzar es-
deveniments d’aquest tipus. Els respon-
sables de l’organització, com va mani-
festar Jordi Ribé, dels Atletes d’Altafulla, 
es reuniran en els pròxims dies per fer 
balanç de la jornada i posar la primera 
pedra de la sisena edició, que tindrà lloc 
l’1 de novembre de 2020. / Fotos: M.P. 
/ Atletes d’Altafulla •

gerard ribé, distingit en els 
Premis auriga Fvscvs del 

Consell Esportiu del tarragonès

L’altafullenc Gerard Ribé va ser 
un dels protagonistes de la 
cerimònia de l’11a edició dels 

Premis Auriga Fvscvs que atorga cada 
any el Consell Esportiu del Tarragonès 
(CET) i que va tenir lloc al Pavelló Sant 
Jordi de Torredembarra. L’atleta havia 
estat escollit per la regidoria d’Esports 
de l’Ajuntament d’Altafulla, encapçala-
da per Àlex Cañas, qui va ser l’encarre-
gat el passat 4 d’octubre d’entregar-li 
la placa que l’acredita com un dels es-
portistes distingits en l’edició del 2019. 
Gerard Ribé és un dels molts esportis-
tes que practiquen l’atletisme a Alta-
fulla, i una de les joves promeses de 
l’atletisme català. Així ho acrediten els 

resultats que ha obtingut en els últims 
anys.

Entre els seus èxits esportius està la 
segona millor marca juvenil de Catalu-
nya en la prova dels 5.000 metres amb 
la qual va obtenir l’or en el Campionat 
de Catalunya Júnior. Els Premis Auriga 
Fvscvs del CET van néixer amb la volun-
tat de fer un reconeixement al treball i la 
dedicació que realitzen diàriament els 
municipis, centres d’ensenyament i enti-
tats esportives per promocionar l’esport 
en edat escolar. Són els ajuntaments de 
la comarca els que escullen la persona 
o entitat que consideren mereixedors 
d’aquest reconeixement en cada edició. 
/ Foto: CET. •

tot i que el tenis és el seu esport 
de base, l’altafullenca anna Ortiz 

va assolir una de les fites més impor-
tants de la seva carrera esportiva amb 
la consecució del Mundial de pàdel de 
Menors que es va disputar a castelló 

del 14 al 20 d’octubre. un Mundial on 
totes les seleccions van competir amb 
palistes sub14, sub16 i sub18. Ortiz va 
tenir un paper protagonista en la gran 
final contra Argentina, aconseguint 
amb noemí aguilar el punt decisiu en el 
duel de la categoria sub14 contra gui-
llermina Barros i alma córdoba. L’alta-
fullenca i la madrilenya es van imposar 
per 6-0 i 6-2. 

d’altra banda, una setmana des-
prés de proclamar-se campiona del 
món de pàdel, anna Ortiz va aconse-
guir també el campionat de catalunya 
(trofeu generalitat) de dobles mixt en la 
categoria infantil de tennis amb el club 
tennis tarragona. Ortiz va contribuir en 
les semifinals amb el triomf contra Ale-
xia giménez i carla vilagines per 6-0 i 
6-3. En la gran final davant l’amfitrió, el 
ct vic, també va aportar el seu granet 
de sorra guanyant a la parella carlita 
vilà-Jana rovira per un doble 6 a 0. / 
Foto: ramon Ortiz • 

 anna Ortiz, campiona del Món de Pàdel Menors

El trofeu Joan Pijuan acaba amb empat a 
2 entre el CE altafulla i el CE Constantí

Repartiment de 
punts (2-2) en 

el partit del Trofeu 
Joan Pijuan que 
organitza el CE Al-
tafulla en el marc 
de la Festa Major 
de Sant Martí, i que 
va correspondre a 
la jornada 9 de lli-
ga que enfrontava 
als altafullencs i el 
CE Constantí. Na-
talia Sanz, néta de 
l’exalcalde d’Alta-
fulla Joan Pijuan, i 
Clàudia, besnéta, 
van entregar el tro-
feu de campió al capità del CE Constantí, Jonatan Ferreira. / Foto: CE Altafulla •
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Llavors, com d’important va ser la 
pintura en la seva vida?
Un dia, la Luisa em va dir que l’acompanyés 
a fer un curs de pintura. Ens ho vam passar 
tan bé, que va ser en aquest moment quan 
vaig descobrir que l’art m’agradava de ve-
ritat. Em va captivar i em va omplir de vida. 
Ho definiria com una obsessió que em va 
donar molts estímuls positius.

“Ho definiria com una obsessió 
que em va donar molts estímuls 

positius”

Quines tècniques utilitza per pintar?
La pintura acrílica, perquè m’hi sento molt 
còmode, i em permet pintar com vull i ex-
pressar el que sento. 

Com va afectar la discinèsia a la seva 
manera de viure?
La va canviar molt. Per una part sentia que 
jo havia de decantar-me pel camí de la mú-
sica. M’hauria agradat tocar el piano, però 
finalment no vaig fer el pas i vaig provar la 
pintura i l’escriptura. Per a mi va ser una de-
cepció haver de renunciar a la música. 

Quan i per què va decidir traslladar-se a 
Altafulla?
El meu home treballava a l’Hospital Joan 
XXIII. Llavors va fer unes oposicions i va 
aconseguir una plaça permanent. Ell venia 
de Barcelona a Tarragona cada dia, fins que 
vam veure que la situació era insostenible 
per la qualitat de vida que això comportava. 
He de dir que la gent d’Altafulla em va aju-
dar d’una forma indirecta però imprescindi-
ble. Un dia estava fent uns cursos sobre el 
Parkinson a l’Ajuntament, on vaig explicar la 
meva situació i per què parlava com parla-
va, i això em va donar molta seguretat.

Com gairebé tots els artistes de la 
vila, és membre del Cercle Artístic 
d’Altafulla...
Quan Josep Sala el va inaugurar, es va 
implicar molt i això va fer que tots els col-
laboradors estiguéssim il·lusionats amb el 
projecte. Quan va morir, vam començar 
a utilitzar-lo com un punt de trobada que 
encara es manté avui dia. Personalment, el 
Cercle Artístic m’ha servit perquè la gent em 
valori per la meva obra artística. 

Arran del Parkinson, es va veure 
obligada a abandonar el seu estudi i 
traslladar-se a casa. El troba a faltar? 
Sí, perquè era un espai únicament per a mi 
i en el qual no podia entrar ningú. Això em 
permetia treballar d’una forma més egoista i 
potent, sempre des de la humilitat. 

“La gent d’altafulla em va 
ajudar d’una forma indirecta 

però imprescindible”

A banda del dibuix, té altres aficions?
El cinema m’agrada molt (fixa la seva mi-
rada a la col·lecció de pel·lícules que té al 
prestatge). També m’agradaria fer moltes 
altres coses, com teatre o estudiar pintura 
per aprendre noves tècniques de dibuix. 
De fet, tinc prevista una exposició a un dels 
espais culturals del Port de Tarragona, tot i 
que hem de concretar les dates.

Què va passar el 2010?
Vaig participar al documental «AMMA el 
artículo 1 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos», en què parlava de 
com vivia la meva malaltia. Em vaig sotme-
tre a una intervenció quirúrgica per pal·li-
ar-ne els símptomes creixents. Un any més 
tard vaig participar en un altre documental 
(«Ciborgs... muy humanos»), en el qual n’ex-
plicava els beneficis. Va ser molt enriquidor.

“Pintar em va omplir la vida. La 
pintura m’ha ajudat a conviure 

amb tot aquest procés”

I ara fa un any...
Vaig ser una de les protagonistes dels punts 
de llibre “Tarragonines” que edita l’Ajunta-
ment de Tarragona per commemorar el Dia 
Internacional de la Dona. Em va fer molta 
il·lusió. Encara que pateixo el meu Parkin-
son des de fa 27 anys, he tingut molta sort 
perquè he trobat el suport de moltes per-
sones que m’estimen. Era molt jove quan 
em van diagnosticar. La meva àvia deia que 
aquesta malaltia l’havia de patir ella. Va ser 
molt difícil d’acceptar. Pintar em va omplir la 
vida. La pintura m’ha ajudat a conviure amb 
tot aquest procés.

Nascuda a Barcelona el 1957 i 
llicenciada en medicina, Marta Balañá 
Parés s’ha convertit en una de les 
artistes de referència a Altafulla i la 
resta del territori. Tot i portar l’art a la 
sang, va ser el Parkinson el que la va 
conduir al món de la pintura. El dibuix 
és el seu refugi i dibuixar és la millor 
eina per sentir-se valorada. La malaltia 
que pateix des del 1992 l’ha obligat 
a traslladar el seu espai de creació a 
casa, des d’on transmet el seu amor al 
mar i al paper. Té un bloc, martabalana.
blogsopt.com, en què es poden 
trobar les seves exposicions, el seu 
currículum, alguns escrits seus sobre 
la seva malaltia, els motius dels seus 
quadres i moltíssimes fotos de la selva 
obra pictòrica.

L’afició a l’art i a la pintura li ve de 
família? 
Sí, dels meus besavis i del meu pare. En el 
cas del meu pare, feia pintura, fotografia i 
música. Malauradament, va morir jove i no 
en vam poder gaudir junts. Respecte a mi, 
és quelcom que quan neixes, i ho tens a la 
teva família, no en pots prescindir perquè 
significa molt. 

Tot i això, no va ser fins a la seva 
etapa com a professora de Tecnologia 
Sanitària a l’Institut Cal·lípolis quan 
va començar la seva carrera com a 
pintora... 
Sí, tot va ser gràcies a la Luisa, una bona 
amiga que em va animar a endinsar-me en 
aquest món. Quan vaig patir els primers 
símptomes del Parkinson, jo no em sentia 
bé i vaig aprofitar per dedicar-m’hi plena-
ment, perquè fins aquell moment no tenia 
cap voluntat de fer-ho. Les necessitats ar-
tístiques t’omplen, sobretot en moments tan 
difícils com aquest. Marc Pérez

Marta Balañá: 
“Les necessitats 

artístiques t’omplen, 
sobretot en 

moments difícils”



Si penges fotos, vídeos o comentes sobre la Festa Major utilitza el hastag #FMSantMarti2019 i etiqueta’ns a:

Facebook: @ajuntament.altafulla Twitter: @ajaltafulla Instagram: ajuntamentdaltafulla


