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  pensar globalment i actuar localment  

L’Ajuntament d’Altafulla ha presentat aquest mes de gener pas-
sat un ambiciós avantprojecte de remodelació de la façana 

marítima que transformaria l’aspecte de la plaça Consolat de Mar 
emulant la fisonomia del parc de Voramar, entre d’altres actua-
cions, amb l’objectiu d’adaptar-se als canvis climatològics. I és 
que la proposta, redactada pels despatxos d’arquitectura Grau-
casais i Nontropia, parteix de l’anàlisi de les problemàtiques del 
front marítim altafullenc; principalment, la regressió de la platja a 
causa del canvi climàtic, la pèrdua de sorra pels temporals i la 
millora del camí de ronda. El darrer informe de l’IPCC (Grup Inter-
governamental d’Experts contra la Crisi Climàtica) afirma que els 
efectes del canvi climàtic són “irreversibles per als pròxims segles 
o mil·lennis”. Ho afirma en el seu sisè informe d’avaluació, en el 
qual 234 científics de 66 països han analitzat la dinàmica del clima 
del planeta i han definit 5 escenaris possibles. En el més optimista, 
la temperatura mitjana a finals de segle serà 2,7 graus més alta 
respecte als nivells preindustrials, i en el més pessimista pujarà fins 
a 4 graus més. Es calcula que cap al 2100 el nivell del mar haurà 
incrementat entre 28 i 55 centímetres, si s’aconsegueix controlar i 
eliminar les emissions d’efecte hivernacle. 

Però si no aconseguim eliminar aquestes emissions, es calcula que 
el nivell del mar podria pujar fins a 1,8 metres d’alçada, cosa que 
provocaria que moltes zones que ara estan a nivell del mar queda-
rien totalment inundades i cobertes per aquest increment del nivell 
del mar. Amb 2000 anys vista al davant, si se seguís així, estaríem 
parlant d’un increment de més de 20 metres d’aquest nivell, amb 
totes les conseqüències que això acabaria provocant. L’informe 
referma que l’escalfament del planeta és atribuïble inequívocament 
a l’activitat humana, i avisa que l’augment d’1,5 graus arribarà una 
dècada abans del previst anteriorment, el 2040. L’informe consta-
ta que els científics han observat canvis, pràcticament a totes les 
regions del planeta, que no tenen precedents en milers d’anys i 
en alguns casos en centenars de milers d’anys. En aquest sentit, 
l’informe assegura que l’escalfament global està accelerant el cicle 
de l’aigua i, per tant, està provocant pluges més intenses, amb les 
inundacions consegüents. Aquesta acceleració també comportarà 
canvis considerables en els règims de pluges, amb llocs on plourà 
molt més i d’altres on plourà molt menys. Ara més que mai, és el 
moment de pensar globalment i actuar localment —si el que volem 
és llegar un planeta millor per a les nostres futures generacions. •

La “Plaça del Pou” es distribueix a l’Ajuntament, 
Altafulla Ràdio, Consultori Mèdic, Llar d’Infants Hort de 
Pau, Esplai de la Gent Gran, Biblioteca Municipal, Forn 
Nogués, Gelateria La Perla, Forns Martí (Ronda, carrer 
Martí d’Ardenya i barri marítim), Farmàcia Altafulla Mar, 

Pizzeria Solocomo, Bar la Violeta i Centre Cívic de Brises 
del Mar.
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La rehabilitació de l’alberg Casa 
Gran d’Altafulla podria ser una re-
alitat a finals d’aquest any. La Ge-

neralitat de Catalunya té entre mans un 
avantprojecte per restaurar-lo, amb un 
pressupost d’1,5 milions d’euros. Així 
ho va fer saber la directora general de 
Joventut, Núria Ramon, en una visita 
institucional amb el coalcade d’Altafulla, 
Jordi Molinera (a la foto). 

Des de l’Ajuntament creuen neces-
sàries les actuacions tant en la façana 
com a l’interior de l’edifici. De fet, es 
tracta d’un immoble protegit i propietat 
de la Generalitat i originari del segle XVII. 
De moment, però, no hi ha una data fixa 
de quan es podrien començar les obres. 
Jordi Molinera, responsable de la regi-
doria de Joventut, considera impres-
cindible aquesta actuació per continuar 

oferint en aquest espai el servei d’alberg 
amb les màximes garanties i fer una re-
forma que deixi de banda els “pedaços” 
que s’han anat fent fins ara en aquest 
espai.

La rehabilitació de l’edifici contempla 
també les dependències que antigament 
es destinaven a allotjar el director de l’al-
berg i que s’ubiquen annexes en aquest, 
amb accés pel carrer de Sant Martí. Mo-
linera assegura que des del consistori 
ja han sol·licitat donar un ús munici-
pal en aquest espai, especialment per 
destinar-lo a actuacions municipals en 
l’àmbit de joventut.

L’antiga casa del director de l’alberg 

porta ja més de nou anys tancada i en el 
seu interior també s’hi ha de fer una re-
forma significativa per fer-la practicable. 
Igualment, cal adequar-la a l’ús que se li 
vol donar, ja que actualment la seva es-
tructura és la d’una casa convencional, 
amb dues plantes i les dependències ha-
bituals en qualsevol llar. 

Cal tenir en compte que aquest es-
pai s’havia apuntat ara fa poc més d’un 
any com a susceptible d’acollir el cen-
tre Obert d’Atenció a la infància i 
les Famílies, un servei que finalment 
s’ha traslladat a un nou emplaçament, a 
la plaça Martí Royo (a la foto). / Fotos: 
Ajuntament. •

La Generalitat invertirà 1’5 milions d’euros per a la restauració 
de l’Alberg casa Gran
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SUSPENEN LES LLicèNciES URbANíSTiqUES 
ALS mUNTS PER PRESERVAR LA PRimERA LíNiA 
DE mAR
Els vots favorables del govern i d’AA va fer possible 
aprovar la suspensió de l’atorgament de llicències 
urbanístiques en l’àmbit dels Munts per evitar que es 
construeixi en primera línia de mar i preservar així aquesta 
franja litoral. La coalcaldessa Alba Muntadas va explicar 
que els propietaris d’un terreny privat ubicat a primera 
línia de mar, gràcies a una sentència judicial, ara mateix 
podrien començar a edificar-hi. Això toparia amb la línia 
de renaturalització del litoral que estableix el pla director 
del Litoral recentment aprovat per la Generalitat de 
Catalunya. En aquest sentit, es vol negociar l’adquisició 
dels terrenys perquè esdevinguin zona verda i compensar-
ne els propietaris amb una altra extensió de superfície en 
una segona línia. Ara Altafulla i el regidor no adscrit hi van 
votar en contra, mentre que Junts s’hi va abstenir. 

APROVEN UN TRàmiT PER REcUPERAR LA 
TiTULARiTAT DE L’ANTic APARcAmENT DELS 
ciNEmES
El Ple va aprovar per unanimitat la finalització del 

conveni de cessió dels terrenys on s’ubicava l’antic 
aparcament dels cinemes Les Bruixes, a la zona del 
que es coneix tècnicament com pAu 19, o programa 
d’Actuació urbanística, a Via roviano. Aquí el consistori 
tenia el compromís d’urbanitzar la zona, cosa que ja és 
una realitat, a més de treure a licitació la instal·lació 
d’un possible aparcament privat. Amb tot, aquesta 
possibilitat ha estat descartada perquè un estudi de 
viabilitat no la recomana. Així, el consistori ja no té 
obligació de licitar aquest servei perquè seria fallit i 
dona per finalitzat el conveni de cessió dels terrenys 
i ja podrà recuperar-ne la titularitat per destinar-los a 
equipaments públics.

S’APROVA UN iNcREmENT DEL 2% PER AL 
PERSONAL mUNiciPAL
El ple de la Corporació va aprovar per a l’any 2022, amb 
efectes a 1 de gener, un increment lineal de les retribucions 
dels empleats públics al servei de l’Ajuntament d’Altafulla 
del 2% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021, 
en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la 
comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a 
l’antiguitat d’aquest, i sense considerar a tals efectes les 

despeses d’acció social, tal com marca la Llei 22/2021, 
de 28 de desembre, de pressupostos Generals de l’Estat 
per a aquest any. d’altra banda, el ple també va aprovar 
una modificació per criteris tècnics del redactat de 
l’ordenança fiscal número 10, reguladora de la Llicència 
d’obertura d’establiments i activitats.

DUES mOciONS DELS ATEmPTATS DEL 2017 i 
DEL càNON SObRE RESiDUS
El ple va aprovar també dues mocions més presentades 
per Junts per Altafulla. La primera, amb l’objectiu 
d’aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona 
i Cambrils del 17 d’agost del 2017, que va prosperar 
amb els vots a favor de Junts, Alternativa, el regidor no 
adscrit Xavier Rofas i l’EINA. Ara Altafulla s’hi va abstenir 
tot al·legant que es tracta d’un grup estrictament 
municipalista. paral·lelament, també es va aprovar una 
altra moció, en aquest cas en defensa del cànon sobre 
la disposició de residus a Catalunya. López Bofill va 
exposar la necessitat de “blindar la regla davant d’una 
eventual regulació per part de l’Estat espanyol”, que 
significaria “una invasió de les competències de la 
Generalitat”. Tots els grups hi van votar a favor. • 

 breus

L’oposició en bloc, excepte la regi-
dora del PSC, Inma Morales, que 
no va assistir a la sessió plenària 

per motius personals, va tirar endavant 
la reprovació del coalcalde Jordi Moline-
ra en el passat ple municipal celebrat el 
31 de gener, una sessió que va comptar 
amb l’assistència telemàtica del regi-
dor d’Alternativa Altafulla, Francesc Far-
ré, confinat domiciliàriament a causa de 
la Covid-19. 

La moció presentada pel grup majo-
ritari a l’oposició, Alternativa Altafulla, i el 
regidor no adscrit, Xavier Rofas, denun-
cia situacions de menyspreu que s’han 
produït, segons expressen en la propos-
ta, als grups municipals, i per això li van 
demanar la dimissió. Segons l’escrit, les 
intervencions de Molinera són “fora de 
to”, alhora que “s’inventa càrrecs ficti-
cis” i “mira el telèfon mòbil mentre parlen 
els membres de l’oposició” descrivint-lo 
com un “mal educat”. 

La denúncia detalla que Molinera no 
ha rectificat les taxes d’accés a la pisci-
na i al gimnàs malgrat l’existència d’una 
resolució del Síndic de Greuges que les 
considera “discriminatòries”. Igualment, 
Alternativa i Rofas van acusar-lo d’haver 

“amagat” el fet d’haver contret covid 
l’any passat, o que encara no s’hagin 
aprovat els pressupostos del 2022. A 
més a més, l’ús del local de l’Esplai de 
la Gent Gran i la convocatòria d’un ple 
extraordinari per parlar-ne també van ser 
motius que van exposar els grups que 
presentaven la moció. 

Per la seva banda, la regidora d’Ara 
Altafulla, Natalia Sanz, va manifestar que 
en diverses ocasions es va sentir moles-
ta pels comentaris i expressions del seu 
ex soci de govern, Jordi Molinera, i que 
tot i les múltiples ocasions que es van 
donar, ell mai li ha demanat disculpes. 
El regidor de Junts per Altafulla, Hèctor 
López Bofill, va defensar que si el coal-
calde es disculpava pel Ple anul·lat del 
juny del 2019, l’anomenat ple del carti-
pàs, i per una actitud que va considerar 
“reprovable” precisament amb Sanz, ell 
s’abstindria en la votació.

En aquest sentit, Molinera va agafar el 
guant de López Bofill, qui li va demanar 
que es disculpés, per assegurar que si 
havia ferit mai ningú amb la seva actitud 
o les seves accions, li demanava discul-
pes. Al mateix temps va reconèixer que 
no tornaria a convocar un ple tal com es 

va fer amb la sessió de juny del 2019, 
que posteriorment va ser anul·lada per 
sentència judicial, precisament per la 
manera com va ser convocat. El coalcal-
de va assegurar que totes les sessions 
que es convoquin d’ara en endavant 
seran en compliment de la normati-
va independentment de qui pugui o no 
assistir-hi.

La moció per la reprovació de Jordi 
Molinera en el seu càrrec, després d’un 
intens i tens diàleg, va prosperar amb els 

vots a favor del bloc de l’oposició (AA, 
Junts, Ara i el regidor no adscrit), i en 
contra de l’equip de govern de L’EINA, 
que des de mitjans de setembre de l’any 
passat es troba en minoria al Ple. L’apro-
vació d’aquesta moció, però, no tindrà 
cap conseqüència jurídica ni Molinera 
té cap intenció de dimitir. De fet, com ja 
van anunciar els ponents de la moció, 
aquesta tenia un caràcter simbòlic i de 
toc d’atenció cap a la seva persona. / 
Foto: C.C. •

L’oposició reprova Jordi molinera i li demana la dimissió
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Després que el Ple celebrat el pas-
sat 31 de gener ho aprovés amb 
els vots favorables de l’equip 

de govern (L’EINA), Alternativa Altafu-
lla, Junts per Altafulla i el grup munici-
palista Ara Altafulla, amb l’abstenció 
del regidor no adscrit Xavier Rofas, la 
conselleria d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, que lidera el conseller 
Joan Ignasi Elena, ha donat també el 
vistiplau a prestar serveis policials com-
partits entre els ajuntaments d’Altafulla, 
Creixell i Torredembarra. Ho ha fet en 
la Comissió de la Policia de Catalunya, 
l’òrgan col·legiat consultiu superior de 
coordinació entre Mossos d’Esquadra 
i policies locals, que es va celebrar el 
passat 1 de febrer.

L’acord de col·laboració permet 
compartir mitjans, recursos humans i 
materials i que els agents puguin sortir 
del terme municipal. Permet així mateix 
també dispositius preventius conjunts 
i que els municipis es donin suport en 
casos d’emergència. En aquest sentit, 
la directora general d’Administració de 
la Seguretat, Sonia Andolz, va subratllar 
la necessitat de “coordinar-se amb els 
principals actors locals de la seguretat 
pública” per avançar cap a un model 

“descentralitzat, coordinat i proper a la 
ciutadania a tots els nivells, des de l’àm-
bit local al general”.

Segons dades del darrer informe de 
l’any 2020, les 216 policies locals de Ca-

talunya, amb 10.904 efectius, donen co-
bertura al 90,5% de la població. Els seus 
efectius representen, segons les dades, 
el 38,6% de la policia del país, amb 1,41 
efectius de policia local per cada mi-

ler d’habitants i amb la major part de la 
seva activitat concentrada en l’àmbit de 
la seguretat ciutadana (31,4%) i en el de 
trànsit i seguretat viària (21%). / Foto: 
Generalitat de Catalunya. •

interior dona el vistiplau a prestar serveis policials compartits 
entre Altafulla, creixell i Torredembarra

Aigües d’Alta-
fulla ha instal-

lat al passeig de 
Botigues de Mar 
una font d’aigua 
potable que fun-
ciona aprofitant la 
mateixa pressió de 
la xarxa de submi-
nistrament. Amb 
una turbina hidràu-
lica instal·lada a la 
xarxa, es genera 
l’energia necessà-
ria per refrigerar 
l’aigua de la ma-
teixa font que ha 
estat prèviament 
filtrada per al seu 
consum. La font ha 
estat dissenyada per permetre la recollida d’aigua mitjançant qualsevol recipient 
com ara una ampolla. un cop més, la companyia mixta d’aigües posa en marxa 
una acció que s’emmarca dins dels principis de sostenibilitat compromesos amb 
el consistori. / Foto: Aigües d’Altafulla. •

 Aigües d’Altafulla instal·la una font d’aigua 
    refrigerada a botigues de mar

Neteja del sotabosc a l’entorn de 
l’Ermita de Sant Antoni

Els incendis forestals s’apaguen a l’hi-
vern. Amb aquesta premissa, l’Ajun-

tament d’Altafulla ha netejat el sotabosc 
de l’entorn de l’Ermita de Sant Antoni per 
prevenir els focs de l’estiu. L’actuació, duta 
a terme per l’empresa altafullenca Jardins 
9 Estil, ha consistit en el desbrossat del 
sotabosc, eliminant el matollar existent i 

s’han podat les branques seques o que, 
per la seva situació molt propera a la zona 
d’esbarjo de les barbacoes, impedien el 
desenvolupament normal del lleure. Al 
mateix temps, s’han eliminat les branques 
per sota dels tres metres d’alçada, aclarint 
d’aquesta manera la massa boscosa de la 
zona. / Foto: Ajuntament. •
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En aquesta sessió extraordinària 
celebrada el passat 3 de febrer, i 
a petició dels grups de l’oposició 

(AA, Junts per Altafulla, Ara Altafulla i el 
regidor no adscrit), es debatia sobre un 
únic punt a l’ordre del dia: l’ús del local 
ubicat al Camí de les Bruixes, número 
8-10 i que actualment és seu de l’Esplai 
de la Gent Gran. 

Aquesta entitat aplega uns 300 so-
cis, majors de 60 anys, i en les darreres 
setmanes havia mostrat el seu malestar 
pel que consideren un ús indegut del seu 
local. Fruit d’aquest malestar l’oposició 
en bloc va demanar un ple monogràfic 
per parlar sobre la qüestió i ratificar que 
aquest edifici, tal com consta en l’acord 
de cessió de l’immoble a l’Ajuntament, 
sigui usat en exclusiva per a la gent gran 
del municipi.

Així ho va reclamar la regidora a l’opo-
sició d’AA, Montse Castellarnau, qui va 
denunciar, a més, que un grup de perso-

nes alienes a l’Esplai havien fet ús de les 
propietats que l’entitat té al local i fins i tot 
s’havia furtat algun objecte.

Per la seva banda, el regidor no ads-
crit Xavier Rofas, qui va ser regidor de 
Gent Gran en l’anterior mandat, va de-
fensar un altre dels punts de l’acord que 
es va aprovar amb la majoria dels vots 
de la bancada de l’oposició i l’abstenció 
del govern municipal de l’EINA. Rofas 
va reivindicar que l’associació pugui au-
togestionar-se, fer-se càrrec del local i 
comptar amb un pressupost municipal 
per fer-ho.

Des de l’equip de govern es van 
mostrar d’acord amb el gruix de les 
qüestions que es van posar sobre la 
taula en la sessió, però es va insistir en 
el fet que l’ús del local ha de ser per a 
tota la gent gran del municipi, que es 
calcula que són unes 1400 persones, 
pertanyin o no a l’entitat de l’Esplai. 
Amb tot es va anunciar des del govern 

la creació d’un conveni per deixar 
constància escrita de l’ús del local per 
part de l’Esplai. Un ús que, segons van 
defensar, no ha de ser exclusiu només 
per a aquesta entitat, com va assenya-
lar el coalcalde i regidor de Gent Gran, 
Jordi Molinera.

Els acords que contenia l’únic tema 
que es va tractar en el ple del 3 de fe-
brer van ser aprovats amb el vot a fa-
vor de tota l’oposició, excepte del PSC, 
que va excusar la seva presència a la 
sessió, i l’abstenció de l’equip de go-
vern de l’EINA. / Foto: C.C. •

El Ple aprova que l’edifici del Camí de les Bruixes sigui exclusiu 
per a la gent gran d’Altafulla

L’edifici adjacent a les antigues escoles Teresa Manero serà el nou espai de 
l’Arxiu Municipal. Des de l’Ajuntament han vist la necessitat de reorganitzar 

la documentació. Per això, ara han començat les obres d’adequació. Els treballs 
s’efectuaran en dues fases amb un pressupost de 78.145,08 euros. La primera 
finalitzarà en breu i es preveu que a l’estiu les noves instal·lacions ja siguin una rea-
litat, segons ha avançat la regidora de Cultura, Gemma Maymó. La intenció és que 
s’ubiqui l’arxiu amb documentació històrica i possiblement la més consultada per 
part de la ciutadania que acostuma a ser en l’àmbit d’urbanisme. 

A la sala de l’Ajuntament es deixarien els documents administratius i de con-
sulta a professionals tècnics i municipals. En les noves dependències, per tant, es 
reunirà la documentació que hi ha actualment al dipòsit situat a les instal·lacions de 
la Biblioteca Municipal del carrer Vinyet. A l’hora de traslladar els documents prè-
viament es farà una desinfecció per preservar el fons i evitar el seu deteriorament. 
/ Foto: Ajuntament. •

 Altafulla tindrà un nou espai per a l’Arxiu 
municipal aquest estiu
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S’hAbiLiTA UN ESPAi AL wEb mUNiciPAL PER FOmENTAR L’ENERGiA 
D’AUTOcONSUm
L’Ajuntament d’Altafulla ha habilitat un espai al web municipal (www.altafulla.
cat/autoconsum) per fomentar la promoció de les instal·lacions d’autoconsum 
amb energia solar fotovoltaica al municipi. per això, des de l’1 de gener es pot 
optar a una bonificació de l’IBI (Impost de Béns Immobles) d’un 50 % durant 5 
anys, que s’afegeix a la bonificació que ja s’aplicava del 95 % de l’ICIO (Impost 
de Construccions, Instal·lacions i obres), amb la instal·lació d’aquest sistema 
d’autoconsum. A través de l’espai web es facilita informació a totes les persones 
interessades en dur a terme aquest tipus d’instal·lacions d’energia renovable i alhora 
s’informa sobre com tramitar el procediment per a l’autorització administrativa de 
les obres i l’accés a les bonificacions fiscals per a la instal·lació.

méS DE 70.000 EUROS EN SUbVENciONS PER A LES ENTiTATS 
D’ALTAFULLA
L’Ajuntament d’Altafulla ha repartit aquest passat any 2021 un total de 70.558,69 
euros en subvencions per a les entitats del municipi que han justificat degudament 

l’ajuda. d’aquests més de 70.000 euros, un total de 42.697,66 euros corresponen 
a les subvencions nominatives a les entitats que han justificat degudament amb 
factures les despeses que han tingut per desenvolupar la seva activitat; i 27.861,03 
euros corresponen a les ajudes de concurrència competitiva dels quals 18.861,03 
euros han anat destinats a les entitats esportives i esportistes individuals; i 9.000 
euros a les associacions de famílies dels centres educatius de la vila (Institut 
d’Altafulla, Escola La Portalada, Escola El Roquissar, Llar d’Infants Francesc Blanch, 
Llar d’Infants Hort de pau i Escola Municipal de Música).

cURS D’AUxiLiAR POLiVALENT D’ATENció DOmiciLiàRiA i RESTAURAció
El proper 1 de març començarà el curs d’auxiliar polivalent d’atenció domiciliària 
i restauració a Altafulla, que s’allargarà fins el 13 de maig. Es durà a terme de dilluns 
a divendres, de 9:30 a 13 hores. Les inscripcions estaran obertes fins el proper 15 
de febrer i es poden tramitar a través del web www.caritasdtarragona/formacio, 
al telèfon 877 449 866 i al correu electrònic sociolaboral@caritasdtarragona.
cat. El curs té el suport i la col·laboració de l’Ajuntament d’Altafulla i AquaMare 
Group. • 

 breus

La regidoria de Medi Ambient, que 
encapçala la coalcaldessa Alba 
Muntadas, va fer entrega el pas-

sat 24 de gener dels primers lots de 
productes reutilitzables de bolquers 
i d’higiene íntima femenina a dues de 
les 56 famílies que, a dia d’avui, s’han 
adherit al projecte ‘A Altafulla reduïm els 
residus de bolquers i higiene íntima fe-
menina’.

Concretament, es tracta de vuit 
usuàries per al jocs de bolquers reuti-
litzables, valorat en 175 euros cada un; 
i de 48 usuàries per als jocs de produc-
tes reutilitzables d’higiene íntima com 
les copes menstruals i les compreses 
reutilitzables, valorat en 25 € cada lot. 
D’aquestes últimes, 17 corresponen a 
alumnes de l’Institut d’Altafulla.

Alba Muntadas s’ha mostrat ‘molt 
satisfeta’ per la resposta que ha obtin-
gut la campanya i ha fet una crida no-
vament a les famílies que encara no s’hi 

han afegit. De fet, la previsió d’objectius 
per aquest 2022 és de lliurar 20 jocs de 
bolquers —se n’han sol·licitat vuit, i 40 
jocs d’higiene íntima —aquest darrer 
s’ha vist superat notablement en 48 
demandes. Muntadas ha recordat tam-
bé el programa ‘Benvingut nadó’ que fa 
entrega a les famílies amb nous nats, de 
productes reutilitzables d’aquest tipus.

Les usuàries del projecte es com-
prometen a participar en el procés 
de treball per valorar els resultats de 
les accions en un termini d’un any. Com 
ha recordat Muntadas, des de l’Institut, 
també es durà a terme un treball socio-
lògic que es contemplarà en el pla local 
de prevenció de residus. 

Aquest projecte compta amb el su-
port de l’Agència Catalana de Residus i 
s’emmarca dintre del Pla Local de Pre-
venció de Residus, que es va presentar 
en l’anterior Setmana Europea de Pre-
venció de Residus. / Foto: A.J. •

més de 50 famílies participen en el projecte ‘A Altafulla reduïm 
els residus de bolquers i higiene íntima femenina’
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La plaça Consolat de Mar podria tenir en el futur un aspecte 
similar al del parc de Voramar. És un dels objectius que recull 
l’avantprojecte de millora i adaptació al canvi climàtic del front 

marítim d’Altafulla, que es va presentar públicament el passat 15 de 
gener en una visita in situ a la platja, i en audiència pública la sala de 
plens.

La proposta, redactada pels arquitectes Jesús Cardona, Ferran 
Grau i Núria Casais, amb les col·laboracions d’Isabel Vega, en l’àm-
bit del drenatge sostenible; de Pere Fraga, quant a la botànica, i de 
Xisco Roig, pel que fa a les geografies i dinàmiques litorals, parteix 
de l’anàlisi de les problemàtiques de la façana marítima altafullenca, 
especialment, la regressió de la platja a causa del canvi climàtic, la 
pèrdua de sorra pels temporals i la millora del camí de ronda.

L’avantprojecte preveu la naturalització de la plaça Consolat de 
Mar, així com també la reducció de l’amplada del passeig de Boti-
gues de Mar davant del Club Marítim. En aquesta línia, es col·locaran 
paviments permeables que permetran la infiltració de l’aigua de pluja 
en punts com el tram final del carrer Pescadors o els accessos a la 
platja. La iniciativa també preveu moure les terrasses dels bars de la 
sorra, de manera que totes quedin alineades al passeig. 

A l’avantprojecte encara li queda un llarg recorregut administratiu, 
per això l’Ajuntament d’Altafulla no concreta dates. Tot i això, es po-
drien iniciar aviat algunes actuacions a tall de prova pilot en el marc 
del pla de gestió sostenible ‘Altafulla Platja Viva’. La inversió d’aquest 
projecte s’eleva als dos milions d’euros, que es podrien finançar en 
part gràcies als fons europeus Next Generation. 

El document de l’avantprojecte es pot consultar al portal de 
transparència de l’Ajuntament d’Altafulla, a processos participatius 
(https://www.seu-e.cat/ca/web/altafulla/govern-obert-i-transparen-
cia/participacio/processos-participatius-en-tramit).

qUiNA DiAGNOSi EN FA i qUè REcOmANA EL cONSELL 
ASSESSOR PER AL DESENVOLUPAmENT SOSTENibLE 
DE LA GENERALiTAT DE cATALUNyA?

La diagnosi
• 70 municipis costaners de Catalunya (6,7% del territori), acullen el 

43% de la població i una part molt important de l’activitat econò-
mica.

• El 90% dels turistes van allotjar-se en municipis costaners 
(2019).

• El nivell del mar puja a un ritme de 4 mm/any (1 m a finals de 
segle).

• Les platges catalanes perden 0,44 metres transversals a l’any.
• Només un 20% de la costa disposa de suficient espai d’acomoda-

ció per continuar enretirant-se davant de la pujada del nivell del mar.
• L’any 2035 només un 54% de les platges actuals compliran les 

condicions d’amplada necessàries per a proveir serveis de lleure
• 59% de la franja costanera urbanitzada en els seus primers 100 m.
• S’estimen en 75 milions d’€ els danys del Glòria a la costa (2020)
L’elevada congestió, la rigidització artificial del litoral i la retenció 

de sediment al llarg de les conques hidrogràfiques, en un efecte combinat amb la pujada del nivell del mar i canvi de patrons en l’onatge, esdevenen els principals 
elements de degradació i pèrdua d’hàbitats, tant en termes de superfície com de qualitat i resiliència.

Les recomanacions
• Acceleració del procés d’adaptació climàtica: repensar la costa per fer-la més resilient als seus impactes (especialment, la pujada del nivell del mar i la 

intensificació de la freqüència i magnitud dels temporals).
• conservació de la biodiversitat i restauració a gran escala dels ecosistemes litorals i els espais d’alt valor sòcio-ecològic.
• Desrigidització i desurbanització de les zones litorals més antropitzades i exposades als riscos climàtics, per recuperar la dinàmica dels ecosistemes 

litorals en la mesura que es pugui, prioritzant les solucions basades en la natura. •

què recull l’avantprojecte de millora i adaptació al canvi climàtic del front marítim d’Altafulla?

Nova zona verda 
actuant com a bases 
d’infiltració d’aigua

Reproducció de les actuacions a la plaça Consolat de Mar

Visita in situ del passat 15 de gener sobre els treballs que contempla l’avantprojecte. / 
Foto: C.C.
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què recull l’avantprojecte de millora i adaptació al canvi climàtic del front marítim d’Altafulla?

Rocalla com a límit 
natural que facilita la 

sortida de pluvials Estructura 
dunar

Paviment drenant 
d’ús mixt per a via-
nants i trànsit rodat

Reproducció de les actuacions a la plaça Consolat de Mar
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Pressupost 2022
dani franquès Marsal # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra republicana de Catalunya - L’EInA-ErC

Sent el regidor responsable de l’àrea 
d’hisenda, una de les tasques més im-
portants que tinc és la d’aconseguir 
l’equilibri entre els ingressos i les despe-
ses en referència al pressupost munici-
pal, i en aquest punt em trobo. En 

l’aprovació del pressupost no només hi ha l’esmentat 
equilibri entre ingressos i despeses, sinó que també s’hi 
porten les inversions previstes a Altafulla per a aquest any 
2022. 

Algunes tan significatives com la remodelació de dues 
places tan rellevants com són la plaça dels Vents i la plaça 
Martí Royo, així com altres inversions que potser no són 

tan vistoses, però igualment rellevants, com l’ampliació de 
l’arxiu municipal o l’adequació de la sala infantil de la bibli-
oteca, la remodelació energètica de l’escola La Portalada, 
o la inversió en parcs i jardins, com ara el parc de Brises, 
continuar amb els plans de voreres, l’asfaltat de carrers, la 
reparació de la il·luminació de Brises, la renovació de la il-
luminació del castell, la coberta de la Plaça 1 d’octubre, la 
transformació del carrer de Dalt... I seguir fent passos en el 
procés de poder tenir un centre de dia/residència a Altafu-
lla, la inversió més important a Altafulla en molt de temps, 
i que tots els grups municipals compartim. Una inversió 
d’aquesta envergadura, necessita passar per unes fases: 
tenint ja l’estudi de viabilitat econòmica, pròximament tin-

drem l’estudi de viabilitat urbanística, i aquest 2022 s’hau-
ria de poder començar la redacció del projecte.

Ara com ara, el més habitual seria tenir el pressupost 
aprovat. Porto des del mes de desembre negociant-lo 
amb els diferents grups que conformen el plenari, havent 
mantingut diverses reunions. Dels grups que han aportat 
propostes, les he incorporat totes, per tant, això em fa ser 
optimista, i que tindrem el pressupost aprovat pròxima-
ment. Aquesta visió que tinc és fàcil d’explicar: sempre 
he cregut que quan s’està en política municipal s’ha de 
buscar fer millores pel màxim de població, raó per la qual 
no entenc un posicionament contrari, i decidir en clau par-
tidista i de benefici propi. •

Jordi molinera ha de dimitir
Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla - JxA

Tota l’oposició que representa la majo-
ria absoluta del ple i la majoria de ciu-
tadans d’Altafulla han reprovat l’alcal-
de Jordi Molinera i Poblet i li han 
demanat la dimissió. Aquest gest no és 
un estirabot d’un partit polític ni una fri-

volitat és una posició àmpliament compartida que censu-
ra la supèrbia, l’abús, l’arbitrarietat i la manca d’assump-
ció de responsabilitats de la primera autoritat del municipi. 
Des de Junts vam oferir en el ple de discussió de la re-
provació una darrera oportunitat per a que Jordi Molinera 
es disculpés davant de la ciutadania per les seves pulsi-
ons masclistes, per la violació dels drets polítics de l’opo-

sició i per l’incompliment reiterat de les mocions aprova-
des pel consistori. 

No sols no es va disculpar sinó que va insistir en les 
seves justificacions delirants que han estat fins i tot cen-
surades per una sentència judicial. La trajectòria política 
de Jordi Molinera hauria, doncs, d’acabar aquí. La insis-
tència en continuar sols servirà per constatar la manca de 
suports del seu grup polític per governar tot començant 
per la impossibilitat d’aprovar els pressupostos de l’any 
2022. Des de Junts ja vam anunciar que no permetríem 
l’aprovació dels comptes si no es presenta una qüestió 
de confiança que, en l’actual tessitura i sense un canvi de 
rumb, Jordi Molinera també perdrà. 

Tot això no significa que en el futur no hi pugui haver 
una entesa entre Junts per Altafulla i l’Eina-ERC sobretot 
en allò que afecta a la consolidació d’un projecte muni-
cipal totalment compromès amb el procés d’alliberament 
nacional (és simptomàtic, per cert, que l’únic suport amb 
el que eventualment l’Eina encara pugui comptar sigui el 
del PSC-155). Però aquesta entesa, si en algun moment 
hi és, ja no es produirà amb en Jordi Molinera al capda-
vant del govern municipal. Junts no pactarà res substan-
cial per a la governabilitat d’Altafulla amb l’Eina-ERC fins 
que Jordi Molinera compleixi amb el requeriment del ple 
i dimiteixi. •

he pactat els pressupostos d’aquest 2022 per als altafullencs
Inma Morales navarro # partit dels socialistes de Catalunya - psC

Quan vaig haver de marxar del govern 
l’agost de l’any passat ja vaig dir que 
era una renúncia i que per sobre de 
tot seguiria treballant per les millores 
al poble. Era una renúncia, perquè 

perdia el poder fer actuacions en les meves àrees; a 
més, ara m’adono que en algunes d’elles on em posa-
ven traves, ara Eina s’hi posa a tot ritme. Em fa mal, la 
veritat. Però en els acords del Ple, he guanyat en lliber-
tat; per exemple em vaig haver d’empassar la inflexibili-
tat amb un promotor dels Safranars; que ara, torna als 
Munts.

Davant de l’aprovació dels pressupostos el nostre 
grup del PSC ha aplicat el principi que ens guiarà durant 
tota la legislatura. En una negociació amb el govern, 
que presenta els pressupostos, ens hem entès i ho han 
ratificat els meus companys de candidatura. De cara a 
les inversions, que és més on decidim aquelles millores 
del poble, continuarà el camí cap a la Residència de 
Gent Gran i Centre de Dia, amb l’estudi arquitectònic. 
La zona de la Cabana, entre la piscina i el xalet de la 
Creu, ja l’han considerada idònia. Vigilarem el projecte 
final al carrer de Dalt i al de la plaça dels Vents, mante-
nint la mobilitat actual als carrer Llevant – Mestral. Fa-

rem un projecte de rehabilitació del carrer Pescadors. 
Hem pactat també un annex de Via Pública: ja s’ha re-
cuperat l’aparcar al carrer Castellers, i es mantindrà el 
de la plaça de l’Àmfora, al costat de la Vil·la Romana 
dels Munts, que vaig ampliar.

Faré un seguiment constant del compliment d’aquest 
acords. Molt constant. Com ja vaig començar a fer amb la 
regidora d’urbanisme per tal que ben aviat pacti amb els 
promotors el pla parcial de la Cabana. Com ja sabeu, la 
residència és la meva gran il·lusió com a altafullenca i ara 
regidora. •

Sense empatia ni respecte: reprovació
francesc farré Camps # Alternativa Altafulla – En Comú Guanyem

Quan un és alcalde ha de governar pel 
conjunt de la ciutadania amb humilitat, 
generositat i molta empatia, sobretot 
cap a un col·lectiu que demana molta 
comprensió com la gent gran. I quan 
un alcalde es queda amb minoria cal 

molt diàleg i respecte. En només 4 dies el ple d’Altafulla 
ha deixat clar que aquestes no són les qualitats de l’actual 
alcalde que s’ha endut una doble targeta groga per ser un 
mal educat, menysprear a qui no pensi com ell, i incapaç 
de reconèixer cap error. Un alcalde reprovat per majoria 
absoluta i que no sap ser empàtic amb la gent gran que 
omplia el saló de plens. 

És el primer alcalde que qüestiona l’Esplai i tira fum cap a 
l’oposició amb mentides com condicionar un finançament 
adequat de la Gent Gran a l’aprovació dels pressupostos. 
Un xantatge que també s’ha insinuat en algunes entitats 
que han rebut el missatge que les seves subvencions de-
pendran que l’oposició voti els comptes. Així es guanya un 
alcalde la seva reprovació, tira tinta com un calamar per ta-
par les seves vergonyes en lloc de disculpar-se i dimitir. Cal 
saber que si no s’aprovessin els pressupostos, es poden 
prorrogar els actuals i moure partides per garantir neces-
sitats i subvencions. A diferència d’EINA que en l’oposició 
va votar sempre NO als pressupostos, Alternativa ens hem 
anat abstenint fins ara. 

Són uns comptes tècnics, que amb la incapacitat de pre-
visió real, es va modificant durant l’any, com l’expedient 
de mig milió d’euros que es va fer a dos mesos de fina-
litzar l’any. Alternativa donarà suport als Pressupostos si 
s’aposta per la Gent Gran, es planifica un Centre de Dia 
en el seu local, es millora tot l’enllumenat i es redueix la 
despesa energètica, però votarem en contra d’un pressu-
post amb endeutament (a diferència del que es van trobar 
el 2019), amb inversions que van més enllà de 2023 i que 
no ajustin despeses inadmissibles, com el pagament amb 
els impostos de la ciutadania de dos salaris d’alcalde. Una 
mala senyal serà aprovar els números en ple carnaval i dos 
mesos després de començar l’any. •
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continuem sumant 
natalia sanz pijuan # Ara Altafulla

Ara Altafulla segueix fent allò en què 
creu: treballar per Altafulla. El temps 
passa, però l’objectiu continua sent el 
mateix, viure i gaudir del nostre extraor-
dinari poble. En els darrers dies el ple 
municipal s’ha convertit en un pati d’es-

cola, i crec que hem de demanar perdó a la ciutadania. 
Han estat dies de retrets i picabaralles que no condueixen 
enlloc. Des d’Ara Altafulla com sempre apostem per les 
solucions i no pel soroll, volem treballar per què l’equip de 
govern de l’Ajuntament es centri i atengui les necessitats i 

les preocupacions de tots els veïns i veïnes del municipi. 
La nostra agrupació cerca treballar per un poble millor, on 
el veïnat puguem desplegar el nostre projecte vital en lli-
bertat i igualtat d’oportunitats. 

Quan un col·lectiu com la gent gran demana suport a 
tots els regidors, ens toca fer pinya per buscar solucions. 
Els veïns saben que poden comptar amb gent de l’Ara 
Altafulla. Perquè encara que tinguem diferències amb com 
ho està fent el govern Molinera això no ens atura ni ens 
suposa un obstacle per treballar en pro de la ciutadania, 
sinó tot al contrari. Sempre he pensat que ser regidora 

suposa un gran honor i compromís amb els teus veïns, has 
d’esforçar-te pel que creus i no tenir por a arremangar-se. 

Ara Altafulla sempre ha estat, està i estarà al costat 
de la gent. Estimar Altafulla és escoltar i ajudar als seus 
vilatans. El nostre compromís assolit el maig del 2019 
dura fins avui i és més viu que mai. Et necessitem, ara 
no podem llençar la tovallola, junts hem de buscar noves 
fórmules per afrontar els nous reptes de futur i posar en 
marxa la recuperació econòmica, social i emocional del 
municipi. Estem al costat de la gent gran. Estem al costat 
d’Altafulla. •

Obrirem la Violeta versió 2.0
Xavier rofas Gasulla # regidor no Adscrit

Fa unes setmanes, s’anunciava als mit-
jans la imminent obertura del rehabilitat 
casal de la Violeta pels volts de febrer 
del 2022. Però sembla ser que no 
s’obrirà d’acord amb el projecte final 
amb tots els seus atributs i per tant, i 

haurà una versió 3.0, potser en el següent mandat (quines 
paradoxes). De fet, queda pendent després de més de 
dos anys, el tema de la sortida d’emergència projectat, un 
tema capital de seguretat i que donarà la legalitat als usos 
que es volen realitzar a la instal·lació. I sembla ser, pel que 

n’extrec de les explicacions de la regidora Muntadas, d’Ur-
banisme, que s’obrirà (dic jo en una versió 2.0) amb res-
triccions d’aforament, i amb un informe de bombers adap-
tat, amb els atributs del casal devaluats transitòriament, 
amb una sortida d’emergències transitòria (pla b) fins que 
es finalitzi el procediment d’expropiació previst, per poder 
fer la sortida definitiva (dic jo versió 3.0).

A més a més, en el darrer ple de gener 2022, ens van 
dir durant el moment de precs i preguntes dels regidors, 
que havien hagut de punxar les cadires fixes (quina altra 
paradoxa) per poder passar un tràmit d’inspecció per una 

subvenció, de les cadires que acabaran al “Wallapop”. 
Preocupa, que s’intenti obrir la Violeta, en unes circums-
tàncies alterades, amb restriccions d’aforament i un in-
forme de bombers adaptat als infra atributs amb finalitats 
electoralistes, ja que a ningú se li escapa que al 2023 hi 
ha municipals. A més a més de poder haver-se gestionat 
amb més diligència, també s’ha d’obrir amb les màximes 
garanties i ja que estem, buscar una data mes emblemà-
tica per inaugurar aquest espai tan singular i transversal.•

cap gràcia

Des de fa un temps estic subscrit a “El Mundo Today”, 
un digital d’humor que és una paròdia d’un mitja de co-
municació. De forma periòdica rebo un mail amb con-
tingut exclusiu per ser subscriptor. En concret un que 
és una paròdia del diari personal que escriu la Infanta 
Leonor sobre la seva estada a un exclusiu College de 
Gales. El passat 1 de febrer vaig rebre un inquietant mis-
satge al meu mòbil. «Bona tarda, els entorns de Junts i 
els Comuns han creat un perfil a Twitter que es fa pas-
sar pel company Jordi Molinera […] Estan fent-li asset-
jament i us demanem que denuncieu el perfil». Adjunt a 
aquest missatge s’enllaçava el perfil de Twitter. Després 
de recuperar-me del xoc, —imaginant “entorns de Junts 
i els Comuns”, confabulant-se al voltant d’una foguera 
i creant un perfil a Twitter; molt encuriosit, vaig decidir 

entrar al perfil per comprovar quina era la dimensió de tot 
plegat. D’entrada era evident que l’objectiu no era fer-se 
passar per ningú i sí fer un perfil parodia del “company”. 
Un gènere, el de les paròdies, en sí mateix a les xarxes. 
Amb, major o menor encert, aquest perfil parodia tics o 
replica piulades del “company”. 

Assetjament i paròdia són coses ben diferents, que 
res tenen a veure. Escric comèdia des de fa dècades i 
sé diferenciar una cosa de l’altra. Dir, que aquest perfil 
no tenia cap seguidor, zero. La paradoxa de tot plegat 
és que algú confongui parodia amb assetjament, convidi 
al seu entorn a denunciar un perfil amb zero seguidors, 
encetant una operació d’assetjament. Mal favor ens fem, 
tots i totes, si acabem actuant d’aquesta forma inqui-
sitorial. A tots ens costa encaixar que algú es rigui de 

nosaltres i amb això faig l’esforç d’empatitzar amb el 
“company”. Però allò que a un no li fa gràcia, no pot 
desencadenar en una cacera, un aquelarre, ara que es 
parla a tot arreu de bruixes. Bàsicament perquè el que 
aflora amb tot això és una manca de cultura democràtica 
i una estratosfèrica manca de sentit de l’humor. No cal 
recordar els processos judicials que s’han obert per fer 
acudits. Sí, acudits. I la pregunta és: aquí és on volem 
arribar? Perquè això sí que no té cap gràcia. Acabo amb 
una frase del cineasta Fredo Valla: “Ser perseguido no te 
da la razón, perseguir te la quita siempre”.
 

Juan Cruz

Ple d’octubre: torna l’assetjament personal d’AA. Ple de febrer: aprovar Pressupostos

Quan em va tocar parlar em va sortir de dins que, des-
prés de la corrua de desqualificacions tòpiques adreça-
des a Jordi Molinera, ja seríem “amigos para siempre”. 
El mateix que ell es va haver de sentir d’AA m’ho havien 
també dit —i escrit, estant al seu govern. Va ser un ple 
en què els acords van durar menys de mitja hora, supo-
so perquè Francesc Farré participava telemàticament i 
no practicà els seu enrocament dialèctic. Però quin xà-
fec en la moció encapçalada per AA i amb el suport de 
Junts, Xavi Rofes i de Natàlia Sanz Pijuan.

AA treia de l’armari el seu estil quan perden la pro-
pietat de l’Ajuntament. Va ressorgir l’agressivitat —dins 
d’un discurs molt segur— de la de Montse Castellarnau, 
que ja tenia assajada als plens “del públic d’AA” des-
prés de perdre una moció de censura —entre el maig de 
2008 al de 2011. En el passat mandat, l’oposició d’Eina 

tenia un altre to, tot i ser tan explícita com fonamentada 
—projecte de Via Augusta, Violeta, trasllat de biblioteca, 
discriminació del Centre d’Esports. Vaig discrepar quan 
s’hi va fer entrar en joc el contracte amb l’arxivera... Fins 
quan un sector molt nombrós de votants altafullencs do-
naran suport a una AA que si no li balles l’aigua et des-
trossa la reputació personal? Fins quan?

Al Ple s’ha constituït un bloc de 4+1+1+1 disposat 
a convertir la resta de mandat en un desgast d’Eina? 
Desgast per demostrar que són i seran un govern dè-
bil? En dues de les possibles regidories còmplices a dos 
Plens pesen massa els ressentiments: Hèctor L. Bofill, 
pel fracàs com a líder independentista; per la percep-
ció mala experiència al Govern de Natàlia Sanz Pijuan. 
Xavier Rofes, sempre cordial, diria que es rescabalà de 
les seves males vivències el mandat passat. Però, com 

m’agradaria que fes com el PSC: sobirania de criteris per 
negociar acords o no.

La culminació del desgast arribaria si Eina —que ja 
ha pactat amb el PSC— no assolís l’acord o l’abstenció 
d’algun altre regidor. Llavors entrem en “l’escenari Llei-
da”: moció de confiança, moció de censura sense viabi-
litat —Inma Morales i Xavi Rofes ja han expressat que no 
s’hi apunten; tot plegat un període d’hipertensió política 
amb paralització de les actuacions per a la millora del 
benestar públic dels qui som altafullencs. Com vaig de-
manar, pressupostos de reconciliació, on cadascun dels 
5 grups sap que té la receptivitat del regidor d’hisenda 
Dani Franquès.

Fonxo BlanCh

 Fòrum
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L’Ajuntament d’Altafulla i ATEcA reediten l’acord de col·laboració

El regidor de Comerç , Dani Franquès, i el president de l’Associació 
Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla (ATECA), Josep Ma-

ria Lloret, van signar el passat 19 de gener el conveni de col·laboració 
entre ambdues parts. L’acord estableix una subvenció de 3.000 euros 
per fer front a diferents accions comercials que s’impulsaran des 
de l’entitat. Aquesta aportació municipal servirà per finançar algunes 
d’actuacions que van des de l’edició de material gràfic fins a campa-
nyes de dinamització comercial com les que l’entitat desenvolupa per 
les festes de Nadal, entre d’altres. L’Associació Turística d’Empresaris 
i Comerciants d’Altafulla integra a totes les empreses i autònoms del 
municipi amb una clara vocació de servei als seus associats i al muni-
cipi. / Foto: A.J. •

L’Institut fomenta la vocació científica entre l’alumnat amb la URV

L’Institut d’Altafulla ha decidit apostar per fomen-
tar la vocació científica dels seus alumnes a tra-
vés d’una nova proposta de la Universitat Rovira 

i Virgili que permet traslladar una petita part del seu àm-
bit de coneixement a les aules de Secundària. Es trac-
ta del programa ‘Repte Experimenta’, una iniciativa 
que es basa en el mètode d’aprenentatge ‘Learning by 
doing’ o el que és el mateix, aprendre tot fent, realitzant, 
experimentant...

Els alumnes de 1r i 2n d’ESO podran dur a la pràcti-
ca experiments que donen lloc a processos que es do-
nen en la nostra vida quotidiana, entendran perquè ho 
fan i com funcionen. Tot plegat de la mà de diferents 
mentors, tant professionals com professors de la URV, 
concretament del Campus Sescelades i principalment 
relacionats amb la Química i l’Enginyeria Química però 
també amb l’Enologia i les Ciències de l’Educació.

Aquests mentors, científics i investigadors, guiaran 
l’alumnat en el disseny i la realització dels experiments. 
La directora del centre, Belén Jiménez, ha destacat 
que aquest projecte representa una motivació per a 
l’alumnat per tal que vegin atractiva la vessant cien-
tífica.

Jiménez ha remarcat també que el despertar de vo-
cacions científiques és especialment significatiu pel 
que fa a les alumnes, ja que encara hi ha una espe-
cial masculinització en aquest àmbit i cal acabar amb 
aquesta tendència.

Amb la finalitat de despertar vocacions científiques en 
els més petits, els alumnes d’ESO, a més es converti-
ran alhora en professors de l’alumnat de 6è de pri-
mària dels centres adscrits, apropant l’experimentació i 

potenciant la interacció entre l’alumnat i la divulgació de 
les STEM, l’acrònim anglès de Ciència, Tecnologia, En-
ginyeria i Matemàtiques, (Science, Technology, Engine-
ering and Mathematics) entre els més joves. 

El programa Repte Experimenta inclou també un 
format concurs on es desafiarà als alumnes de 2n 

d’ESO a dissenyar i a fer un vídeo d’un experiment amb 
materials casolans. Com a cloenda del programa, en la 
Fira Experimenta, el 10 d’abril, es presentaran 30 ex-
periments seleccionats entre tots els centres adscrits al 
programa i s’atorgaran premis als tres millors equips de 
joves divulgadors científics. / Foto: Institut Altafulla. •

NOVES FiTES PER ATLETES D’ALTAFULLA
L’atleta Marta Camps ha sumat un títol més a les vitrines després de proclamar-
se campiona dels 800 metres f50 en el Campionat de Catalunya Màster en pista 
Coberta, que es va celebrar a Sabadell. A més, l’altafullenca ha establert un nou 
rècord d’Espanya gràcies al temps de 2 minuts, 20 segons i 34 centèsimes. per la 
seva banda, l’atleta Gerard ribé va aconseguir la medalla de bronze amb la selecció 
Catalana en el Campionat d’Espanya de Cros sub 23, que es va disputar a Jaén. 
L’altafullenc, 19è en la classificació general, hi va contribuir com el segon millor 
atleta català de la prova. L’altafullenca ona Alonso va assolir una plaça per disputar 
la prova dels 800 metres en el Campionat d’Espanya sub20 en pista Coberta, que 
tindrà lloc el 12 de març a Antequera. Alonso ho va fer possible després d’aconseguir 
la marca mínima en el control absolut, que es va celebrar a la ciutat vallesana de 
Sabadell. I la veïna de Brises del Mar, Mª José Carabante, va obtenir la 4a plaça en 
el Campionat d’Espanya de Clubs Màster en pista Coberta, celebrat a Madrid, amb 

el playas de Castellón. Hi va participar en dues proves, una de manera individual i 
l’altre en grup.

ESPORTS ATORGA UNS 19.000 EUROS EN SUbVENciONS A ENTiTATS 
ESPORTiVES i ESPORTiSTES
La regidoria d’Esports, que encapçala l’edil Àlex Cañas, ha atorgat un total de 
18.861,03 € en subvencions a entitats esportives i esportistes individuals de 
la vila. Així es va aprovar en la comissió avaluadora de les subvencions, que 
es va celebrar el passat 26 de gener. Aquestes ajudes han anat destinades 
al Centre d’Esports Altafulla (4.271,31€), Club Bàsquet Altafulla (4.120,66€), 
Club Marítim Altafulla (4.102,58€), Atletes Altafulla (2.817,81€) i Penya Ciclista 
Altafulla (2.687,65€). També s’ha repartit un total de 861,03 € a tres esportistes 
del municipi amb un import de subvenció de 350, 284,30 i de 226,70 €, 
respectivament.’. • 
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La calçotada.

Gaudeix d’una calçotada a casa amb productes km zero.
Escull el teu menú:

   Tradicional   ·   Gourmet   ·   Vegetarià

T’apropem una gastronomia de qualitat.
Cuinem cada dia per tu, utilitzant els millors productes.
Gaudeix d’un assessorament personalitzat.
Encarrega els teus plats: pels teus àpats o inclús per a celebracions.

El teu restaurant a casa.
Càtering a domicili i take away.

www.lamartina-altafulla.com
lamartina@granclaustre.com
623 396 106
977 651 557

Carta

Una vintena de famílies d’Altafulla reben ajuts per 
al pagament del lloguer

Un total de 23 famílies d’Altafulla han rebut 
l’ajut per al pagament del lloguer l’any pas-
sat. Segons ha informat l’Oficina Municipal 

d’Habitatge de l’Ajuntament d’Altafulla, servei in-
tegral d’informació i assessorament que posa a 
l’abast de la ciutadania tot tipus d’ajuda en matèria 
d’habitatge, 23 de les 32 famílies que van sol·li-
citar aquesta ajuda entre el 27 d’abril i l’11 de juny 
de 2021 han rebut la subvenció.

La resta, 9 expedients en total, han estat de-
sestimats per incomplir els requisits per a la sub-
venció, o bé, per tenir deutes amb la Hisenda Pú-
blica. D’altra banda, s’hi van presentar també tres 
sol·licituds més que, en correspondre a famílies 
que són arrendatàries d’un Habitatge de Protecció 
Oficial, no es podien a aplegar a aquestes subven-
cions en règim de concurrència competitiva, sinó 
que ho havien de sol·licitar com a ajut implícit a 
l’Agència Catalana d’Habitatge.

Aquestes subvencions per al pagament del llo-
guer, en règim de concurrència competitiva, per-
meten facilitar l’accés i la permanència en un ha-
bitatge en règim de lloguer a sectors de població 
en risc d’exclusió social. El límit màxim de sub-
venció se situa en els 200 euros mensuals (2.400 
€ anuals) i un mínim de 20 € per habitatge. / Foto: 
Arxiu. •

EL cENTRE D’ESTUDiS 
D’ALTAFULLA FA UNA cRiDA PER 
REcOPiLAR ObRES DE JOAN 
ANTON bALcELLS
El pintor Joan Anton Balcells Gatell 
va pintar profusament Altafulla les 
dècades de 1970-80 i 90. Ara, gairebé 
vint anys després de la seva mort, el 
Centre d’Estudis li dedicarà un llibre 
en el marc de la col·lecció ‘Gent de 
bulla’. per això, fan una crida a la 
població per recopilar obra seva i 

demanen que tothom que en tingui 
es posi en contacte amb l’entitat per 
correu electrònic (cestudis@tinet.org), 
al local social (antigues escoles Teresa 
Manero, els dimecres de 17 a 19h) o bé 
per WhatsApp (669 828 742). 

cOmENcEN ELS TALLERS DE 
L’AULA UNiVERSiTàRiA PER A LA 
GENT GRAN
El passat 25 de gener es van iniciar 
els tallers de l’Aula universitària per a 

la Gent Gran de la mà de la universitat 
rovira i Virgili i l’Ajuntament d’Altafulla. 
La primera sessió va anar a càrrec d’Eva 
Benet, diplomada en nutrició i dietètica 
i va oferir l’activitat ‘Com podem millorar 
la nostra cuina’. La propera sessió es 
desenvoluparà el 22 de febrer, a l’Esplai, 
el professor dr. domènec pascual, amb 
el taller ‘prediccions que van canviar la 
història’. Podeu reservar la vostra plaça 
trucant o enviant un whatsapp al telèfon 
689 72 49 07.

cRiDA DELS cASTELLERS 
D’ALTAFULLA PER cELEbRAR EL 
SEU 50è ANiVERSARi EL 2023
Els Castellers d’Altafulla celebren el 
50è aniversari de la colla el pròxim any 
2023. per aquest motiu, volen ampliar 
l’arxiu de la colla i han habilitat aquest 
correu electrònic (castellersaltafulla50@
gmail.com) per a què la ciutadania 
els faci arribar material digital, divers i 
objectes relacionats amb l’entitat per 
celebrar l’efemèride. • 
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La Marxa Castells del Baix Gaià va 
tornar a esdevenir un èxit en majús-
cules per a tot el territori. Un miler 

de participants vinguts d’arreu de Cata-
lunya van completar les tres distàncies 

de 17, 26 i 33’5 quilòmetres amb les mo-
dalitats de trail i treking. Una botifarrada 
els esperava al Parc del Comunidor per 
recuperar forces després de gaudir d’un 
recorregut pels camins i senders que 

conduïen cap a les fortificacions dels 
Castells de Tamarit, El Catllar, La Riera 
(Castellot), Ferran i Altafulla, tenint com 
a eix vertebrador la llera del riu Gaià. La 
regidoria d’Esports, que encapçala l’edil 

Àlex Cañas, en feia una valoració molt 
positiva i amb ganes de començar a tre-
ballar per a l’onzena edició, amb la direc-
ció tècnica d’Sport Limit Group. / Fotos: 
Juanan Fernández / Ajuntament. •

Un miler de persones completen la 10a marxa castells del baix Gaià

EL 25 DE FEbRER, cALÇOTADA A L’ESPLAi DE LA GENT GRAN

L’Esplai de la Gent Gran d’Altafulla celebrarà el pròxim 
25 de febrer la tradicional calçotada de l’entitat, que 
estarà amenitzada pel músic Enric Vidal. per a més 
informació sobre la calçotada cal posar-se en contacte 

amb l’Esplai, a la seu de l’entitat, al carrer Camí de 
les Bruixes. L’associació va celebrar el passat 20 de 
gener una assemblea general extraordinària per a la 
incorporació de nous membres de la junta encapçala 

per Joan Maria Vidal, agraint als membres sortints tota 
la seva dedicació prestada fins ara, i desitjant als nous 
molts encerts en les tasques a desenvolupar a partir 
d’ara. • 
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