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  Pressupostos aprovats i més de 2,3 milions d’euros per a inversions  

El vot favorable del PSC i l’abstenció del regidor no adscrit 
Xavier Rofas ha permès a l’equip de govern de l’EINA – 

ERC aprovar els comptes municipals per a l’exercici 2022 fent 
ús del vot de qualitat del coalcalde Jordi Molinera en segona 
votació. Amb els pressupostos aprovats, eina imprescindible 
per invertir en la millora del municipi, es destinaran més de 2,3 
milions d’euros en el capítol d’inversions que se centraran prin-
cipalment en la remodelació del carrer de Dalt, l’enllumenat a 
la urbanització de Brises del Mar, la renovació de la plaça dels 
Vents de Baix a Mar, la transformació de la plaça Martí Royo del 
centre de la vila, i la renovació del sistema energètic a l’Escola 
La Portalada, entre d’altres millores per a la vila. Segons l’anun-
ci del regidor d’Hisenda, Dani Franquès, gran part d’aquestes 
inversions, més d’1,5 milions d’euros provindran de préstec –
cal recordar que el deute municipal amb entitats financeres és 

de pràcticament zero, cosa que permetria aquest endeutament 
que significaria un 14% del pressupost total, molt per sota del 
75% que permet la llei. 

Això sí, quedaria pendent quantificar el gran projecte de man-
dat, el centre de dia – residència per a la gent gran. Per ara, 
s’està a l’espera de l’estudi de viabilitat que ha de determinar si 
aquest es podria construir a la zona de la Cabana. El que sí que 
es té clar des de l’executiu local és que aquest projecte podria 
ser susceptible de ser finançat en una nova convocatòria de 
subvencions europees dels anomenats fons Next Generation, 
en la qual podrien també incloure un altre projecte, en aquest 
cas, el de la promoció d’habitatge públic protegit. Sigui quina 
sigui la manera de finançar-los, el més important per a tots i 
totes és que els comptes hagin estat aprovats. •

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

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

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

placadelpou@altafulla.cat  
o també entrant al web 

www.altafulla.cat
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El Ple d’Altafulla també va aprovar 
per unanimitat el passat 28 de fe-
brer el Pla d’Igualtat del consis-

tori. Una eina que la coalcaldessa Alba 
Muntadas va qualificar de “necessària”, 
ja que tot ajuntament l’ha de tenir de 
manera obligatòria. La coalcaldessa va 
explicar que en els darrers mandats ja 
s’han impulsat polítiques de gènere i 
accions en aquest sentit, i això significa 
que “ara no es parteix des de zero”. 

Aquest pla, elaborat per l’empresa 
Genera Innovació, contempla un total 
de 21 accions, que es divideixen en nou 
àmbits d’actuació: política d’igualtat 
d’oportunitats, polítiques d’impacte en 
la societat, ús d’un llenguatge i una co-
municació no sexista ni androcèntrica, 
representativitat de gènere, condicions 
laborals, accés, promoció i/o desenvo-
lupament professional, exercici corres-
ponsable dels drets de la vida personal, 
laboral i familiar, adopció de mesures 
de prevenció de la salut i riscos labo-
rals amb perspectiva de gènere, i as-
setjament sexual i assetjament per raó 
de sexe, orientació i/o identitat sexual i 
expressió de gènere. 

Pel que fa al termini d’execució de 
les 21 accions, s’han fixat tres termi-

nis a complir: a curt termini, accions 
que s’han de desenvolupar fins a 31 de 
desembre d’aquest any; a mig termini, 
a realitzar abans del 31 de desembre 
de 2024, i a llarg termini, a 31 de de-
sembre de 2025. Una d’aquestes acci-
ons contempla la formació del personal 
del consistori en la prevenció de violèn-
cies masclistes en entorns d’oci.  

I és que la prevenció de la violència 
masclista continua ocupant bona part 
dels esforços de la regidoria de Políti-
ques de Gènere d’Altafulla i una mostra 
d’això és una jornada de formació 
que va tenir lloc a mitjans de febrer en 
la qual van participar diversos col·lec-
tius de treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament d’Altafulla susceptibles 
de poder actuar en cas que hi hagi risc 
d’un cas de violència masclista, con-
cretament en l’àmbit de l’oci.

Hi van participar agents del cos 
d’agents de la Policia Local, com a re-
ferents de la seguretat a la nostra vila i 
de l’atenció ciutadana, i també mem-
bres de la brigada municipal. Aquests 
últims sovint també són presents en 
entorns d’oci, sobretot festes populars, 
treballant-hi i vetllant per la logística. 
La seva presència, doncs, també és 

important com a agents implicats en 
aquesta prevenció.

Aquesta formació es va dur a terme 
en el marc del conveni entre Generali-
tat i Ajuntament per la redacció i apli-
cació d’un protocol de prevenció de 
violències masclistes en entorns 
d’oci. Un protocol que s’ha realitzat 

partint d’un document similar de l’ad-
ministració catalana i que s’ha adaptat 
a Altafulla. Així mateix, aquest protocol 
també es nodreix de la participació ciu-
tadana amb diferents propostes com 
les aportades per l’alumnat de l’Institut 
d’Altafulla. •

S’aprova el Pla d’Igualtat amb 21 accions a dur a terme fins el 2025

FORMAcIÓ PER AL PERSONAL MUNIcIPAL SOBRE EL PLA D’IGUALTAT

una de les primeres accions a curt termini del Pla 
d’igualtat és la formació en perspectiva de gènere, 
segons àmbit de treball específic, de totes les persones 
treballadores de l’Ajuntament d’Altafulla. Precisament 

aquestes jornades de formació s’iniciaran el dia 9 de 
març, el mateix dia que es presentarà públicament a 
la tarda (18 hores), a la sala de plens, el Pla d’igualtat 
de l’Ajuntament d’Altafulla, que tindrà una vigència de 

quatre anys on se’n farà un seguiment a través de la 
Comissió d’igualtat formada per representants polítics, 
tècnics municipals i delegats sindicals del personal 
funcionari i laboral del consistori. • 

 Breus
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MOcIÓ DE SUPORT AL 8 DE MARÇ
Tots els grups municipals van votar fa-
vorablement a una moció de suport al 
8 de març que va presentar Alterna-
tiva Altafulla en el passat ple celebrat 
el 28 de febrer. La proposta mostra el 
ferm compromís amb l’eradicació de 
les desigualtats entre homes i dones 
incrementant els recursos tècnics i eco-
nòmics pel desenvolupament de políti-
ques de gènere, ampliant el pressupost 
municipal en matèria d’igualtat i garan-
tint les condicions perquè les polítiques 
feministes es prioritzin i es consolidin. 
La moció també destaca l’elaboració 
d’un pla de xoc contra la feminització 
de la pobresa i la destinació de recursos 
per a la inserció laboral de les dones, 
que actuï sobre les causes de la femi-
nització de la pobresa i garanteixi con-
dicions per revertir la precarietat dels 
sectors més altament feminitzats amb 
impuls de mesures de conciliació i pro-
grames d’adaptació al teletreball, així 
com també la incorporació de la visió 

de gènere en els procediments de con-
tractació pública i garantir que aquestes 
recaiguin en empreses o entitats que 
acreditin unes condicions laborals i sa-
larials dignes. 

cONTAcONTES PER LA IGUALTAT 
I UN hOMENATGE A LES SÒcIES 
PREDILEcTES DE L’ATENEU
més enllà dels actes més tradicionals per 
commemorar el 8m, el programa con-
templa enguany un contacontes per la 
igualtat, impulsat pel Consell comarcal 
del Tarragonès el 10 de març, un home-
natge a les veïnes Pepita Farreras, Pa-
quita sendra, maria Porter i Joana Badia, 
com a sòcies predilectes de l’Ateneu, el 
dia 11 i una sortida cultural a la colònia 
Vidal Puig-reig i museu Traginers d’igua-
lada, el dia 16. Finalment, ja el 28 de març 
està previst un taller de creació literària, 
música i reflexió, a càrrec de l’Ateneu de 
dones i amb la col·laboració de l’escola 
de música d’Altafulla i l’escola de Lletres 
de Tarragona. • 

 Breus

La llei estableix la necessitat d’ela-
borar un pla estratègic de sub-
vencions per introduir una con-

nexió entre objectius i efectes que es 
vulguin aconseguir amb la finalitat de 
cobrir les necessitats públiques a tra-
vés de subvencions. Per aquest motiu, 
l’Ajuntament d’Altafulla mitjançant el 
Pla Estratègic de Subvencions (PES) 
2022-2024, es dota d’un instrument 
de gestió que facilita la planificació, 
execució i avaluació de les polítiques 
d’ajudes municipals del mandat. El 
PES va tenir el suport de tots els grups 
municipals representats al Ple.

Aquest recull les bases i les línies 
programàtiques de subvencions de 
concurrència competitiva per a les 
regidories d’Esports i Activitat Física 
(21.500 €), Educació (9.000 €), Joven-

tut (1.000 €), Comerç (24.000 €), Ben-
estar Social (15.000 €) i Medi Ambient 
(2.000 €); així com també les subven-
cions de concessió directa que sumen 
un total de 73.550 €.

En aquest darrer punt, es va incor-
porar a última hora l’augment de la do-
tació econòmica que per a l’Esplai de la 
Gent Gran, on es va doblar la quantia 
de la subvenció que es donava fins ara, 
passant dels 2.500 € de l’any passat 
als 5.000 d’enguany. És un dels acords 
a què es va arribar en les negociaci-
ons amb els diferents grups polítics per 
poder aprovar els comptes generals de 
l’Ajuntament. En aquest cas, a petició 
del regidor no adscrit Xavier Rofas, per 
votar una abstenció en aquests comp-
tes i propiciar-ne l’aprovació final. •

Aproven el pla estratègic de 
subvencions 2022-2024 on es 

dobla l’ajut per a l’Esplai

Els ingressos per la plusvàlua a 
Altafulla cauran un 30%

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

Els pressupostos generals de l’Ajunta-
ment d’Altafulla contemplen una mo-

dificació substancial en una de les fonts 
d’ingressos del consistori com és l’impost 
de la plusvàlua. El ple ordinari de febrer va 
donar llum verda per unanimitat a una 
modificació d’aquest impost per tal que 
el consistori pugui continuar recaptant-lo i 
afegint-lo a la seva bossa d’ingressos ha-
bitual. Amb tot, el que es preveu percebre 
enguany serà una xifra d’un 30% menys 
que no pas el que es recaptava habitual-
ment, com va assenyalar el regidor d’Hi-
senda, Dani Franquès.

En concret, l’impost de la plusvàlua 
s’emmarca en l’anomenada Ordenança 
Fiscal número 4, que grava l’increment 
del valor d’un bé immoble cada vegada 

que hi ha una transmissió de propietat. El 
regidor d’Hisenda va explicar que la modi-
ficació era un tràmit necessari després que 
el Tribunal Constitucional tombés l’impost 
de plusvàlues a mitjans del passat mes 
d’octubre.

Pel que fa a la resta d’ingressos que 
preveu el consistori en aquest any 2022, 
es manté com a font principal (45% del 
total d’ingressos) els impostos directes, 
com la mateixa plusvàlua, o l’IBI, que re-
presenta un 80% d’aquesta recaptació 
impositiva. Així mateix l’Ajuntament perce-
brà diferents subvencions o transferències 
corrents d’altres ens, també taxes, com les 
de les escombraries o els preus públics, 
les subvencions del PAM de la Diputació 
de Tarragona o préstecs a llarg termini. •
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S’aprova un pressupost de 10,7 milions d’euros

El Ple de l’Ajuntament d’Altafu-
lla va aprovar el passat 28 de fe-
brer el Pressupost General per a 

l’any 2022 que consolida una xifra de 
10.787.964,72 €, que creix un 17,97% 
(8.849.442,03 €) respecte al 2021. 

L’equip de govern de L’EINA, en mino-
ria des de finals d’agost de l’any passat, va 
aconseguir, en segona votació, tirar enda-
vant l’aprovació dels comptes per enguany, 
gràcies al vot favorable del PSC, l’absten-
ció del regidor no adscrit Xavier Rofas i al 
vot de qualitat del coalcalde Jordi Molinera, 
que va desfer l’empat en la votació.

Gràcies a això, l’Ajuntament d’Al-
tafulla destinarà aquest any un total de 
2.330.250 milions d’euros del pres-
supost aprovat a inversions on des-
taquen la remodelació del carrer de Dalt 
(700.000 €), l’enllumenat a la urbanització 
de Brises del Mar (400.000 €), la renova-
ció de la plaça dels Vents de Baix a Mar 
(375.000 €), la transformació de la plaça 
Martí Royo del centre de la vila (175.000 

€), i la renovació del sistema energètic a 
l’Escola La Portalada (150.000 €), entre 
d’altres millores per al municipi.

El regidor d’Hisenda, Dani Franquès, 
va agrair el vot favorable de la regidora del 
PSC, Inma Morales, i l’abstenció del regidor 
no adscrit Xavier Rofas, que permetrà que 
“Altafulla compti amb nou pressupost per 
afrontar nous reptes per a la vila”. Rofas 
va vincular la seva votació a no autoritzar 
la instal·lació de més locals de restauració, 
precisament, a la plaça Martí Royo.

L’edil d’Hisenda va remarcar que es 
tracta d’un pressupost “realista, més 
social, inclusiu amb tots els grups muni-
cipals del Ple, que congela els impostos, 
augmenta les bonificacions fiscals per a la 
ciutadania, i que incrementa les partides 
en benestar social i les subvencions a les 
entitats locals”.

Dels més de 2,3 milions d’euros per a 
inversions, un total d’1.562.500 milions 
d’euros provindran de préstec. Tant 
des d’Alternativa Altafulla com des de 

Junts i Ara van criticar aquest fet ja que 
gran part de les inversions siguin finan-
çades amb un crèdit a llarg termini i no 
s’esperi al romanent de tresoreria de l’any 
passat, tot i que des del govern es va afir-
mar que quan arribi el romanent servirà 
per eixugar part del deute públic.

També en el capítol d’inversions, un 
dels projectes del mandat és la del futur 
centre de dia i residència per a la gent 
gran del municipi. Des del govern s’està 
a l’espera de l’estudi de viabilitat que ha 
de determinar si aquest es pot construir a 
la zona de la Cabana. / Foto: A.J. •

Inversions: 2.330.250 €

• Carrer de dalt 30%
• enllumenat Brises del mar 19%
• Plaça dels Vents 16%
• Plaça martí royo 8%
• remodelació energètica 

Escola la Portalada 6% 
• Ampliació Arxiu/Biblioteca 4%
• Altres inversions 2%
• inversions futur - mandat

Pendent de l’estudi arquitectònic: 
Centre de dia – residència Gent 
gran

Distribució de les despeses
DESPESES

S’INcREMENTEN:
recollida de residus urbans
Assessorament tècnic.
Parcs i Jardins
Promoció cultural
Assistència social primària
Polítiques de gènere
informació i promoció turística

QUEDEN IGUAL:
Festes populars i celebracions
Promoció i foment de l’esport
Promoció i gestió d’habitatges

BAIXEN:
Cementiri i serveis funeraris
Administració general d’educació

DESPESES

PERSONAL 45,20%
en una plantilla de més 100 persones, aquesta és 
la principal destinació dels diners.

RECOLLIDA DE RESIDUS 11%
implantació del nou conveni

ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA 3,72%
I AJUTS SOcIALS 
Benestar social, gent gran. subvencions. Promo-
ció habitatge 

BENS CORRENTS I SERVEIS 40%
Promoció cultural, educació, esports, festes, co-
merç, turisme, via pública...

DESPESES cORRENTS 
I SERVEIS

EDUcAcIÓ/
cULTURA

ESPORTS/
FESTES

cOMERÇ/
TURISME

VIA 
PUBLIcA
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A través d’aquesta convocatòria 
s’aproven les bases reguladores 
per a la concessió, en règim de 

concurrència pública competitiva, de les 
subvencions per al pagament del lloguer 
per a persones grans. El termini per pre-
sentar les sol·licituds que atorga el De-
partament d’Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya finalitza el 29 d’abril.

Els ingressos computables per obte-
nir la subvenció, en relació amb la decla-
ració de l’impost de la renda de les per-
sones físiques (IRPF) de l’exercici 2020, 
estan constituïts per l’import resultant 
de la suma dels ingressos de la base 
imposable general (casella 435) i de la 
base imposable de l’estalvi (casella 460), 

menys el saldo net de la casella 420. En 
el cas d’Altafulla, no pot ser superior 
als 550 euros mensuals.

Per a unitats de convivència en què hi 
hagi algun membre amb discapacitat 
i amb el barem de mobilitat favorable 
reconegut pel departament competent, 
s’estableix un límit de l’import màxim de 
lloguer mensual de 900 euros a tot el ter-
ritori de Catalunya.

Les persones interessades s’han de 
posar en contacte amb l’Oficina Muni-
cipal d’habitatge d’Altafulla, a la pla-
ça del Pou, 1; al correu electrònic habi-
tatge@altafulla.cat i al telèfon 669 08 
92 08. Per a més informació podeu con-
sultar l’espai altafulla.cat/habitatge. •

S’obre la convocatòria de les 
subvencions per al pagament 

del lloguer per a persones grans Qualsevol persona de més de 
65 anys d’Altafulla que ho 

desitgi podrà deixar una còpia de 
les claus de casa seva a la Policia 
Local perquè aquestes es puguin 
usar en cas d’emergència. Es 
tracta d’una mesura que perme-
trà que els cossos de seguretat 
actuïn amb més rapidesa en cas 
que es produeixi alguna incidèn-
cia en el domicili de la persona o 
persones afectades.

És el cas, per exemple, d’una 
trucada del programa Bon dia, en què el destinatari de la trucada no contesta al 
telèfon. Aleshores s’activa el protocol per anar a comprovar que aquella persona 
es troba bé i actualment es fa tot anant al seu domicili, trucant a la porta i esperant 
que contesti. si no ho fa, l’última opció és intentar accedir al domicili a la força 
per comprovar si hi ha cap problema. Amb aquesta nova mesura, l’acció forçada 
no seria necessària, segons va subratllar el coalcalde d’Altafulla, Jordi molinera.

molinera va explicar que des del consistori s’han assessorat amb altres mu-
nicipis que ja usen aquest sistema i que ha estat útil en diverses ocasions. És el 
cas d’uns veïns d’un bloc de pisos, a la població d’Arbúcies, que van adonar-se 
d’un incendi en un habitatge on els seus propietaris hi dormien plàcidament sense 
adonar-se’n. L’avís a la policia i l’entrada amb les claus va evitar perdre temps tot 
tirant a terra la porta i es va poder apagar el foc i alertar els inquilins sense més 
conseqüències.

La posada en marxa d’aquest nou servei per a la gent gran es podrà començar 
a fer en les pròximes setmanes, un cop es pugui fer promoció de la proposta i qui 
vulgui s’hi pugui apuntar mitjançant un formulari tenint en compte la llei de protec-
ció de dades. Aquesta mesura ja es va treballar quan l’anterior regidora de Gent 
Gran era inma morales. Les claus que custodiï la policia romandran en un sobre 
precintat amb numeració pròpia i dins un armari tancat amb clau. •

 La Policia Local custodiarà les claus de casa de 
   persones grans en situació de vulnerabilitat

L’Ajuntament d’Altafulla vehicularà la 
solidaritat ciutadana amb Ucraïna

Les conseqüències de la guerra a Ucra-
ïna comencen a ser ja devastadores 

per la població civil. Ara, més enllà de les 
negociacions que es puguin donar en les 
altes esferes, cal atendre a peu de carrer 
la crisi humanitària que s’ha desfermat ar-
ran del conflicte. La solidaritat dels pobles 
veïns és clau per acollir les ucraïneses i 
ucraïnesos que fugen del seu país, però 
també cal unir esforços per fer-los arri-
bar material bàsic de primers auxilis, 
d’higiene, roba i aliments.

Per tot plegat a Altafulla ja hi ha hagut 
persones que han mostrat la seva inqui-
etud per poder fer arribar ajuda al poble 
ucraïnès. Així, l’Ajuntament d’Altafulla ha 
decidit convocar un consell sectorial 
d’Acció Social per vehicular la soli-

daritat dels veïns i organitzar les ac-
cions a desenvolupar en aquest sentit. 

Va ser en la convocatòria organit-
zada pel consistori el passat 1 de març 
en el marc de la campanya del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupa-
ment i la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldes-
ses per la Pau de Catalunya en suport 
a la població d’Ucraïna quan es va 
anunciar aquesta voluntat d’organitzar 
la solidaritat veïnal. Des del consistori 
també s’ha expressat la voluntat que 
Altafulla aculli refugiats si així es creu 
necessari i s’ha posat a disposició de 
la Generalitat per oferir suport logístic 
en el cas que l’alberg ‘casa Gran’ 
s’obri a ucraïnesos desplaçats per la 
guerra. / Foto: A.J. •
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La regidoria de Cultura de l’Ajunta-
ment d’Altafulla té entre mans un in-
forme que ha de permetre posar en 

valor les eres, sínies i pallisses del munici-
pi a través d’una nova distinció. Es tracta 
de la declaració del conjunt d’aquests es-
pais singulars com a Bé Cultural d’Interès 
Local (BCIL). Una condició que permetrà 
dotar d’una major protecció aques-
tes eres i pallisses que, de fet, ja estan 
protegides en el planejament urbanístic 
d’Altafulla, gràcies a la tasca de preser-
vació i conservació que se’n va fer anys 
enrere amb la intervenció dels tècnics, 
dirigits per l’arquitecte municipal Josep 
Maria Roca i els responsables polítics del 
moment.

La regidora de Cultura, Gemma May-
mó, va subratllar aquesta intervenció que 
aleshores va ser clau per preservar uns 
elements comuns en molts municipis, 
però que en la majoria de casos no s’han 
conservat, com sí que ho ha fet Altafulla. 

L’edil de Cultura també va assenyalar que 
aquest serà el primer cop que l’Ajunta-
ment d’Altafulla podrà exercir la potestat 
de declarar un BcIL sense necessitat 
que hagi de ser el consell comarcal 
del Tarragonès qui ho faci com és pre-
ceptiu en cas de municipis petits. El fet 
que Altafulla superi els 5.000 habitants i 
el nou dimensionament de l’Ajuntament 
que aquest fet ha de comportar, permet 
aquesta nova atribució al consistori.

L’informe sobre la declaració com a 
BCIL de les eres, sínies i pallisses d’Al-
tafulla ja ha estat presentat en el consell 
Municipal de cultura amb el vistiplau 
dels assistents. Ara, el pròxim pas serà la 
seva revisió per part de l’equip de govern 
i els diferents grups municipals, portar-ho 
a exposició pública i debatre’l en ple i 
aprovar-lo definitivament per fer efectiva 
aquesta declaració, previ pas de tràmit 
per la Generalitat. La declaració permet 
incloure les eres, sínies i pallisses al ca-

tàleg patrimonial de la Ge-
neralitat i ser susceptibles, 
també, de rebre subvenci-
ons per a la serva preser-
vació.

MONOGRAFIA QUE 
REcOLLIRà TOT ALLÒ QUE ES 
cONEIX DE LA VIL·LA DELS MUNTS
Tot el coneixement que ha generat l’es-
tudi de la Vil·la romana dels Munts d’Al-
tafulla es recollirà en un document que 
permetrà tenir una visió global d’aquest 
jaciment imperial. És una aposta ambici-
osa per part del Museu Nacional Arque-
ològic de Tarragona (MNAT) que servirà 
també com a complement a la planime-
tria conjunta d’aquest espai, les Termes 
de Mar i la Pedrera d’Altafulla. Tres espais 
que pertanyen, de fet, a un mateix jaci-
ment del que se’n podrà tenir una imat-
ge conjunta. Per comptar amb aquesta 
planimetria, però, encara caldrà esperar 

una mica més. Si bé ja se’n van captar 
les imatges amb eines de fotometria es-
pecífiques, ara cal posar en ordre les da-
des obtingudes, cosa que representa una 
feina més complexa.

Amb el que sí es comptarà enguany és 
amb la publicació d’aquest document de 
pes, que no exclou, però, que es continuï 
treballant en la preservació i conserva-
ció del jaciment així com investigant-ne 
molts més detalls, com va assenyalar la 
directora del MNAT, Mònica Borrell. I és 
que també enguany es preveu començar 
a ampliar recorreguts per l’espai per millo-
rar també la comprensió del jaciment per 
part dels visitants. •

Les eres, sínies i pallisses d’Altafulla, seran 
declarades Bé Cultural d’Interès Local

La Biblioteca Martí Magriñà obre el servei de préstec interbibliotecari

L’esperit d’aquest servei és facilitar l’accessibilitat de 
la col·lecció del catàleg col·lectiu de la Xarxa de Bi-

blioteques Públiques de Catalunya, que compta a dia 
d’avui amb més de 400 equipaments bibliotecaris 
(417 biblioteques públiques i 12 bibliobusos).

El Servei Nacional de Préstec Interbibliotecari es 
basa en la cooperació i solidaritat entre les biblioteques 
de Catalunya. Totes les biblioteques que participen en 
aquest sistema de préstec són potencialment al mateix 
temps,  peticionàries i proveïdores de documents per al 
conjunt de les biblioteques participants. 

El Departament de Cultura a través del Servei de Bi-
blioteques facilita aquest servei que permet la connexió 

entre les biblioteques del Sistema de Lectura Pública 
de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya i la Central de 
Préstec i Serveis Especials (CePSE).

cOM FUNcIONA AQUEST SERVEI? 
Si al catàleg Argus o a l’Atena, l’usuari/ària troba un 
llibre que no està a la biblioteca d’Altafulla, pot dema-
nar-lo al personal o reservar-lo a través del seu espai 
virtual perquè arribi a la biblioteca per préstec interbibli-
otecari. Així, es compta amb el fons de tota la Xarxa. 
De la mateixa manera, la biblioteca d’Altafulla també 
dona resposta a les demandes d’altres biblioteques de 
la xarxa. 

Per fer servir el Préstec Interbibliotecari a la Bibliote-
ca d’Altafulla s’ha de tenir el carnet de la biblioteca. 
És un servei gratuït, i els documents tarden de mitjana 
una setmana en arribar. S’envia un avís de recollida al 
correu electrònic associat al carnet quan es rep l’exem-
plar. La durada del préstec és de 30 dies.

La Biblioteca d’Altulla ‘Martí Magriñà’ s’ubica al 
carrer del Vinyet, 1. Els telèfons de contacte són el 
977651176 i el 608589530, i el correu electrònic és 
altafullallegeix@gmail.com. La biblioteca s’obre al 
públic durant l’hivern els matins de dilluns a dijous de 
10:00 a 14:00 hores; i a les tardes, dimarts, dimecres i 
dijous, de 16:00 a 19:00 hores. •
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Imatges del Carnaval 2022 a Altafulla on la gran novetat d’aquesta edició va ser l’estrena de la rua del matí de diumenge acompanyada per un final de festa amb vermut 
‘rumberu’ a la plaça Consolat de Mar. Quatre carrosses i una comparsa, acompanyats de nombrosos grups de disfresses i particulars van omplir els recorreguts de 
dissabte i diumenge on cal destacar la comparsa Jet Set que complia 33 anys de vida. / Fotos: A.J. / Ajuntament / Altafulla Bloc •

CARNAVAL 2022
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Un inici d’any intens
Àlex Cañas Torres # L’esquerra independentista d’Altafulla - esquerra republicana de Catalunya - L’einA-erC

Hem començat aquest 2022 amb molta 
força. Tot i la dificultat d’anar organitzant 
esdeveniments amb els canvis cons-
tants de normatives, fem un balanç po-
sitiu pel que fa a les meves regidories. 
Començàvem amb la cavalcada de reis, 

amb un nou format per donar-hi molta més vistositat a una 
nit tan especial per als més menuts. Seguíem amb la mar-
xa dels Castells del Baix Gaià, on més de 900 participants 
d’arreu ens tornaven a fer confiança en una de les proves 
no competitives de referència del territori. Per acabar amb 
el Carnaval, on hem esperat fins a últim moment per orga-
nitzar-ho, però que tots els grups van esperar amb pacièn-

cia, amb la rua a baix a mar com a novetat. En tots tres 
esdeveniments, amb el suport de les diferents Entitats de 
la vila i que des d’aquí vull agrair. Tot això mentre paral·le-
lament es negociaven els pressupostos d’enguany, que 
finalment hem pogut tirar endavant, incorporant propostes 
dels grups de l’oposició, com així ho demostren els acords 
amb PSC i PDeCAT, i també dels altres grups tot i el seu 
vot negatiu. 

Uns pressupostos, que després d’aquest temps de 
pandèmia, recuperen les inversions. Unes inversions que 
es porten treballant des de fa temps, amb estudis, redac-
cions de projectes, amb participació d’agents implicats… 
on l’objectiu és trobar el consens més gran possible. I això 

no es fa d’avui per demà. Amb l’única finalitat de millo-
rar Altafulla i la seva gent, veurem millores a la plaça dels 
Vents, Martí Royo, l’enllumenat de Brises, carrer de Dalt, 
la remodelació energètica de l’escola La Portalada, entre 
altres. Uns pressupostos més socials, on s’incrementen 
les partides en benestar social i les subvencions a algunes 
Entitats existents i d’altres de nova creació. Tot això per 
seguir amb aquest canvi de governança impulsat el 2019, 
posant al centre la gent i treballant incansablement per fer 
més fàcil la vida a Altafulla. No voldria acabar sense felicitar 
el grup de carnaval de la Jet Set pel seu 30è aniversari 
(que havien de celebrar el 2020) i que desitjo que durin 
molts anys més. •

Al límit
Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla - JxA

El govern d’Altafulla va aconseguir en 
temps de descompte aprovar els pres-
supostos de 2022 en segona votació, 
gràcies al vot de qualitat de l’alcalde, al 
suport de la regidora del PSC-155 i a 
l’abstenció del regidor no adscrit, Xavi-

er Rofas, que ara mateix forma part d’un partit en fase 
d’extinció. Jordi Molinera ha aconseguit salvar una nova 
pilota de partit i que la degradació de la gestió municipal 
no serà tan immediata com el que hagués significat que 
un alcalde reprovat pel ple hagués d’haver de continuar 
governant amb pressupostos prorrogats, però el rescat 
rebut in extremis no estalviarà al govern de nous episodis 
en els quals tornarà a demostrar la seva inoperància. 

Aquesta és la principal raó per la qual Junts va vo-
tar en contra dels pressupostos: no tenim cap confiança 
en què Jordi Molinera i els regidors que l’envolten siguin 
capaços d’aplicar-lo amb eficiència. No és casualitat que 
en aquestes partides de 2022 s’hi trobin les inversions 
més substancials de totes les presentades en el cicle 
d’ERC/Eina: el govern sap que s’acosten eleccions i ha 
de demostrar al maig de 2023 que alguna cosa ha fet. El 
més greu, però, és que els projectes anunciats han de 
ser finançats en la seva major part a través de deute tot 
comprometent els recursos municipals no sols fins l’any 
de la cita amb les urnes sinó també en el proper mandat.

De moment, però, la situació és que totes les inici-
atives fins ara impulsades pel govern Molinera-Munta-

das estan estancades. Ni tan sols s’ha reobert La Vio-
leta cosa que hauria d’haver succeït ja a la tardor del 
2019. La paràlisi també afecta al projecte d’urbanització 
de Safranars que després d’haver fet anar de corcoll als 
propietaris amb suspensions de llicències continua sense 
progressar. La Violeta i Safranars són dos exemples del 
balanç que acabarà presentant l’acció del govern malgrat 
hagi aconseguit superar el tràmit pressupostari: una obra 
nul·la i uns consensos entre els diversos grups socials i 
polítics del municipi destruïts. Junts per Altafulla no pen-
sa ser còmplice d’aquesta regressió i treballa per un can-
vi que solucioni problemes i creï prosperitat. •

Sí al Pressupost i preguntant com a grup del PSC
inma morales navarro # Partit dels socialistes de Catalunya - PsC

El poble d’Altafulla ja té pressupost per 
aquest any 2022. Eina i PSC votant sí i 
Xavi Rofas permetent l’aprovació amb 
la seva abstenció. Esperava més volun-
tat de col·laborar en els tres grups que 

han votat en contra (AA+Junts+Ara). Ha pesat més des-
gastar Eina que afavorir Altafulla. Així ho veig. I en aquest 
camí mai m’hi trobaran. Com tampoc en la negativa a en-
deutar-nos, que sembla la bandera d’AA i Ara. Vam patir 
una llarga austeritat que ens ho va impedir i per això vam 
arribar a deute zero; que no tenia cap mèrit de govern sinó 
d’acatament de la llei.

En les preguntes vaig voler aclarir que el rectangle de 

la Cabana propietat municipal sigui on s’ubicarà la futura 
Residència i Centre de Dia per a la Gent Gran. L’arquitecte 
que elabora l’estudi de viabilitat el troba un espai idoni. AA 
i Xavi Rofas mantenen que el Centre de Dia s’aixequi sobre 
l’Esplai dels Jubilats. I em molesta el rumor que pot anar 
a la nau de la brigada, a l’antiga Plasticel. Em va donar la 
seva paraula Jordi Molinera, perquè forma part del pacte 
de Pressupostos. Per bé que Alba Muntadas manté que 
cal un pla B, el de l’esmentada nau.

Pel que fa a via pública segueixo insistint en l’asfaltat de 
l’aparcament de sota l’era de l’Hospital; se’m va contestar 
que la partida havia anat per culminar el carril bici des de 
la Torre a la part del nostre terme municipal fins el Pontet. 

Espero seure algun dia als tan desitjats bancs al Camí del 
Prat. Faig seguiment de les petites coses que van motivar 
la gran modificació de crèdit, retardada en la seva aprova-
ció definitiva per culpa del bloqueig inicial al Ple.

Preocupada com estic sempre pels qui van ser els 
meus companys de feina, vaig preguntar on havien anat 
a parar els 3.000 € guanyats per la venda de les antigues 
illes de contenidors. Se’m va respondre que tres van ser 
regalats a l’Ajuntament del Catllar i la resta van anar al 
mercat de ferralla. La brigada havia fet treballs durs per 
desmuntar-les i per això vaig demanar una gratificació per 
a ells. Aprovats els pressupostos comença vetllar per a la 
seva aplicació. •

Contra les guerres, feminisme
marisa méndez-Vigo # Alternativa Altafulla – en Comú Guanyem

Mentre escric aquestes línies, empitjora 
la invasió de Rússia a  Ucraïna.  Aquest 
8 de març, no és com un altre qualse-
vol. Ens hem d’interpel·lar sobre que 
significa una guerra, la nostra no és tan 
llunyana, i que significa una guerra per 

a les dones, majoria en la població civil que pateix més 
acarnissadament els estralls de tot conflicte. Perquè parim 
i cuidem i la guerra és l’antítesi, mort i destrucció. Per això 
he triat per a aquest 8 de març una part dels manifestos 
emesos per dues organitzacions feministes, una a Rússia 
i una altra d’àmbit mundial, que expressen allò amb què 
estem en contra com a col·lectiu, el patriarcat, la guerra, i 

allò per què treballem, el diàleg, la negociació, la pau.
“Les Dones de Negre, que treballem per la pau en tots 

els punts de la Terra, exigim canviar l’ordre guerrer patri-
arcal per un altre ordre de pau que escolti els problemes, 
els conflictes i les diferències de tots els pobles. És urgent 
educar per a la pau, el desarmament i la resolució justa i 
pacífica dels conflictes mitjançant el diàleg, el reconeixe-
ment de les altres parts i la negociació. Aquesta hauria 
de ser la tasca de tots els governs del món i de totes les 
institucions educatives, sanitàries i els mitjans de comuni-
cació”.

I el Moviment feminista de ciutadanes russes contra 
la guerra declara. “Com a ciutadanes russes i feministes 

condemnem aquesta guerra. El feminisme com a força 
política no dóna suport a cap guerra. El moviment feminis-
ta a Rússia lluita pels drets dels pobles oprimits i el desen-
volupament d’una societat més justa i igualitària, on no té 
cabuda la violència ni els conflictes armats. La guerra és 
violència, pobresa, desplaçaments forçosos, vides trenca-
des, inseguretat i absència de futur”.

Tant de bo que el pròxim 8 de març, hagin acabat les 
hostilitats i puguem celebrar com cada any el dia de la 
dona treballadora. Si no, realitzarem un gran moviment so-
lidari cap a les dones que sofreixen cada minut l’angoixa i 
el terror de la guerra, de totes les guerres. •
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El per què dels Pressupostos 
natalia sanz Pijuan # Ara Altafulla

En les diferents reunions mantingudes 
amb el Dani Franquès, regidor d’Hi-
senda, les propostes d’Ara Altafulla 
pels pressupostos del 2022 eren vari-
es: poder votar per separat el pressu-
post estructural que fa que el poble 

segueixi funcionant (les partides de cada regidoria, sous i 
increments, subvencions a entitats, etc.), i per un altre, 
les inversions, que fins aquest any no s’havien inclòs mai 
al pressupost. Un altre aspecte que demanàvem era la 
inclusió de l’enllumenat de Brises del Mar (projectat des 
de 2019), i que és tant necessari, la il·luminació del Cas-

tell (ja inclosa a la modificació de crèdit de l’octubre del 
2021 i no executat), també el parc infantil de Brises del 
Mar, recuperar la direcció de pujada del carrer de Dalt i 
revisar els imports que es destinen a estudis de diferents 
regidories. 

Un altre aspecte, i el trencador per a nosaltres, la remo-
delació de la Plaça dels Vents i de la Martí Royo, condició 
que no havien d’anar a crèdit sinó amb el romanent de 
l’any anterior (s’ha d’explicar que són els diners que no 
s’han gastat del pressupost de l’any anterior, en aquest 
cas del 2021). Quan es van elaborar els pressupostos es 
van incloure les partides de la llum de Brises i la del Castell, 

però no el tema de com finançar les obres de remodelació 
de les places. 

Per a nosaltres és molt important no deixar l’ajunta-
ment massa endeutat i molt menys fer-ho amb obres que 
realment poden esperar a fer-se amb mitjans propis i no 
amb crèdits. L’orientació del nostre vot va venir marcat per 
la manca d’acord amb el finançament del pressupost. Fins 
ara, l’Ajuntament d’Altafulla no tenia deute i per les inver-
sions del darrer any de mandat, s’ha de demanar crèdit 
per poder recordar en l’últim any de mandat qui ha estat 
governant. •

El ple de pressupostos, el ple de les incapacitats
Xavier rofas Gasulla # regidor no Adscrit

Aquest febrer hem celebrat el Ple de 
Pressupostos en un context de radicali-
tat absoluta. Certament el mandat està 
carregat de contratemps i sovint obser-
vo una gran incapacitat dels actors per 
fer política i avançar. Altafulla no es pot 

permetre un mandat nul, amb tot per fer. El no pel no, no 
produeix res. Des del PDeCAT hem buscat llum dins de 
tanta foscor. Sempre hem estat un partit de govern i de 
responsabilitat. Hem posat el focus en les persones i en la 
convivència. Alguns partits sense cap suport real, plante-
java una moció de confiança, que hagués evolucionat a 
una moció de censura i que no hagués tingut suports, per 
tant, no s’hagués plantejat cap govern alternatiu, i com a 

conseqüència, s’hagueren aprovat els pressupostos igual-
ment, sense condicions. Nosaltres vàrem pensar en les 
persones i en què aquesta escenificació d’alguns, no que-
dés encara més buida de contingut.

Hem aconseguit un Pla especial per a la plaça Mar-
tí Royo, on fa anys que hi ha problemes de conciliació 
entre la realitat residencial i algunes situacions incíviques 
que danyen la convivència, i és per això que defensem 
en l’acord la regulació del Pla Especial, basat en no donar 
més llicències de les que ja estan concedides al sector 
hostaler, ajustar horaris i dimensió de terrasses, en benefici 
de la convivència. Respectant els locals d’hostaleria exis-
tents. S’ha  millorat la dotació de la subvenció per l’Esplai. 
Tothom se n’omple la boca però només l’ha aconseguit 

el PDeCAT. Només ha quedat una assignatura pendent, 
poder articular un conveni en favor de l’Esplai, que repa-
ri el greuge i les desafortunades ingerències creades en 
aquest mandat, on el govern no ha tingut la mà esquerra 
necessària. 

No pararem de demanar el que ja es va demanar a 
principis de febrer mitjançant un Ple extraordinari envers 
l’Esplai. Referent a les inversions, Plaça del Vents, Mar-
tí Royo i carrer de Dalt (subjecte a una subvenció d’uns 
700.000 €, també són importants per Altafulla). Hi ha 
moltes maneres de veure les coses, i a vegades, s’han 
d’explicar millor. Altafulla està per damunt d’alguns perso-
nalismes i d’alguns que la volen utilitzar de trampolí, sense 
escrúpols, però no se’n surten.•

L’incivisme de la ciutadania

Tenia una carta molt dura preparada sobre l’incivisme dels propietaris de gossos que  por-
ten als seus cans a defecar al “Camí de Cametes”, camí que porta al riu i que nosaltres 
havíem batejat com “el vàter caní d’Altafulla”. Una servidora i dues amigues més recorrem 
els diversos camins a diari i creieu que a vegades és depriment, ens hem trobat de tot, fins 
que per no recollir, hi posen una pedra al damunt. Jo mateixa sempre porto la gosseta però 
mai, mai he deixat un sol excrement a la via pública, sigui carrer, carretera , camí o vial. 

Senyors, pensin que no són els únics que transiten, i és molt desagradable quan s’ha 
de sortejar els excrements en lloc de gaudir de la natura. No costa res recollir i tirar-ho a la 

paperera. Bé, no vull incidir més sobre aquest desagradable assumpte i dedicar aquesta 
carta a felicitar l’Ajuntament. Aquesta setmana passada va ser una gran sorpresa quan, pu-
jant de la platja pel camí de cametes, de cop, vam trobar alguna cosa estranya, no sabíem 
el què? L’Ajuntament havia pres partit i havia enviat la patrulla a fer la neteja del passatge. 
Bravo! Donava gust. A veure quan durarà! Espero que tots hi posin una mica de voluntat 
pel bé del veïnat.

Mercè Blanch adell

Valors perduts

Fa poquet que m’he jubilat. Ara visc a Altafulla, havia vingut de joveneta a banyar-me. 
M’agrada caminar. Acostumo a portar una bossa i un guant per tot el que veig al meu pas a 
terra. Ho recullo i ho tiro a la paperera. S’ha convertit en una moda mal vinguda. Els gossos 
pixant-se i cagant-se per tot arreu: voreres, cantonades, portals. Un dia, al centre mateix 
de la plaça, hi havia una cagarada ben grossa. Sembla que els seus amos se’n riguin a la 
nostra cara. Ja sabeu a qui em refereixo perquè tots tenen un amo. 

Estimada Altafulla, em pregunto on són els valors. Fa molt de temps que s’han perdut. 
Què trist, ben trist. Els marges dels carrers i de la carretera plens de residus, fins i tot, un 

plat de dutxa enmig del camp caminant pel caminet en direcció al Bon Àrea i la resta de 
superfícies comercials. Passejant ho veus tot. Tenim una vida tant còmode amb els nos-
tres grans cotxes... Dóna la sensació com si estiguéssim per sobre de tot. Està ple de mal 
educats... Ja fa molt de temps que estem fent malbé el nostre planeta, i no ens importa. No 
volem reflexionar sobre els nostres propis actes? Què és el que fem malament? Podríem 
començar amb petits bons actes. En bé de la comunitat.

Maria Pagan Pedrero

 Fòrum
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L’oferta de turisme familiar al Baix Gaià convenç Navartur

La primera participació conjunta 
dels municipis de costa del Baix 
Gaià en una fira de turisme a ni-

vell estatal ha estat un èxit, segons 
s’ha constatat des de la regidoria de 
Turisme d’Altafulla, encapçalada pel 
coalcalde Jordi Molinera. Bona mostra 
d’això és la bona afluència de perso-
nes interessades i encuriosides per la 
novetat de la marca Baix Gaià i la seva 
personalitat pròpia dins la gran 
costa Daurada en la fira Navartur, ce-
lebrada a finals de febrer a Pamplona.

Segons Jordi Molinera, tant els 
visitants a títol individual com les em-
preses del sector, han valorat molt 
positivament l’oferta de turisme fami-
liar d’Altafulla i la resta de la comarca, 
diferenciant-la de l’oferta massificada 
de destinacions més conegudes com 
Salou.  La majoria de material promo-
cional de la vila s’ha repartit entre els 
visitants a l’estand del Baix Gaià i tam-
bé els 400 paquets amb activitats 
a realitzar tant a Altafulla com a Tor-
redembarra, Creixell i Roda de Berà. 

De l’ús que en facin o no els qui 
han estat obsequiats amb aquests 
abonaments o paquets promocionals 
es podrà conèixer quin és el retorn d’aquesta acció. De fet, aquesta Setmana Santa 
Altafulla podria acollir els primers turistes que hagin conegut la vila a través de 
Navartur. Igualment, a la fira s’han succeït les trobades de caràcter més professional 

i també converses informals amb la conselleria de Turisme de Navarra. La pròxima 
cita de la costa del Baix Gaià serà a la fira de Bilbao, a principis del mes de maig. 
Després, ja a l’octubre, serà el moment d’anar a Andorra. / Foto: Ajuntament •

Ja estan obertes les preinscripcions per participar com a paradista en el pròxim 
Pleamar Vintage market d’Altafulla, que tindrà lloc els pròxims 16 i 17 d’abril 

al Parc de Voramar. Qui estigui interessat en mostrar-hi les seves creacions i els 
seus productes vintage, pot inscriure’s tot accedint al web del certamen pleamar-
market.com i omplir el formulari. La disponibilitat d’espai fa que el nombre de pa-
rades a instal·lar sigui d’una setantena en funció de les seves dimensions.

els paradistes interessats a prendre part d’aquest mercat i festival de tot el que 
rodeja el món vintage i la nostàlgia de temps passats hauran d’estar especialitzats 
en àmbits com la brocanteria, la venda de discos, llibres i roba vintage o arti-
cles retro així com mobiliari de petit format. des de l’organització del certamen 
es confia que la resposta dels paradistes sigui molt bona, ja que creuen que hi ha 
moltes ganes de recuperar la normalitat en aquest certamen que serà d’accés 
lliure i sense restriccions, a diferència de l’any passat en què calia vetllar per l’afora-
ment i hi havia recorreguts marcats. el responsable de l’Associació Pleamar Vintage 
market d’Altafulla, nico Leo, ha destacat aquesta obertura de l’espai per caminar 
per on es vulgui al llarg i ample del parc de Voramar.

Les parades del Voramar enguany comptaran també amb la companyia de la 
música en directe, que ja no s’ubicarà sobre el parc mateix sinó al seu costat, a 
la plaça del Consolat de mar. L’organització valora positivament aquesta ubicació 
que va ser forçada l’any passat per la pandèmia, però que obre noves possibilitats, 
i millora la logística dels concerts. / Foto: ferran descarrega •

 S’obren les preinscripcions per participar al 
    Pleamar Vintage Market d’Altafulla
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Vuit joves d’arreu d’Europa faran accions de 
protecció i custòdia de la Finca canyadell

ÈXIT ROTUND DE LA cAMPANyA ‘A 
ALTAFULLA REDUïM ELS RESIDUS DE 
BOLQUERS I hIGIENE ÍNTIMA FEMENINA’
La campanya ‘A Altafulla reduïm els residus de 
bolquers i higiene íntima femenina’ ha sigut un èxit 
rotund. Així ho demostren les xifres. s’han sol·licitat 
57 jocs d’higiene íntima quan l’objectiu eren 40, i 
se n’han lliurat un total de 42. Quant als bolquers, 
se n’han sol·licitat 10 i se n’han lliurat un total de 
7. resta pendent el lliurament als nadons que 
neixin al llarg del 2022 fins a completar l’objectiu 
dels 25 jocs. Per la regidora de medi Ambient, 
Alba muntadas, el més important d’aquesta acció 
és que “hem donat a conèixer aquests productes 
encara molt desconeguts pel gran públic”. 

ALTAFULLA ADEQUARà ELS cAMINS PER 
INTEGRAR-LOS EN UNA NOVA XARXA DE VIES 
PúBLIQUES DEL TARRAGONÈS
el Consell comarcal del Tarragonès està presentant 
als ajuntaments de la comarca un estudi sobre els 
diferents camins, majoritàriament rurals, existents 
en cadascun dels municipis i com treure’n més 
profit. es tracta d’una mirada global per permetre 
la creació d’una xarxa que connecti el màxim de 
poblacions veïnes i permeti la connexió entre elles 
per vies públiques segures i ben senyalitzades. i 
en aquesta tasca hi trobem també l’ajuntament 
d’Altafulla, que agafarà el guant del CCT i 
començarà a adequar els seus camins per fer-los 
transitables a peu o en bicicleta per afavorir que 
aquestes vies de comunicació s’usin diàriament 
i contribueixin a reduir la mobilitat tradicional per 
carretera i en vehicle de motor. • 

 Breus

Un total de vuit joves provinents d’Itàlia, els Paï-
sos Baixos, Hongria, França, Ucraïna i Alemanya 
desenvoluparan durant nou mesos diferents acti-

vitats i accions de protecció i custòdia de la Finca Ca-
nyadell d’Altafulla, de la mà del Gepec-EdC i la regidoria 
de Medi Ambient d’acord amb el conveni de custòdia 
signat entre ambdues parts.

La coalcaldessa i responsable de Medi Ambient, 
Alba Muntadas, acompanyada de la responsable del 
grup de voluntariat de Gepec-EdC, Sussana Cuadros, 
els van donar la benvinguda a la finca. Això ha estat pos-
sible gràcies al programa ‘cos Europeu de Solidari-
tat’ (ESc), que permet a les organitzacions sense ànim 
de lucre acollir joves d’entre 18 i 30 anys per col·laborar 
com a part del voluntariat en les seves activitats i acci-
ons.

Amb el finançament i suport del Cos Europeu de So-
lidaritat, els joves poden fer un voluntariat de pràctiques 
en una multitud de camps: educació i formació, ciuta-
dania i participació democràtica, medi i protecció de la 
natura, migració, cultura i molts més.

EL PROJEcTE ‘SENDER DELS RATAPATXETS’ I 
LES ESPÈcIES AUTÒcTONES DEL BOSc 
En el cas de la Finca Canyadell, aquest grup de volunta-
riat, segons va explicar Sussana Cuadros, treballa en el 
seguiment del projecte ‘Sender dels Ratapatxets’, en la 
plantació d’espècies autòctones del bosc mediterrani i 
eliminació de plantes al·lòctones, entre d’altres accions 
que promouen la protecció d’aquest espai verd de la 
Costa Daurada.

La majoria de voluntariat són estudiants de ciències 

ambientals i geografia. És el cas de Davide Messana, 
de 28 anys i provinent de Palermo (Itàlia) que va expres-
sar la satisfacció de participar en aquest programa un 
cop va conèixer “la passió que posa Gepec-EdC, amb 
l’ajuda de l’ajuntament, en la defensa de la naturalesa 
del seu territori, en la consciència que és un tresor per a 
totes les persones que hi viuen”, i va afegir: “En aquests 
nou mesos espero compartir aquesta passió al màxim 
de les meves possibilitats”.

L’acord de l’Ajuntament d’Altafulla i Gepec-EdC per 
la custòdia de la Finca Canyadell ha permès habilitar un 
habitatge per al voluntariat on s’ha convertit en una 
autèntica llar per als nois i les noies que la cuiden amb 
el voluntariat local.

El grup de voluntaris i voluntàries ha crescut respec-
te a l’any passat, quan el GEPEC-EdC va acollir quatre 
joves. Enguany, no només ha augmentat el número sinó 
també en la internacionalitat i varietat d’experiències que 
han viscut i que podran compartir amb els altafullencs i 
les altafullenques. / Foto: A.J. •
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AUTOCARS

Període temporada baixa
(alteracions per la Covid-19)

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

De dilluns a divendres: 09.05h
Dissabtes feines: 10.15h

Diumenges i festius: 18.00h

BCn / AlTAfUllA
Sortida Barcelona:

De dilluns a divendres: 17.20h
Dissabtes feines: 23.05h

Diumenges i festius sense servei

Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

v Transports
Autobusos
 noCturns

Altafulla 
/ tarragona

Divendres, dissabtes 
i vigílies de festius

Al
ta

fu
lla

 -
 T

ar
ra

go
na

Altafulla

Parada 
Centre

Centre
Comercial

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

Tarragona

rambla
Vella

Imperial
tarraco

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

04:58 05:00

Ta
rr

ag
on

a 
- 

Al
ta

fu
lla

Tarragona

Imperial
tarraco

rambla
Vella

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

Altafulla

Centre
Comercial

Parada 
Centre

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

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

reCAPtACIó munICIPAl (Ajunt.) 977 65 61 09

Correus 977 65 18 16

ofICInA D’oCuPACIó 977 65 14 26

PolICIA loCAl
marquès de tamarit, 16

977 65 02 80

GuàrDIA CIVIl 062

mossos D’esQuADrA 112

bombers (tarragona) 085
977 22 00 80
977 54 70 80

AmbulànCIes (centraleta) 977 25 25 25

ConsultorI De sAlut
mainada, 2A

977 65 60 07

urGènCIes CAP torredembarra 977 64 38 01

AIGües D’AltAfullA
(servei 24 hores) 

977 65 16 76
900 19 49 98

emerGènCIes 112

fArmàCIA susAnA DomInGo
les escoles, 3 (poble)

977 65 04 97

fArmàCIA AltAfullA mAr
Plaça dels Vents, 5

977 65 24 20

urGènCIes DentAls CAstellAnI 977 65 14 33

ofICInA De turIsme
Plaça dels Vents, s/n 977 65 14 26

AulA De formACIó AlDArA 
esColA D’ADults 977 65 10 85

esColA lA PortAlADA
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

esColA roQuIssAr 977 65 19 69

Ies AltAfullA 977 65 16 62

llAr D’InfAnts f. blAnCh
mainada, 2b

977 65 60 31

llAr D’InfAnts hort De PAu
Cabana, 2

977 65 21 20

esPlAI De lA Gent GrAn
C. de les bruixes s/n

977 65 21 32

bIblIoteCA munICIPAl
Carrer Vinyet, 1. baixos

977 65 11 76 
608 58 95 30

Centre D’estuDIs D’AltAfullA
escoles, 10

977 65 09 12

Centre obert 977 65 06 90
648 54 62 72

PAVelló PolIesPortIu 977 65 15 71

esColA De músICA (migdies)
De l’hostal, a la Violeta

977 65 20 60

CAsAl lA VIoletA
Carrer de l’hostal, 11

977 65 00 83

Punt D’InformACIó juVenIl
era de l’esteve

977 65 24 68

AlberG juVenIl ‘CAsA GrAn’
Placeta, 12

977 65 07 79
 

PIsCInA munICIPAl 
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

Club mArítIm 977 65 02 63

PArròQuIA s. mArtí 977 65 01 58

estACIó De serVeI 977 65 22 54

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

AltAfullA ràDIo 977 65 29 23

AutoCArs PeneDès 977 66 08 21

InformACIó renfe 902 24 02 02

tAnAtorI De torreDembArrA 900 50 67 12

l’hort De lA sínIA. 
Punt D’InformACIó Del GAIà

655 48 61 15

jutGe De PAu 977 65 20 17

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

ProteCCIó CIVIl 977 65 15 89
648 14 57 56

CàrItAs PArroQuIAl 629 55 79 45

Podeu dipositar les piles als con-
tenidors situats a l’Ajuntament, lli-
breria regal i Paper, estanc Pijuan, 
forn martí ronda, forn martí lle-
vant i electrodomèstics Quixalos

Contenidors de piles

Dilluns i dijous
Altafulla 

Oficina Plaça Martí Royo

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

Torredembarra 
Oficina Carrer Muralla

Serveis Municipals

• SERvEIS SOCIALS · Atenció al públic
 Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
 Educador Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
• BiBlioteca Municipal D’altaFulla
 C. Vinyet, 1. baixos 
 horari d’hivern: de dilluns a dijous de 10 a 14 hores (matins),
 i dimarts, dimecres i dijous de 16 a 19 hores (tardes).
• oFicina De correus (C. Marquès de Tamarit, 16)

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

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

Centre de Salut

AtenCIó Al PúblIC (977 65 60 07):
 De dilluns a divendres (matí): de 8 a 13 h
 Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
PeDIAtrIA I InfermerIA PeDIàtrICA: 
 Dilluns/tarda i dimecres/matí
 Dra. CARME riQuelMe     /     inF. MÍriaM VaDillo
InfermerIA tArDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
horArIs De Consultes
 INF. MiQuel rius: De Dl a DV (matins)
 Dra. estHer Mur: Dl, Dm, Dj i DV (matins) 
    Dimecres a les tardes
 Dra. carolina roBaDo: Dilluns a les tardes 
   Dm, Dx, Dj i DV (matins)
urGènCIes: 
 CAP De torreDembArrA (977 64 38 01)

 De dimarts a divendres: De 09 a 13 h i de 15 a 18 h
Dissabte:  De 10 a 13 h i de 15 a 18 h
Diumenge:  De 09 a 15 h

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

Pol. Ind. ’roques Planes’ - tel: 637262258 i 977645819

Deixalleria de Torredembarra

  FARMÀCIES DE GUÀRDIA

A partir de les 20.30 h, 
consulteu les farmàcies de guàrdia
de torredembarra
A més: www.coft.org/guardies/ext/
Cogul: 977640003 - C/ Antonio roig, 14
Arasa: 977642704 - C/ Verge montserrat, 4
miró: 977640735 - C/ Pere badia, 55
escudé: 977130735 - C/ filadors, 6-8
sant jordi: 977642750 - Av. sant jordi, 19-21
miramar: 977642022 – C/ oreneta, 2

HORARIS:

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

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

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

savinosa, Cala romana, tennis, mediterrani, Platja llarga, mas rabassa, 
el Pont, montsià, osona, la mora, Conca de barbera, blauet, esquirol, 

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

Pl. Imperial 
Tàrraco

Aiguamolls 
del gaià

Aiguamolls 
del gaià

Pl. Imperial 
Tàrraco

Fe
in

er
s

6:20 6:48 7:01 7:36
7:24 7:56 7:44 8:21
8:15 8:50 8:10 8:49
8:55 9:31 9:03 9:41
9:39 10:14 9:43 10:20
10:19 10:54 10:27 11:04
10:59 11:35 11:04 11:43
11:40 12:16 11:47 12:24
12:15 12:52 12:30 13:07
12:55 13:33 13:08 13:46
13:35 14:14 13:45 14:20
14:15 14:52 14:24 15:00
14:57 15:34 15:05 15:40
15:39 16:16 15:46 16:24
16:17 16:53 16:27 17:05
16:59 17:37 17:06 17:44
17:40 18:17 17:48 18:27
18:15 18:51 18:29 19:07
18:55 19:31 19:04 19:40
19:35 20:12 19:44 20:20
20:15 20:51 20:24 20:58
20:55 21:29 21:05 21:38
21:35 22:07 21:45 22:16

D
is

sa
bt

es

7:31 8:04 8:14 8:48
9:20 9:58 10:12 10:49
10:58 11:33 11:50 12:29
12:24 13:00 13:14 13:53
14:00 14:36 14:50 15:25
15:45 16:21 16:35 17:11
17:19 17:56 18:08 18:47
19:10 19:47 19:59 20:35
20:44 21:20 21:30 22:04
22:18 22:50

D
iu

m
en

ge
s 

i f
es

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

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

xarxa d’observadors meteorològics (xom) estACIó D’AltAfullA / serVeI metereolòGIC De CAtAlunYA / hort De lA sínIA (tamarit) Dades del mes de FeBrer

temperatura màxima 22,6 °C dia 21 mitjana mensual temp. màx. 16,9 °C obserVADors: Joan ViVe s, LLuís BruLLas, Jordi CusCó 
Jose p  Muntade s i Jose p  Maria auLe s temperatura mínima -2,5 °C dia 1 mitjana mensual temp. mín. 1,8 °C

Pluja màxima 0,2 mm dia 19 total pluja recollida 0,3 mm www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html

AUTOBUSOS
Per la Covid-19, confirmeu els horaris a 

www.autocarsdelpenedes.com

De dilluns a divendres feiners
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
6:20 6:24 6:40 6:45 7:05 7:10
7:05 7:11 7:30 7:35 7:55 8:00
7:25 7:31 7:40 8:30 8:50 8:55
7:38 7:46 8:05 9:15 9:35 9:40
7:55 8:01 8:20 10:10 10:35 10:40
8:20 8:26 8:45 11:15 11:35 11:40
8:40 8:46 9:05 11:45 12:05 12:10
8:58 9:06 9:25 12:10 12:40 12:45
9:15 9:21 9:40 12:45 13:05 13:10
9:45 9:51 10:00 13:15 13:35 13:40
10:15 10:21 10:40 13:45 14:05 14:10
10:45 10:51 11:10 14:00 14:20 14:25
11:15 11:21 11:40 14:15 14:35 14:40
12:15 12:21 12:40 14:45 15:05 15:10
13:13 13:21 13:40 15:10 15:30 15:35
14:15 14:21 14:40 15:20 15:40 15:45
15:15 15:21 15:40 16:20 16:40 16:45
16:20 16:26 16:45 17:20 17:45 17:50
16:45 16:51 17:10 17:45 18:05 18:10
17:15 17:21 17:40 18:15 18:35 18:40
18:20 18:26 18:45 18:45 19:05 19:10
19:15 19:21 19:40 19:15 19:35 19:40
20:15 20:21 20:40 19:45 20:05 20:10
21:45 21:51 22:10 20:15 20:35 20:40 

21:15 21:35 21:40
22:25 22:45 22:50

Dissabtes feiners
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8:20 8:26 8:47 9:00 9:24 9:30
9:30 9:36 9:57 10:30 10:54 11:00
11:40 11:46 12:07 12:40 13:04 13:10
13:45 13:51 14:12 14:30 14:54 15:00
16:10 16:16 16:37 17:00 17:24 17:30
17:10 17:16 17:37 18:00 18:24 18:30
17:55 18:01 18:22 18:45 19:09 19:15
18:55 19:01 19:22 19:45 20:09 20:15
19:55 20:01 20:22 21:00 21:24 21:30
20:55 21:01 21:22 21:35 21:59 22:05

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

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

• per analítiques al Centre mèdic, dilluns i dijous

• per visites mèdiques

Cal demanar cita prèvia al telèfon:

977 65 11 49
de dilluns a divendres de 9 a 14.00 h amb antelació 

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

Transport per a la gent gran

RENFE
Altf/Tgn Altf/Bcn

7.02 6.02
7.36 7.06
8.34 7.29
9.01 7.34
10.02 7.57
10.31 8.08
11.02 9.02
12.00 9.34
12.26 10.17
12.58 11.05
14.00 11.33
14.32 12.06
15.01 13.06
15.31 13.34
15.59 14.35
16.31 15.03
16.56 15.07
17.00 15.20
18.00 16.37
18.32 17.07
18.59 17.37
19.29 18.07
20.26 18.36
20.58 19.06
21.02 19.29
21.31 20.06
22.01 20.34
22.34 20.41

21.02
21.47
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El ciclisme català tornarà a Altafu-
lla. El pròxim mes de juny, en unes 
dates similars a les del Campionat 

de Catalunya de BTT del 2021, la vila 
acollirà el mateix campionat nacional. 
Aquesta vegada, però, serà la compe-
tició Infantil de XCO que tindrà lloc el 12 
de juny. Així ho van avançar el president 
de la Penya Ciclista Altafulla, Ildefon-
so Cuesta, i el regidor d’Esports, Àlex 
Cañas. Ho farà de la mà del Club Bike 
Park Costa Daurada de Torredembarra 
amb la col·laboració de la Penya Ciclista 
Altafulla. 

L’entitat local, presidida per Ildefonso 

Cuesta no podrà presentar cap ciclista 
segons va assegurar el mateix president. 
La voluntat, però, és arribar a fer-ho en 
el futur, encara que sigui de la mà d’una 
altra entitat com és el Bike Park Costa 
Daurada, amb qui manté les converses 
per crear l’Escola de ciclisme a Al-
tafulla. D’aquesta manera, les compe-
ticions que acolliria Altafulla comptarien 
amb esportistes locals. Cal recordar 
que, gràcies a l’aposta de la regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament, i a la tasca 
del Bike Park Costa Daurada, la vila cada 
any acull alguna competició de ciclisme. 
/ Foto: Arxiu •

Altafulla acollirà el campionat de catalunya de BTT Infantil 

UN TOTAL DE 15 PERSONES ES FORMA EN ATENcIÓ DOMIcILIàRIA I RESTAURAcIÓ AMB càRITAS

un total de 15 persones van començar el passat 1 
de març un curs d’Auxiliar en Atenció domiciliària 
i restauració a Altafulla, organitzat per Càritas 
diocesana de Tarragona amb la col·laboració de 

l’Ajuntament d’Altafulla i Aquamare Group Altafulla 
mar Hotel. el curs té una durada de 190 hores i les 
persones assistents es formaran per accedir a un 
lloc de treball en el servei domèstic desenvolupant 

tasques de neteja, cuina i atenció personal, així com 
en manteniment i feines diverses en la restauració. Les 
classes tenen lloc a l’era de l’esteve. • 

 Breus

Marta Camps, campiona continental en els 1.500 metres F50 Màster a Braga

L’atleta Marta Camps es va coronar 
campiona continental en vèncer el 

passat 26 de febrer en la prova dels 1.500 
metres F50 del Campionat d’Europa Màs-
ter, que va tenir lloc a Braga (Portugal). 
L’altafullenca va creuar la línia de meta en 
4 minuts, 44 segons i 39 centèsimes, i va 
superar la 2a classificada per poc més de 
7 segons.  L’atleta del Barcelona Atletis-
me també va assolir l’altre objectiu amb 
el qual s’havia desplaçat al país veí, mi-
llorar la marca personal. Aquesta fita 
suposa el quart títol europeu de la seva 
carrera, a banda dels dos mundials, que 
també figuren en el seu palmarès. 

Camps també s’havia inscrit en la 
prova dels 800 metres, però finalment 
va retirar la seva candidatura per motius 
laborals. L’altafullenca suma el darrer 
èxit d’aquesta temporada pel que fa a la 
modalitat de Pista Coberta. Prèviament, 
havia obtingut l’or en els 800 metres F50 
del Campionat de Catalunya i en el del 
Campionat d’Espanya, a més de dife-
rents registres de rècord pel que fa a les 
marques personals.

ONA ALONSO SEGUEIX LES SEVES 
PASSES
L’atleta Ona Alonso, filla de Marta Camps 

i Guillermo Alonso, també es va coronar 
com la millor atleta catalana en la pro-
va dels 800 metres del Campionat de 
Catalunya Sub20, que es va celebrar a 
Sabadell. L’altafullenca va completar la 
distància en 2 minuts, 17 segons i 43 
centèsimes, amb només 41 centèsimes 
d’avantatge respecte a la 2a classifica-
da, Júlia Solé (CA Igualada). L’atleta del 
Ria Ferrol arribarà al Campionat d’Espa-
nya Sub20, que tindrà lloc el 12 de març 
a Antequera (Màlaga) com la millor atleta 
catalana de la prova. Lògicament, la di-
ficultat i l’exigència de la cita estatal serà 
major que la de Sabadell. Tot i això, està 

preparada per lluitar per, com a mínim, 
estar en la final dels 800 metres. •



La Contra

Antiga junta dels Diables Petits. / Foto: Jordi Andreu

 El foc, atrau i repel·leix a parts iguals, no? És a 
dir, la visualització del foc, el seu crepitar, el soroll 
de les traques, els petards... Espanta més d’un 
i d’una, però en canvi, també hi ha una atracció 
evident en la majoria de persones...
Per això fem una formació prèvia, és obligatòria per a 
pares i mares, et pot agradar molt veure-ho però quan 
t’hi poses pot ser que descobreixis que no és lo teu, o 
sí. A més, és molt important la implicació dels pares i 
mares, dels familiars. Els menors no poden manipular 
pirotècnia i són els adults els que ho fan. Sense ells, els 
diables petits no poden sortir. Això no és una extraes-
colar o un esplai on deixes la canalla una estona i des-
prés la reculls. Cal implicar-se. I fruit d’això, han sorgit 
grans amistats, han nascut vincles molt grans entre 
veïns i veïnes que potser mai s’haguessin unit. Estem 
molt orgullosos de la socialització que ha generat el 
Grup de Diables Petits d’Altafulla. A més algunes de les 
persones que han format del grup, ni tan sols sabien 
que hi havia seguici ni els grups que el conformen.

“Gràcies als Diables Petits s’ha produït 
una socialització entre famílies, de la 

que estem molt orgullosos”

Dius que hi ha qui no sap de l’existència dels 
grups del seguici però s’apunta als diables?
Sí, hi ha a qui els crida l’atenció el que fan els diables, 
formar-ne part, però desconeixen que a Altafulla hi ha 
un seguici popular, que hi ha més grups i balls tradici-
onals del nostre país. De fet els diables som una porta 
d’entrada al folklore i a la nostra cultura popular.

Tornem per un moment a l’atractiu dels diables, 
què tenen els diables? Què són? Què aporten en 
l’entramat de la cultura popular d’Altafulla?
Respecte a les actuacions, formen part de la repre-
sentació tradicional de la lluita del bé i el mal, present 
en tota expressió de la festa popular catalana. I el més 
important, és un símbol identitari d’Altafulla, junt amb 
l’existència d’altres grups. A molts pobles coneixen 
Altafulla perquè té diables. Com nosaltres també relaci-
onem alguns pobles perquè els seus grups o les seves 
colles han vingut aquí o hi hem anat. El Grup de Dia-
bles ens representa allà on anem. Com, repeteixo, tam-
bé ho és el fet de tenir un o altre grup com bastoners o 
gegants. O castellers, clar!

Tu ets casteller, has estat també cap de colla dels 
Xiquets de Tarragona i fins fa poc, has dirigit el 
GDPA, què és més difícil de fer?
És més difícil ser casteller i dirigir castellers, però en 
essència la idea és la mateixa, vetllar perquè l’activitat, 
sigui fer castells o sigui fer un correfoc, surti bé. S’ha 
de cuidar l’activitat que estàs fent.

I també la responsabilitat de tenir a les teves 
mans, sobretot els més petits... No tenen por les 
famílies de dur les seves criatures a ser diables? 
Fins a quin punt és perillós?
Per sort no hem tingut mai cap ensurt, res més enllà 
d’alguna petita cremada atesa amb la nostra farmacio-
la. Tots els integrants de la colla tenen una assegurança 
personal obligatòria i no l’hem hagut de fer servir mai. 
Com t’he dit, ells no toquen la pirotècnia i són els pares 

qui posen els petards a les forques i qui els treuen un 
cop han petat. Tots van protegits ja sigui els que duen 
la indumentària completa amb casaques i ulleres com 
els acompanyants, que duen mocadors i també poden 
dur ulleres o barrets a més de roba que els protegeix.

 Et demanava pel foc, l’element més important, 
però també molts esperen amb candeletes 
escoltar els versots dels diables, per les 
«ganivetades» que de vegades deixen anar. La 
ironia, l’humor, la irreverència que solen tenir, 
com s’aconsegueix amb els més petits? Són 
conscients del que diuen aquests versots?
Els fan ells! Són les seves inquietuds les que reflectei-
xen els versots, el que els preocupa, coses del seu dia 
a dia, de l’escola o dels problemes que els afecten. 
Nosaltres només els hi donem un cop de mà amb les 
rimes o la musicalitat.

Pel que has explicat, seguiu l’estel·la dels grans 
en el vostre funcionament general però, des del 
Grup de Petits, teniu algun tret diferencial o heu 
modificat algun aspecte de les vostres actuacions 
en aquests 10 anys?
Hem tirat endavant algunes iniciatives que han reper-
cutit en millores de les festes populars a casa nostra. 
Per exemple vam proposar que hi hagués actuació de 
foc la nit de Sant Joan i també acompanyar la comitiva 
fúnebre del Carnestoltes el Dimecres de Cendra, ara 
aquest acte queda més lluït. Igualment, vam impulsar la 
sortida de tot el seguici a la processó de l’11 de setem-
bre. I organitzem el joc del quinto.

Actuació a Baix a Mar. / Foto: Ilde Cuesta

I respecte a les sortides, quines feu, com es 
decideix fer una actuació o una altra? N’hi ha 
hagut alguna especial en aquests anys?
Normalment, són intercanvis, un grup ve a Altafulla i 
després nosaltres anem al seu poble, o a la inversa. 
Recordem amb especial «carinyo» les Santes de Mata-
ró o la nostra participació en el correfoc petit de Santa 
Tecla, va ser brutal. La quantitat de gent que hi havia i 
l’acompanyament del públic. Són dues festes majors 
impressionants, va ser un goig formar-hi part.

“A iniciativa dels GDP hi ha actuació 
de foc la nit de Sant Joan, sortim tot 
el seguici en la processó de l’11 de 

setembre, acompanyem el Carnestoltes 
el Dimecres de cendra i celebrem el 

quinto de Festa Major”

Teniu certa recança per deixar el grup? Com ha 
estat el relleu?
Tot té un principi i un final, l’entitat necessita renovar-se 
i també hi ha un cert cansament personal. Estic con-
tent que el relleu hagi sortit de dins el grup, l’Albert 
[Jansà] i el Dani [Massó] lideren una nova junta amb 
ganes i iniciativa, si haguéssim hagut de pressionar per 
fer aquest relleu, seria mal símptoma. Deixem el GDPA 
en bones mans.

Enguany es compleixen 10 anys des que es 
va crear el Grup de Diables Petits d’Altafulla 
de la mà del Jordi Andreu i la Gemma 
Maymó, a més d’altres companys, que es 
van unir a l’aventura. Una aventura que ja 
s’ha consolidat amb diferents èxits a les 
seves espatlles, algunes iniciatives que 
han donat més dinamisme al conjunt del 
folklore popular a Altafulla, i, perquè no, a la 
interacció social entre diverses famílies de la 
vila. Una dècada després, Andreu deixa de 
liderar la colla amb un relleu voluntari i amb 
la garantia que el GDPA està en mans d’algú 
que coneix bé el grup. 

Fem una mica de memòria, quan es va crear el 
GDPA i, sobretot, per què? Què us va impulsar 
a crear-lo? Trobàveu que potser faltava tenir un 
planter per als grans?
Tant la Gemma com jo érem diables i quan vam tenir 
canalla vam veure que cada cop ens costava més de 
sortir amb la colla i vam decidir que potser als més 
petits també els vindria de gust de prendre-hi part. La 
idea no era tenir una pedrera pels grans sinó passar-ho 
bé. I la veritat és que la resposta de la gent ens va des-
bordar, de seguida vam tenir nens i nenes de 4 a 12 
anys que volien participar. I després de la formació i els 
assajos, ens vam estrenar per Sant Martí del 2012.

Els Diables som un senyal identitari del 
poble d’Altafulla”

He sentit a dir que hi ha llista d’espera per entrar 
al GDPA.
No és ben bé una llista d’espera, però sí que hi ha un 
període determinat per apuntar-se perquè cal passar 
una formació per poder afrontar les diferents actuaci-
ons de la temporada. No pot apuntar-se algú a mitja 
temporada si ja hem iniciat actuacions. Es necessita 
un període d’adaptació i aprenentatge. Quan s’obre 
l’entrada de petits diables aquests fan la formació i 
decideixen si es volen quedar o no. Hi ha qui ho prova 
i, lògicament, pot no agradar-li. Els pares també han de 
fer aquesta formació. Tothom és benvingut als diables 
si en vol formar part, ningú pot dir que no l’hem accep-
tat. Cada any som uns 50-60 nens i nenes. I anem fent 
rotacions, tenim unes 20 casaques, i segons l’actuació 
surten uns o altres, però la resta també venen i ajuden. 
En una actuació s’han de fer més tasques a banda de 
tirar les carretilles!

Jordi Andreu:                   
“Els Diables Petits som una porta 

d’entrada al folklore popular 
d’Altafulla”

Carol Cubota


