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  Les xarxes socials: el lloc perfecte per fer mal segons els experts  

En paraules de Sílvia Martínez, directora del màster universitari 
de Social Media: Gestió i Estratègia de la UOC i investigadora 

del grup GAME-CNM, les xarxes socials han afavorit un perfil 
psicològic que ha trobat en aquest entorn digital el lloc perfecte 
per fer mal i, així, sentir-se més fort. Com si es tractés d’un qua-
drilàter de boxa, en una cantonada tenim el personatge públic, 
i a l’altra, l’usuari que reacciona davant l’acte o el comentari del 
famós. Enric Soler, professor dels Estudis de Psicologia i Cièn-
cies de l’Educació de la UOC, descriu aquest darrer com una 
persona amb una autoestima molt baixa: “Es tracta d’individus 
que no és que tinguin l’autoestima per terra, sinó que la tenen al 
soterrani menys cinc. Les seves identitats són tan fràgils que no 
han aconseguit arribar a formar un sentit del ‘jo’. Són persones 
que han crescut en un ecosistema familiar que no ha aconseguit 
que se sentin valorades simplement pel fet de ser qui són dins 
de la família i, és clar, pel fet de ser éssers únics i irrepetibles”.

En definitiva, la ment d’aquesta mena de persones posa en 
marxa un mecanisme que, segons l’expert, és senzill: “si sen-
to que no valc res i no tinc expectatives de poder-ho canviar, 

sempre puc desvalorar els altres per no sentir-me tan malament 
respecte a ells”. Una explicació que completa tenint en compte 
un factor afegit: l’anonimat. I és que, tal com explica ell mateix, 
si aquest comportament s’executa “emparat rere un perfil d’una 
xarxa social, generalment fals, el camp per a la cancel·lació està 
perfectament adobat. Però atenció! El sol fet de protegir-se amb 
una identitat digital falsa ja indica quin valor es dona a si mateix 
l’assetjador. Ni tan sols té la capacitat de fer-se responsable de 
les seves paraules. És realment una persona amb problemes 
psicològics greus”.

Des de la perspectiva de l’àmbit digital, Sílvia Martínez comple-
ta la descripció dibuixada pel psicòleg: “Les xarxes atorguen 
a aquests usuaris una sensació d’empoderament i, alhora, de 
falsa seguretat rere l’anonimat. Per això es permeten algunes 
llicències, com ara els atacs continus o, fins i tot, els insults o les 
campanyes d’assetjament o desprestigi. L’efecte contagi també 
hi té un paper important, ja que de vegades amplifica l’abast 
d’aquesta mena d’actes amb la suma d’usuaris nous que parti-
cipen del mateix discurs”. •

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 il·lustradora altafullenca Irene Gutiérrez Alga-
do ha estat enguany l’encarregada de nodrir de 
color el cartell de Sant Jordi. Amb un fons rosa, 

i amb un roser i un drac al centre de la imatge, el 
cartell té la pretensió d’anar més enllà de la llegenda 
que coneixem. Tal com ha descrit l’autora, “els llibres 
i les roses prenen el protagonisme del cartell sense 
oblidar la màgia de la llegenda”, i ha afegit: “Els llibres 
permeten evadir-se de la realitat i somiar”.

I és que, a banda de les roses que floreixen del ro-
ser, i del drac, el cartell compta amb Sant Jordi i el seu 
cavall, i sobretot, amb persones que llegeixen llibres en 
paper “distanciant-nos de les pantalles a què estem 
acostumats”, ha subratllat la il·lustradora. A banda de 
ser nascuda a Altafulla, Irene Gutiérrez Algado és la il-
lustradora del diari ARA.

Per la seva banda, la regidora de Cultura, Gemma 
Maymó, ha tornat a posar en valor la il·lustració com a 
disciplina artística alhora que ha destacat el fet “de do-
nar visibilitat als creadors locals i la seva professió”.

LES TERESA MANERO, EPICENTRE dE LA dIAdA 
dE SANT JORdI
La Diada de Sant Jordi es convertirà enguany en una 

mostra més de la recuperació de la normalitat post-pan-
dèmia en l’àmbit de la cultura. La fira es durà a terme 
com ja es va fer l’any passat al pati de les escoles Teresa 
Manero, i a més, es comptarà amb un nou espai com la 
plaça de l’1 d’Octubre per traçar un recorregut que tor-
narà a comptar amb les entitats del municipi que desitgin 
posar una parada a la fira. 

dIAdA dE SANT JORdI

dISSABTE 23
De 10.00 a 19.00h, pati de les antigues escoles Teresa 
Manero, FIRA dE SANT JORdI.
A les 12.00h, CONTACONTES MUSICAL amb ‘El pi-
rata i l’illa del tresor’, a càrrec de Gerard Mallorquí.
A les 13.00h, BALLAdA dE BASTONS CONJUNTA 
DELS ALUMNES DE 3r DE LES ESCOLES LA POR-
TALADA I EL ROQUISSAR D’ALTAFULLA. Organitza 
Bastoners d’Altafulla.

dIUMENGE 24
D’11.00 a 13.00h , punt de sortida Club Marítim d’Altafulla,
vISITA GUIAdA dESEMBOCAdURA dEL GAIÀ I 
HORT dE LA SÍNIA

Col·laboració 2 € (projecte de conservació del Centre 
de Divulgació de la Tortuga). Contacte i Reserves: 655 
486 115 joan@hortdelasinia.com
12.00h, plaça de l’Església,
CONCERT FAMILIAR dE SANT JORdI: LES PRIN-
CESES BARBUdES
13.00h, Plaça del Pou,
dIAdA CASTELLERA d’INICI dE TEMPORAdA, 
amb els Xiquets de Cambrils, Colla Vella dels Xiquets 
de Valls i Castellers d’Altafulla. •

Irene Gutiérrez Algado il·lustra el cartell de Sant Jordi 2022

El Sant Jordi de la Biblioteca i la tornada de la Bibliomar

La Biblioteca d’Altafulla Marti Magriñà participarà com cada any a 
la Fira de Sant Jordi el proper 23 d’abril. Podreu apropar-vos a la 

seva parada des de les 9 a les 19 hores i conèixer la Biblioteca i els 
autors locals. Si ets autor local i voldries formar-hi part, posa’t 
en contacte amb la Biblioteca, al carrer Vinyet 1, baixos, telèfon 
608589530 i al correu altafullallegeix@gmail.com. 

D’altra banda, el passat 24 de març va tornar la Bibliomar a 
l’Era de l’Esteve en una acció on s’apropa la lectura al poble i en 
aquesta ocasió en horari de tarda. La podreu trobar cada dijous 
des de les 17 a les 19 hores al costat del PIJ. Anima’t i vine a fer 
préstecs. Imprescindible, portar el carnet físicament. Si no en tens, 
allí et facilitaran com tramitar-lo. •
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S’APROvEN INICIALMENT LES 
BASES dEL PREMI MARIA BALdó 
dE RECERCA dE BATxILLERAT
El Ple va donar llum verda també a 
la proposta inicial de les bases es-
pecífiques per a la concessió de la 
subvenció en règim de concurrència 
competitiva del Premi Maria Baldó 
de Recerca de Batxillerat, que atorga 
l’Ajuntament d’Altafulla a través de la 
seva regidoria d’Educació per impul-
sar i promoure la recerca i la difusió 
històrica i social d’Altafulla i el Baix 
Gaià entre els estudiants de Batxille-
rat del municipi. • 

 Breus

Altafulla va generar l’any 2020 més 
de 3.650 tones de residus anu-
als amb una generació per càpita 

d’1,88 kg/habitant i dia, percentatge que 
situa a la vila per sobre de la mitjana de 
Catalunya. La recollida selectiva és del 
39%, segons dades de l’any 2019, però 
ha patit una davallada severa des de 
l’any 2010 en què la recuperació assolia 
el 57%. Davant d’aquestes xifres, l’Ajun-
tament d’Altafulla vol capgirar aquesta 
situació tenint present que la futura Llei 
de Prevenció i Gestió dels Residus i d’ús 
eficient dels recursos de Catalunya, im-
plica i responsabilitza els gestors muni-
cipals a prendre mesures per revertir i 
millorar aquestes dades. 

El primer pas ha estat l’aprovació per 
part del Ple del Pla Local de Prevenció de 
Residus, que va tenir el suport de l’equip 
de govern de l’EINA, en minoria, Junts 
i el PSC, mentre que la resta de grups 
de l’oposició, Alternativa Altafulla, Ara i el 
regidor no adscrit Xavier Rofas, s’hi van 
abstenir. La coalcaldessa i edil de Medi 
Ambient, Alba Muntadas, va explicar que 
es tracta d’un document que marca di-
ferents accions per, d’una banda, reduir 
en un 10% la generació de residus que 
es registraven al municipi el 2010 i, per 
l’altra, que el 2050 aquesta reducció 
sigui del 50%. Es tracta, segons Mun-
tadas, de desenvolupar sis línies d’actu-
ació amb un total de 16 accions en un 
termini de cinc anys, fins al 2027.

El Pla Local de Prevenció de Resi-
dus d’Altafulla detalla diverses accions 
quant  a totes les tipologies de residus, 
però fa especial èmfasi en la fracció or-
gànica. I és que es vol que aquesta entri 
en un procés circular de reutilització 
a través del compostatge. El Pla que 
s’ha aprovat també dona continuïtat a 
algunes iniciatives que ja hi ha en marxa, 
com per exemple potenciar l’ús de bol-
quers i productes d’higiene íntima 
femenina reutilitzables. Ja es treballa 
perquè les llars d’infants comptin amb 
aquest tipus de bolquers per fer-los ser-
vir en el seu dia a dia. A més, en l’àmbit 
de la reutilització, el document aprovat 

també proposa crear un Punt verd, 
que seria com una mena de deixalleria 
per fomentar la reutilització dels residus 
que s’hi dipositen.

Per la seva banda, el regidor no ads-
crit Xavier Rofes va defensar la seva abs-
tenció al·legant que “empatitza poc la 
realitat d’Altafulla” i que el que convenen 
són “eines per a la gestió”, ja que el Pla 
representa “una situació molt allunyada 
de la realitat”. Més contundents van ser 
les paraules de la regidora d’AA, Mari-
sa Méndez-Vigo, que va acusar l’equip 
de govern d’assenyalar les dones com 
a generadores de residus per la iniciativa 
de la reutilització de productes d’higie-

ne femenina, tot i que va assegurar que 
“és un bon decàleg”, i va lamentar que 
s’hagi fet “únicament per complir una 
normativa”. 

Des de l’equip de govern Muntadas 
va defensar que la iniciativa dels pro-
ductes d’higiene femenina reutilitzables 
assegurant que és una campanya per la 
que ja s’han interessat diversos ajunta-
ments catalans i que ha rebut bons in-
puts de la ciutadania. També va insistir 
en diverses ocasions que el Pla no se 
centra en fomentar el reciclatge, per la 
qual cosa ja hi ha altres accions en mar-
xa, sinó en prevenir que els residus es 
produeixin o bé en reutilitzar-los. •

S’aprova el Pla Local de Prevenció de Residus d’Altafulla

Novetats en els serveis de temporada a la platja
El Ple va aprovar també en la sessió 

ordinària del 28 de març l’expedi-
ent i plecs administratius i tècnics per 
a la licitació dels serveis de temporada 
per al període 2022-2026 a la platja, 
que contemplen novetats destacades 
pel que fa a les terrasses de bars i res-
taurants del passeig de Botigues de 
Mar. La nova normativa assenyala que 
aquestes es podran col·locar, com és 
habitual, damunt la sorra, però sense 
que aquesta es pugui fer servir com a 
element de suport directe, sinó que les 
tarimes s’aguantin sobre pilars, se-
gons va assenyalar la coalcaldessa Alba 
Muntadas. 

A més a més, els hostalers que les 
sol·licitin hauran d’adherir-se obligatòria-
ment a la recollida de residus porta a 
porta del 15 de juny al 15 de setem-
bre amb la finalitat de descongestionar 
les illes de contenidors d’ús de la ciuta-
dania. I entre les noves clàusules apro-
vades, per exemple, també destaca que, 
pel que fa a possibles conflictes amb el 
veïnat, es disposarà d’un servei d’arbi-
tratge amb l’Ajuntament d’intermediari.

Des de l’oposició, el regidor no ads-
crit, Xavier Rofas, va qüestionar l’efec-
tivitat dels ancoratges a la sorra de les 
tarimes mitjançant pilars i el cost que 
pot representar la mesura per als res-

tauradors. També, des d’Alternativa, 
Montse Castellarnau, va denunciar la 
mala praxi d’un establiment que hauria 
usat ciment per falcar la seva terrassa 
a la sorra i va reclamar a l’equip de go-
vern que vetlli perquè es compleixi la 
normativa i aquesta situació no es torni 
a produir.

L’expedient i plecs administratius i 
tècnics per a la licitació dels serveis de 
temporada per al període 2022-2026 a 
la platja d’Altafulla va rebre els vots favo-
rables de l’equip de govern i també de 
Junts i el PSC. Per la seva banda, Alter-
nativa s’hi va abstenir. Ara i el regidor no 
adscrit hi van votar en contra. •
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L’Ajuntament i La Sínia es presenten com a agrupació per optar 
a una subvenció de la Fundación Biodiversidad i tirar endavant 

la bassa de laminació del Puntet

La idea de crear aquesta estructura 
fa anys que s’arrossega i ha patit 
diversos entrebancs, com l’expro-

piació dels terrenys on s’ha de crear. La 
funcionalitat de la bassa es manté com el 
que és, una eina per evitar inundacions i 
que té una capacitat per emmagatzemar 
l’aigua que les rieres no poden assumir, 
en episodis de pluges abundants. Però 
a més se li vol donar la condició de 
llacuna fluvial, que afavoreixi el foment 
de la biodiversitat de la zona i creant un 
espai de vegetació i fauna autòctones.

L’Ajuntament d’Altafulla encapçala 
aquest projecte amb l’acompanyament 
de l’Associació Mediambiental La Sí-
nia, que s’encarregarà de la renatura-
lització de l’espai. El coordinador de 
la Sínia, Hèctor Hernández, destaca la 
importància de l’actuació que perme-
trà tenir una profunditat d’aigua perma-
nent per a la cria d’amfibis i refugi d’aus. 
Aquesta nova estructura de la bassa, a 
més ha de representar un atractiu tu-
rístic més de la vila d’Altafulla i el seu 

entorn natural, amb un itinerari establert 
i informació sobre l’ecosistema en el que 
es trobarà.

El projecte de bassa de laminació 
i llacuna fluvial sembla que ara torna a 
tenir una oportunitat de tirar endavant 
a través d’una nova convocatòria dels 
fons europeus Next Generation i a 
través de la Fundación Biodiversidad, 
que precisament aposta pels projectes 
destinats a la prevenció d’inundacions 
gràcies a la restauració d’ecosistemes 
fluvials i la reducció del risc d’inundació 
en entorns urbans a través de solucions 
basades en la natura, com subratlla la 
coalcaldessa i responsable de Medi Am-
bient, Alba Muntadas.

La bassa de laminació tindrà una 
capacitat total de 42.200 m3 i la llacuna 
permanent ocuparà una superfície de 
3.600 m2. Aquesta nova infraestructura 
compta amb l’aval de diferents adminis-
tracions i ens com la direcció general 
de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 
l’ACA, la Xarxa per a la Conservació de 

la Natura, i els ajuntaments de Tarragona 
i Torredembarra, entre altres. El projecte 
ja s’ha presentat a la convocatòria dels 
fons i té un pressupost total de 872.258 
euros més IVA, dels quals se’n podria 

subvencionar fins al 95%. En aquest 
pressupost s’hi inclou també el cost 
d’expropiació dels terrenys afectats.•

L’AJUNTAMENT COMPTA AMB UN ROMANENT 
dE TRESORERIA dE GAIREBé 3 MILIONS 
d’EUROS
L’Ajuntament d’Altafulla ja ha enllestit la liquidació de 
l’exercici 2021 i el resultat obtingut ha estat positiu. Es 
compta a les arques municipals amb un romanent per 
a despeses de 2.772.000 € que serviran per fer front a 
algunes de les partides del pressupost del 2022 que 
en el seu dia van ser cobertes amb un futur préstec. 
D’aquesta manera, com ha explicat el regidor d’Hisen-
da, Dani Franquès, s’evitarà usar la fórmula de l’en-
deutament que estava prevista inicialment en el pres-
supost. Aquesta possibilitat ja es va contemplar quan 
es van elaborar els números municipals i ara es podrà 
dur a la pràctica a través d’una modificació de crèdit 
que espera, rebi el suport de l’oposició. En les pròxi-
mes setmanes es farà una modificació de crèdit en el 
pressupost del 2022 per incorporar aquesta quantia en 
els comptes i permetre l’execució de les partides que 
es consideri. Aquesta modificació de crèdit haurà de 
ser debatuda en una sessió plenària i comptar amb el 

suport de la majoria per poder tirar endavant. Amb tot 
es dubta que aquesta modificació estigui enllestida per 
al ple d’abril tenint en compte el poc temps de marge 
per fer el tràmit i la incidència de les vacances de Set-
mana Santa.

dIFERENTS ESCULTURES dE JOSEP MARIA 
ROCA EMBELLIRAN L’ENTORN dE LES ERES dE 
L’ESTEvE I dE BAIx
L’adequació de la zona verda que hi ha entre l’Era de 
l’Esteve i l’Era de Baix, es troba ja en un estat avançat 
d’execució. La brigada municipal fa unes setmanes 
que hi treballa i ja s’ha arranjat un dels murs perime-
trals de l’espai, tot reconstruint-ne una part, ja que es-
tava molt malmès. S’han eliminat les pintures i grafits 
i s’ha sanejat l’espai amb vegetació. També s’han col-
locat els perfils de ferro on aniran emplaçades les es-
cultures que han de transformar aquest espai en un jar-
dí escultòric. S’hi instal·laran una vintena d’escultures 
cedides per l’artista Josep Maria Roca Tarragó, qui fou 
arquitecte municipal, ara ja jubilat. Serà un jardí amb 

vegetació autòctona, que encara s’ha de plantar, i unes 
escultures de ferro al·legòriques a la feina del camp, ja 
que representen eines antigues que s’usaven precisa-
ment per treballar la terra no fa tants anys també en el 
mateix indret on ara tornaran a ser protagonistes, si bé 
no en funcionament sinó de manera estàtica.

ESPAI wEB PER A L’OFERTA dE FEINA
L’Ajuntament d’Altafulla ha posat en marxa un espai 
web en el portal del consistori (www.altafulla.cat/tre-
ball ) que ofereix un servei d’intermediació laboral entre 
les persones que busquen feina o volen millorar la que 
tenen i les empreses que sol·liciten personal. Aquest 
servei està adreçat a persones en atur, persones en 
actiu que busquen millorar o complementar la seva fei-
na, i a empreses que cerquen treballadors i treballado-
res en les seves places vacants. Per poder participar 
d’aquest servei, les empreses interessades han d’en-
viar un correu electrònic a treball@altafulla.cat autorit-
zant que les dades que es recullin es faran públiques 
per a la difusió de l’oferta laboral. • 

 Breus

S’inicien obres de millora al cementiri municipal

L’Ajuntament d’Altafulla ha començat les obres 
de millora al cementiri municipal. Per una ban-

da, es renovarà el sistema de reg que havia 
quedat ja obsolet, i per una altra banda, s’instal-
laran travesses de fusta tractada a l’entorn de 
la zona enjardinada, així com també s’hi disposa-
ran bancs de formigó reciclat adients amb l’entorn 
amb un pes cadascun de més de 1.300 quilos.

A banda d’aquests treballs, també s’ampliarà la 
porta de l’actual magatzem per guardar-hi la nova 
màquina portadora de fèretres, així com també 

s’aprofitaran les obres per millorar l’accessibilitat 
d’aquesta dins de l’equipament amb la instal·lació 
de rampes per a afavorir-ne la mobilitat entre els 
diferents nivells del cementiri. 

En una segona fase, està prevista la instal·la-
ció d’enllumenat, fins ara, inexistent. La inversió 
d’aquestes obres de millora és de 20.000 euros. 
L’equipament romandrà tancat al públic durant un 
mes, termini en què es preveu que finalitzin els tre-
balls. •
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La Policia Local compta amb dos 
nous vehicles que criden l’atenció 
per la seva nova retolació. Es tracta 

del model Niro de la marca KIA, és hí-
brid i va configurat per poder transportar 
detinguts. Aquests dos vehicles substi-
tueixen als antics Nissan que ja havien 
complert els quatre anys de leasing.

Pel que fa a la nova imatge corpo-
rativa, combina els colors propis del ser-
vei policial: blau, groc i blanc, incorporant 
el color vermell a les franges posteriors 
i assegura una visibilitat màxima a 250 
metres de distància en funció de la franja 
horària del dia. La millor visualització dels 
vehicles es produeix gràcies a la inclina-
ció de les franges laterals que accentuen 
la seva identificació i tots els escaquers 
i textos són reflectants en vermell/blau, 
blanc i groc. El capó és de color blau per 
millorar la identificació policial i amb la 
paraula Policia que augmenta de mida 
per tenir millor visibilitat.

Aquests són els primers cotxes del 
cos policial local que s’adapta a la nor-
mativa CEN 1789 (European Standard 
Police) que té com a objectius homoge-
neïtzar la retolació dels vehicles d’emer-
gència, fer-los més visibles i garantir la 
seguretat d’agents i vianants, especial-
ment a l’hora de senyalitzar qualsevol 

emergència. El primer cos en aplicar-la a 
Catalunya va ser el de Mossos d’Esqua-
dra i recentment s’hi ha anat afegit les 
policies locals i Protecció Civil.

Aquests vehicles incorporen una tau-
leta electrònica amb connexió al pro-
gramari policial per a consultes de per-
sones i vehicles, connexió també amb 
el programa de gestió policial, i amb el 
programa Eucaris per consultar vehicles 
estrangers.  Els agents també poden vi-
sualitzar en temps real els avisos d’alar-
ma i fer seguiment de vigilància des dels 
vehicles de les càmeres instal·lades en 
les diferents dependències municipals. 
També s’ha retolat un altre dels cotxes 
propietat de l’Ajuntament. 

Cal recordar que fa pocs mesos es 
va incorporar també una motocicleta 
elèctrica per a l’agutzil del consistori, 
i recentment, també s’ha adquirit una 
nova furgoneta elèctrica per a la Bri-
gada Municipal. •

S’incorporen vehicles més 
segurs i menys contaminants

L’arribada de l’aigua de l’Ebre a la urbanització de Brises del Mar serà una realitat 
el pròxim mes de juny sempre i quan no hi hagi complicacions durant l’obra. 

D’aquesta manera, s’evitarà usar el pou de la zona com a subministrament prin-
cipal d’aigua, cosa que a l’estiu donava problemes de salinització d’aquesta aigua 
per l’augment de la demanda que hi havia i per la proximitat del pou amb el mar. 

Aquesta situació ja no es tornarà a donar aquest estiu perquè l’aigua que arribi 
a les cases de Brises provindrà del dipòsit de Sant Antoni, que, al seu torn, rep l’ai-
gua del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), com va anunciar la coalcaldessa 
i regidora d’urbanisme, Alba Muntadas, qui va apuntar que és el compromís de 
l’empresa que s’encarregarà d’executar les obres.

Les obres de construcció de la canonada que ha d’unir Sant Antoni amb Bri-
ses s’iniciaran de manera immediata, ja aquest mes d’abril, un cop dutes a terme 
les corresponents expropiacions dels terrenys per on ha de transcórrer.  Amb la 
intervenció a Brises del Mar, es posarà punt final a les mancances històriques que 
hi havia respecte al subministrament d’aigua a la zona, molt fluctuant sobretot en 
època estival, quan la població de la urbanització augmenta i se’n fa més consum. 
En tot moment la qualitat de l’aigua estava garantida, segons els tècnics, però fer-la 
servir per ús de boca resultava, en ocasions, inviable pel seu accentuat gust a sal. •

 L’aigua de l’Ebre arribarà a Brises del Mar al juny 
si no hi ha complicacions durant l’obra

L’Arxiu Municipal elimina 72,3 metres 
lineals de documentació

L’Arxiu Municipal de l’Ajuntament 
d’Altafulla ha eliminat 72,3 metres 

lineals de documentació arxivada en 
516 caixes. Aquesta documentació ha 
passat una avaluació complint amb les 
resolucions de la Comissió d’Avalua-
ció i Accés de la Generalitat de Ca-
talunya i compta amb l’aprovació del 
Plenari. 

Una de les tasques de la gestió 
documental als arxius és la d’aplicar 
la normativa vigent per a la destrucció 
correcta de la documentació. Aques-
ta tasca està regulada per la Comissió 
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Do-
cumental (CNAATD), que és un òrgan 
col·legiat de caràcter tècnic, adscrit a la 
Direcció General del Patrimoni Cultural.

Una de les seves principals funci-
ons és la de proposar a la Consellera 
de Cultura l’aprovació de les ordres de 
taules d’accés i avaluació documental 
en les quals s’estableix el període de 
conservació dels documents de les 
administracions públiques de Catalunya 
i el seu règim general d’accés. També 
té la funció de controlar la correcta apli-
cació de les taules d’accés i avaluació 
documental (TAAD) especialment en 
tots aquells processos vinculats a la 
destrucció de documents.

Així, en compliment de la legisla-
ció, l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament 
d’Altafulla ha aplicat les disposicions i 
retencions que s’indiquen a les TAAD. 
D’aquesta manera es compleix la nor-
mativa en matèria d’arxius i s’allibera 
espai als dipòsits per deixar pas a 
nova documentació provinent dels de-
partaments de l’Ajuntament. 

La documentació eliminada que-
darà anotada al Llibre de registre 
d’eliminacions de l’Arxiu Municipal 
d’Altafulla, que es podrà consultar al 
portal de transparència un cop es rebi 
la certificació de l’empresa encarregada 
de la destrucció que, en aquest cas, és 
Shred-it. •
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L’Ajuntament d’Altafulla va presen-
tar en dues sessions d’Audiència 
Pública (26 de març i 2 d’abril) a 

la sala de plens les dues propostes per a 
la remodelació de les places Martí Royo 
i Els Vents, dissenyades pels arquitectes 
Jofre Roca i Xavier Mercadé, respectiva-
ment. 

LA PLAÇA MARTÍ ROyO MILLORARÀ 
EL dRENATGE AMB UN NOU 
PAvIMENT MéS POLIvALENT 
Un dels aspectes més destacats que es 
modificaran serà el paviment. L’actual, 
de sauló, es compacta quan plou i impe-
deix un drenatge correcte i a més en ser 
poc pesant, era molt mòbil tant pel seu 
ús diari com en cas d’episodis de vent. 
Ara s’aposta per un tipus de terra més 
dur, com mostra la imatge, però que 
permeti un bon drenatge i que, a més, 
recordarà els materials que usava el ce-
ramista i escultor a qui honora la plaça. 

Es dibuixarà una franja central de 
l’espai amb aquest nou paviment fet 
amb fragments de totxanes roges. En 
aquesta franja central, a més, es busca 
que s’hi puguin desenvolupar diferents 
activitats si l’Ajuntament així ho conside-
ra, mentre que en els laterals es man-
tindran les terrasses existents, sobre un 
paviment de pedra d’Ulldecona, i amb 
unes distàncies i espais ben delimitats 
gràcies a noves pèrgoles d’alumini 
que tindran els 5 establiments de restau-
ració existents actualment. Unes pèrgo-
les que hauran de tenir un disseny similar 
entre elles i podran tenir cobertura tèxtil 
per resguardar-se a l’hivern. 

Les terrasses s’ubicaran a 4 metres 
de distància de la façana dels edificis i 
tindran una profunditat màxima de 6 

metres. La seva amplada estarà condi-
cionada a l’amplada que tingui la façana 
de l’establiment sense superar els 7,7 
metres. Les obres per remodelar la pla-
ça podrien iniciar-se aquesta tardor 
un cop licitat el projecte, previsiblement 
aquest estiu, amb una inversió estimada 
de 175.000 euros. 

Altres aspectes diferencials de la pla-
ça seran el canvi d’ubicació de la zona 
de jocs, que es repartirà en dos espais a 
banda i banda de l’extrem de la plaça, a 
tocar de la zona amb l’escultura de Martí 
Royo i precisament respecte a aquesta 
instal·lació, un sistema de protecció de 
l’espai que ocupa amb la creació d’una 
petita bassa o làmina d’aigua que impedi-
rà l’accés de les persones a tocar de l’es-
cultura. L’arbrat també canviarà radical-
ment. Se substituirà l’actual, per una altra 
espècie, la Tipuana Tipu, que ofereix 
grans espais d’ombra a l’estiu, amb fulla 
caduca, representa poc manteniment pel 
que fa al rec i té un grau al·lèrgic mínim.

Pel que fa al mobiliari, s’ha previst la 
instal·lació de bancs estàndard al vol-
tant de la zona infantil i uns altres tipus 
hamaca, per oferir un espai de descans 
a l’ombra dels arbres. Igualment, l’enllu-
menat es modificarà amb fanals a 4 i 5 
metres que donin llum general a la plaça.

LA PLAÇA dELS vENTS SERÀ dE 
PLATAFORMA úNICA I MENyS 
TRÀNSIT ROdAT
La idea de renovar el paviment i algun 
arbre malmès ha donat pas a una remo-
delació integral que vol mantenir l’essèn-
cia de l’espai com a eix de socialització 
de Baix a Mar i donar més preeminèn-
cia als vianants. És per això que una 
de les idees que preveu el projecte és el 

de pacificar el trànsit rodat. S’eliminarà 
un carril de circulació i també aparca-
ment, que serà majoritàriament de càrre-
ga i descàrrega per permetre la rotació. 
Igualment, el recorregut de vehicles en 
donar el tomb a la plaça haurà de ser 
més lent, ja que la plaça s’ampliarà i la 
calçada es reduirà.

La idea és que la plaça sigui de plata-
forma única, és a dir, que tots els espais 
i tots els paviments estiguin a un mateix 
nivell, cosa que implica també integrar 
l’Oficina de Turisme i eliminar el “pedes-
tal” on s’ubica. Els límits de la plaça els 
posaria, principalment, la vegetació.

Una de les qüestions més desta-
cades i també la que va generar més 
suspicàcies entre els assistents va ser 
la reorganització de les terrasses. 
Aquestes mantindran unes mides i una 
distància respecte a la façana dels edi-
ficis per permetre un pas més ampli per 
als vianants i si decideixen instal·lar una 
pèrgola, aquesta s’haurà d’atendre a 

unes determinades característiques que 
regularà una ordenança específica.

Quant a terminis, des de l’Ajunta-
ment es va avançar que es vol iniciar 
les obres tan bon punt acabi la tem-
porada d’estiu i que aquestes haurien 
de tenir una durada de sis mesos. Per 
tant, existeix la possibilitat que la nova 
plaça estigui enllestida abans de la Set-
mana Santa del 2023. Amb tot, aquests 
terminis es refereixen, de moment, a una 
primera fase de l’actuació que es refereix 
a la renovació del paviment i l’arbrat i la 
reordenació de les terrasses. 

Deixant per una segona fase l’actua-
ció en l’àmbit viari. Són previsions fetes en 
funció del pressupost amb què es comp-
tava inicialment per fer aquests treballs, va-
lorats en uns 375.000 euros. Ara, amb una 
xifra de romanent ja definitiva de gairebé 
tres milions d’euros, el consistori es podria 
plantejar fer front també a la segona fase 
de l’actuació de manera conjunta, però és 
una possibilitat que encara no és ferma. •

Propostes per a la remodelació de les places Martí Royo i Els vents

Reproducció de la Plaça dels Vents

Plànol de la plaça Martí Royo
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Els germans Blanch d’Altafulla el 
passat 22 de març de mà del 
president de la Generalitat, Pere 

Aragonès, la Placa al Treball President 
Macià per la seva trajectòria al capda-
vant de la seva horta. Una tasca que 
passa per més de trenta anys cultivant 
la terra a la nostra vila i per l’aposta de 
crear una empresa familiar que combi-
na la pagesia amb la venda al detall 
dels productes que els donen els camps 
que treballen.

Un dels germans, el Joan Albert 
Blanch, va valorar el guardó rebut com 

una oportunitat de reivindicar la feina del 
sector primari i la “lluita constant” del 
sector per tirar endavant i subsistir mal-
grat les dificultats. Blanch va reivindicar 
la qualitat dels productes del camp que 
treballen des d’Explotacions Hortícoles 
Germans Blanch, que han esdevingut 
referència al mercat tant a Altafulla com 
a la resta del Baix Gaià. Igualment, va re-
cordar que la seva filosofia de treball ve 
del seu pare.

El pagès altafullenc va aprofitar l’oca-
sió per traslladar al conseller de Treball i 
Empresa, Roger Torrent, les seves reivin-

dicacions sobre el sector, que considera 
està “deixat de la mà de Déu” i en perill 
d’extinció. Igualment, també, va defen-
sar uns preus justos per als productes 
del camp.

Els germans Blanch van rebre el 
guardó en la seva categoria de respon-
sabilitat social corporativa per la tra-
jectòria de l’empresa familiar i per conju-
gar el manteniment de la tradició amb la 
incorporació de la innovació en les seves 
dinàmiques de treball. És un reconeixe-
ment que va ser proposat per l’Ajunta-
ment d’Altafulla i que correspon a l’any 

2020, tot i que l’entrega oficial no havia 
pogut fer-se fins aquest dia, a causa de 
la pandèmia. •

Els germans Blanch d’Altafulla reben la Placa al Treball 
President Macià per la seva trajectòria

L’acàcia de Constantinoble guarnirà 
el carrer Lluís Companys

Altafulla va celebrar el passat 19 de març una nova jornada del Dia de l’Arbre 
amb una quarantena de participants entre la pedalada infantil organitzada per 

la Penya Ciclista com la plantada dels arbres al carrer Lluís Companys encapçala-
da per l’Associació Mediambiental La Sínia amb la col·laboració de l’Ajuntament. 
Durant l’hora i escaig de la pedalada, la vintena de participants que van fer el 
recorregut van gaudir també d’un circuït d’habilitats en bicicleta de la mà del Bike 
Park Costa Daurada. Un petit tast del que pretén ser l’Escola de Ciclisme.

Mentre alguns infants feien el circuït, altres, plantaven els arbres que guarniran 
el carrer Lluís Companys on s’hi preveu una seixantena d’exemplars d’acàcia de 
Constantinoble. En aquesta jornada s’hi van plantar la meitat. Ara, l’Ajuntament 
i La Sínia esperaran que els arbres creixin per veure si realment embelleixen el 
vial tal com creuen. En funció d’això, la trentena d’arbres que queden per plantar 
seran els mateixos o s’optarà per una altra espècie. / Foto: M.P. •

Aquest any, a la 
Festa de l’Olla, 

Altafulla Sardanista va 
organitzar en el parc 
del Comunidor un acte 
de solidaritat amb el 
poble ucraïnès, con-
sistent en formar una 
gran anella a l’entorn 
de la bandera d’ucraï-
na tot i escoltant el seu 
himne nacional. tots 
els presents al parc 
van formar aquesta 
anella de germanor 
amb aquest poble que està patint una guerra. Que vingui aviat la pau i que es faci 
realitat la lletra del seu himne: “Ucraïna encara no ha mort, ni la seva glòria ni la 
seva llibertat”. / Fotos: Altafulla Sardanista / M.p. •

AltAfullA SArdAniStA

 Festa de l’Olla i solidaritat amb Ucraïna’
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En una parcel·la al bell mig de la Vil·la romana dels Munts d’Altafulla s’hi 
aixecava el temple mitreu més gran de l’imperi romà descobert fins al 
moment. Era un espai consagrat a la deessa Mitra, generalment reduït, 

on es reunien membres seguidors del mitraisme, un tipus de doctrina de ca-
ràcter sectari.

Els vestigis del que hauria sigut el mitreu dels Munts van sortir a la llum l’any 
2005. Després d’anys d’estudi, s’han pogut concretar les seves dimensions, 
que confirmarien la tesi que l’emperador Adrià hauria fet parada a Altafu-
lla durant un temps. Es dona la circumstància que Adrià fou comandant al 
campament de Mainz, Alemanya, on es trobava el mitreu més gran identificat 
fins ara. Això  indicaria que l’emperador hauria passat posteriorment per Alta-
fulla, ja que aquests temples no solien edificar-se enmig d’una vil·la.

Els mitreus s’estructuraven en tres parts. Un primer corredor o avantsala, 
on es preparava el ritual. Un espai central, amb dos llargs bancals on s’estira-
ven els membres de la comunitat i el santuari, a l’extrem final, on es trobava la 
imatge de Mitra, de la qual no se’n conserva res. Entre les restes que s’estan 
estudiant, hi ha la possibilitat que aquest fragment de roca fos part del seient 
on es reclinaven els seguidors del mitraisme als Munts. •

El temple mitreu més gran del món s’ubica als Munts

El festival de música independent d’Alta-
fulla, l’Altacústic, ha fet públic el primer 

cartell del certamen d’aquest 2022. Es trac-
ta del tast previ que es fa aquesta primave-
ra per donar el tret de sortida al certamen i 
fer-lo present més enllà de les dates oficials 
on s’acumula el gruix d’actuacions, el 16 i 
17 de juliol. Aquell cap de setmana es re-
cuperarà el format habitual amb concerts 
alternatius a diversos espais i amb alguns 
que seran de pagament i d’altres de gra-
tuïts.

El cartell del juliol encara no està tan-
cat, i per tant, no s’ha volgut desvelar res 

encara, tot i que el seu director artístic, 
Kike Colmenar, ha avançat que el pròxim 
28 de maig hi haurà el concert de presen-
tació amb ‘La Ludwig Band’, un conjunt de 
l’Alt Empordà que enguany ha estat premi-
at amb el guardó de Millor disc de l’Any 
per la crítica als Premis Enderrock. A 
més comptaran també amb la col·laboració 
de l’artista Maria Hein, també recentment 
guardonada a Millor Disc Revelació als En-
derrock. L’Altacústic continuarà apostant 
també per noms de l’escena musical del 
Camp de tarragona. •

 Concert presentació de l’Altacústic el pròxim 28 
    de maig amb ‘La Ludwig Band’

Amplien l’abalisament del vinyet 
per permetre la nidificació del 

corriol camanegre

La zona abalisada de la platja del Vinyet, a cavall d’Altafulla i Tarrago-
na s’ha ampliat per millorar la preservació del corriol camanegre, una 

espècie d’ocell protegida que ja ha arribat a la platja per nidificar. Les 
balises de fusta marquen un espai al qual no es pot accedir des d’ara 
fins a mitjans de juliol, quan es calcula que el corriol ja haurà acabat tot el 
procés de cria. El tancat vol ser una barrera per impedir que les persones 
hi accedeixin i, sobretot, que tampoc ho facin els gossos, que podrien 
destorbar notablement la tranquil·litat dels corriols. En aquest sentit, els 
gossos ja no poden anar sols per la platja i tant el voluntariat com la poli-
cia, vetllaran perquè això no succeeixi. L’abalisament es va fer coincidint 
amb el Dia Mundial de l’Aigua, una data en la qual, entre altres, es vol 
posar en valor la importància dels hàbitats marins i fluvials. •
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Feliç primavera
Gemma Maymó Masip # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC

Des de que va començar la pandèmia, 
ens hem familiaritzat amb algunes pa-
raules o expressions com “la represa”. 
Ara sembla que sí, que pot ser la defini-
tiva de cara a tornar a la normalitat 
pre-pandèmica. Des d’Altafulla i en 

l’àmbit cultural no podem tenir aquesta sensació, perquè 
hem lluitat i treballat per mantenir la programació, amb les 
limitacions i restriccions corresponents, però no hem dei-
xat de tenir activitat cultural. La fira de Sant Jordi, l’Al-
tacústic, el FIM, el Pleamar Vintage Market, les festes ma-
jors i d’altres actes puntuals han seguit fent-se a Altafulla 
tot i les dificultats organitzatives i també de precaució per 

garantir la seguretat sanitària. Ara sembla que les activitats 
es podran dur a terme sense el patiment dels darrers dos 
anys, perquè de patiment n’hem tingut, no us enganyaré, 
molts cops ens preguntàvem i qüestionàvem si valia la 
pena assumir aquest risc en aquestes condicions. Però 
ara que ja estem fora del túnel pandèmic, no tenim cap 
dubte que vam fer el que calia fer des de la nostra aposta 
ferma i decidida per la cultura amb pandèmia i sense. 

A més de la defensa de tots els llocs de treball que 
l’activitat cultural i festiva  ocupa i del retorn econòmic de 
la gent que visita Altafulla per aquests espectacles, teníem 
la necessitat de retrobar-nos amb la gent. Tot allò que ens 
aporta formar part, com a públic, dels diferents especta-

cles oferts, era necessari per preservar allò que tant costa 
de veure però que existeix, que és la salut mental. L’esbar-
jo, la distracció, l’enriquiment personal, cultural i artístic, 
l’amplitud de mires que ens aporta anar a veure algun es-
pectacle. Ara per fi, tot i un començament d’estació força 
atípic i fred, esperem viure un abril carregat d’activitats i 
actes, que aquí a Altafulla gairebé podríem anomenar, com 
la continuïtat de la represa que mai hem aturat. Esperem 
que gaudiu dels actes organitzats, ja sigui des de l’Ajunta-
ment o des de les entitats que són el veritable tresor cultu-
ral del poble i que tinguem el record que aquí la pandèmia 
va ser menys pandèmia gràcies a la no aturada total que 
aquesta va suposar. Bona diada de Sant Jordi. •

Llibertat d’expressió
Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla - JxA

El coalcalde Jordi Molinera al·lega 
que ha estat víctima d’amenaces i 
des de Junts per Altafulla, com no po-
dria ser altrament, condemnem enèr-
gicament la comissió de qualsevol 
acte delictiu contra la primera autoritat 

del municipi. Dit això, també considerem que la pràctica 
exercida per Molinera de bloquejar membres de l’oposi-
ció i perfils de ciutadans de la vil·la a les xarxes socials 
com a conseqüència de la crítica política és una irres-
ponsabilitat i una violació del dret de llibertat d’expres-
sió i del dret a la llibertat de comunicació. La crítica po-
lítica, per dura i xocant que pugui semblar, forma part 
del nucli dur d’un sistema democràtic tal com ha reiterat 
en múltiples ocasions el Tribunal Europeu de Drets Hu-

mans. És cert que de moment l’única jurisprudència 
clara que ha censurat el bloqueig a les xarxes per part 
d’una autoritat pública ha emanat de la Cort Suprema 
dels Estats Units contra el President Trump, però no és 
forassenyat pensar que la mateixa conclusió es podria 
aplicar en el nostre sistema de drets i que n’hi hauria 
prou que un convilatà activés una acció al respecte con-
tra la intransigència de l’alcalde. 

Així mateix, encara és més greu que el bloqueig de 
ciutadans a les xarxes socials procedeixi del perfil ofici-
al de l’Ajuntament d’Altafulla que, en teoria, ha de ser 
políticament neutral i que no pot fer-se servir de manera 
capriciosa per l’equip de govern ja que té primordial-
ment la funció d’informar. Al nostre parer, la regulació 
sobre les xarxes socials aprovada en mandats passats 

és contraria a la llibertat d’expressió i de comunicació i 
ha de ser derogada. Junts per Altafulla lluitarà per elimi-
nar tota la normativa que pugui significar limitacions al 
debat polític en la mesura que sigui susceptible de coar-
tar el dret a opinar lliurement. Per exemple, la proposta 
d’aprovació del reglament orgànic municipal conté en el 
capítol dedicat al codi ètic l’obligació d’adhesions ide-
ològiques que són del tot inacceptables en un sistema 
liberal i democràtic. Junts per Altafulla sempre vetllarà 
per la defensa de la llibertat d’expressió perquè altra-
ment es pot caure en actituds per part dels governants 
que no tolerin el dissentiment i que són més pròpies 
d’un règim autoritari que d’una societat oberta i lliure. •

Pactar pel nostre poble millorar
Inma Morales Navarro # Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC

Els socialistes som un partit de govern 
o que col·laborem a governar pactant 
els acords conflictius de cada ple i, es-
pecialment, els pressupostos. Pactar 
vol dir negociar les nostres propostes i 

entre plantar-se i renunciar arribar a acords. A acords que 
milloren, amb petites o grans realitzacions, el nostre ben-
estar, el de la comunitat de veïns del poble.

Entre les petites realitzacions, que m’hauria agradat fer 
com a regidora de via pública, finalment la col·locació de 

bancs al camí del Prat, o mantenir la cura dels gats que 
tant estimo i m’hi dedico. Aviat arribarà l’asfaltat de l’apar-
cament de sota l’era de l’Hospital i el rebaix de ressalts de 
l’antiga N-340.

El millor de respectar els pactes en grans projectes —
Residència i centre de dia per a la gent gran, rehabilitació 
carrer de Dalt i de la plaça dels Vents— es demostra quan 
EINA ens avisa immediatament de com van avançant. En 
la Residència, estem en l’estudi de viabilitat arquitectòni-
ca, arribarà la del carrer on em vaig sentir desautoritzada 

com a regidora, i la de la plaça cèntrica de Baix a Mar el 
dissabte 2 d’abril va ser presentada en audiència pública. 
Recordem que vam pactar el manteniment de l’actual sis-
tema de circulació.

No acabo d’entendre que, sobre l’actitud constructiva, 
la resta de grups a l’oposició es deixin endur per les ganes 
de desgastar, de crear tensions. Sort que en els pitjors 
moments de començament d’any em vaig concedir unes 
vacances a Cuba acompanyant una parella amiga. •

Ni les xarxes són teves ni les dones som residus
Montse Castellarnau Vicente # Alternativa Altafulla – En Comú Guanyem

Experts en comunicació i juristes 
han determinat que «des del moment 
que un polític utilitza Twitter com a canal 
de comunicació, no pot bloquejar la ciu-
tadania i impedir que publiquin opinions, 
això vulnera drets fonamentals com la 

llibertat d’expressió». Tota persona té dret a decidir qui vol 
que tingui lliure accés a les seves xarxes, però aquí, una 
persona les fa servir indicant que és l’alcalde (encara que 
posi una figura inventada) i, per tant, deixa de ser una pà-
gina personal per convertir-se en institucional com diuen 
els experts. Difondre informació i opinions com a alcalde i 
quan la ciutadania et demana explicacions sobre uns bit-

llets d’avió des de Cracòvia, com a resposta bloqueges 
l’accés de la ciutadania a la pàgina de l’alcalde i també al 
conjunt dels regidors i simpatitzants d’Alternativa Altafulla. 

Això és vulnerar drets fonamentals, com també ho és 
usar la pàgina oficial de l’ajuntament, que és de tothom, 
per aplaudir persones que menyspreen les opinions de la 
ciutadania. Però clar, com pots demanar ètica a una per-
sona que no fa cas a les recomanacions del Síndic, culpa 
als demés de les sentències judicials, que ha estat repro-
vat per majoria absoluta del Ple i segueix puntualitzant el 
que diuen les dones del seu govern com si no se sabessin 
expressar per sí mateixes. Un govern sense contingut, que 
presenta un pla que destaca la dona com a generadora de 

residus d’higiene femenina i com a única cuidadora dels 
infants, que tanca els ulls quan una grua de grans dimen-
sions actua impunement a les roques descobertes de Bo-
tigues de Mar i assumeix el pagament del consum del llum 
i aigua del bar de la piscina. 

Estem a les portes de Setmana Santa, moment en què 
milers de persones venen a crear riquesa en el teixit co-
mercial i turístic d’Altafulla i el govern dirà que esperin a 
l’estiu per banyar-se al mar, a veure si la sorra que està 
entre les ones torna per fer créixer les dunes. Ens queda 
un any per esperar que una “Next Generació” es posi al 
capdavant del govern per tornar a tenir idees i contingut. •
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Quan res es mou 
Natalia Sanz pijuan # Ara Altafulla

Altafulla està en un moment de punt 
mort, els grans projectes han estat pa-
rats fins aquest 2022, any previ a les 
eleccions del Maig del 2023. Ara tot 
són preses per fer actuacions de cara 
a la galeria, d’ensenyar quina capacitat 

d’acció té el govern i poder mostrar les grans obres, però 
fins el dia d’avui, tret el tema de la platja ( objectiu priori-
tari per l’Alba Muntadas), la resta d’accions han estat a 

ralentí o parades. Podem parlar de la Violeta, que encara 
no té data d’obertura, de les accions dels pressupostos 
participatius, que encara no han arrancat. No obstant les 
intencions hi són, però la manca d’organització i de vo-
luntat de treball fan que tot surti tard. 

Saber governar no només suposa fer-se fotos i ro-
des de premsa, sinó saber portar a terme les accions 
en temps determinat, amb bona planificació i execució, 
saber acceptar les limitacions de l’administració i sobre-

tot saber acceptar les crítiques d’aquelles persones que 
pensen diferent a un. Està molt bé fer estudis i plans, 
però falten accions i determinacions. El paper tot ho su-
porta però al dia a dia, poc es veuen els resultats dels 
diners gastats en estudis i assessoraments. De ben se-
gur, a partir del segon semestre d’aquest 2022, es co-
mençaran a veure obres als carrers, però no ens oblidem 
que si no es comencen ara no es poden inaugurar abans 
de l’Abril del 2023. •

Temps de primàries 
Xavier Rofas Gasulla # Regidor No Adscrit

Les darreres setmanes, els grups polí-
tics a Altafulla, comencen a preparar i 
participar als mitjans, la configuració de 
la confluència a les properes eleccions 
municipals pel 2023. ERC, AA i Junts 
per Altafulla, ja han fet públic als mitjans 

les intencions, a ser validades, en processos de primàries 
respectius. La resta, ja s’aniran pronunciant. Estem veient, 
durant el mandat actual, de forma evident, un plenari ple 
de línies vermelles i de radicalitat, amb escenes de greus 
problemes de convivència política, veig que els que estan 
movent fitxa, proposem el mateix plantejament pel futur, i 

això, és si mes no, preocupant.
A més a més, també visualitzo una altra realitat, en el 

sentit de la representació ideològica de l’actual del Ple, 
que té un perfil marcadament a l’esquerra i crec des del 
meu punt de vista existeix un desequilibri. Junts per Altafu-
lla, que ha perdut la transversalitat, i que es presentarà en 
solitari al 2023 sense el PDCAT, partit de centre, on la seva 
cúpula directiva local, marca molt perfil també cap a l’es-
querra, amb ex militants d’ERC, ex membres de la CUP i 
sindicalistes, i sembla ser que volen fer de convergents.

Em sobta, que des de Junts per Altafulla, vulguin ocu-
par un espai natural transversal que s’ha trencat durant el 

mandat actual amb el PDCAT, per un problema de fons 
de biaix polític, model, tarannà i formes. Mes enllà, dels 
programes polítics, de les propostes a curt, a mig o a llarg 
termini, la qüestió cabdal és com volem seguir construint 
Altafulla i les prestacions de servei per a les persones.

Ha quedat palès que Altafulla, té molts desafiaments 
(alguns poc populars però molt necessaris) i si les posici-
ons són tan radicalitzades, serà molt complicat que Alta-
fulla agafi velocitat de creuer, en benefici dels convilatans. 
Altafulla, ha de refer, la convivència política i les capacitats 
d’acord, si perduren les actituds radicals, sempre serà en 
perjudici de l’administrat. Endavant Altafulla.•

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
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Els ajuntaments del Baix Gaià i PIMEC s’uneixen per crear un 
organisme que fomenti el comerç local

Es tractaria de la creació d’un orga-
nisme que conjugui tant intervenció 
pública com privada per fomentar 

el comerç local dels principals munici-
pis del Baix Gaià. En aquesta tasca s’hi 
troba Altafulla, Torredembarra, Creixell i 
Roda de Berà com a municipis de costa, 
a més de La Pobla de Montornès i les 
seves respectives associacions comer-
cials, en cas de tenir-les. La secció de 
Comerç de la Patronal de la Petita i 
Mitjana Empresa (PIMEC), serà la que 
liderarà aquesta iniciativa i durà la coor-
dinació de tots els agents implicats.

La idea, com va assenyalar el regidor 
de Comerç d’Altafulla, Dani Franquès, és 
crear un tipus d’organisme similar al d’un 

consorci o ens, que aglutini les iniciati-
ves en matèria de comerç que es donin 
a tots aquests municipis. Franquès va 
participar en una reunió amb els respon-
sables de Comerç dels altres municipis 
implicats en la iniciativa juntament amb 
el president de PIMEC Comerç a Tarra-
gona, Florenci Nieto. 

Una trobada que va servir per po-
sar la primera pedra del que ha de ser 
aquesta nova entitat que voldria comen-
çar a caminar aviat, de manera diferen-
ciada de l’àmbit turístic, però establint-hi 
sinergies, ja que l’atractiu turístic d’un 
municipi també es pot mesurar per la 
seva potencialitat comercial. •

El curs en el programa de transició al tre-
ball (PTT) de Vivers i Jardins, que es cursa 

a Altafulla, ja ha iniciat la part pràctica per a 
tot l’alumnat. Aquest té la possibilitat de dur a 
la pràctica el que han après amb les classes, 
però en un ambient real de treball, amb les 
dinàmiques pròpies d’una feina remunerada 
i amb les obligacions que se’n deriven. Són 
unes pràctiques que van més enllà de les que 
ja realitza el grup en l’entorn acadèmic i que 
els han dut a exercir la jardineria en diferents 
espais i zones verdes de la vila d’Altafulla. Dos 
d’ells ho continuaran fent, ja que s’han incor-
porat a la brigada municipal, mentre altres es 

reparteixen entre diferents empreses provades com 
l’Horta Blanch, el Garden Gaià, o el càmping Caledò-
nia a més també de l’Ajuntament de La Riera de Gaià.

Les pràctiques externes són un atractiu molt gran 
per aquests joves a qui se’ls obre també una porta per 
al seu futur laboral. Les pràctiques en empreses o ins-
titucions transcorren en paral·lel a les últimes sessions 
de classes teòriques i pràctiques a l’aula de formació 
del carrer Boga. Un cop finalitzin les més de mil hores 
del curs, els alumnes podran optar a continuar la seva 
formació tot accedint a un Cicle de Grau Mitjà en la ma-
tèria o bé incorporar-se definitivament al món laboral, 
potser a través d’una d’aquestes empreses que col·la-
boren amb el ptt. •

 Alumnes del PTT d’Altafulla inicien les pràctiques en l’àmbit laboral

ENTRA EN FUNCIONAMENT EL SERvEI dE CUSTòdIA dE CLAUS PER A 
PERSONES GRANS d’ALTAFULLA

Qualsevol persona de més de 65 anys d’Altafulla que ho desitgi podrà, a par-
tir d’ara, deixar una còpia de les claus de casa seva a la Policia Local perquè 
aquestes es puguin usar en cas d’emergència. D’aquesta manera, si es produeix 
alguna incidència al domicili de la persona afectada, els cossos de seguretat 
podran actuar-hi d’una manera més ràpida. Per adherir-se a aquest nou servei, 
des de l’àrea de Gent Gran, el seu titular i coalcalde de la vila, Jordi Molinera, 
ha explicat que el funcionament és senzill. Només cal portar a la comissaria de 
la Policia Local d’Altafulla (c/ Marquès de Tamarit) una còpia de les claus i om-
plir un formulari. Molinera ha destacat que des del consistori altafullenc s’han 
assessorat amb altres municipis que ja usen aquest sistema i que ha estat útil 
en diverses ocasions.  Les claus que custodiï la policia romandran en un sobre 
precintat amb numeració pròpia i dins un armari tancat amb clau. La voluntat del 
cos policial és fer-les servir únicament en cas d’emergència i mai en situacions 
de descuit o pèrdua de claus.

dINAR A L’ESPLAI PER CELEBRAR SANT JORdI

L’Esplai de la Gent Gran organitzarà el pròxim 22 d’abril, vigília de Sant Jordi, 
un dinar per celebrar la diada que s’acompanyarà amb un lluït ball amenitzat per 
l’Enric. També per aquest mes hi haurà una sessió de cinema i una altra, de Ka-
raoke. Aquestes darreres activitats es repetiran cada mes. Des de l’Esplai també 
s’ha iniciat un curs de ball amb una nodrida participació els dilluns al matí de 10 
a 13 hores on hi podeu participar. Durant el passat mes de març es van celebrar 
també diverses activitats amb una notable participació. Des de l’entitat s’espera 
comunicar més activitats en les properes setmanes. • 

 Breus
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Nou enllaç de l’AP-7 a Ferran que permetrà a Altafulla tenir una nova 
entrada a l’autopista 

L’Estat té previst construir un nou enllaç a l’auto-
pista AP-7 a Ferran que permetria a Altafulla 
tenir a l’abast una nova entrada a aquesta via 

ràpida sense haver d’usar el tram de la carretera de la 
Riera que transcorre per Torredembarra. Seria un nou 
accés que s’uneix al ja existent sobre terme municipal 
altafullenc, i a tocar de la urbanització Brises del Mar, 
però que a la pràctica és més pròxim a la Torre que al 
centre d’Altafulla.

És una de les dues entrades noves en aquesta via 
ràpida que ha incrementat el volum de trànsit des que 
va passar a ser gratuïta. La segona es farà a Roda 
de Berà. Aquestes noves connexions formen part dels 
diferents enllaços que el govern espanyol té previst cre-
ar al llarg de la demarcació de Tarragona tant pel que fa 
a l’AP7, com a l’AP2. Per fer-ho, l’Estat preveu invertir 
uns 130 milions d’euros. L’objectiu d’aquestes actua-
cions és millorar la connectivitat, permeabilitat i ac-
cessibilitat de les autopistes amb altres vies del territori 
i facilitar els desplaçaments amb els municipis propers.

Així, es crearan nous accessos a l’AP-7 també a 
l’alçada del Mèdol, a escassos 500 metres de l’enllaç 
de Ferran, i també al Vendrell, Banyeres del Penedès i 
l’Hospitalet de l’Infant. Per altra banda es vol crear una 
nova connexió entre Vimbodí i Poblet, en aquest cas 
a l’AP-2. Igualment, també hi ha prevista una actuació 
per tal que quan entri en funcionament l’A-27 a Mont-
blanc els vehicles enllacin directament amb l’autopista 
AP-2. La voluntat del govern espanyol, segons han as-
segurat responsables del ministeri a Tarragona, és re-
duir al màxim els terminis d’execució. •
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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 MARÇ

temperatura màxima 21 °C dia 31 mitjana mensual temp. màx. 16,5 °C obserVADors: joan Vives, lluís brullas, jordi Cuscó 
josep muntades i josep maria Aules temperatura mínima 0,5 °C dia 9 mitjana mensual temp. mín. 5,9 °C

Pluja màxima 52 mm dia 11 total pluja recollida 66,4 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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EEl Pavelló Municipal d’Altafulla es convertirà per 
Setmana Santa, de l’11 al 15 d’abril, en una de 
les seus del Campionat d’Espanya de Seleccions 

Autonòmiques en les categories infantil masculina i fe-
menina, que organitza la Federació Catalana de Futbol 
(FCF). La seu altafullenca acollirà diferents partits de les 
fases de grups d’ambdues categories.

El Pavelló Ponent de Salou i el Pavelló Municipal de 
Salou seran els escenaris de la fase final dels Campio-
nats d’Espanya mentre que el Pavelló Municipal d’Alco-
ver, el Pavelló Municipal d’Altafulla, el Pavelló Municipal El 
Morell i el Pavelló Sant Jordi de Torredembarra acolliran 
les fases de grups de les categories infantil masculina 
i femenina.

El regidor d’Esports, Àlex Cañas, ha celebrat la no-
tícia i ha remarcat que el fet que tornin els campionats 

d’Espanya a Catalunya d’aquesta disciplina esportiva 
“ha estat un treball conjunt entre la Federació Catalana 
de Futbol i la implicació dels ajuntaments entre els quals 
Altafulla”.

El Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmi-
ques en la categoria infantil femení hi participaran un total 
de 8 seleccions: Extremadura, Aragó, Galícia, Andalusia, 
Ceuta, Catalunya, Múrcia i Madrid. Mentre que en la ca-
tegoria masculina hi participaran un total de 14 selecci-
ons: Castella i Lleó, Ceuta, Melilla, País Basc, Andalusia, 
Madrid, Múrcia, Galícia, Illes Balears, Aragó, Extremadu-
ra, Comunitat Valenciana, Illes Canàries i Catalunya.

Els sis partits de fase de grups del Grup B, entre les 
seleccions d’Andalusia, Madrid, Múrcia i Galícia es 
disputaran al Pavelló Municipal d’Altafulla, de l’11 al 
13 d’abril, a les 10.00 i a les 12.00 hores. 

Tots els partits de les Seleccions Catalanes Infantil 
masculina i femenina es podran seguir per streaming 
a través de la Televisió de l’FCF i s’habilitarà un apartat 
específic a la pàgina web de l’FCF amb tota la informa-
ció del Campionat d’Espanya. •

El Pavelló d’Altafulla, una de les seus del Campionat d’Espanya 
de Seleccions Autonòmiques Infantil de futbol sala

EL CM ALTAFULLA ACOLLIRÀ EL 10 dE JULIOL 
UNA dE LES PROvES dEL CIRCUIT CATALÀ dE 
PÀdEL SURF 
El Club Marítim serà una de les seus del Calendari Sup 
2022 de la federació Catalana de Surf (fSuRCAt). La 
d’Altafulla serà la sisena de les nou proves previstes 

per l’organització, i se celebrarà el 10 de juliol. La 
competició acabarà en un altre punt del litoral del Baix 
Gaià, perquè Roda de Berà acollirà la darrera prova. 
Entremig, passarà per la platja de Badalona i la del 
Somorrostro, ambdues a Barcelona. Des del club 
reconeixen que els fa molta il·lusió “acollir la primera 

regata de pàdel surf a Altafulla”. La voluntat de formar-
hi part del circuit neix de l’interès que hi ha a Altafulla 
per aquesta modalitat. La proposta de la FCS, a més, 
està oberta a tothom, i això encaixa amb la idea de 
l’entitat. • 

 Breus

La cursa de relleus, gran novetat de la 13a Cursa 1 de Maig dels Atletes

Dos anys després, els Atletes d’Al-
tafulla es preparen per celebrar la 

Cursa 1 de Maig. La pandèmia de la 
Covid-19 va obligar a ajornar la 13a edi-
ció dues vegades seguides, però final-
ment, gràcies a la millora de la situació 
sanitària, es podrà dur a terme aquest 
2022. Les inscripcions per a la cursa 
de 5 km, a partir de 16 anys, ja es van 
obrir el passat 22 de març a un preu 
d’11 €. 

Des de l’entitat estan molt contents i 
il·lusionats de recuperar l’esdeveniment 
més important, que organitzen durant 

l’any, com ha reconegut el seu president, 
Jordi Ribé. La represa de la prova es pre-
senta amb una novetat destacada. A més 
de les curses infantils i la cursa d’adults 
de 5 km, també hi haurà una cursa de 
relleus, en la qual el primer, haurà de 
completar els primers 2,8 km, i el segon 
relleu haurà de fer els 2,2 km restants. El 
preu per equip és de 10 euros fins al 23 
d’abril. Del 24 al 29 serà d’11 euros, i el 
dia de la cursa serà de 12,5 euros.

No hi faltarà la cursa ‘Corre amb un 
amic’, reconeguda amb els Premis Auri-
ga Fvscus del Consell Esportiu del Tarra-

gonès (CET) el 2016 per la promoció del 
valor, el joc net, les actituds i els hàbits 
saludables, el foment de la integració i 
la igualtat, i la cohesió social a través de 
l’esport. És una modalitat dirigida per a 
infants amb discapacitats, que poden 
córrer sols o acompanyats d’un amic. 

La Cursa 1 de maig també és reco-
neguda pel vessant solidari. Enguany, els 
Atletes d’Altafulla aposten per recaptar 
fons i destinar-los a les persones refugi-
ades ucraïneses, que fugen de la guerra 
que Rússia ha provocat al seu país. Per 
cada inscripció a la cursa de 5 km es do-

narà 1 euro a aquesta finalitat. L’entitat 
també anima als participants, o simple-
ment a la gent que vulgui aportar el seu 
granet de sorra, a través de donatius. 

Les inscripcions es poden tramitar 
al web www.athleticevents.net/cur-
sa/altafulla-cursa-1r-maig-2022-372. El 
preu inclou el dorsal, la samarreta i el 
donatiu a Ucraïna. I l’enllaç per a fer els 
donatius és www.retoacnur.org/ucrania/
retos?id=Cursa--de-maig-Atletes-dAlta-
fulla-amb-Ucraina. •




