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  Amb tots i per a tots els colors  

Com cada any, la jornada del 28 de juny, diada de la visi-
bilitat i orgull de les persones LGTBI, que recorden els 

incidents de Stonewall Inn a la ciutat de Nova York, ha ser-
vit per reivindicar els seus drets i per a què s’apliquin d’una 
vegada per totes amb total plenitud. Però per desgràcia, 
aquesta diada en ple segle XXI, no pot ser commemorada 
en tots els països perquè la persecució de les persones 
LGBTI és encara avui dia una realitat en molts indrets. Per 
sort, aquí estem en una situació en què la normativa le-
gal empara i garanteix els drets de les persones LGTBI. 
Amb tot i això, cal que aquests drets siguin aplicats i sal-
vaguardats. Com a societat democràtica i pacifista, hem 
de defensar i seguir lluitant per tal que als espais socials, 
laborals, i de tots els àmbits, no siguin menystingudes i que 
cap persona LGTBI vegi reduïts els seus drets pel fet de 
visibilitzar-se com a tal.

Per això, cal que també, des de les administracions locals 
s’aprovin plans d’igualtat de gènere i contra l’assetjament, com 
ha fet l’Ajuntament d’Altafulla, que recullin clàusules antidiscri-
minació als convenis col·lectius i a fer un seguiment continu 
de la seva correcta utilització. És un deure que ens interpel·la 
a totes i tots. Cal que l’acció de l’administració pública garan-
teixi que els drets de les persones LGBTI no siguin vulnerats. 
Per fer acomplir aquestes accions, però, cal actuar d’ofi ci, i 
per desgràcia, les denúncies són escasses, atès que en moltes 
ocasions es dona preferència al manteniment del lloc de treball 
a denunciar fets que són vulneració dels drets. Cal que des 
de les administracions, associacions, partits polítics i sindicats, 
continuïn elaborant i fent difusió de materials de formació i in-
formació a la ciutadania per tal que disposin de les eines bà-
siques per gestionar i garantir els drets individuals i col·lectius 
de les persones LGTBI. Perquè a Altafulla estimem des de la 
diversitat i amb tots i per a tots els colors. •

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.

 Descarrega’t el ‘Plaça del Pou’ en pdf! 

https://www.altafulla.cat/serveis/proximitat/butlleti-placa-del-pou
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L’Ajuntament d’Altafulla, amb la col·laboració de l’empresa de 
salvament i socorrisme WaveSos, ha posat en marxa, per a 
aquesta nova temporada de bany a la platja, la reserva per al 

servei gratuït de bany assistit amb recollida i tornada a domicili per 
a les persones amb mobilitat reduïda. 

Per fer ús del servei, cal fer la reserva prèvia de manera telemàti-
ca (https://wavesos.es/altafulla-servei-acces-a-platges-per-perso-
nes-de-mobilitat-reduida/) a través de la pantalla principal del web 
de l’Ajuntament, o bé, trucant al telèfon 638 26 70 76. Aquest 
servei s’ofereix des del 15 de juny fins l’1 de setembre, de dilluns a 
diumenge, d’11 a 16 hores.

Cal recordar que la platja d’Altafulla compta amb un servei de 
salvament format per tres socorristes de l’empresa WaveSos, que 
es reforça amb un socorrista més en les hores de més acumulació 
de banyistes, de 12 a 16 hores. L’horari del servei és de 10:30 a 
19:30 hores. 

Aquesta mateixa empresa també és l’encarregada del servei de 
socorrisme i salvament a la piscina municipal, que compta amb un 
efectiu. L’horari d’obertura de l’equipament és d’11 a 15 hores, i 
de 16 a 20 hores. La piscina restarà oberta fins el 4 de setembre. •

S’estrena la reserva per 
al servei gratuït de bany 
assistit amb recollida i 

tornada a domicili
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l’Ajuntament demana l’autorització a costes de la Generalitat 
per aportar més sorra a la platja d’Altafulla

Una vegada Costes de l’Estat anunciés el passat 
28 de juny, a través del seu responsable Toni Es-
panya, que el govern central no aportaria més 

sorra a la platja d’Altafulla perquè ja s’havien esgotat 
tots els recursos que es podien invertir al municipi, 
l’Ajuntament ha demanat l’autorització a Costes de la 
Generalitat perquè li permeti abocar-ne més mitjançant 
els seus propis recursos. Així ho va avançar la regidora 
de Medi Ambient, Marisa Méndez-Vigo. 

Així, l’alternativa que ara es proposa és que sigui el 
mateix Ajuntament qui assumeixi aquest cost. Per 
dur-ho a terme, el consistori ha fet la petició a Costes 
de la Generalitat, i una vegada autoritzat es podrà fer el 
trasbalsament, que es preveu que podria ser efectiva a 
fi nals de juliol. Ara la voluntat és comptar amb un nou 
gruix de sorra no tant per abocar de manera generalit-
zada a la platja sinó per reforçar aquells punts més 

malmesos i falcar la torre dels socorristes o els acces-
sos a la platja per evitar el perill que poden suposar si 
no tenen una base on assentar-se, com va detallar la 
regidora de Medi Ambient, Marisa Méndez-Vigo.

Per la seva banda, Costes de l’Estat creu que per 
salvar l’actual situació i compensar la part de la platja 
que no té sorra caldria entre 3.000 i 5.000 metres cú-
bics. Méndez-Vigo també es va mostrar prudent sobre 
l’origen d’aquesta, és a dir, si es tornaria a extreure del 
Vinyet o podria provenir de Torredembarra, com s’havia 
apuntat inicialment. 

Amb tot, va assenyalar que s’està revisant si existeix 
algun tipus d’acord que pugui implicar la intervenció del 
Port de Torredembarra en la millora de la platja d’Altafulla, 
tenint en compte que aquesta infraestructura “és un dels 
obstacles perquè la sorra arribi a la nostra costa”. La pri-
mera tinent d’alcaldia es va mostrar confi ada en comptar 

aquest estiu amb una platja en condicions a Altafulla i 
va valorar positivament que, de fet, la platja ja està recupe-
rant extensió de manera natural. / Foto: A.J. •

la policia local es reestructura amb nous agents i promocions internes

La Policia Local d’Altafulla continua el procés d’estabilització i consolidació de la plantilla per 
dibuixar una estructura sòlida que s’adeqüi a les exigències que té un cos de seguretat 

d’una vila de més de 5.000 habitants. És per això que els moviments interns se succeeixen 
per encaixar totes les peces de la millor manera possible. Així, dos agents de la plantilla han 
promocionat a caporals i aquest juliol s’espera poder-ne incorporar un tercer provinent de 
l’exterior del cos. 

Actualment està obert un procés selectiu a l’Ajuntament d’Altafulla per nodrir amb caràcter 
d’urgència una borsa d’agents de policia que puguin incorporar-se de manera immediata al 
servei. Es tracta d’una mesura que permetrà suplir dues baixes per trasllat que hi ha hagut al 
cos, com també alguna baixa laboral i una ampliació de plantilla. Com és habitual, la Policia 
Local d’Altafulla compta també aquest estiu amb un reforç temporal d’agents destinats espe-
cífi cament a cobrir els serveis de la platja a causa de l’augment de la població que s’experi-
menta a la zona. •

L’expresident de la Generalitat de Catalunya (2018-2020), Quim Torra, va 
visitar el passat 29 de juny Altafulla en un acte organitzat per Junts i l’ANC 

per tal de presentar el seu últim llibre ‘Les hores incertes’, un dietari que se-
gueix al de ‘Les hores greus’ i que se centra en els moments incerts viscuts des 
del Palau de la Generalitat pel que fa a la pandèmia i també respecte al procés 
independentista i, en especial, sobre el seu procés judicial i posterior inhabi-
litació. Minuts abans de la presentació, Torra va visitar el consistori on, en un 
acte protocol·lari, va signar el Llibre d’Honor i va destacar la bellesa de la Vila 
Closa, de la que fi ns i tot, va estar fent fotografi es amb el seu mòbil particular 
mentre hi passejava per arribar a les eres, on es va fer la presentació del llibre. 
/ Foto: Ajuntament. • 

 visita de l’expresident de la Generalitat 
    quim torra

Embrutar menys entre totes i tots ens ajudarà 
a tenir ALTAFULLA NETA.

Coses senzilles que tu i jo podem fer:
- RECICLAR i llençar cada bossa de brossa a 

DINS del contenidor que li correspon.
- Les PAPERERES són per a petites deixalles, 

no les fem servir per llençar-hi bosses de 
brossa.

-  Millor NO FUMAR. És més saludable, si no ens 
hi podem estar, almenys, llencem les burilles 
a les papereres o contenidors corresponents. 
El mateix podem fer amb xicles, pipes,…

-  Els nostres animals de companyia han de 
fer les seves necessitats, però després cal 
RECOLLIR-LES i DEIXAR-LES al contenidor 
corresponent.

*L’ajuntament disposa d’un servei de recollida 
de voluminosos, UN COP a la setmana a l’estiu. 
Contacta amb nosaltres trucant al 977650008 o 

envia un correu electrònic a 
recepcio@altafulla.altanet.org.

*També teniu l’opció de la deixalleria de 
Torredembarra oberta de dimarts a dissabte de 10 a 

13 h. i de 15 a 18 , i el diumenge de 10 a 15 h.

Volem una platja saludable, una platja SENSE FUM 
i lliure de burilles.
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Aproven el reglament de funcionament 
de la nova Escola d’Adults d’Altafulla

Els membres del Ple municipal van aprovar 
per unanimitat la proposta inicial de l’esta-
bliment del servei públic de l’Escola d’Adults 

a Altafulla que inclou l’aprovació de la memò-
ria justificativa, el projecte d’establiment i el 
reglament de funcionament del servei, com 
va explicar el regidor d’Educació, Hèctor López 
Bofill, i que va enllestir l’anterior equip de govern 
abans de la moció de censura. Així, si es complei-
xen tots els pronòstics, el centre podria tornar-se 
a posar en marxa a partir del setembre, coincidint 
amb l’inici del curs escolar.

El regidor d’Educació va detallar que en el re-
glament es proposa una formació basada en els 
cursos de català, castellà i anglès a més de 
l’alfabetització, la digitalització i la informà-
tica, i també tallers de jardineria i fotografia, 

molt demandats en anteriors etapes del centre. 
Aquestes matèries les impartirà l’empresa que es 
faci càrrec del servei un cop aquest es liciti. A 
més, també s’ha inclòs una bossa de 300 hores 
de formació encara per determinar, que es 
definiran en funció de la demanda existent.

La prestació del nou servei públic es durà a 
terme per la modalitat de gestió directa per part 
del propi Ajuntament, però amb el suport exter-
nalitzat dels professionals necessaris —personal 
docent de cadascuna de les matèries a oferir— 
i de la direcció de les prestacions. La prestació 
del servei se centrarà en l’horari de tardes de 
dilluns a divendres a l’aula de formació Al-
dara al carrer Boga de Baix a Mar, número 4, 
als baixos. La formació anirà a adreçada a tota 
la ciutadania a partir dels 16 anys. / Foto: C.C. •

UnAnimitAt En lES mocionS dE tràmit pEr 
Al diA A diA dEl mUnicipi
En el Ple ordinari de juny també van prosperar altres 
punts de l’ordre del dia que eren pràcticament de tràmit 
però indispensables per al desenvolupament del dia a 
dia al municipi. Van ser, per exemple, la proposta d’eli-
minació de documentació de l’arxiu municipal després 
de la reorganització del servei; les festes locals per al 
2023 on Sant Martí (11 de novembre) caurà en dissab-
te; el Protocol de col·laboració entre la Diputació de 
Tarragona, els 22 ajuntaments i els consells comarcals 
del Tarragonès, l’Alt Camp, la Conca de Barberà, el 
Baix Penedès, de l’eix principal del riu Gaià, per conti-
nuar la Taula del Gaià; la declaració de les sínies, eres 
i pallisses com a Bé Cultural d’Interès Local; el nome-
nament de la figura substituta de la secretaria del Jutjat 
de Pau on es va proposar Alicia Cabrererizo, empleada 
pública del consistori; i la resolució del recurs de re-

posició contra la liquidació del conveni de l’actuació 
urbanística de Via Roviano. Tots aquests punts es van 
aprovar per unanimitat.

El mErcat ambulant, a baix a mar
El mercadet ambulant dels dimarts ha deixat tem-
poralment la ubicació habitual a l’aparcament de 
les piscines per traslladar-se com cada estiu més a 
prop de la platja. Com en els darrers anys, el mercat 
s’ubica al carrer Fassina. L’any passat es va recupe-
rar el número de parades habitual amb un total de 
17, gairebé el doble (9) que les que hi havia l’estiu 
de 2020 a conseqüència de les restriccions sanità-
ries per combatre la pandèmia de la Covid-19. En-
guany, el número de comerciants que tenen permís 
per muntar el seu espai, inclús ha augmentat fins a la 
vintena. El mercat ofereix productes d’alimentació, 
roba i menjar preparat.

lA BAndErA BlAvA tornA A cErtificAr lA 
qUAlitAt dE lA plAtjA d’AltAfUllA
La platja d’Altafulla ha rebut novament el distintiu que 
certifica la seva qualitat i la garantia que els usuaris 
en podran gaudir en tota la seva plenitud. El guar-
dó l’atorga anualment el Jurat Internacional Bandera 
Blava de la Fundació per l’Educació Ambiental (Foun-
dation for Environmental Education (FEE) en col·la-
boració amb l’Associació d’Educació Ambiental i del 
Consumidor (ADEAC) i compta amb la col·laboració 
de les administracions públiques que gestionen les 
zones de bany i la qualitat microbiològica de les se-
ves aigües. Cal tenir en compte que són els munici-
pis costaners els qui sol·liciten cada any, de manera 
voluntària, les candidatures de les seves platges. En 
aquest cas, l’informe municipal es va elaborar al de-
sembre de 2021 amb una situació de la platja ben 
diferent a l’actual. • 

 Breus

tira endavant un nou 
expedient de modificació de 

crèdit de 600.000 euros
El Ple va aprovar, amb els vots favorables del govern (AA i Junts), 

dels representants Natalia Sanz (Ara) i Xavier Rofas (no adscrit), 
i dels vots contraris dels cinc regidors de l’EINA i la regidora del 
PSC, un nou expedient de modificació de crèdit, que ha de per-
metre tirar endavant algunes actuacions rellevants a la vila, 
com va detallar el regidor d’Hisenda, Francesc Farré. 

Es tracta tant d’ampliacions de partides ja existents al Pressu-
post General de l’Ajuntament  per enguany, que es va aprovar el 
passat mes de febrer, així com la creació d’alguna partida nova. I a 
més a més, la modificació també contempla que totes les partides 
que en els comptes es dotaven de diners mitjançant un préstec, 
finalment no es cobreixin amb deute, sinó que sigui a través 
del romanent de tresoreria de l’any passat. 

Pel que fa a les noves partides, les més significatives són les 
que preveuen destinar equipament divers al casal la violeta 
per un valor de més de 33.000 euros, que se sumen als 90.000 
ja previstos en els comptes del consistori per enguany. També 
se n’inclou una de 200.000 euros per sufragar una factura 
del 2020 referent al servei de recollida de la brossa que presta el 
Consell Comarcal del Tarragonès.

Paral·lelament, també hi ha partides destacades que s’han 
declarat no disponibles, com les de la plaça dels Vents o Mar-
tí Royo, que estaven dotades amb 375.000 euros i 175.000 
euros, respectivament. El regidor d’Hisenda, Francesc Farré 
va concretar que les partides que se suplementen, més d’una 
vintena, ho fan perquè es considera que “havien quedat justes 
de pressupost”. Per la seva banda, el regidor de l’EINA, Jordi 
Molinera, va defensar el vot contrari al·legant que caldria haver 
votat per separat la incorporació del romanent de tresoreria, els 
suplements de crèdit a partides ja existents o noves, i la baixa 
de projectes ja pressupostats com els de la remodelació de les 
places dels Vents i Martí Royo. •
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La regidoria de Cultura, que encapçala l’edil Hèctor 
López Bofill, destinarà un total de 72.600 euros 
per a la contractació d’espectacles al casal muni-

cipal de la Violeta, que obrirà oficialment el pròxim 30 de 
juliol, en “una gran jornada de portes obertes amb ac-
tuacions musicals durant tot el dia per a tots els públics 
que donaran el tret de sortida a aquesta nova etapa 
cultural”, segons va avançar López Bofill. Aquest pres-
supost és la quantitat incorporada com a nova partida 
en l’expedient de modificació de crèdit que va aprovar 
el Ple en la sessió ordinària del passat 27 de juny, i que 
servirà per omplir de contingut artístic i cultural la Violeta 
fins a final d’any. 

Es tracta d’una partida ambiciosa que permetrà 
gaudir d’espectacles preferentment de “divisió 
d’honor” a més d’acollir també cultura vinculada al 
poble, com va explicar el regidor Hèctor López Bofill, 
qui va posar en valor activitats culturals que ja s’es-
tan produint i que podrán oferir els seus espectacles 
en aquest espai com el cicle Altafujazz, el Cineclub 
Altafulla Link o el grup de teatre Treateràpia. Serà el 
cineasta Juan Cruz, veí d’Altafulla i membre de l’equip 
LAB 893, qui gestionarà i assessorarà en continguts la 
programació d’aquest espai que, en paraules de l’edil 
de Cultura, pretén “transformar-se en un equipament 
cultural de referència a tot el camp de tarrago-
na”.

Nascut a Barcelona i criat al barri de la Florida de 
l’Hospitalet de Llobregat, Juan Cruz va estudiar Dis-
seny Gràfic a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona i es 
va iniciar en la interpretació com a membre del grup de 
teatre aficionat ‘La Compañia Sgratta’, on va conèixer a 
l’actor i director José Corbacho.

Va iniciar la seva carrera com a dissenyador gràfic 
i, posteriorment, va cursar Direcció Cinematogràfica 
al Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya i un 
curs d’Estructura de Guió a la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Va dirigir la seva primera obra, un curtme-
tratge, el 1995 amb ‘La Bula’. L’any 1999 va fer un altre 
curt ‘El olor de las manzanas’.

Amb José Corbacho, ha escrit i dirigit tres llargme-
tratges. El primer va ser ‘Tapas’ (2005), pel·lícula que 
va guanyar la Bisnaga d’Or en el Festival de Màlaga i 
gràcies a la qual va rebre el Goya al millor director 
novell. Els següents van ser ‘Covards’ (2008) i ‘Inci-
dencias’ (2015). Arran de l’èxit de ‘Tapas’, Corbacho 

i Cruz van crear la productora Hospiwood, nom que 
barreja la ciutat d’on són ambdós i el de la meca del 
cinema, Hollywood.

A l’any 2000 s’incorpora a la productora El Terrat i 
des d’aleshores ha dirigit programes per diferents pro-
ductores i cadenes de televisió, així com ha coordinat 
equips de guió per formats d’entreteniment i ficció. Amb 
José Corbacho va dirigir la sèrie ‘Pelotas’ durant dues 
temporades (2009-2010), a La 1 de TVE. Tots dos tam-
bé van treballar junts en la primera novel·la ‘People from 
Ibiza’, publicada per Plaza & Janés el 2015. En aquests 
moments es troba escrivint una sèrie per televisió i tre-
ballant en el que serà el seu quart llargmetratge. •

Obertes inscripcions
d’escola de vela i casals!

2022

Reserva ja la teva plaça!
Inscripcions → clubmaritimaltafulla.com

977 65 02 63
cma@clubmaritimaltafulla.com

segueix-nos a @cmaltafulla

juan cruz gestionarà la programació cultural de la violeta
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Revetlla de Sant Joan amb sopar, ball i els Diables Petits d’Altafulla. / Fotos: Ilde Cuesta / Raquel Aliberch

La Nit de Bruixes va recuperar el volum d’activitat i de visitants de les edicions d’abans 
de la pandèmia. / Fotos: E.V. / A.J.

Esmorzar de comiat de les persones usuàries de les activi-
tats de salut al Parc Hort de Pau. / Foto: Ajuntament

Entrega de la Bandera Blava al regidor de Turisme d’Altafulla, Jaume Sànchez, el quart de 
l’esquerra de la imatge. / Foto: Ajuntament

Ciclistes de la secció infantil de la Penya Ciclista Altafulla en el campionat de Catalunya 
de BTT celebrat a Altafulla. / Foto: Ilde Cuesta

Taller als alumnes de l’Escola La Portalada en el projecte ‘Camins Escolars’ que comen-
çarà a implementar-se al setembre. / Foto: Escamot Cooperativa 

L’AFA de l’Escola La Portalada va organitzar, com és habitual, la gran Festa de Fi de Curs 
amb diferents espectacles. / Foto: A.J.
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L’ ACOMPANYEM 
EN LA GESTIÓ 

D’ESTUDI  I TRÀMIT
 DE LA SEVA 

JUBILACIÓ!

CONSULTI’NS
 ARA! 

L’horta dels Germans Blanch va reivindicar el seu producte en la fira de proximitat de 
Caprabo a Altafulla. / Foto: Ajuntament

El viròleg i epidemiòleg de reconegut prestigi mundial Albert Bosch va protagonitzar el 
8è Memorial Manel Chiva Royo. / Foto: E.V.

La minihamburguesa de La Bonita, guanyadora de la ruta de tapes bruixes 
La Xoixeta 2022. / Foto: E.V.

El Torneig del Drac Maragda de Quidditch es podria celebrar de forma anual a Altafulla 
després de l’èxit assolit de participació. / Foto: M.P.

Un centenar de persones celebren el 20è Aplec de Sardanes Vila d’Altafulla al Parc del 
Comunidor. / Foto: Ajuntament

Visita teatralitzada amb Antoni Martí i Franquès en el marc del cicle de Patrimoni 2022 que 
enguany se centrava en la figura del Fill Il·lustre d’Altafulla. / Foto: Ajuntament
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la nova violeta
Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla - JxA

La Violeta està cridada a transformar-se 
en un equipament cultural de referència 
a tot el Camp de Tarragona. Aquest és 
el projecte que planteja el nou govern 
municipal per a l’excepcional espai que 
s’inaugurarà aquest mes. Hi haurà una 

línia d’espectacles dissenyada per l’assessor i gestor de 
continguts Juan Cruz de l’equip LAB 893 que portarà a la 
sala primeres figures del món de la música, del teatre i de 
la dansa de manera que els ciutadans d’Altafulla podran 
gaudir-ne sense haver de desplaçar-se del municipi. Així 
mateix, La Violeta serà un espai en el qual les associacions 
del poble podran oferir els seus espectacles de màxima 

qualitat (com ja d’altra banda ens tenen acostumats) sigui 
l’Altafujazz o les propostes cinematogràfiques del Cine-
club Altafulla Link. 

Afortunadament, alguns dels nostres veïns són artistes 
consolidats de primera fila que intentarem que portin els 
seus espectacles al nou equipament. Com també farem 
el possible perquè grups amateurs que s’estan consoli-
dant en l’escena catalana, com és el cas de Treateràpia, 
puguin estrenar les seves obres amb la projecció que es 
mereixen. 

Altafulla és un focus d’efervescència cultural amb cre-
adors de tota índole i també en l’àmbit de les arts escè-
niques, de manera que hem de canalitzar aquest impuls 

present en el municipi a fi que cristal·litzi en un referent que 
deixi empremta i la nova Violeta és, en aquest sentit, un 
embolcall sensacional. 

De moment, el 30 de juliol hi haurà una gran jorna-
da de portes obertes amb actuacions musicals durant 
tot el dia per a tots els públics que donaran el tret de 
sortida a aquesta nova etapa cultural. A partir de la tar-
dor començarà la programació regular de la temporada 
2022-2023 que esperem que inauguri una edat d’or al-
tafullenca ja que, al final, tot parafrasejant el poeta Fri-
edrich Hölderlin, és la cultura allò que acaba perdurant. 
Gaudim-ne! •

viabilitat arquitectònica de la residència per a la Gent Gran a la cabana
Inmaculada Morales Navarro # Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC

L’estudi de B/TA va arribar tot just hores 
abans, el mateix dia de la moció de cen-
sura. Estaré al peu del canó perquè tiri 
endavant ara que ja tenim pressupost i 
projecte. Projecte amb els seus plànols i 

simulacions que encara em fan estimar i em donem forces 
per a la lluita per la meva gran il·lusió com a regidora. Es-
pero que el govern d’AA i socis no posin pals a les rodes. 

L’estudi ens situa en la realitat que encara no tenim el 
pla parcial on encaixi l’edifici i que caldrà ampliar-lo: l’ocu-
pació de planta, al 30% i l’edificabilitat, de 2,4 m2 a 3. Dins 

“el terreny proposat que té les condicions òptimes per pro-
posar un equipament per gent gran de 60 places”. Condi-
cions òptimes “per situar-se en un entorn natural dins del 
centre del poble”.

Tindrà tres plantes de superfícies de 993 —la baixa 
de serveis— i de 879 m2 les d’habitacions; 26 a cada 
pis. La separació per servitud de vistes a la piscina s’ha 
solucionat amb un jardí terapèutic. Em fa somiar tant. 
Reprodueixo el conjunt de la planta, i el pressupost esti-
mat per l’estudi que signa l’arquitecte Trepat Carbonell. 
Un total de pràcticament 5 milions d’euros; dels quals 

4 són per l’obra nova, 400.000 per als honoraris tèc-
nics; i 360.000 euros per a l’equipament (6.000 € per 
60 usuaris).

Estem seguint el procés cap a la Residència per a la 
Gent Gran. Al seu dia vam tenir l’estudi de viabilitat eco-
nòmica, ara tenim el de l’arquitectònica. Que recordem el 
primer que reclama és un pla parcial a la Cabana amb 
aquelles ampliacions ja indicades. Posaré el meu paper al 
Ple i comissions perquè durant el que resta de mandat res 
no es freni. •

després de la tempesta sempre surt el sol
Francesc Farré Camps # Alternativa Altafulla - En Comú Guanyem

Alternativa, juntament amb els seus so-
cis de govern, ha hagut de fer front a 
una gran tempesta en què s’havia con-
vertit Altafulla per inacció, inoperància 
i males formes i en menys de dos me-
sos ja comença a sortir algun raig de 

sol d’esperança. Una altra tempesta inhabitual en un mes 
de juny s’ha endut una bona part dels quasi 8 mil m3 de 
sorra que Costes va posar a la platja. Una sorra que ha 
fet de tap per evitar mals majors i no ha anat molt lluny, 
està acumulada davant la platja. Això fa que de mica en 
mica la sorra pugui tornar al seu lloc i mentrestant que 
redueixi la força de noves marees. Ha estat la meitat de 

la sorra que volíem, però és més que la posada en els 
darrers tres anys que ha tingut la sort de tres estius sense 
onades fortes. 

Costes no en vol donar més, però sorra n’hi ha su-
ficient sense anar molt lluny, a menys d’un quilòmetre a 
una banda i a uns dos a l’altra. Apel·lem a la solidaritat 
d’entitats i administracions per no castigar Altafulla amb 
un estiu sense platja, que tant genera de riquesa en el 
nostre sector productiu. Un sector turístic que no és un 
«lobby» sinó gent del poble que crea sinergies i llocs de 
treball. En menys de dos mesos el sol s’està imposant a 
la tristor i la deixadesa. Ens en sortirem a la platja malgrat 
totes les tempestes com també obrirem aquest mes de 

juliol el Casal de la Violeta per treure les teranyines al que 
ha de ser principal auditori del Baix Gaià finalitzat fa quasi 
tres anys. 

La recollida de la brossa demostra que el conveni del 
consell és bo si es gestiona de manera eficaç. La brossa 
no s’acumula, els contenidors es distribueixen millor, un 
servei que és millorable però que funciona. En mes i mig 
també s’ha aclarit dubtes, explicant la veritat a Brises, s’ha 
programat activitats per la gent gran i s’ha pogut gaudir de 
tapes i festes, com la revetlla de Sant Joan, la més parti-
cipativa dels darrers anys i que va acabar amb somriures, 
felicitacions i l’esperança de tornar a sentir-nos amb una 
Altafulla neta, positiva i de totes i tots. •

Sobre la gestió de la platja
Alba Muntadas Olivé # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC

Les onades de calor, l’increment dels 
episodis de mala mar i temporals 
“fora de temporada” són un símpto-
ma de l’acceleració del canvi climàtic. 
Això, sumat a la gran transformació 
que ha patit el litoral en les darreres 

dècades (ports, espigons, urbanització de primera línia 
de mar...), ha deixat les nostres platges en un estat molt 
fràgil i amb poca capacitat d’adaptació. Per això, cal 
entendre que la forma de la nostra costa ha de canviar 
si volem mantenir les platges i donar al litoral capacitat 
d’adaptació enfront el canvi climàtic.

La gestió feta fins ara, consistent simplement a abo-
car sorra per intentar mantenir la platja, fa temps que 

s’ha mostrat ineficaç. Ara hem pogut comprovar que ni 
tan sols esperant al darrer moment abans que comenci 
la temporada estiuenca és garantia que la platja aguanti 
durant tot l’estiu. Aquesta problemàtica cal abordar-la 
des de diferents fronts, ja que calen actuacions a la zona 
del mar (repensar estructures com ports i espigons que 
canvien els corrents i la lliure circulació de sorra) i actua-
cions en la platja emergida i l’urbanisme de primera línia.

En aquest darrer aspecte és on els ajuntaments hi 
tenim més a dir, i per això, des de l’inici del mandat, l’EI-
NA vam engegar un pla de gestió per repensar la platja i 
ajudar a mitigar els efectes del canvi climàtic. Un pla que 
és dinàmic i adaptable a la situació de la platja en cada 
moment i que ha d’anar acompanyat d’altres mesures a 

la zona marítima que podem impulsar però no executar, 
ja que són mesures supramunicipals. Centrant-nos en 
les nostres competències i acceptant aquest canvi ine-
vitable del litoral, cal que tothom ens posem a treballar 
conjuntament amb l’assessorament dels experts. 

Negar el canvi no és només no voler veure l’inevita-
ble, sinó que és irresponsable. El mateix govern d’Al-
ternativa, en les seves últimes declaracions, ja apunta 
també que la platja és canviant i que cal adaptar-s’hi, 
tal com l’EINA portem dient des del darrer mandat. Ce-
lebrem aquest incipient canvi de discurs i emplacem al 
nou govern a convocar un comitè de gestió de la platja 
per poder decidir entre tots els actors implicats cap on 
volem anar. •
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cap a on anem?
Natalia Sanz Pijuan # Ara Altafulla

En els darrers dies, els retrets i les críti-
ques a la vida política d’Altafulla pel 
tema de la platja estan copsant els titu-
lars. És cert que és un tema prou impor-
tant com per estar tot el dia parlant-ne, 
però no per tirar-se camions de fems 

com estan fent els partits majoritaris del ple de l’Ajunta-
ment. És un tema tant important i greu com per unir forces 
i esforços, i treballar per salvar la temporada, i sobretot, 

per salvar la platja. El desgast que s’està produint a nivell 
polític i personal, està arribant a uns límits que preocupen 
als que no entrem en aquest joc.

Els partits que al maig del 2019 vam concórrer a les 
eleccions, teníem un objectiu, treballar per Altafulla, però 
en els darrers dies o setmanes ha quedat diluït en altres, 
i el que es busca es sortir al telenotícies, als diaris o a les 
xarxes. La carrera cap a les eleccions del proper any ha 
fet oblidar quina és la premissa de qualsevol partit polític, 

el seu electorat, ara mateix importa més a veure qui la diu 
més grossa i realment al nostre parer el que s’està acon-
seguint és un efecte contrari, una desafecció i desinterès 
per la política municipal. 

Ara Altafulla no entra en aquesta guerra, no va amb 
el nostre tarannà, sempre ha vetllat pels nostres veïns i 
veïnes i per la millora del poble. Nosaltres sabem cap a on 
anem, esperem i desitgem que els nostres companys de 
ple refl exionin. •

refl exions envers el futur polític d’altafulla
Xavier Rofas Gasulla # Regidor No Adscrit

Tenim un problema greu de convivència 
política, degut principalment a les acti-
tuds d’alguns actors que sistemàtica-
ment tenen comportaments suprema-
cistes al ple i en el dia a dia polític a 
Altafulla. L’enrocament es força consi-

derable. Les batalles d’uns envers l’adversari són cons-
tants. Això no produeix res per Altafulla. No és la primera 
vegada, que des del nostre grup comentem aquesta llosa 
que pesa sobre Altafulla. Hi ha una manca de consens si-
deral. 

Tot són retrets, tot són enfrontaments, tot són persona-
lismes, tot són menyspreus, tot són càtedres, i alguns amb 
interessos fora d’Altafulla entabanant als convilatans... Tot 
és res! Ja n’hi ha prou de faltes de respecte polític, d’ac-
tituds supremacistes, de doctorats i de poca rendibilitat 
envers Altafulla. Altafulla està enrocada! I té molts “fronts 
oberts”.

Al ple del 28 de juny vaig escoltar una vilatana d’Alta-
fulla de Botigues de Mar, que va escenifi car d’una forma 
prou natural quina és la desafecció envers la classe política 
d’Altafulla, davant els desafi aments que pateix Baix a Mar 

i el poc enfocament del consistori, immers en una “batalla 
campal”, amb la mirada centrada en la permanència del 
confl icte a gran escala que s’ha enquistat a Altafulla.

M’agradaria que tots plegats féssim autocrítica, per tal 
de buscar consensos, harmonia, confl uències, punts de 
trobada, pel bé d’Altafulla. Tots aquells actors, que han 
portat a Altafulla a una situació de ruptura i de no retorn, 
han de recapacitar. Només el respecte, la unitat i els con-
sensos ens faran avançar. El repte del canvi climàtic des 
del consens ens farà avançar més... Endavant Altafulla. •

Els perills de fer política en base a l’odi

Les altafullenques vivim en un poble amb un teixit social i cultural envejables. Tenim com 
a societat un gran potencial però també algunes carències ja històriques. Altafulla ja no 
és un poble petit. Fa dècades que rep persones de diferents orígens, algunes de les 
quals s’hi han assentat i prosperat. Aquesta procés ha desembocat en una divisió de la 
societat altafullenca en almenys dos grups: els “d’aquí” i els “de fora”. Una membresia 
heterodoxa, doncs l’atorguen persones que s’arroguen la potestat de classifi car la ciu-
tadania segons els seus criteris. El resultat és que poques persones es barregen als 
diversos espais de cada fracció social. Per resoldre aquesta problemàtica cal treballar 
per la cohesió social: interaccionar en espais constructius, on tothom pugui debatre. Els 
moviments socials i els grups d’interès hi tenen molt a dir. 

Regidores i regidors també tenen la responsabilitat de treballar per l’harmonia 
social. Tot i que també poden generar més divisió i odis. Camí que han triat alguns 
grups polítics abundant en discursos d’odi i l’animadversió personal. Que un alcalde 

siga reprovat per la seva manca de respecte cap a la resta dels regidors no és bona 
notícia. Aquesta actitud ha esdevingut costum en algunes persones que mai haurien 
d’haver accedit a un càrrec públic, doncs aquests representen a tothom. Alimentar 
l’odi des de la política és perjudicial: pot benefi ciar personalment a qui només te 
l’objectiu d’ascendir en la jerarquia de partit, però a un preu molt car: crear una greu 
fractura social al “seu” poble.

L’odi per allò que contradiu interessos personals no és ètic i quan s’exacerba, les 
persones odiades son demonitzades. Per arribar a aquest punt cal haver insistit en les 
desqualifi cacions i aplaudir qui segueix el joc brut. Aquesta realitat a Altafulla és diària i és 
impulsada per polítics concrets del ple. El perill rau en què aquests discursos poden de-
sembocar en accions destructives reals. Exemples històrics en tenim molts. És nostra la 
responsabilitat de fer-los front. Evitem que uns pocs enverinen l’ambient social de tothom.

MARIA JESÚS (XUSA) ORTEGA PÉREZ

 fòrum
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inscripcions per a la sortida jove 
de la zona trAc a portAventura 

caribe Aquatic park

En el marc del projecte compartit 
de dinamització juvenil “Propera 
Parada...” es convida al jovent de 

la Zona TRAC (Torredembarra, Roda de 
Berà, Altafulla i Creixell) a apuntar-se a 
la primera de les activitats programada 
per aquest any, concretament el di-
marts 19 de juliol. Aquest any el destí 
serà les instal·lacions del parc aquàtic 
PortAventura Caribe Park. La sortida 
és per a persones joves a partir de 12 
anys (o que els fan durant l’any 2022). 
El cost de l’activitat per a les persones 
menors és de 20€  i a partir dels 18 
anys el preu és de 23€. 

L’autocar i el monitoratge seran gratuïts ja que estan finançats mitjançant els 
Plans Locals de Joventut dels respectius municipis. Per participar-hi cal adreçar-se 
al Punt d’Informació Juvenil de referència on es disposa de la informació i la docu-
mentació necessària per formalitzar la inscripció. En el cas d’Altafulla s’ha de fer al 
correu electrònic pijaltafulla@gmail.com, o bé, al telèfon 608 141 495. 

L’objectiu de l’activitat és fomentar la participació i la interrelació entre 
el jovent i és una de les propostes emmarcades en el Projecte de dinamització 
juvenil compartit anomenat “Propera parada...”, que enguany és objecte d’un 
nou conveni de col·laboració, ara mateix en procés de signatura, i que pretén 
l’aprofitament de recursos mitjançant la col·laboració interinstitucional. Formen 
part d’aquesta aposta pel treball en xarxa els Ajuntaments esmentats i el Consell 
Comarcal del Tarragonès, i es rep el suport de la Direcció General de Joventut  
del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Tarragona i de la Diputació 
de Tarragona. •

Alumnes de segon de primària 
van participar abans d’aca-

bar el curs en uns tallers sobre 
nutrició impartits des de la Far-
màcia Domingo d’Altafulla i amb 
la col·laboració de la farmacèu-
tica de La Móra Inma Felipe. Es 
tracta d’una iniciativa impulsada 
pel Col·legi de Farmacèutics de 
Catalunya i que pretén traslla-
dar a la població en edat esco-
lar diversos consells sobre bons  
hàbits alimentaris. Una formació 
que fa anys que la titular de la 
farmàcia d’Altafulla, Susana Do-
mingo, imparteix a La Portalada 
i que enguany, a conseqüència 
de la Covid, s’han hagut de fer 
ja cap a finals de curs. L’alum-
nat aprèn conceptes importants 
per al seu dia a dia que després 
traslladen a les seves famílies i 
posen en pràctica a casa convertint-se també en preceptors d’aquests bons hàbits.

Això sí, cal que hi hagi també bona resposta per part de l’entorn familiar. Una res-
posta que, segons Susana Domingo, “és cada cop millor, ja que els nens i les nenes 
cada vegada entren més a les cuines”. Així mateix, Domingo va valorar molt positiva-
ment que els infants es mostren any rere any més participatius i disposats a compartir 
les seves experiències pel que fa a l’alimentació. En aquesta ocasió es va treballar el 
procés de compra d’aliments i la creació d’un menú saludable que ajuda a les per-
sones a construir-se una “casa” (en analogia amb el seu cos)  tan forta com la que 
s’aguanta dreta en el conte dels tres porquets. / Foto: Farmàcia Susana Domingo. • 

 tallers de nutrició amb l’alumnat de primària de 
    la portalada

ni por favor ni por favora

El 28 de maig les membres del club de lectures rebels ens vam reunir a Alta-
fulla per compartir les nostres impressions al voltant del llibre de María Martín 

“Ni por favor ni por favora. Cómo hablar con lenguaje inclusivo sin que se note 
(demasiado)”. La seva autora, María Martín s’autodescriu com a “feminista impe-
nitente e impertinente”. És llicenciada en dret i té quinze anys d’experiència com a 
formadora en l’àmbit de la igualtat. Com es desprèn del títol, treu a la llum el mas-
clisme de la llengua i de la institució que la regula amb una ironia divertidíssima. 

Ens explica com, sense les reivindicacions del feminisme, les dones avui encara 
seríem una advocat, una metge i un llarg etcètera. O bé ens comenta com el dic-
cionari inclou 150 sinònims de la paraula “puta” i només 2 per “puto”. Sense obli-
dar la quantitat d’exemples inclosos a les definicions de les paraules al diccionari 
que són obertament sexistes. Serà potser perquè la Reial Acadèmia Espanyola 
només té una mínima part de cadires ocupades per dones? Moltes menys que les 
acadèmies de Llatinoamèrica!
 
És realment admirable la capacitat de l’escriptora de desfilar desigualtats pre-
sents a la llengua i fer-ho amb un sentit de l’humor exquisit. Al llarg del llibre manté 
una mirada historicista que posa en valor tots els èxits aconseguits fins ara, i ens 
anima a fer front als reptes presents i futurs amb humor i contundència. Especi-
alment didàctic és l’annex “Lenguaje inclusivo: manual de uso práctico” que ens 
ofereix recomanacions i estratègies per combatre l’ús sexista i androcèntric del 
llenguatge.  

Les lectores rebels vam parlar de com un altre llenguatge és possible, el llenguat-
ge inclusiu. Un cop més cal que ens posem les ulleres violetes quan comuniquem 
i normalitzem un ús de la llengua inclusiu, integrador i transformador. El passat 2 
de juliol vam estar a la terrasseta de la biblioteca de la Nou de Gaià per comentar 
l’assaig de Rosa Cobo “Pornografía. El placer del poder”. •

Club de leCtures rebels
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cAmpAnyA pEr protEGir lA 
nidificAció dE lA tortUGA 
BABAUA

L’Ajuntament d’Altafulla s’ha afegit a 
la campanya ‘Caretta a la Vista’, un 
projecte que sorgeix arran de la pre-
sència creixent a les platges catala-
nes de femelles nidificants d’aquesta 
espècie, i de la necessitat de gesti-
onar aquestes nidificacions. La Uni-
versitat de Vic – Universitat Central 
de Catalunya (UVic-UCC) ha posat 
en marxa per quart any consecutiu 
aquesta iniciativa per donar a conèi-
xer la tortuga babaua (Caretta caret-
ta) al ciutadà en general, i donar-li 
eines per actuar correctament en cas 
de trobar-se amb una tortuga mari-
na nidificant, amb tortugues petites 
sortint del niu o amb un rastre de 
tortuga. Si veus una tortuga marina 
a la platja, el primer que has de fer 
és no molestar-la ni tocar-la i trucar 
immediatament al 112 per informar 
de la situació. La tortuga babaua és 
una espècie amenaçada catalogada 
a nivell mundial com a vulnerable per 
la Unió Internacional per la Conser-
vació de la Naturalesa. • 

 Breusnova edició del camp de treball del Gaià: Un món 
entre Altafulla i tamarit amb la participació de 24 joves

Del 3 al 17 de juliol, un total de 24 nois i 
noies, amb edats compreses entre els 
14 i 17 anys,  participen en una nova 

edició del Camp de Treball del Gaià: Un món 
entre Altafulla i Tamarit, que organitza la Direc-
ció General de Joventut, i està dirigit per l’Asso-
ciació Mediambiental La Sínia amb el suport de 
la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament 
d’Altafulla, que encapçala l’edil Marisa Mén-
dez-Vigo. El camp de treball es desenvolupa 
en l’entorn litoral d’Altafulla i Tamarit, un empla-
çament que abraça una de les zones més sin-
gulars de les costes tarragonines, emmarcada 
entre boscos típicament mediterranis, platges 
sorrenques i la desembocadura del riu Gaià. 

Al llarg dels 15 dies de convivència, els jo-
ves realitzaran tasques de millora d’hàbitats fo-
restals, fluvials i litorals, centrada principalment 
en l’Espai d’Interès Natural de la desemboca-
dura del riu Gaià on donen suport als treballs 
d’eradicació de flora al·lòctona, la revegeta-
ció de marges de riu i altres sectors litorals, el 
condicionament de zones d’interès, el rec en 
èpoques estivals, entre d’altres. També desen-
voluparan actuacions de millora de la vegeta-
ció dunar del conjunt Altafulla – Tamarit, i faran 
seguiment científic de la biodiversitat, sempre 
que sigui possible, d’alguns grups faunístics 
d’interès com les tortugues, els macroinverte-
brats, les papallones, els ocells o els mamífers. 
/ Fotos: La Sínia. •



Informació important per a les persones
que passen les vacances a Altafulla

EL VOSTRE CENTRE DE SALUT MÉS PROPER ES TROBA A TORREDEMBARRA

Per a una millor atenció, abans de visitar-nos contacteu amb nosaltres

Centre de Salut
Torredembarra

C/ de l’Onze de Setembre, s/n

NORMES PER ACCEDIR AL CENTRE DE SALUT

www.xarxatecla.cat

Sigueu puntuals 
a la vostra cita 

concertada

877 99 09 04

Un acompanyant 
si és necessari

De dilluns a divendres
de 8 h a 20 h*

*Atenció Urgent 24 h
de dilluns a diumenge

És obligatori
l’ús de mascareta

renteu-vos
les mans

abans d’accedir-hi

CUIDEU LA VOSTRA SALUT!
SEGUIU AQUESTS CONSELLS PER A UN ESTIU SALUDABLE

informeu-vos sempre 
mitjançant els 

organismes ofi cials

Seguiu una dieta 
saludable i eviteu 
l’excés d’alcohol

protegiu-vos del sol. 
Poseu-vos crema abans de sortir 
de casa durant l’exposició solar

manteniu-vos
hidratats

A casa, 
controleu la 
temperatura

preveieu els cops de calor.
Eviteu les activitats entre

les 12 h i les 16 h

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ

Información importante para las personas
que pasan sus vacaciones en Altafulla

SU CENTRO DE SALUD MÁS PRÓXIMO ESTÁ EN TORREDEMBARRA

Para una mejor atención, antes de venir contacte con nosotros

Centro de Salud
Torredembarra

C/ de l’Onze de Setembre, s/n

NORMAS PARA ACCEDER AL CENTRO DE SALUD

www.xarxatecla.cat

Sea puntual 
a su cita 

concertada

877 99 09 04

Un acompañante 
si es necesario

De lunes a viernes
de 8 h a 20 h*

*Atención Urgente 24 h
de lunes a domingo

Es obligatorio
el uso de

mascarilla

lávese
las manos

antes de acceder

CUIDEU LA VOSTRA SALUT!
SEGUIU AQUESTS CONSELLS PER A UN ESTIU SALUDABLE

infórmese 
mediante 

medios ofi ciales

Siga una dieta 
saludable y evite 

el exceso de alcohol

protéjase del sol. 
Póngase crema antes de salir de 
casa y durante la exposición solar

manténgase
hidratado

En casa, 
controle la 

temperatura

cuidado con los golpes de 
calor. Evite las actividades 

entre las 12 h y las 16 h

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Important Information for all people
who spend their holidays in Altafulla

YOUR NEAREST HEALTH CENTER IS AT TORREDEMBARRA

For better care, contact us before attending

Health Centre
Torredembarra

C/ de l’Onze de Setezmbre, s/n

HEALTH CENTER ACCESS RULES

www.xarxatecla.cat

Be punctual 
to your scheduled 

appointment

877 99 09 04

Only one companion
if necessary

Monday to Friday
from 8 a.m. to 8 p.m.*

*Urgent Care 24 h
Monday to Sunday

The use
of a mask 

is mandatory

Wash your
hands before 

visiting us

WATCH YOUR HEALTH!
FOLLOW THESE TIPS FOR A HEALTHY SUMMER

Stay informed
through offi  cial 

institutions

follow a healthy 
diet and avoid 

excessive alcohol

protect yourself from the sun.
Put on cream before leaving

home and during sun exposure

Keep hydrated

control the 
temperature
of your home

Watch heat strokes.
Avoid activities  

between 12 and 4 p.m.

THANK YOU FOR YOUR COOPERATION

Informations importantes pour tous
ceux qui passent des vacances a Altafulla

VOTRE CENTRE DE SANTÉ LE PLUS PROCHE EST Á TORREDEMBARRA

Pour une meilleure attention, avant de nous visiter contactez avec nous

Centre de Santé
Torredembarra

C/ de l’Onze de Setezmbre, s/n

RÉGLES D’ACCES AU CENTRE DE SANTÉ

www.xarxatecla.cat

Soyez ponctuels
a votre 

rendez-vous

877 99 09 04

Un accompagnateur 
si c’est nécessaire

Du lundi au vendredi
de 8 h à 20 h*

*Soins Urgents 24 h
du lundi au dimanche

Le port du 
masque est
obligatoire

lavez-vous les 
mains avant 
d’y accéder

PRENEZ SOIN DE VOTRE SANTÉ!
SUIVEZ CES CONSEILS POUR RESTER EN SANTÉ TOUT L’ÉTÉ

informez-vous 
toujours par des 

organismes offi  ciels

Suivez une alimentation 
saine et évitez l’alcool 

en excès

protégez-vous du soleil.
Appliquez un écran solaire avant
de quitter la maison et pendant 

l’exposition solaire

restez hydratés

contróler la
température

de votre maison

prévoyez les coups de
chaleur. Évitez les activités 

entre 12 h et 16 h

MERCI POUR VOTRE COOPÉRATION
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El Club Marítim Altafulla repetirà com 
a organitzador de l’ADIPAV Cup 
per segon any consecutiu. L’entitat 

va acollir aquesta regata internacional el 
passat mes d’octubre, i les valoracions 
tant de l’entitat com de la federació cor-
responent van ser tan positives, que han 
decidit repetir l’experiència. Així ho va 
avançar el director tècnic del CM Alta-
fulla, Marc Collado. El torrenc remarca la 
importància de la regata dins del calen-
dari de patí català, i les bones opinions 
que va rebre el personal del club.

El fet d’acollir competicions d’aquest 
nivell i rellevància fa que els regatistes 
locals siguin uns dels més benefi-

ciats per les facilitats que els dona per 
inscriure’s, i per mesurar forces amb 
esportistes de Catalunya, Espanya i de 
diversos punts d’Europa com Bèlgica i 
Alemanya. Com va recordar Collado, 
el cm Altafulla complirà 50 anys el 
2023. Per tant, l’ADIPAV Cup, que se ce-
lebrarà el 15 i 16 d’octubre, “servirà d’al-
guna manera per iniciar tots els actes i 
activitats que tenim previstos”, va afegir. 
En aquest sentit, va reconèixer que pel 
que fa a les competicions també tenen 
la voluntat d’organitzar proves d’altres 
modalitats com el windsurf o el paddle 
surf. / Foto: CMA. •

El cm Altafulla tornarà a 
organitzar l’AdipAv cup

mAriA joSé cArABAntE ES proclAmA 
cAmpionA dEl món màStEr En 800 mEtrES
La veïna de Brises del Mar d’Altafulla, Maria José 
Carabante, es va proclamar campiona del món 
màster en 800 metres a Tampere, a Finlàndia, el 
passat 1 de juliol. L’atleta torrenca va ser la més 
ràpida a la categoria F50, amb un temps de 2 
minuts 21 segons i 44 centèsimes. Carabante va 
estar acompanyada al podi per l’altafullenca Marta 

Camps, que va obtenir la medalla de plata després 
d’un final de cursa molt ajustat. De fet, la diferència 
entre les dues atletes del Baix Gaià va ser de només 
8 centèsimes. 

torna El ioga, pilatEs i El txí-kung a la 
plAtjA d’AltAfUllA
Les classes de ioga, pilates, i txí-kung tornen aquest 
estiu a la platja d’Altafulla. L’Ajuntament ofereix durant 

els mesos de juliol i agost sessions diàries d’una hora 
de durada i d’accés gratuït per treballar el cos, la ment, 
i l’esperit. Les trobades es desenvolupen de dilluns a 
divendres en horari de 8 a 9 del matí davant de la plaça 
Consolat de Mar. Els dilluns, dimecres i dijous estan 
dedicats al ioga; els dimarts, al pilates; i els divendres, 
al txí-kung.  Es tracta d’una iniciativa promoguda des 
de l’àrea de Turisme, amb la col·laboració del centre 
de teràpies naturals Alnatur. • 

 Breus

MARITIME BEACH CLUB + INFO I RESERVES TLF. 977 651 557
eventos@granclaustre.com

WWW.GRANCLAUSTRE.COM
 

MASIA CAN MARTI

Aniversaris
Comunions
Casaments
Cocktails
Sopars d'empresa

BRUIXES DE BURRIAC 
BY JAUME DRUDIS

PATI DELS TARONGERS

ona Alonso i Alonso fernández es proclamen 
campions de catalunya

La base dels Atletes d’Altafulla, de la mà del CA 
Torredembarra, va triomfar en el Campionat de 

Catalunya Sub14, que va tenir lloc el passat 18 
de juny a Castellar del Vallès. L’altafullenc Alonso 
Fernández es va proclamar campió en la prova dels 
80 metres amb un temps de 10 segons i 18 cen-
tèsimes, 6 centèsimes menys que el subcampió. 
Fernández també va participar en els 150 metres, 
on va fer 5è. En la categoria femenina, Emma Ven-

drell va aconseguir la medalla de bronze en els 3.000 
metres amb un temps d’11:21:54. Cal recordar que 
arribava amb el cinquè millor temps d’entre totes 
les participants. Per contra, Aral Alonso va acabar 
11a amb un temps d’1:51:23. Per la seva banda, 
l’altafullenca Ona Alonso també es va proclamar el 
passat 3 de juliol campiona de Catalunya en els 800 
metres llisos en la categoria sub-20. / Foto: Atletes 
d’Altafulla •




