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  Anem per feina  

Temps durs per a la política municipal. El passat 29 de de-
sembre vèiem com la majoria del Ple d’Altafulla tombava 

la proposta de pressupost presentada pel govern en minoria 
d’Alternativa Altafulla. Uns comptes que van tenir el suport ex-
tern de Junts i Ara Altafulla, i el vot contrari de l’EINA, el PSC i 
el regidor no adscrit Xavier Rofas. Si no es produeixen canvis 
d’última hora, els pressupostos es prorrogaran. Des del govern 
es presentaven uns comptes de gestió i sense grans inversi-
ons, tal com diuen que es van comprometre arran de la moció 
de censura del passat estiu. Un pressupost que arribava a gai-
rebé nou milions d’euros i que, segons el govern, combinava 
els comptes aprovats per l’anterior executiu local amb els prin-
cipals punts que van motivar el canvi de govern com la platja i 
la Violeta. 

Des dels tres grups que no van donar suport als comptes 
es va criticar la manca de diàleg per a aprovar-los, tant pel poc 
temps per negociar com per la manca d’explicacions en temes 
com, per exemple la nova residència per a la gent gran. És 
evident que el Ple està fragmentat i cal anar obrint fi nestres al 
debat i i al diàleg. Talment, una feinada; però és hora d’apostar 
per aquests espais on confrontar idees i anar desfent nusos 
i construint ponts d’entesa on totes les veus discrepants s’hi 
sentin còmodes. Ha de ser el refl ex d’una societat plural i di-
versa on s’escolti i es consensuï des de la proximitat del propi 
entorn, des del poble i els seus barris, des de cada racó de la 
quotidianitat més sentida. Una aportació a la refl exió, amb ga-
nes de ser un instrument útil per a totes i tots, i amb la pretensió 
de proporcionar nous instruments per a construir ponts de di-
àleg, per enfortir Altafulla en el sentit més ampli de l’expressió. 
Aquest 2023, anem per feina. •

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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El passat 28 de desembre es van dur a terme, amb el vistiplau de Costes, treballs 
de moviments de sorra a la zona que hi ha entre el canal de la Rasa i el Parc de 
Voramar. Es tracta d’una acció per mitigar les conseqüències dels temporals 

que es puguin originar en “les properes setmanes o mesos” a l’espera d’aprovar el 
projecte definitiu per a la platja; una acció, a “curt termini”, com va explicar la regidora 
de Medi Ambient a l’Ajuntament d’Altafulla, Marisa Méndez-Vigo.

Les màquines van traslladar sorra des dels punts de la platja on es concentraven 
majors volums, per ubicar-la a la zona del Voramar formant així una barrera d’arena 
per protegir l’espai davant d’un possible episodi de forts temporals com els que 
s’han produït en aquests darrers anys. Marisa Méndez-Vigo ha deixat ben clar que 
en cap cas es tracta “d’una estructura ni de la intenció de posar dunes o vegetació”. 

L’edil de Medi Ambient va assegurar que la zona del Voramar “pot ser la més vul-
nerable”, i que per això, s’ha aprofitat la sorra que ha portat el mar per traslladar-la en 
aquest punt i amuntegar-la en forma de mur de contenció. També va avançar que en 
les primeres setmanes de l’any nou, s’espera fer més aportacions “que es repartiran 
per tota la platja”.

PROJECTES EN COL·LABORACIÓ AMB COSTES DE LA GENERALITAT, 
L’ESTAT I LA UPC

Paral·lelament a aquests treballs a curt termini, l’Ajuntament d’Altafulla està treballant 
estretament amb Costes de la Generalitat, l’Estat i la Universitat Politècnica de Ca-
talunya (UPC) per a un projecte definitiu que redueixi l’impacte de l’acció del mar 
al litoral d’Altafulla, garanteixi la continuïtat de les activitats d’esbarjo, turisme i 
hostaleria, i garanteixi la seguretat dels habitatges del barri marítim. Aquest pro-
jecte està liderat per l’investigador i docent del Laboratori d’Enginyeria Marítima de la 
UPC, Iván Cáceres, que va presidir, conjuntament amb la regidora de Medi Ambient, 
Marisa Méndez-Vigo, la Comissió de Seguiment de la Platja, que va tenir lloc el pas-
sat 15 de desembre. •

Reforcen amb sorra la zona del Parc de Voramar com a mesura 
proteccionista per a mitigar possibles temporals

EL 24 DE GENER, PRIMERA AULA UNIVERSITÀRIA DE LA GENT GRAN 
DE 2023

Després de l’èxit assolit en el passat 
trimestre de l’Aula Universitària de la 
Gent Gran de la URV, el nou cicle de 
l’any donarà el tret de sortida el prò-
xim 24 de gener a l’espai habitual de 
l’Esplai de la Gent Gran d’Altafulla. 
A les 18 hores, en l’hora habitual, el 
docent Rafael Bottaro serà l’encarre-

gat de protagonitzar la xerrada ‘Eco-
nomía y Política en América Latina’. 
La reserva de plaça s’ha de fer per 
whatsapp o trucant al telèfon 689 
724 907. • 

 Breus
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La majoria del Ple frena l’aprovació dels Pressupostos de 2023

La majoria del Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va fre-
nar l’aprovació dels Pressupostos per a l’any 2023, 
que el govern municipal d’Alternativa Altafulla va 

presentar a debat el passat 29 de desembre amb una xi-
fra que ascendia als 8.952.809,82 €. L’alcaldessa Mont-
se Castellarnau i els tres regidors més d’AA hi van votar 
a favor, igual que el regidor de Junts per Altafulla, Hèctor 
López Bofill, i la regidora d’Ara Altafulla, Natalia Sanz. Els 
sis vots van ser insuficients davant la majoria dels vots 
en contra, els cinc de l’EINA, i els de la regidora del PSC, 
Inma Morales, i el regidor no adscrit Xavier Rofas.

El regidor d’Hisenda, Francesc Farré, va argumentar 
que eren uns pressupostos de gestió, sense grans in-
versions, “tal com ens vam comprometre en el moment 
de fer efectiva la moció de censura”. Igualment, va recor-
dar que eren “la base dels actuals”, aprovats per l’antic 
govern de l’EINA, amb el suport del PSC i el regidor no 
adscrit.

En la proposta, hi havia cinc partides diferencia-
des que corresponien a l’import per redactar el projecte 
de la residència de gent gran (15.000 €); posar en marxa 
l’Escola d’Adults (28.000 €); garantir la programació de 
La Violeta (60.000 €), el conveni per a l’estudi de la UPC 
sobre les dinàmiques del litoral a la platja d’Altafulla, i la 
remodelació de la zona del Voramar (40.000 €). 

També s’incloïen altres partides com les destinades 
als aniversaris de les entitats del municipi, a la contracta-
ció de grues per retirar vehicles durant els actes festius, 
a la promoció de polítiques de gènere, a la protecció ani-
mal, o a la modernització del web de l’emissora munici-
pal Altafulla Ràdio.

Des de la bancada dels grups a l’oposició, el regidor 
de l’EINA, Jordi Molinera, va rebutjar que s’assegurés 
que els comptes “estiguin basats en els actuals”. A més, 
va defensar que “Altafulla necessita uns pressupostos 
que reflecteixin ambició i il·lusió, i no uns de gestió”. L’EI-
NA també va retreure al govern que refusés les dues pro-
postes que van fer, incloure el projecte del carrer de Dalt 
i rebaixar el sou del càrrec de confiança. 

Precisament, pel que fa a les negociacions, l’alcal-
dessa d’Altafulla, Montse Castellarnau, va destacar la fa-
cilitat per negociar amb Ara Altafulla i Junts per Altafulla, i 
en menor mesura amb el regidor no adscrit Xavier Rofas. 
Pel que fa al PSC, va apuntar que els motius personals 
que van afectar a la seva representant van impedir que 
es reunissin, mentre que amb l’EINA “va ser impossible”.

Un dels assumptes més criticats per la majoria de 
formacions va ser la manca de temps per estudiar els 

pressupostos. El regidor no adscrit, Xavier Rofas, va la-
mentar la precipitació de la convocatòria de la Comissió 
d’Hisenda i del Ple extraordinari, mentre que es va pres-
cindir de convocar una Comissió d’Urbanisme per parlar 
sobre la remodelació del Parc de Voramar o el futur de la 
piscina municipal. 

També va apuntar a diverses qüestions relacionades 
amb La Violeta (inversió, programació, i tercera sortida 
d’emergència) o el futur de l’Esplai de la Gent Gran, en-
tre d’altres. Va deixar clar que el tema que va tenir més 
pes en la seva decisió va ser que “no s’han complert els 
objectius i les aspiracions del pla de xoc per a la platja”.

Quant a la piscina, Francesc Farré va respondre que 
el plantejament que preveien implicava començar les 
obres de remodelació a principis de gener per tenir-la 
llesta a l’estiu. La proposta, però, va quedar fora dels 
comptes per la manca de consens entre tots els grups.

Per la seva banda, la regidora del PSC, Inma Morales, 
va compartir bona part de les reclamacions de Rofas, i 
va anar més enllà afirmant que “el pressupost és surre-
alista”. Va ser crítica amb la quantitat de 15.000 € des-
tinada al projecte del Centre de Dia per a la gent gran. 
Des del govern van defensar que era un punt de partida 
per aquest.

La regidora d’Ara Altafulla, Natalia Sanz, també va re-
clamar la manca de temps per estudiar els comptes. En 

el seu cas, però, va destacar l’esforç d’ambdues parts 
per entendre’s i acceptar les propostes del seu partit. La 
principal va ser la de destinar 10.000 € dels 70.000 pre-
vistos per a la programació de la Violeta a l’apartat de 
Comerç, Turisme i Emprenedoria.

El regidor de Junts per Altafulla, Hèctor López Bofill, 
va reconèixer que li hauria agradat mantenir la xifra inicial 
per a la programació del casal, però també va manifes-
tar que entén la petició de Natalia Sanz. Paral·lelament, 
va avalar bona part de les propostes presentades en els 
pressupostos, sobretot les relacionades amb la platja i la 
programació de La Violeta. Per contra, va reivindicar la 
necessitat d’augmentar els diners per a la programació 
de l’Altafujazz, que va ser recollida per part d’Alternativa, 
i complir els acords adquirits amb algunes entitats en la 
seva etapa com a regidor de Cultura i Esports.

Amb aquest resultat de votació, es prorroguen, de 
moment, els comptes de 2022. Des d’Alternativa Alta-
fulla es va emetre un comunicat l’endemà mateix del Ple 
lamentant que “l’immobilisme frena els Pressupostos”, 
en referència a l’EINA, el PSC i el regidor no adscrit, Xa-
vier Rofas. AA argumenta que “votar en contra significa 
paralitzar l’Ajuntament i posar en risc l’activitat diària”. En 
la mateixa línia, sentencia que aquests grups “no estan 
d’acord amb les millores de la platja, i que volen que la 
Violeta estigui tancada”. •

PLE EXTRAORDINARI EL 16 DE GENER PER RETIRAR COMPETÈNCIES A LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL

Els grups municipals de l’EINA, el PSC i el regidor no adscrit, Xavier Rofas, han forçat 
a convocar un ple extraordinari on l’únic punt a l’ordre del dia és el debat i la votació 
de la reintegració de les competències del Ple delegades a la Junta de Govern Local. 
Aquestes competències són, a tall d’exemples, les aprovacions dels instruments de 
gestió urbanística i dels projectes d’urbanització, l’aprovació prèvia dels projectes 
d’actuació específica, l’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars 
i dels plecs de prescripcions tècniques de contractes, l’aprovació inicial i definitiva 

dels projectes d’obres ordinàries, la resolució d’expedients disciplinaris, l’aprovació 
de convenis, pactes o acords de naturalesa econòmica que vinculin a l’Administració i 
que no siguin competència del Ple, l’aprovació de la convocatòria i concessió de sub-
vencions de concurrència competitiva, o les resolucions d’expedients de responsabi-
litat patrimonial, sancionadors, excepte en matèria de trànsit, i de recursos de reposi-
ció contra actes dictats per la Junta de Govern Local. Des de l’oposició reclamen que 
les principals funcions executives que ara recauen en la junta de govern es traspassin 
de nou al ple. Des del govern d’AA, defineixen la iniciativa com una maniobra que 
només busca entorpir i obstaculitzar la seva acció de govern fins a les eleccions. • 

 Breus
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Més aparcaments per a les bicicletes

La regidoria d’Urbanisme i Via Pública 
de l’Ajuntament d’Altafulla, encapça-

lada per l’edil Marisa Méndez-Vigo, ha 
instal·lat dues noves estructures per a 
què els veïns i les veïnes puguin apar-
car la seva bicicleta. Aquests aparca-bi-
cis s’han ubicat a la pujada on s’ubica 
l’escultura a Caïd Ismail, perpendicular 
al carrer Lleó, i a l’estació de tren Alta-
fulla-Tamarit. L’edil de Via Pública ha 
explicat que en el primer cas es dona 
resposta a una necessitat requerida per 
diversos establiments de restauració. 
Quant a l’estació, ha argumentat que hi 
ha molta gent que fa servir la bicicleta 
per anar-hi, ja que a molts veïns i veïnes 
l’estació els queda molt i fan servir la bi-
cicleta per desplaçar-s’hi.

Marisa Méndez-Vigo ha animat a la 
ciutadania a fer ús durant tot l’any de la 
bicicleta per moure’s per Altafulla “dei-
xant el cotxe a casa i sent més respec-

tuosos amb el medi ambient”. Sigui una 
motivació o no per agafar la bicicleta, la 
regidora d’Urbanisme i Via Pública ha 
avançat que “possiblement es posaran 

més aparcaments de bicicletes en altres 
llocs del poble”, ja que dóna més segu-
retat a aquells que sí que l’usen de forma 
habitual. •

Comencen els treballs per a arranjar els desperfectes dels 
aiguats a la Llar d’Infants municipal Hort de Pau

Durant els primers dies de l’any nou, l’Ajuntament 
d’Altafulla va iniciar els treballs per a la reparació 
de diversos desperfectes a la Llar d’Infants Hort 

de Pau. Els operaris van actuar en la teulada de l’equi-
pament per resoldre les filtracions d’aigua que es pro-
dueixen de manera sistemàtica cada vegada que hi ha 
un episodi de fortes pluges. L’aigua penetrava en l’edifici 
provocant problemàtiques diverses com el bombament 
del terra laminat d’algunes de les estances del centre 
educatiu o, fins i tot, afectacions en algunes bigues.

Els aiguats del passat mes de setembre van agreujar 
la situació fins al punt també d’afectar el quadre de llums. 
Aquest va ser reparat aleshores de manera urgent per po-
der continuar oferint servei i per evitar qualsevol perill, però 
és una de les qüestions en les quals cal intervenir en aquests 
treballs que ara han començat una primera fase, segons 
va destacar la regidora d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo.

Els treballs que s’han dut a terme han estat assumits 
directament pel consistori i les obres de reparació han anat 
a càrrec de l’empresa local EU Vendrell. D’altra banda, hi 
ha actuacions pendents de fer-hi front en una segona 
fase, com són la substitució del paviment o l’arranjament 
d’alguna biga, que haurà d’esperar que hi hagi un període 
més llarg de temps sense classes per poder actuar, com 
va assenyalar la primera tinent d’alcaldia.

Igualment pel que fa al quadre elèctric, on caldrà que 
es coordinin els treballs de reparació amb la companyia 
subministradora. Aquesta segona fase de la intervenció 

(paviment, bigues i electricitat), estaria costejada en bona 
part per l’assegurança de l’equipament. 

PAVIMENT ESTAMPAT AL PÀRQUING MUNICIPAL 
DE SOTA DE L’ERA DE L’HOSPITAL
Un dels altres treballs que s’han iniciat aquest mes 
de gener ha estat la pavimentació del pàrquing mu-

nicipal de sota de l’Era de l’Hospital, amb accés des 
del carrer Comunidó, a tocar de l’Ajuntament. Per a 
pavimentar l’espai, s’ha utilitzat paviment estampat 
d’acord amb la personalitat del mateix entorn, com ha 
remarcat la regidora d’Urbanisme i Via Pública, Marisa 
Méndez-Vigo. •

PODA DE L’ARBRAT PÚBLIC 
EN DIFERENTS CARRERS 
D’ALTAFULLA
L’Ajuntament d’Altafulla va iniciar a 
mitjans de desembre els treballs de 
poda de l’arbrat públic en diferents 
carrers d’Altafulla, especialment els 
del carrer Marquès de Tamarit i les 
vies més cèntriques del municipi. Les 
tasques van anar a càrrec de l’em-
presa social Entra! Cooperativa, qui 
va guanyar el contracte públic ara fa 
dos anys. ENTRA! és un projecte co-
operatiu amb compromís per a con-
tribuir en la millora del comportament 
mediambiental i amb sensibilitat so-
cial. Apliquen dinàmiques diferents a 
les de l’empresa ordinària i es basem 
en principis cooperatius com el treball 
horitzontal, l’auto-responsabilitat, la 
justícia social, la solidaritat i la coope-
ració́. • 

 Breus
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El Centre d’Estudis d’Altafulla organitza un cicle de 
conferències i sortides temàtiques

El Centre d’Estudis d’Altafulla començarà el 2023 
amb un ampli cicle de conferències i sortides que 
tindran lloc al llarg del primer trimestre d’enguany. 

Les dues primeres xerrades se celebraran el pròxim di-
vendres 27 de gener. La primera, a les 19 hores, amb 
Francesc Burjachs, professor de Prehistòria de la Univer-
sitat Rovira i Virgili (URV), i investigador de l’Institut Català 
de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), que 
portarà per títol ‘Paleopaisatges de l’entorn d’Altafulla’; i la 
segona, a les 20 hores, amb Maria Jesús Ortega, inves-
tigadora del Grup d’Investigació en Arqueologia del Pai-
satge de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, amb la 
xerrada ‘Paisatges històrics: xarxa de camins’. L’endemà, 
dissabte 28 de gener, al matí, la mateixa Maria Jesús Orte-
ga oferirà una excursió pels camins de l’entorn d’Altafulla.

En el mateix format que al gener, els dies 10 i 11 
de febrer, s’organitzaran dues ponències més el dia 
10, i la conseqüent sortida, l’endemà 11, per la bassa 

experimental del Vinyet. La primera xerrada, a les 19 
hores, anirà a càrrec de Roger Ruiz, professor associat 
i investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) amb la conferència ‘Inundabilitat Altafulla – La 
Rasa-Baix a Mar’; i la segona, amb Hèctor Hernández, 
de la Sínia, amb la xerrada ‘Reconstrucció del Vinyet i 
la Vinya Gran. El mateix Hèctor realitzarà la sortida a la 
bassa experimental del Vinyet. 

També està previst dues xerrades i una sortida 
més per als dies 24 i 25 de febrer: Teresa Soler, amb 
la ponència ‘Història de la platja’, a les 19 hores; i a 
les 20 hores, el geòleg Narcís Carulla oferirà la confe-
rència ‘Geomorfologia de la platja: passat, present i 
futuribles’. El mateix Carulla oferirà l’endemà la pas-
sejada per Cal Vitali – Roca del Gaià. El cicle acabarà 
el 3 de març amb tres xerrades d’Eduardo Soler, de 
l’empresa Limonium amb ‘Reptes mediambientals per 
Altafulla’; i Josep Maria Palet, amb ‘El paisatge com a 

patrimoni’. La cloenda anirà a càrrec de Josep Maria 
Prunera, cap del servei de Medi Ambient, Salut Públi-
ca i Territori de la Diputació de Tarragona, amb el títol 
‘Canvis climàtics’. •

La Biblioteca d’Altafulla inicia l’any 
2023 i continua oferint una variada 

oferta d’activitats culturals. Durant el 
mes de gener s’oferirà un taller for-
matiu de Numerologia, impartit per 
Lupe Pérez, psicopedagoga i Terapeuta 
Holística. El taller es desenvoluparà en 
quatre sessions, els dies: 11, 18, 24 i 25 
de gener de les 17h a les 18:30h. Les 4 
sessions tenen un cost de 23€ que es 
pagaran el dia de començar l’activitat 
a la persona que fa el taller. Cal reser-
var plaça al 608 589 530. Continua la 
programació dels clubs de lectura, un 
espai de trobada i intercanvi al voltant 

de llibres destacats.  El grup de Lectu-
res Rebels està llegint Mujeres invisibles 
para la medicina, de Carme Valls i es re-
unirà el dissabte 28.

El club de Novel·la negra està llegint 
Piel quemada, de Laura Lippman i es re-
unirà el dimarts dia 10. El club de Litera-
tures del Món està llegint conjuntament 
l’obra de l’escriptor Vicenç Pagès i Jor-
dà, i es reunirà el dijous dia 12. Si vols 
assistir en alguna de les sessions dels 
clubs, posa’t en contacte amb la biblio-
teca o al 608 589 530. A més, també tin-
drem una nova sessió de Tarda de jocs 
de Taula en família, dijous dia 26 a les 
17:00. Us animem a venir i gaudir de les 

activitats i la resta de serveis, així com 
de les novetats editorials que arribaran 
en aquest nou any. Recordem també 
que els Biblionius segueixen en funcio-
nament i els llibres van i venen! Agraïm a 
tothom que en fa un bon ús i comparteix 
la lectura. Us desitgem un 2023 de bona 
lectura a la Biblioteca d’Altafulla. 

EL NOU SERVEI: BIBLIOTECA A 
CASA

La Biblioteca d’Altafulla obre un nou 
servei anomenat Biblioteca a casa. Es 
tracta d’un servei de préstec de llibres, 
revistes i pel·lícules a domicili per aque-

lles persones que no tenen la possibi-
litat de venir a la biblioteca per proble-
mes de mobilitat o salut. Un cop al mes 
es farà el repartiment amb bicicleta di-
rectament a l’adreça dels usuaris,  així 
com el retorn dels documents, segons 
les necessitats, gustos i preferències de 
cadascú. Des de la Biblioteca d’Altafulla 
volem apropar el fons a totes les per-
sones, facilitant l’accés de forma perso-
nalitzada. Si us agrada llegir i voleu fer 
ús d’aquest servei, cal que us poseu en 
contacte amb nosaltres al telèfon de la 
biblioteca 608589530. • 

 La Biblioteca comença l’any amb una àmplia oferta d’activitats culturals
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En marxa el portal 
‘visitaltafulla.cat’, un nou 

web de promoció turística i 
econòmica

‘Altafulla, on s’inspira el talent’ és 
la primera impressió que es rep 
en dirigir-se a l’adreça www.

visitaltafulla.cat. És la nova carta de 
presentació de tot el teixit turístic i co-
mercial d’Altafulla que s’aglutina en una 
nova plataforma en línia que ha impulsat 
l’Ajuntament d’Altafulla amb la col·labo-
ració de la Cambra de Comerç de Tarra-
gona i l’Associació Turística, d’Empresa-
ris i Comerciants d’Altafulla (ATECA).

En aquest nou web diferenciat del 
web corporatiu del consistori, que tam-
bé hi enllaça, es podran trobar diferents 
apartats que aniran desenvolupant-se 
a mesura que avanci el projecte. En un 
dels primers que hi ha i que ja està en 
funcionament, s’hi inclourà informació 
sobre les activitats econòmiques del 
municipi, els productes i serveis que 
ofereixen, així com les seves promoci-
ons vigents a les quals qualsevol per-
sona usuària podrà accedir.

El regidor de Turisme i Comerç, Jau-
me Sànchez, ha assegurat que hi ha 
hagut diversos entrebancs tècnics per 
poder posar en marxa el web, que s’està 
treballant des de fa més d’un any, i es 

mostra satisfet d’haver pogut tirar enda-
vant ja la primera fase d’implementació. 
En aquesta primera fase també s’està 
informant els establiments i les activi-
tats d’Altafulla sobre les possibilitats de 
projecció comercial i de posicionament 
SEO que ofereix aquesta nova platafor-
ma, que és gratuïta. A més, en paral·lel, 
es portaran a terme assessoraments 
i formacions per a què les activitats 
econòmiques explotin les possibilitats 
d’aquesta eina i estableixin sinergies en-
tre elles.

Segons s’explica des del consistori, 
el lema que guia tot el portal i tota la nova 
marca promocional, ‘Altafulla, on s’ins-
pira el talent’ té una clara referència al 
caràcter diferenciador patrimonial, cultu-
ral, innovador i de creadors, que pren la 
vila com a referent en els seus projectes 
socioeconòmics. La nova imatge gràfi-
ca de la marca dona protagonisme a la 
lletra ‘A’ d’Altafulla i ha estat dissenyada 
per Opisso Studio, mentre que la pro-
gramació del portal web s’ha encarregat 
a l’empresa TresComaTres. Totes dues 
empreses són d’Altafulla. / Foto: Ajun-
tament. •

ALTAFULLA RECAPTA MÉS DE 5.000 EUROS PER A LA MARATÓ DE TV3
Altafulla va recaptar un total de 5.000 euros per a la Marató de TV3 en l’edició del 
2022. És el balanç fet públic per part del consistori, que ja ha traslladat aquests 
diners a la Fundació de La Marató. Aquests s’incorporaran als fons de l’entitat per tal 
de destinar-los a la investigació en l’àmbit de la salut cardiovascular, el motiu central 
de la cita solidària. Els centres educatius van protagonitzar la majoria d’actes per a 
recollir fons amb gairebé 1.600 euros del total. Cal destacar que 1.103 euros prove-
nen de l’Institut, i 960, de l’AFA La Portalada. Per la seva part, l’AFA Escola de Música 
ha recaptat 400 euros; la Llar d’Infants Francesc Blanch, 92 euros; i la Llar d’Infants 
Hort de Pau, 30 euros. El concert de Nadal de la Coral Nous Rebrots va recollir 250 
euros, i el concert de Nadal de Gaià Gospel, 400. L’Ateneu de Dones va iniciar la 
recollida solidària amb 370 euros, amb activitats a la Fira de Nadal i, com és habitual, 
l’Ajuntament d’Altafulla també ha participat en l’edició d’enguany amb l’aportació de 
1.500 euros. Cal recordar que la iniciativa segueix activa, i que les persones, associ-
acions i entitats que ho desitgin hi poden col·laborar fins al 31 de març. • 

 Breus

L’Ajuntament condemna fermament 
el repunt de casos d’assassinat per 

violència masclista

L’Ajuntament d’Altafulla va 
condemnar fermament, en 

una concentració convocada pel 
consistori el passat 30 de desem-
bre a la plaça del Pou, el repunt 
de casos d’assassinat per violèn-
cia masclista al mes de desem-
bre, un mes tràgic que va deixar 
19 víctimes de la forma més crua 
de la violència de gènere. La re-
gidora de Polítiques Feministes, 
Marisa Méndez-Vigo, va recordar les accions que du a terme l’Ajuntament en aquest 
àmbit, i va destacar els programes específics a les escoles per a conscienciar els 
adolescents sobre la problemàtica, i que “tinguin una informació en temes com els 
sentiments o la violència”, ja que en aquesta etapa “apareixen molts tics masclistes”.

A Catalunya són 17 les dones assassinades al 2022 i a l’Estat espanyol un total de 
99 dones que respecte els 82 casos de 2021 representen un augment de gairebé el 
21%. La violència masclista, lluny d’aturar-se, torna a incrementar-se i ens mostra “unes 
xifres que són del tot intolerables”. Aquest passat mes de desembre ha estat el mes amb 
més crims masclistes de la història, des que es recullen les dades de feminicidis.

De totes les víctimes, 6 havien denunciat per violència masclista als seus agres-
sors i 5 d’elles estaven al programa VioGén. Preocupa especialment que la prevenció 
i els sistemes de protecció continuen sense ser suficients per a les dones. Aquest 
fet es demostra amb l’augment de més del 70% de les denúncies per violència mas-
clistes interposades a menors d’edat i amb l’augment del 28% de les víctimes me-
nors d’edat. / Foto: Ajuntament •
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Lluís Gavaldà, Bob Pop, Judit Martin i Alba Florejachs encapçalen la programació 
de la Violeta per als tres primers mesos del 2023

La Violeta ja té a punt la programació per al primer trimes-
tre de 2023 amb propostes innovadores, creatives, de 
talent local i intèrprets de reconegut prestigi del panora-

ma nacional, per seguir consolidant i ampliant aquest públic 
del territori. L’aposta al gener és clarament cinematogràfica. 
Es dona el tret de sortida a un ventall de cicles de clàssics del 
cinema de tots els temps, des del dedicat a Spielberg com el 
que selecciona aquelles pel·lícules que són “imprescindibles”. 

Des del teatre, però també amb clau cinematogràfica, ens 
va arribar el passat 7 de gener Bingo Banda, un espectacle 
musical per a tota la família per jugar com si estiguéssim al 
Bingo, on van sonar més de reconegudes bandes sonores 
que van fer gaudir a les més de 200 persones que van omplir 
la Violeta.. El pròxim 21 de gener, Ànima Jove, la Mostra 
Internacional de Curts d’animació d’Altafulla organitzada 
per Most Wanted d’Altafulla. Un esdeveniment únic per difon-
dre l’art de l’animació amb treballs de àmbit mundial.

Un dels plats forts del febrer és el Neurona Fest, el Fes-
tival de Comèdia i Ciència d’Altafulla, per no parar de riu-
re però també per aprendre, amb el talent i l’humor d’Héctor 
de Miguel (Quequé), Paula Púa, Xavi Daura, Carmen Romero, 
Yunez Chaib, Pepe Colubi, Xurxo Mariño, Santi Alverú i molts 
més. Riurem i també coneixerem què passa al nostre cervell 
quan ens expliquen un acudit o què pot fer la intel·ligència 
artificial per la comèdia. 

El 18 de febrer, ‘Días ajenos de Bop Pop’, un monòleg 
on Bob Pop, sense guió i amb una improvisació vital, repassa 
la vida a través dels diaris d’altres i els propis. I per tancar el 
mes, un “festivalasso” de música del territori i gastronomia km 
0. Arriba ‘Straperlo’ per embogir amb sons i tastos d’aquí. 

Deu hores on es traficarà amb la millor música en directe i 
oferta gastronòmica de la província de Tarragona. Sis ban-
des d’aquí: Maurice Gene, Islandia Nunca Quema, Hideout, 
Sounds From The Supermarket, Lynne Martin, Murmur, i tan-
cant la banda convidada Camellos; DJ’s, minimarket disco-
gràfic de bandes locals, instal·lació artística, tasts de vins i 
cerveses i, per descomptat, la millor teca. 

I el març, comptarem amb ‘Pongo’, amb la Judit Martín i 
l’Alba Florejachs. Un format de comèdia i improvisació inèdit 
als escenaris catalans. Els pongos són objectes decoratius 
de dubtós gust, presents a totes les cases, que amaguen 
centenars d’històries i anècdotes. Els objectes, triats a l’at-
zar, faran aparèixer desenes de personatges on la Martín i 
la Florejachs, estiraran del fil i crearan una història. Comèdia 
en estat pur.

A la recta final del trimestre comptarem amb el Lluís Ga-
valdà i Joan Pau Chaves amb el seu espectacle ‘Sona una 
cançó’. Lluís Gavaldà recull les cançons que han marcat la 
seva vida i ens explica en quin moment els va descobrir i per 
què han passat a formar part de la banda sonora. Les entra-
des estan a la venda a:

https://lavioleta.sacatuentrada.es/ca.

GENER 2023
CINEMA — CICLE STEVEN SPIELBERG
Dissabte, 14 de gener · Preu: 5 € pel·lícula
17:00 h. El diablo sobre ruedas (Duel). Any 1971. El debut com a director d’Steven Spielberg és un thriller de terror sobre un
conductor que és perseguit, amb molt males intencions, per un camió misteriós.
19:00 h. Tiburón (Jaws) 1975. A la costa d’un petit poble de l’Est dels Estats Units, un tauró enorme ataca diverses persones. 4 Oscars.
Abonament Gener-Març Cinema: 20 € (7 pel·lícules) · Col·labora: Cineclub Altafulla Link

CINEMA — ÀNIMA JOVE – Mostra Internacional de Curts d’Animació d’Altafulla
Dissabte, 21 de gener · Preu: Infantil: 5 €. Pack Documental i Ficció: 10 €. Abonament estudiants: 5€* (*A taquilla s’haurà d’acreditar)

Ànima Jove és un esdeveniment únic per difondre l’art de l’animació al nostre territori. Amb curtmetratges nacionals i internacionals de gran 
prestigi, que han recorregut els festivals d’animació més importants del món. Tindrem el taller CreÀnima per als més petits, per fer gaudir a 
tota la família d’aquesta experiència.

11:30 h Secció Infantil (8 curts) 17:30 h Secció Documental (6 curts) - Majors 16 anys 18:45 h Secció Ficció (9 curts) - Majors 16 anys

Organitza: Most Wanted

CINEMA — CICLE IMPRESCINDIBLES
Dissabte, 28 de gener. 18:00 h · Preu: 5 € pel·lícula
Casablanca 1942. Durant la Segona Guerra Mundial (1939-1945), Casablanca era una ciutat on arribaven fugint del nazisme gent de tot 
arreu: arribar era fàcil, però sortir era gairebé impossible, especialment si el nom del fugitiu figurava a les llistes de la Gestapo.
Abonament Gener-Març Cinema: 20 € (7 pel·lícules) · Col·labora: Cineclub Altafulla Link

La Violeta tanca el seu primer trimestre amb 2.250 espectadors

El Centre Cultural la Violeta d’Altafulla tanca el seu primer 
trimestre d’activitat amb una xifra total de 2.250 espec-

tadors que han gaudit dels 11 espectacles programats. Un 
resultat que consolida la sala com a referent cultural del Baix 
Gaià, objectiu marcat per l’Ajuntament d’Altafulla i la direcció 
artística de Juan Cruz des del primer moment. 

Veïns i veïnes d’Altafulla i de tot el territori, especialment 
de municipis pròxims com Torredembarra, Tarragona, La Rie-
ra de Gaià i El Catllar, han passat per la Violeta per divertir-se, 
emocionar-se i entretenir-se amb les diferents funcions d’hu-

mor, teatre, cinema, música i cant que la sala ha acollit entre 
els mesos d’octubre i desembre, en el que ha esdevingut una 
oferta cultural molt variada, pensada per a tot tipus de públic 
i gustos. 

El monòleg humorístic ‘Ante todo mucha calma’, de José 
Corbacho, i l’obra teatral ‘Ovelles’, de Carmen Marfà i Yago 
Alonso, han estat les dues funcions que han aconseguit ex-
haurir les entrades, omplint la Violeta de gom a gom. Així 
mateix, el concert de la ‘Nit de Blues’, d’Agustí Mas Blues 
Explosion & Kitflus i Silver Bluesers; l’obra teatral ‘Trampes 

de Zorros’, amb Joan Maria Vidal; el concert de Maria Arnal 
i Marcel Bagés; i el concert de Nadal de l’Escola de Música 
d’Altafulla, són algunes de les funcions amb les quals es va 
superar el 75% de l’aforament del centre cultural. 

Altres espectacles de renom que la Violeta ha acollit du-
rant aquests primers tres mesos de nova vida ha estat ‘El 
Llarg Dinar de Nadal’, amb Bruna Cusí com a protagonista, i 
el magnífic concert de Joan Miquel Oliver, cantant d’Antònia 
Font, ‘En primeríssima persona’. •

PROGRAMACIÓ LA VIOLETA PRIMER TRIMESTRE 2023
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NEURONA FEST: FESTIVAL DE COMÈDIA I CIÈNCIA D’ALTAFULLA
Divendres 3 i Dissabte 4 de febrer. 20:00 h
Al Neurona Fest volem saber què passa al nostre cervell quan ens expliquen un acudit. També volem saber què pot fer la Intel·ligència 
Artificial per fer-nos riure. Durant dos dies una bona connexió entre comèdia i ciència amb còmics de primera línia, xerrades amb cien-
tífics i experts, talent a descobrir, podcast en directe, vermut còmic, sessions DJs. Comptarem amb el talent d’Héctor de Miguel, Paula 
Púa, Xavi Daura, Carmen Romero, Yunez Chaib, Pepe Colubi, Xurxo Mariño, Santi Alverú i molts més!
PREUS
Show a la Violeta el divendres: 15€ (Xavi Daura, Carmen 
Romero, Yunez Chaib)
Show a la Violeta el dissabte: 15€ (Adri Romeo, Paula 
Púa, Hector de Miguel)
Xerrada Neurociència: 5€* 

Xerrada Intel·ligència Artificial: 5€*
Xerrada Xarxes i comèdia: 5€*
Podcast “Y de beber, Albóndigas”: 5€*
Concurs de monòlegs: entrada gratuïta*
Vermut còmic: entrada gratuïta*  (*Fins omplir aforament)

Abonaments Neurona Fest: 150 primers abonaments: Shows divendres i dissabte a la Violeta: 20 €
Següents abonaments: Shows divendres i dissabte a la Violeta: 25 €                                                    
Col·labora: Hotel Gran Claustre / Mariscal & Sarroca / Faristol / Bar Ballesté / Blau

FEBRER 2023

CINEMA - CICLE CONDENSADOR DE FLUZO

Dissabte, 11 de febrer

17:00 h. La princesa prometida (The 
Princess Bride)
19:00 h. Los Goonies (The Goonies)
Preu: 5 € pel·lícula
Abonament Gener-Març Cinema: 20 € 
(7 pel·lícules)
Col·labora: Cineclub Altafulla Link

TEATRE - LOS DÍAS AJENOS DE BOB POP

Dissabte, 18 de febrer. 20:00h

Un monòleg (de vegades) carregat de literatura i d’una sinceritat 
aclaparadora, humor, capacitat d’anàlisi i síntesi sorprenents. Du-
rant 70 minuts, Bob Pop en estat pur, sense guió i amb una impro-
visació vital, repassa la vida a través dels diaris d’altres i els propis. 
Una producció de Bob Pop i El Terrat.
Preu: 17 €

MÚSICA I GASTRONOMIA KM0. TRAFIC DE SONS I TASTS. MÚSICA, GASTRONOMIA KM 0 I MINIMARKET MUSICAL. MAURICE GENE / ISLANDIA NUNCA 
QUEMA / HIDEOUT / SOUNDS FROM THE SUPERMARKET / LYNNE MARTIN / MURMUR + BANDA CONVIDADA: CAMELLOS

Dissabte, 25 de febrer de 12:00 a 22:00 h

Deu hores on es traficara amb la millor música en directe i oferta gastronomica de la província de Tarragona. Tasts de vins i cerveses i, per 
descomptat, la millor teca, en aquest lloc de talent musical i gastronòmic en el que es convertira la Violeta. Minimimarket discogra fic i am-
bient a càrrec dels DJs: Homo, We Might Be Giants, entre altres.
Preu: 150 primers tiquets 15€ · Els següents 17€
Accés gratuït a l’àrea gastro i market
Col·labora: Santa Teca i Soulblonding

MARÇ 2023

CINEMA — CICLE MUSICAL 

Dissabte, 4 de març a les 18:00

Fiebre del sábado noche (Saturday night fever) 1977. You 
should be dancing! El musical més influent dels anys 70 que, 
juntament amb Grease, va propulsar fins a l’estratosfera la 
figura de John Travolta. Sensual, fosca i amb una banda so-
nora que conté els millors èxits de Bee Gees.

Preu: 5 € pel·lícula
Abonament Gener-Març Cinema: 20 € (7 pel·lícules)
Col·labora: Cineclub Altafulla Link

TEATRE — PONGO amb Judit Martín i Alba Florejachs

Dissabte, 11 de març a les 20:00

Un format de comèdia i improvisació inèdit als esce-
naris catalans. L’espectacle parteix dels pongos que el 
públic porta al teatre. Objectes decoratius de dubtós 
gust, presents a totes les cases, que amaguen cente-
nars d’històries i anècdotes. Els objectes, triats a l’atzar 
faran aparèixer desenes de personatges on la Martín i 
la Florejachs, estiraran del fil i crearan una història.

Preu: 17 €

CINEMA — CICLE MAFIÓS 

Dissabte, 18 de març a les 18:00

Uno de los nuestros (Godfellas) 
Sinopsi: “Uno de los nuestros” és una pel·lícula basada en el 
llibre de Nicholas Pileggi anomenat “Wiseguy”. Henry Hill, és 
un aspirant a mafiós que intenta obrir-se camí amb els seus 
amics, Jimmy Conway i Tommy De Vito, a la difícil jerarquia 
de la màfia.

Preu: 5 € pel·lícula
Abonament Gener-Març Cinema: 20 € (7 pel·lícules)
Col·labora: Cineclub Altafulla Link

CONCERT — Lluís Gavaldà i Joan Pau Chaves “SONA LA CANÇÓ”

Dissabte, 25 de març a les 20:00 h

Lluís Gavaldà recull les cançons que han marcat la 
seva vida i ens explica en quin moment les va des-
cobrir i per què han passat a formar part de la banda 
sonora. “Sona la cançó” és un espectacle basat en el 
llibre que emociona tots els qui en algun moment de 
la nostra vida ens hem enamorat d’una melodia o una 

lletra. Una declaració d’amor a la vida i un viatge sentimental amb un estil extraordi-
nàriament personal, capaç de ser divertit, tendre i apassionat alhora.

Preu: 17 €
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Línies vermelles
Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla - JxA

És molt greu que un comunicat signat 
per les màximes autoritats acadèmi-
ques d’Altafulla tot condemnant els in-
sults i l’assetjament a una professora 
expressats en els versots dels diables 
petits no hagi tingut, de moment, con-

seqüències. Recordem que el text de la protesta subscrit 
pel conjunt de les direccions de la Portalada, el Roquissar 
i de l’Institut d’Altafulla considera que “assenyalar amb 
noms i cognoms, insultar, humiliar al professorat en un 
acte públic, teatralitzar actes vandàlics i difondre qüestions 
de la seva vida privada, en cap cas ha de formar part de la 
celebració d’una festa major”.

Malgrat que, al parer de Junts per Altafulla, el citat 
comunicat hauria d’haver suposat almenys unes discul-
pes immediates per part de la junta de Diables d’Altafulla 
aquest col·lectiu va traspassar totes les línies vermelles 
amb una resposta vergonyosa i grollera en el qual no sols 
menystenia les autoritats acadèmiques sinó que defensa-
va els versots tot apel·lant a un suposat dret a la llibertat 
d’expressió. Com destaca la jurisprudència de totes les 
instàncies, la llibertat d’expressió no empara l’insult ni tam-
poc fets que poden ser constitutius de delicte com donar 
cobertura a l’assetjament que va patir una professora i en-
cara menys s’admet que aquestes expressions puguin ser 
proferides per menors d’edat hagin estat o no el resultat 
de la manipulació dels adults. 

En aquesta tessitura, amb un desafiament per part de 
Diables d’Altafulla que viola les normes més elementals 
de l’educació i el respecte, amb aquest menyspreu cap 
a la comunitat educativa i amb aquesta utilització infa-
me de menors per als seus propòsits, des de Junts per 
Altafulla demanem la dimissió de tota la junta directi-
va de l’associació. A aquests efectes, presentarem una 
moció en el proper ple ordinari i eventualment revisarem 
el conveni de col·laboració entre Diables i l’Ajuntament 
perquè entenem que una entitat pública no pot subven-
cionar associacions que tenen per objecte vulnerar drets 
fonamentals i les regles de convivència en una societat 
democràtica. •

Desinformació i mitges veritats
Inmaculada Morales Navarro # Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC

Com altafullenca, estimo el meu poble 
i vull tot allò que el faci fort i pròsper. 
He dedicat la meva vida laboral al seu 
servei i aquest sentiment perdura avui 
dia. Els que em coneixeu sabeu que 

sempre us escolto i intento buscar solucions a les vos-
tres preocupacions i si encara no em coneixeu, us convi-
do a fer-ho. Pel que fa als pressupostos per al 2023, 
malauradament no hem arribat a enteniments i no s’han 
aprovat. És ben curiós com un mateix fet pot tenir tantes 
interpretacions com persones l’estiguin percebent es-
sent totes correctes. Així doncs, es pot deduir la impor-
tància que té l’elecció de les paraules o frases i l’estratè-

gia en la seva contínua repetició, com un mantra, per a 
què el missatge sembli el correcte, per a què cali com el 
que ha de ser. 

Bé, estem en un país on afortunadament existeix el 
dret d’expressió i personalment crec que és en les dife-
rències on s’han de trobar les sinèrgies per a treballar tots 
plegats; això no s’ha buscat ni potenciat. No es tracta dels 
bons i dels dolents. No es tracta de fer-nos les víctimes 
per aconseguir el recolzament del ciutadans amb desin-
formació i mitges veritats. Ha faltat assertivitat  i respec-
te per part de l’equip de govern. S’argumenta mateixos 
pressupostos 2022 però és una forma de voler ensucrar 
una realitat molt diferent. Altafulla mereix una proposta per 

al 2023 que englobi les necessitats reals de tot el poble i 
dels seus ciutadans. 

L’enviament de la proposta tant ajustada en el temps i 
sense la corresponent memòria explicativa de les partides 
no ens ha permès dedicar el temps necessari per a es-
tudiar-los ni presentar propostes adients i argumentades, 
provocant sensació de poca transparència.  Com bé sa-
beu, la Residència és un projecte nascut des del PSC amb 
una dedicació i implicació especial des del nostre grup. És 
il·lògic anar en la seva contra, només amb això, ens hauria 
de fer reflexionar que passa alguna cosa més del que ens 
intenten fer entendre. Aprofitem per a desitjar-vos un molt 
bony any 2023 ple de canvis positius! •

Per un esperançador 2023 per Altafulla
Montse Castellarnau Vicente # Alternativa Altafulla - En Comú Guanyem

 Encetem un nou any que serà clau 
per Altafulla, en 4 mesos la ciutadania 
escollirà un nou consistori, però fins 
llavors no podem tenir un ajuntament 
paralitzat i posar en risc l’activitat di-
ària. Aquest 2022 els i les altafullen-

ques hem viscut un any complex, revertint el desconten-
tament i l’estat de deixadesa en què estava sumida la 
Vila. La població ens va pressionar per donar-li la volta. 
Amb només 8 mesos del nou govern, Al tafulla dispo-
sa d’una sala cultural referent al Baix Gaià, la platja, en 
perill de desconstrucció amb el govern anterior, compta 
amb diversos projectes (en col·laboració amb Costes de 

la Generalitat i de l’Estat i la UPC) que permetran reduir 
l’impacte de l’acció del mar, garantir la continuïtat de les 
activitats d’esbarjo, turisme i hostaleria i garantir la segu-
retat dels habitatges del barri marítim. Aquest ha estat el 
pla de xoc: aturar la degradació. També tothom ha pogut 
notar una millora substancial en la neteja i la brossa, s’ha 
tornat a respectar la gent gran i s’han desencallat millores 
per a Brises.

Però l’immobilisme vol tornar a frenar Altafulla. Els vots 
d’Alternativa amb Junts i ARA han estat insuficients per 
aprovar uns pressupostos que perme tien avançar. Quant 
pitjor per Altafulla, millor per a ells, en clau electoral. Volen 
que la Violeta estigui tancada com en els seus 3 anys de 

govern, l’èxit del Casal és la demostració de la seva inac-
ció. A la platja s’ha aportat menys sorra en 3 anys que en 
una setmana d’aquest govern. Encara que la tempesta se 
l’endugués immediatament, la degradació s’ha aturat i ara 
caldria planificar per preservar la platja. Malgrat la pròrro-
ga dels pressupostos, la ciutadania ha de saber que ens 
en sortirem i que no podran aturar la bona gestió que el 
govern d’Alternativa ha demostrat. Per això, com a alcal-
dessa us vull transmetre optimisme i tranquil·litat i un desig 
per un 2023 en què els interessos i rancúnies individuals 
desapareguin, deixant pas a un interès de poble amb visió 
de futur. •

2023. Any nou i pressupost prorrogat
Dani Franquès Marsal # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC

De Primer de tot: Molt bona entrada al 
2023! Habitualment el gener és un mes 
on ens fem propòsits per a l’any que co-
mença i l’engeguem amb un pressu-
post per la resta de l’any. El pressupost 
és l’instrument més important que té un 

Ajuntament per portar a terme accions que facilitin la vida 
a les persones que viuen en un municipi. És aquí on veiem 
qui té capacitat de governar i qui no. Qui vol fer coses pel 
poble o simplement anar tirant.  

De moment, comencem l’any sense pressupost i això 
és responsabilitat dels que governen: pactant, cedint, 
oferint... Recordo quan jo era regidor d’Hisenda amb EI-

NA-ERC sempre vaig aconseguir que aquest tirés enda-
vant i també recordo que l’any passat els que ara formen 
el govern municipal (Alternativa) i qui li dona suport (Junts 
i ARA) el van votar en contra. Des del pressupost que vaig 
presentar buscàvem fer millores pel poble que van ser atu-
rades per la moció de censura. Una moció impulsada pels 
que el van votar de manera desfavorable amb la seva úni-
ca idea d’arreglar la platja; i sí, sense cap dubte, aquesta 
és important però hi ha més necessitats al poble, nosaltres 
portàvem a més, arranjament de la plaça dels Vents, plaça 
Martí Royo, remodelació energètica de l’escola La Porta-
lada, renovació enllumenat de Brises, carrer de Dalt, il·lu-
minació del castell... Per cert, la platja: el famós pla de xoc 

que van prometre ha brillat per la seva absència. D’ençà 
de la moció de censura no s’ha fet res més que gestionar 
el dia a dia, que sí, que sabem per experiència -3 anys i 2 
d’aquests en pandèmia- que porta molta feina. 

Hem de mirar endavant i treballar plegats perquè Altafulla 
i la seva gent s’ho mereix, per això no volem un pressupost 
de mínims. Tal com vam dir en el Ple, allarguem la mà per arri-
bar a tenir un pressupost per a les persones, més social, més 
integrador, més transparent. No serveixen excuses i donar la 
culpa als altres; els polítics estem a les institucions per com-
plir amb els nostres programes i per arribar a acords amb les 
altres forces pel bé comú, no només pel nostre. Aquest és 
el nostre tarannà i aquí ens hi trobaran, enfrontant-nos no. •



 Plaça del Pou / núm. 241 / gener 2023
11Opinió i Fòrum 

Bon Any 2023
Natalia Sanz Pijuan # Ara Altafulla

Des d’Ara Altafulla volem desitjar a tot-
hom un bon any 2023, ple de salut, 
feina, amor i pau. L’any 2023 que aca-
bem de començar és un any d’elecci-
ons municipals, que esperem i desit-
gem faci que la política municipal 

d’Altafulla agafi  un altre caire i un altre tarannà. Que tregui 
lo millor de cadascú dels que es presenten a aquesta 

carrera electoral, i tractin de posar en marxa i fer efectiu, 
allò que diuen als plens. Desitgem que aquelles paraules 
d’entesa es converteixin en actes. Des d’Ara Altafulla se-
guirem en la mateixa línia de treball, de parlar i negociar i 
de buscar punts comuns amb qui tingui ganes de treba-
llar conjuntament per una Altafulla millor. 

Seguim buscant la conciliació i la negociació per con-
tinuar la feina municipal. Estendre la mà no són només 

paraules, sinó seure a taula i buscar fórmules que apro-
pin postures polítiques, és la manera que tenim a Ara 
Altafulla. El 2023 ens brinda 365 oportunitats per seguir 
millorant casa nostra, seguir gestionant i solucionant pro-
blemes del dia a dia. L’equip d’Ara Altafulla us desitja el 
millor per aquest 2023. •

Els xecs en blanc i les pre-vendes al Ple de Pressupostos
Xavier Rofas Gasulla # Regidor No Adscrit

El passat dia 29 de desembre vàrem 
assistir a un Ple de Pressupostos que 
no s’hauria d’haver celebrat per preci-
pitat. Les coses al seu temps! En 13 
dies hàbils des de la seva presentació, 
es fa difícil analitzar, participar, estudiar 

i poder aportar, per arribar a acords. Les coses no canvi-
en a Altafulla i tothom va fent la seva, en el camí cap a les 
municipals 2023. Els de l’antiga convergència també hi 
som. Tothom marcant perfi l i Altafulla amb propostes de 
pressupostos de supervivència (o de gestió diuen al-
guns). Alguns grups municipals fent de comparses i om-

plint-se la boca de negociacions “buides” de contingut i 
altres donant xecs en blanc, al govern, per armar la pre-
campanya electoral.

Totes les inversions a la nevera, esperant un roma-
nent a la primavera, que omplirà de goig al victoriós go-
vern que esdevingui. De l’Esplai se n’oblida tothom, que 
va ser objecte d’un ple i encara estem igual. Però els 
de l’antiga convergència sempre hi estarem. Algun grup 
municipal, ha decidit que aquest estiu del 23 no hi hagi 
piscina, aviat sabrem qui ho va blocar, altres aixecant la 
veu, defensant la “pagueta”, a qualsevol preu. 

La situació de la platja, els estudis UPC de la Platja, el 

model Violeta, les petites inversions, les no tant petites, 
el centre de dia i la Residència, les pluvials, la rehabili-
tació de la plaça Martí Royo, la rehabilitació de la plaça 
dels Vents, el carrer de Dalt, les subvencions, la transi-
ció energètica dels edifi cis públics, el Twitter i els trolls, 
les sortides de to, han convertit el Ple d’Altafulla en una 
empresa fracturada. Crec que Altafulla ha de fer una pro-
funda refl exió i deixar anar l’àncora que la té enrocada. 
Amb els nostres impostos haurem de ser més exigents! I 
gestionar-los de forma més rentable i ambiciosa. •

“Diaris”, Katherine Mansfi eld

L’autora, la Katherine Mansfi eld, Nova 
Zelanda (1888-1923), ubicada en el mo-
viment literari modernista, aborda en 
aquests diaris l’etapa compresa que el 
seu marit i editor John Middleton Murry 
va publicar l’any 1927 després de la seva 
mort per tuberculosi. K. M. narra en pri-
mera persona els estats emocionals que 
la travessen mentre viatja per una Europa 
devastada per la primera guerra mundi-
al, 1914-1918, i immersa en la gestació 
dels totalitarismes bèl·lics que esdevindri-

en posteriorment, el nazisme i el feixisme. 
Viatja desesperadament en cerca d’un 
remei per a la malaltia que acabarà amb 
ella, també pateix d’artrosi, a balnearis i 
diversos llocs apartats on reposar i resta-
blir-se. Les entrades al seu diari són fl ui-
des i vibrants i passen d’un tema a l’altre 
com el migdia deixa pas a la tarda.

Algunes són directament converses 
amb el seu germà Leslie, mort al front el 
1915 amb l’exèrcit britànic, al que enyora 
profundament i del que se sent en com-

panyia. Es i ens parla dels seus referents 
literaris, de com ella viu la literatura i el fet 
d’escriure, de com gaudeix de la soledat 
i de l’observació dels detalls de la vida or-
dinària i de l’esdevenir de la humanitat, “la 
vida de la vida”, davant l’encotillament del 
context social del que ella prové. El seu 
pare va arribar a director del Banc Nacio-
nal Neozelandès.

La passió per l’escriptura deixa pas 
a estats de profund cansament i desídia, 
l’anhel amorós en les múltiples i bisexu-

als relacions que manté a la por a no tenir 
prou temps per poder escriure tot el que 
necessita abans de morir, les refl exions 
sobre el lloc de l’escriptura donen peu a 
la descripció de l’hostilitat dels paisatges 
de postguerra o a fragments de cartes 
enviades o rebudes. Aquests diaris pòs-
tums ens permeten acostar-nos a la única 
escriptura que Virginia Woolf va envejar, a 
una personalitat apassionada i sobretot a 
una dona lliure malgrat tot.

CLUB DE LECTURES REBELS

 Fòrum
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La Coral Nous Rebrots es va endur el premi del 
Concurs de Cantaires d’ATECA. / Foto: ATECA

L’Església de Sant Martí va acollir per primer cop el Cant de la Sibil·la. 
/ Foto: Ajuntament

El concert de Gaià Gospel, a la plaça Martí Royo, va recollir 400 
€ per a la Marató. / Foto: Ajuntament

Presentació dels diferents equips del CE Altafulla en l’any del centenari. / Foto: Ajuntament 

Un centenar d’infants van fer cagar el Tió a la plaça del Pou. / Foto: Ajuntament

El Parc de Nadal d’Altafulla va recuperar el seu format habitual pre-pandèmia. / Foto: A.J.
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Més de 150 persones van participar en el 1r Bany de l’Any organitzat pels Atletes. /
Foto: Ajuntament

L’Orquestra Wasa va donar el tret de sortida al nou any amb 
versions dels 70’, 80’ i 90’ al pavelló. / Foto: Ajuntament 

L’Associació de Pessebristes va omplir el Museu de diorames 
un any més. / Foto: Associació de Pessebristes d’Altafulla

Centenars de persones van visitar la Fira de Nadal que va 
comptar amb un rècord de paradistes. / Foto: Ajuntament

Els Reis Mags d’Orient van lliurar els regals als infants al Casal Auditori la Violeta. /
Foto: Ajuntament



AUTOCARS

Període temporada baixa
(Del 2/11/2022 al 30/04/2023)

ALTAFULLA / BCN
Sortida Altafulla:

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

Diumenges i festius: 18.00h

BCN / ALTAFULLA
Sortida Barcelona:

De dilluns a divendres: 15.30
Dissabtes feiners: 22.00h

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 SººALUT
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 6:49 7:01 7:35
7:24 7:57 7:44 8:21
8:15 8:48 8:10 8:48
8:55 9:30 9:03 9:41
9:37 10:13 9:43 10:21
10:15 10:51 10:27 11:07
10:59 11:33 11:05 11:45
11:40 12:14 11:47 12:27
12:15 12:51 12:31 13:11
12:55 13:31 13:08 13:47
13:35 14:11 13:45 14:22
14:14 14:51 14:24 14:59
14:56 15:33 15:04 15:39
15:38 16:14 15:46 16:23
16:18 16:54 16:28 17:07
16:59 17:35 17:07 17:47
17:40 18:17 17:49 18:27
18:14 18:51 18:29 19:08
18:54 19:31 19:04 19:44
19:35 20:11 19:44 20:23
20:15 20:50 20:24 21:02
20:55 21:30 21:05 21:38
21:35 22:07 21:45 22:16

D
is

sa
bt

es

7:25 7:58 8:08 8:41
9:16 9:54 10:04 10:41
10:52 11:33 11:43 12:24
12:20 12:56 13:07 13:49
14:01 14:37 14:47 15:22
15:34 16:10 16:20 16:56
17:08 17:44 17:54 18:33
19:11 19:48 19:58 20:40
20:50 21:27 21:36 22:12
22:20 22:56

D
iu

m
en

ge
s 

i f
es

tiu
s 7:26 7:59 8:09 8:42

9:17 9:57 10:08 10:42
10:55 11:36 11:49 12:23
12:28 13:04 13:17 13:51
14:04 14:40 14:52 15:26
15:39 16:15 16:27 17:01
17:12 17:48 18:00 18:34
19:10 19:46 19:57 20:31
20:42 21:18 21:30 22:03
22:13 22:49

Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) ESTACIÓ D’ALTAFULLA / SERVEI METEREOLÒGIC DE CATALUNYA / HORT DE LA SÍNIA (Tamarit) Dades del mes de DESEMBRE

Temperatura màxima 23,3 °C dia 3 Mitjana mensual temp. màx. 17,2 °C OBSERVADORS: Joan Vives, Lluís Brullas, Jordi Cuscó 
Josep Muntades i Josep Maria Aules Temperatura mínima 2,4 °C dia 11 Mitjana mensual temp. mín. 5,6 °C

Pluja màxima 15,4 mm dia 8 Total pluja recollida 27,3 mm www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html

AUTOBUSOS
Per la Covid-19, confirmeu els horaris a 

www.autocarsdelpenedes.com

De dilluns a divendres feiners
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
6:20 6:23 6:40 6:50 7:11 7:15
7:05 7:10 7:30 7:35 7:56 8:00
7:20 7:25 7:50 8:30 8:51 8:55
7:40 7:45 8:05 9:10 9:31 9:40
7:55 8:00 8:20 9:45 10:06 10:10
8:20 8:25 8:50 10:10 10:36 10:40
8:40 8:45 9:05 11:05 11:33 11:35
9:00 9:05 9:25 11:45 12:06 12:10
9:15 9:20 9:40 12:20 12:41 12:45
9:45 9:50 10:10 12:45 13:06 13:10
10:15 10:20 10:40 13:15 13:36 13:40
10:45 10:50 11:10 13:45 14:06 14:10
11:15 11:20 11:40 14:10 14:31 14:35
12:15 12:20 12:40 14:20 14:41 14:45
12:40 12:45 13:05 14:45 15:06 15:10
13:10 13:15 13:36 15:10 15:31 15:35
13:40 13:45 14:05 15:15 15:41 15:45
14:15 14:20 14:40 16:15 16:41 16:45
15:15 15:20 15:40 17:25 17:46 17:50
16:20 16:25 16:45 18:15 18:36 18:40
16:45 16:50 17:10 18:45 19:06 19:10
17:15 17:20 17:40 19:15 19:36 19:40
18:20 18:25 18:45 19:45 20:06 20:10
19:15 19:20 19:45 20:15 20:36 20:40
20:15 20:20 20:40 21:10 21:36 21:40
21:45 21:50 22:10 22:25 22:46 22:50

Dissabtes feiners
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8:20 8:23 8:47 9:00 9:25 9:30
9:30 9:33 9:57 10:30 10:55 11:00
11:40 11:43 12:07 12:40 13:05 13:10
13:45 13:48 14:12 14:30 14:55 15:00
16:10 16:13 16:37 17:00 17:25 17:30
17:10 17:13 17:37 18:00 18:25 18:30
17:55 17:58 18:22 18:45 19:10 19:15
18:55 18:58 19:22 19:45 20:10 20:15
19:55 19:58 20:22 21:00 21:25 21:30
20:55 20:58 21:22 21:35 22:00 22:05

Diumenges i festius
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8:55 8:58 9:22 10:00 10:25 10:30
10:30 10:33 10:57 11:30 11:55 12:00
12:00 12:03 12:27 13:00 13:25 13:30
16:10 16:13 16:37 16:50 17:15 17:20
17:20 17:23 17:47 18:00 18:25 18:30
18:45 18:48 19:12 19:30 19:55 20:00
20:15 20:18 20:42 21:00 21:25 21:30

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

• per analítiques al Centre Mèdic, dilluns i dijous

• per visites mèdiques

Cal demanar cita prèvia al telèfon:

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

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

Transport per a la gent gran

RENFE
Altf/Tgn Altf/Bcn

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

21.02
21.47
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El 52% de les persones participants a la Marxa dels Castells del 
Baix Gaià seran dones

L’11a edició de la Marxa dels Cas-
tells del Baix Gaià ha omplert les 
600 inscripcions amb què comp-

tava. Es tracta d’una de les cites espor-
tives més importants de la subcomar-
ca i la demarcació de Tarragona, i que 
enguany tornarà a celebrar-se el primer 
cap de setmana de febrer, concretament 
el diumenge dia 5. De les 600 persones 
participants, el 51,7% són dones, el 
25% provenen de fora de les comarques 
tarragonines (València, Alacant, Osca, 
Lleida...) i el 20% són del Barcelonès, 

amb una xifra que se situa al voltant de 
les 150 persones. 

L’organització està molt satisfeta dels 
resultats, ja que els dorsals s’han esgo-
tat amb poques setmanes des que es 
van obrir les inscripcions. Com en la dar-
rera edició, els participants podran esco-
llir entre les modalitats de córrer i cami-
nar. Dins d’aquestes hi ha el circuit de 
17 km o el de 27 km. Independentment 
d’això, es recorda que es tracta d’una 
prova sense caràcter competitiu, i que 
simplement s’ofereix la possibilitat de 

fer-la corrents o caminant perquè sigui 
oberta a tothom. La novetat d’enguany 
és el vermut que es trobaran en arribar a 
la meta al Parc del Comunidor. 

Com és habitual, és probable que 
l’organització ampliï el nombre de partici-
pants a darrera hora per la demanda que 
s’ha rebut. La marxa inclou samarreta de 
regal, avituallaments al circuit i a la meta, 
botifarrada i cervesa i una foto de l’arri-
bada. Per a més informació, consulteu el 
web www.marxacastells.com. •

Ona Alonso seguirà la seva carrera com a atleta a 
la Universitat de Wingate, als Estats Units

L’altafullenca Ona Alonso ha rebut 
una beca per a estudiar a la Uni-

versitat de Wingate (Charlotte, Estats 
Units) i formar part del seu equip d’at-
letisme. Es tracta d’una oportunitat 
única, que li permetrà compaginar els 
estudis amb la seva passió amb tota 
mena de facilitats, mentre ho gau-
deix com mai havia fet abans. Alonso 
és conscient que la decisió de posar 
rumb a Amèrica “canviarà completa-
ment la meva vida, però és una experi-
ència que he de viure”. 

El fet de tenir amics i companys allà 
l’ha encoratjat a posar-se en contacte 
amb diversos entrenadors, i finalment 
hi ha hagut un que, després de fer el 
pertinent seguiment, li ha traslladat la 
voluntat d’incorporar-la al seu equip. L’altafullenca marxa cap als Estats Units el 12 de gener. Ja ha tingut diversos 
contactes amb la universitat, i el que més l’ha sorprès són  les facilitats que li han donat per compaginar les obli-
gacions acadèmiques amb els entrenaments amb un horari personalitzat. 

De moment, Ona Alonso desconeix quan començarà a competir, si bé el més important és adaptar-se al nou 
entorn i a la nova situació. A la nova rutina, a la nova manera d’entrenar. Després arribarà el moment de confirmar 
la projecció mostrada a l’Agrupació Atlètica Catalunya i al Ria Ferrol, i que li ha permès fer aquest pas tan important 
en la seva vida i en la seva carrera esportiva. •

MARTA CAMPS I ANTÒNIA ROYO PARTICIPEN 
AL CAMPIONAT DE CATALUNYA A SABADELL

L’atleta Marta Camps va aconseguir la 4a plaça amb 
el Barcelona Atletisme en el Campionat de Catalu-
nya de Clubs ‘B’ en Pista Coberta, que va tenir lloc 
el passat 8 de gener a Sabadell. El club barceloní 
va sumar un total de 61 punts, quedant-se a només 
cinc de podi. L’altafullenca hi va contribuir amb els 
punts que li va atorgar la victòria en la prova dels 
1.500 metres en la que va creuar la línia de meta 
amb un temps de 4 minuts, 56 segons i 13 centèsi-
mes. La distància amb la segona classificada, No-
elia Medina, va ser de 3 segons i escaig. Per la seva 
banda, l’altafullenca Antònia Royo va participar en 
el Campionat de Catalunya Màster en Pista Cober-
ta, celebrat el 7 de gener, també a Sabadell. L’atleta 
del CA Tarragona va competir en els 800 metres, 
en què va quedat 8a i penúltima amb un temps de 
3 minuts, 10 segons i 37 centèsimes. Va ser l’única 
atleta F-55, sent la segona de major edat de tota la 
prova per darrera de Manuela Martínez, de la cate-
goria F-65. Les coses li van anar millor en una prova 
més habitual per a ella, la del 4x200 relleus, en la 
que va fer 3a juntament amb les seves companyes 
Ana Cabello, Pilar Fernández i Gemma Solé amb 
una marca de 2:16:17. • 

 Breus

Ona Alonso, al costat de la seva mare, Marta Camps. / Foto: Arxiu




