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La primera dona alcaldessa d’Altafulla

Butlletí

M

d’Altafulla

És la segona vegada en la història democràtica d’Altafulla que
l’alcaldia és investida mitjançant una moció de censura. Curiosament, i relativament en poc temps de diferència, la primera va ser
l’any 2008, i es dona el cas que un dels actuals signants de la moció, Francesc Farré, d’Alternativa per Altafulla, va ser defenestrat
de l’alcaldia del municipi per una moció de censura, liderada en
aquell cas pel PSC, on li va donar l’alcaldia a Josep Maria Gené.
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ontse Castellarnau (Alternativa per Altafulla) és des del
passat 10 de maig la nova alcaldessa d’Altafulla. La majoria del Ple municipal així ho va acordar després que prosperés
la moció de censura contra el fins ara alcalde Jordi Molinera
(L’EINA-ERC). La portaveu d’Alternativa per Altafulla va obtenir
el suport de la seva formació —quatre regidors—, de la regidora d’Ara Altafulla, del de Junts per Altafulla i del regidor no
adscrit. En contra de la moció hi van votar els cinc regidors de
l’EINA-ERC i la representant del PSC.

Ja amb la vara d’alcaldessa a la mà, Montse Castellarnau
va assegurar en el seu parlament que buscarà “complicitats
i col·laboració amb tothom” i va reconèixer que aquest any
que queda fins a les eleccions municipals —maig del 2023—
serà “un repte complicat”. Cal recordar que AA i Junts governaran en minoria, ja que tant el regidor no adscrit Xavier
Rofas com Natalia Sanz (Ara Altafulla) no formaran part de
l’executiu local tot i que, com van avançar, donaran suport
des de fora. Castellarnau s’ha convertit en la primera dona
alcaldessa d’Altafulla i en la desena com a batlle des de
1979. Assegura que n’està molt orgullosa, però reconeix al
mateix temps que li queda un regust “agredolç” per la manera com s’ha produït, i que, a Altafulla, ja s’ha repetit en dues
ocasions en el poc temps que portem de democràcia. I totes
dues mocions es van viure de manera molt intensa i tensa.
Molta sort i molts encerts. •
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Comencen les obres de la canonada que ha de portar aigua del
Consorci d’Aigües de Tarragona a Brises del Mar

E

l fins llavors coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera,
i el director tècnic de l’empresa Agrotècnica Del
Segrià SL, Marcos Ortega, van signar el passat 3
de maig el contracte d’obres per a la interconnexió dels
dipòsits d’aigua de Sant Antoni i Brises del Mar, un dels
projectes més significatius del mandat que, beneficiarà,
segons Molinera, “a més d’un centenar de famílies de
la urbanització que feia anys que reclamaven les obres”.
Aquesta millora suposarà que la urbanització rebi
aigua del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) i
deixi de subministrar-se amb l’aigua del pou que hi ha a
la zona. D’aquesta manera es millorarà principalment el
gust de l’aigua que, en el cas de la del pou, podia tenir
un gust més salat, segons el dia i època de l’any, per la
proximitat al mar d’aquesta estructura i pels increments
de consum d’aigua especialment a l’estiu.
Els treballs consistiran tècnicament en la instal·lació
d’una canonada d’impulsió de 3.507 metres des del
dipòsit de Sant Antoni al dipòsit de Brises del Mar; i la
instal·lació d’un grup d’impulsió format per dues bombes multicel·lulars verticals model MXV-50/1603 de Calpeda de 3 KW cadascuna amb variador de freqüència.
El projecte ha estat redactat pel despatx d’enginyeria i
arquitectura SET enginyeria, i el director de l’obra serà
Rafael Cabré.
Aquesta canonada discorrerà soterrada per camins municipals i per terrenys particulars fins arribar a la paret exterior del dipòsit de la urbanització de
Brises del Mar per connectar-lo per l’interior d’aquest.
Aquests més de tres quilòmetres i mig de canonada
passaran pel subsòl de vies com la carretera n-340, la
comarcal TP-214, l’autopista AP-7 i l’antiga via fèrria
Reus-Roda de Berà.
Jordi Molinera va assenyalar que les obres podrien
estar enllestides a mitjans de juliol, ja que l’empresa
adjudicatària s’ha compromès a finalitzar-les en dos mesos i mig. El preu d’adjudicació ha estat de 346.610,78
€ amb IVA inclòs, molt per sota del de licitació que se
situava en els 421.667,61 €. •

El ple
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Els desperfectes a la platja produïts pels temporals
monopolitzen el Ple ordinari d’abril

ots els grups a l’oposició a l’Ajuntament d’Altafulla van forçar que el debat corresponent al Ple
ordinari del passat 25 d’abril fos monopolitzat en
la necessitat de fer una actuació imminent a la platja
després dels desperfectes ocasionats pels últims temporals i, en especial l’esfondrament del restaurant Voramar Cal Vitali.
D’aquesta manera, els punts de l’ordre del dia que
preveia la sessió abans de la votació de la moció que
presentava el bloc de l’oposició, no van prosperar. Els
grups a l’oposició, Alternativa Altafulla, Junts, Ara Altafulla i el regidor no adscrit Xavier Rofas, es van negar a
debatre’ls i es van limitar a votar-hi en contra, excepte
el PSC, per avançar la sessió fins al moment de debatre
la moció sobre l’estat de la platja, presentada per tota
l’oposició.
Alternativa Altafulla, Junts, el PSC, el grup municipalista Ara i el regidor no adscrit Xavier Rofas, en una
moció conjunta, van instar el fins llavors govern local a
efectuar accions que permetin recuperar la sorra desapareguda i “impedir la destrucció del passeig de Botigues de Mar”. I per fer-ho van proposar que s’elaborés un pla de xoc que contemplés l’aportació de sorra
als espais més fràgils i una altra aportació més gran
d’acord amb la direcció general de Costes de l’Estat.
La portaveu d’Alternativa, Montse Castellarnau,
va posar en dubte que els turistes i visitants de la vila
apostin per Altafulla en un futur si no s’actua sobre la
platja. “Afortunadament els turistes es van quedar per
Setmana Santa”, va explicar Castellarnau, que va afegir
que l’equip de govern està “jugant amb la feina dels
comerços i els negocis que treballen a la temporada

d’estiu”.
Per la seva banda, el regidor no adscrit, Xavier Rofas, es va mostrar “sorprès” per l’oportunitat de la reunió
que es va mantenir amb el Servei Provincial de Costes de
l’Estat, els Serveis Territorials de Territori de la Generalitat,
l’Ajuntament i els tècnics municipals, per valorar l’estat de
la platja. La reunió, però, com va explicar el llavors coalcalde Jordi Molinera, constava en l’agenda pública del
govern amb anterioritat als fets del cap de setmana.
Rofas es va referir als motius de la trobada, valorar
els efectes dels temporals i les accions per revertir-los, i
va definir de “pla fallit” el programa ‘Altafulla platja viva’.
A la trobada a la qual feia referència Xavier Rofas, el
cap del Servei Provincial de Costes de l’Estat, Antoni Espanya, va explicar que l’esfondrament de part del
restaurant Voramar d’Altafulla era inevitable. En aquesta
també es va refermar en la idea d’apostar per solucions
estructurals més enllà d’actuacions puntuals i temporals.
El responsable de l’administració central va afirmar
que les aportacions de sorra puntuals no són la solució
als danys dels temporals, i que el mar s’hauria endut
els sediments abocats a la zona, tal com es va explicar
en roda de premsa posterior i també en el mateix ple.
Tot i així, la portaveu del grup municipalista Ara Altafulla, Natalia Sanz, va explicar que abans del temporal
Glòria, quan ella era regidora de Comerç i Turisme, es
va fer una aportació de sorra just al davant d’aquest
establiment, que va significar un fre per a les onades.
La moció presentada pels grups de l’oposició estableix que el pla de gestió de la platja ha d’incloure
la previsió de fer aportacions de sorra per garantir-ne

la presència en els mesos d’estiu. Igualment, assegura
que la gestió d’aquest espai natural s’ha d’adequar als
interessos turístics de la vila i també tenir en compte
l’opinió dels veïns al respecte. El portaveu de Junts,
Hèctor López Bofill, a més, va demanar la dimissió de
Jordi Molinera i Alba Muntadas.
El bloc de l’oposició a l’Ajuntament d’Altafulla va
convidar al consistori a estudiar la implantació de “biòtops i espigons submarins o de superfície” a la costa
d’Altafulla. En aquesta línia, la portaveu del PSC d’Altafulla, Inma Morales, també es va mostrar contrària al pla
de l’Ajuntament, i va insistir en la necessitat de preservar la platja, ja que és “un reclam per al principal motor
econòmic de la vila”. Amb tot és conscient, segons va
afirmar, que Costes de l’Estat no aposta per segons
quines estructures.
El Ple, amb cassolada inclosa a les afores del consistori i amb una notable assistència del veïnat, va rebutjar
el pla de gestió del litoral que defensa el llavors equip de
govern que es trobava en minoria. •

Breus
Finalitzen els treballs per
apuntalar el passeig de
Botigues de Mar
Durant els primers dies de maig s’ha
estat apuntalant el passeig de Botigues
de Mar, descalçat en alguns dels seus
trams a causa de les llevantades del
mes de març i abril. El suport creat ha
consistit en la instal·lació de pilars de
maó massís que sustentaran l’estructura mentre es completa la recuperació
de l’espai. Una recuperació que passa
per injectar formigó a les zones afectades i, posteriorment, fer aportacions de
sorra puntuals per cobrir-les. Unes actuacions que hauria d’assumir la direcció

general de Costes de l’Estat i, en el cas
que el seu pressupost no ho permeti, ho
hauria d’acabar assumint l’Ajuntament
d’Altafulla. La fins llavors responsable
de platges, Alba Muntadas, es va encarregar de gestionar aquestes intervencions i va explicar els passos a seguir un
cop apuntalat el passeig. El tram central
del passeig de Botigues de Mar va ser
el més afectat pels últims temporals juntament amb l’establiment de restauració
Voramar, ubicat a peu de platja i que va
patir un esfondrament parcial. Actualment, tant en un espai com en l’altre, el
consistori i Costes han dut a terme treballs per reforçar les seves estructures

a l’espera que es puguin completar els
treballs de restauració, cadascun amb
necessitats específiques.
Surt a licitació el contracte
dels serveis de neteja de
diverses dependències
municipals
L’Ajuntament d’Altafulla ha publicat la
licitació del contracte per a la prestació
del servei de neteja de diferents dependències municipals i de les escoles. La
durada del contracte serà de tres anualitats i es podrà ampliar en pròrrogues
d’una anualitat, segons determina el
plec de clàusules. Per tant, la durada

màxima podria ser de quatre anualitats.
El pressupost base de licitació de la
contractació és de 351.904,91 € IVA inclòs, amb el desglossament següent per
anys: El pressupost base de la licitació,
que té caràcter orientatiu corresponent
a la durada inicial del contracte que es
fixa en tres anys, és de 351.904,91 € (IVA
inclòs), que es desglossa en 290.830,50
€ de base imposable i 61.074,41€ en
concepte d’IVA. El termini per a la presentació d’ofertes és de 30 dies naturals
des de l’enviament de l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea (10
de maig de 2022), per tant, finalitzarà el
9 de juny de 2022. •
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Moció de censura

Montse Castellarnau ja lidera el nou govern municipal

ontse Castellarnau (AA) és la primera alcaldessa de la història d’Altafulla
després que prosperés el passat 10 de
maig la moció de censura contra el fins llavors
alcalde Jordi Molinera. Els set regidors i regidores dels grups fins ara a l’oposició, Alternativa
Altafulla, Junts per Altafulla, Ara Altafulla i el regidor no adscrit Xavier Rofas van votar a favor
del canvi de govern.
Montse Castellarnau va defensar en el
seu parlament la conveniència de la moció en
aquest moment, després d’haver-la descartat
en el passat. Va assegurar que el municipi necessita una gestió eficaç que fins ara no es donava. Al mateix temps, va manifestar que assumeix l’alcaldia amb la voluntat de “recuperar la
credibilitat i la il·lusió” que, a parer seu, ha perdut l’anterior equip de govern. En aquest sentit, va apuntar que cal que el nou govern “recuperi els verbs treballar, respectar i consensuar”
que, segons ella, fins ara no es contemplaven.
Una moció que des del govern sortint van qualificar de ‘moció de la mentida’, acusant els regidors signants d’aprofitar una desgràcia com
la patida per la platja per fer caure el govern
que havia guanyat les eleccions del 2019. El
fins ara alcalde Jordi Molinera va descriure el
moviment de ‘purament electoralista’.
Per la seva banda, el portaveu de Junts
per Altafulla, Hèctor López Bofill, va qualificar
de ‘desastre’ l’acció de govern de l’executiu
de l’EINA-ERC, a qui va acusar de no haver
assumit les seves responsabilitats. També va
remarcar que la moció hauria d’haver arribat
abans. També va donar suport a la moció
l’ex-sòcia de govern Natàlia Sanz, d’Ara Altafulla, que va justificar el seu vot pel canvi de
rumb del govern des dels seus inicis fins ara.
Un canvi que també va manifestar la regidora
del PSC, Imma Morales, l’únic grup que no va
donar suport a la moció de censura, i que ho
va justificar manifestant que no hi ha ‘suficients motius per fer-ho’ i que calia tancar files
amb l’actual govern per acabar un ‘mandat
difícil’. / Fotos: C.C.
Primeres accions del nou executiu
Montse Castellarnau ja treballa al despatx que
fins el passat 10 de maig ocupaven de manera conjunta Jordi Molinera i Alba Muntadas. Ho
va fer minuts abans de la primera junta del nou
govern municipal, format pels quatre representants del seu grup, Alternativa Altafulla i el de
Junts, Hèctor López Bofill. Un dels primers temes a afrontar pel nou govern és buscar una
fórmula perquè el servei de socorrisme a la platja pugui començar a operar a inicis de temporada. Ara mateix, la licitació i contractació del
nou contracte es troba paralitzada per manca
de partida pressupostària.
Aquesta hauria d’haver arribat en el passat
plenari del mes d’abril a través d’un modificació
de crèdit, però la negativa dels grups en aquell
moment a l’oposició de debatre cap punt de l’ordre del dia ho va deixar damunt la taula. Això fa
que, tot i que la intenció és aprovar-lo en un ple
extraordinari, el tràmit burocràtic no permetria
que el nou contracte s’adjudiqués fins a mitjans
de juliol.
D’altra banda, la platja també es troba en el
punt de mira del nou executiu per afrontar el pla
de xoc necessari per a la seva recuperació. Ja
s’han demanat reunions amb el Departament
de Costes per poder posar calendari a l’arribada de sorra a les parts més malmeses.•
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Altafulla compta amb un nou
jardí escultòric obra de Josep
Maria Roca Tarragó

Molta feina a fer en els hàbits de
mobilitat cap als centres educatius

A

ltafulla
compta
amb un nou espai
enjardinat a tocar
de l’Era de l’Esteve i el
Punt d’Informació Juvenil. Es tracta d’un nou
jardí escultòric que ha
dotat l’espai d’una nova
vida gràcies a les obres
de l’artista i ex-arquitecte municipal Josep Maria
Roca Tarragó —ho va ser
des de 1974 fins el 2011.
Les obres han estat creades a partir d’eines del
camp com a homenatge
a la feina que es feia precisament en aquesta era
que ara les acull.
La zona escollida per
dur a terme la intervenció
compleix les característiques que l’artista desitjava per dotar de sentit artístic la seva
composició, tal com va manifestar en la seva inauguració el passat 8 de maig. En
aquest sentit, la instal·lació ‘Estris rurals recuperats’ pretén donar visibilitat a la importància de les eres com a patrimoni d’Altafulla per la història i la simbologia que
tenen. La fins ara regidora de Cultura, Gemma Maymó, va assegurar que les dues
portes que hi donen accés “estaran tancades, ja que la mostra està pensada per
veure-la des de dalt”. / Fotos: M.P. •

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
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l cotxe continua sent el principal mitjà
de transport per a les famílies d’Altafulla a l’hora d’acompanyar els seus fills i
filles als centres educatius de La Portalada, El Roquissar i l’Institut Altafulla. És una
de les conclusions que es desprèn de la
diagnosi que ha elaborat L’Escamot Cooperativa, per encàrrec de les regidories
de Medi Ambient i Educació. Es tracta
d’una consultoria cooperativa de treball
que s’especialitza en el desenvolupament
de projectes vinculats a la millora de la
mobilitat dels municipis en els àmbits
de la sostenibilitat, seguretat i salut.
Com va explicar Albert Papell, de L’Escamot Cooperativa, “hi ha molta feina a
fer per endavant atès als resultats de les
enquestes”, tot i que també va puntualitzar que “existeixen dues excepcions: els
trajectes de tornada des de la Portalada
i l’Institut en què les persones que van
caminant superen aquelles que utilitzen el
cotxe”.
També va remarcar que molt de
l’alumnat de l’Escola El Roquissar prové
de fora del municipi, això fa que l’ús del
vehicle sigui més utilitzat en aquest centre
concretament. Tanmateix, com s’ha fet
palès en l’anàlisi urbana plasmada en els
plànols, gran part del nucli de la vila queda
dins d’un radi d’uns 500 metres respecte
als centres. Aquest factor, combinat amb
el caràcter urbà del nucli, fan d’Altafulla
un context molt interessant per a la

implementació d’una iniciativa de Camins Escolars.
L’informe parteix, en una primera i
segona fases, d’una anàlisi urbana i un
procés d’enquesta directa a les famílies
que s’ha dut a terme en aquest passat trimestre amb una elevada participació amb
un total de 829 respostes d’un invers de
1.200 infants i joves.
L’enquesta posa també de manifest
l’interès de bona part de la comunitat educativa en participar de forma activa en el
desenvolupament dels Camins Escolars.
Tal i com mostren els resultats, gairebé el
94% de les respostes consideren que la
idea és interessant. A més, el 45% global
ha declarat que voldria ajudar a participar
en la iniciativa.
El proper pas serà el disseny i la implementació de la Xarxa de Camins Escolars d’Altafulla amb la participació dels
agents implicats com ara les famílies, escoles, Policia Local, entre d’altres. Aquest
projecte s’emmarca dins de les accions
que es deriven de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.
De fet, com va apuntar Albert Papell,
“Camins Escolars és un projecte educatiu, transversal, participatiu i transformador, tant de l’espai públic com dels
hàbits de mobilitat de la població”. El
disseny d’aquesta xarxa anirà a càrrec
de la il·lustradora local Rebeca Luciani.
/ Foto: A.J. •

Cultura
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Portes obertes del nou Casal La Violeta

L

a nova Violeta ja és una realitat però
encara no pot acollir totes les activitats que s’espera que aculli en un
futur pròxim. La polivalència de la sala es
podrà dur a la pràctica així que es compti amb el permís de Bombers per poder obrir amb públic a peu dret i podrà
ampliar el seu aforament fins a les 1.200
persones de peu així que s’obri una nova
sortida d’emergència que permeti l’evacuació d’aquest volum de persones.
Mentre s’està a l’espera d’aquest
informe provisional i d’executar la nova
sortida, que s’ubicaria en un dels laterals de l’edifici, la Violeta va obrir portes el passat divendres 6 de maig per
mostrar-se tal com és actualment sense
que signifiqués la seva inauguració. La
fins llavors regidora de Cultura, Gemma Maymó, va assenyalar que la visita
de divendres completava una altra visita, en aquest cas d’obres, que es va fer

en consell sectorial de cultura el juliol del
2019, poc després d’accedir al govern
i per valorar el futur de l’equipament.
Ara, el podien ensenyar després de la
feina feta, va matisar.
Amb unes cadires mòbils noves, que
es poden fixar o alliberar de terra a
conveniència, amb un nou revestiment
a les parets que permet protegir-les i
sense les humitats que es van detectar
un cop iniciades les primeres obres a
la sala. El consistori comptarà amb l’informe favorable dels Bombers quan les
obres, que inclouen la sortida d’emergència lateral, estiguin enllestides. Serà
llavors quan es podrà garantir la seguretat de fins a 1.200 persones a peu dret
i es podrà fer una inauguració amb activitats culturals. Mentrestant, només es
podran celebrar actes amb públic assegut segons indica un informe dels tècnics municipals. / Fotos: Ajuntament •

Breus
La Biblioteca d’Altafulla rep 5.000 euros
per adquirir nou fons bibliogràfic
La Biblioteca d’Altafulla incorporarà nous documents
al seu fons bibliogràfic gràcies a una nova subvenció
rebuda des de la Generalitat de Catalunya destinada,
precisament, a aquesta finalitat. Es tracta de 5.000
euros, una quantitat que ha crescut en relació a anys
anteriors a causa del creixement de població que ha
experimentat Altafulla, superant el llindar dels 5.000
habitants. Des de la Biblioteca, es tindrà més llibertat
per fer la tria de les publicacions que poden adquirir, ja
que hi ha altres línies d’ajudes que van encaminades a
l’adquisició d’un tipus de publicacions en concret. Així,

també es podran atendre els suggeriments dels usuaris i usuàries, que es fan a través de les xares socials o
també la bústia física que hi ha al mateix equipament
municipal.
El web de l’Ajuntament aconsegueix el
69,23 % de transparència segons el Mapa
Infoparticipa
El portal web de l’Ajuntament ha aconseguit el 69,23
% de transparència segons el Mapa Infoparticipa, la
certificació que atorga el Laboratori de Periodisme i
Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona a la transparència i la qua-

litat de la comunicació pública local. El consistori altafullenc s’ha situat entre els 196 ajuntaments catalans
que actualment aproven amb bona nota d’un total de
947 municipis de Catalunya. L’Ajuntament d’Altafulla
compleix així amb 36 dels 52 indicadors que marquen
el nivell de transparència entesa com a acció de donar
a conèixer la informació pública sobre la gestió i l’acció
del govern municipal per tal de facilitar la participació
ciutadana. La satisfacció és doble quan s’ha passat
del 36,5 % l’any 2020 al 69,23 % aquest 2022, situant-se molt a prop d’aconseguir el Segell de Transparència de l’entitat fixat en el 80%. •
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obres guanyadores del 3r Concurs de Microrelats d’Altafulla

mb una participació d’onze microrelats, el jurat, format per Elena Cobos,
Anna Muntaner, Albert Pardo, Òscar Ramírez, Núria Ruiz i Carlos Terrón, van
considerar premiar per la seva originalitat, fidelitat en la temàtica proposada
(natura), capacitat d’impacte del relat, i la seva qualitat literària a les obres literàries
‘Arbres d’un jardí’, de Carmen Vidal Bejarano, i ‘Obaga’, d’Helena Bertran Callao, en
la categoria ‘Persones nascudes abans del 2004 (+18 anys)’; i ‘El viatge al sol’, d’Eva
Nicolás, i ‘Al fons del bosc’, d’Elisenda Garcia Arans, en la categoria 2012-2010 (1012 anys).
La resta de categories, persones nascudes entre el 2006-2004 (16-18 anys), de
2009-2007 (13-15 anys), van quedar desertes amb cap participant. Les persones
premiades van ser obsequiades amb un llibre que cada guanyador va poder escollir
a la llibreria “Regal i Paper” d’Altafulla per un valor aproximat de 25€; i per als menors
de 18 anys, un esmorzar o berenar per a dues persones, i per a la categoria de majors de 18 anys un dinar o sopar per a dues persones en un restaurant d’Altafulla. •
Al Fons del BosC

ELISENDA GARCIA ARANS

ArBres d’un jArdí

CARMEN VIDAL BEJARANO

Al fons del bosc
hi vivia una princeseta verda,
verda com la fulla
d’Altafulla.
Cantava com el pit roig,
piulant a les flors.
d’un matí de primavera,
fresca i elegant.
Les flors deperten,
l’olor del bosc brilla.
A la pineda, a la roureda i a la fageda
la princeseta verda
reposa en un son,
el somni daurat
de la primavera
en despertar.

Van arribar a aquell lloc quan
eren molt joves, quasi uns
nens. Van fer plegats l’època
de creixença amb tot el que
això implica, cadascú aferrat a
les seves arrels. Tots dos gaudien del sol, de l’aire, de l’aigua, d’aquell trosset de terra i
sovint es quedaven boca-badats mirant cap al cel.
Eren dos estranys. Els separava una distancia que llavors els semblava molt gran. Les persones que vivien amb ells sempre voltaven
al seu costat, de vegades eren els nens que s’ho passaven d’allò mes bé i de
vegades els grans. Era un lloc per a tothom. També hi havia un gos, o potser
eren dos. Ja no se’n recordaven.
Això era temps enrere. Havien passat molts estius i molts hiverns i moltes
tardors i primaveres. I ja eren grans ells també. Estaven sans, forts i alts i feia
ja bastant de temps que volien arribar l’un a l’altre. Un dia de primavera, un dia
preciós, amb un sol esplèndid on ja començava a fer calor, amb ells ocells cantant sense parar, i amb la força que els donava la seva sàlvia van tocar-se les
seves branques.

el viATge Al sol

oBAgA

EVA NICOLÁS

Els tiets em van dir que si volia anar amb ells a on fa més calor, a on la pell se’t
posa
d’un to marró.
Vaig dir que sí, és clar !!
I quan vaig arribar feia tant de fred, que em vaig constipar.
Unes terres verdes i el paisatge de les muntanyes nevades, però sí que em
vaig sentir amb més calor!!!

HELENA BERTRAN CALLAO

El cel s’estira sobre teu acariciant-te les parpelles
d’estrella
El món es fon en la foscor més absurda
i el ple i el buit es confonen entre els arbres i juguen amb la lluna amagada.
Les arrels s’evaporen cap endins i noto com les
seves olors se m’enganxen a la
pell recordant-me que el bosc
atrapa
I tu
espurna d’aigua
aprens en una sola inspiració els meus braços,
els meus anhels de terra.
Obert de mi i pres del riu, llepes totes les engrunes de llum fins que a
pinzellades traces tota aquesta natura que s’ha instal·lat
poderosa
al meu melic
Atrapes
el cel, cada estel etern i la lluna que marxa;
abraces cada arrel, fulla, petjada que m’envolten i els mantens al meu estómac;
prens els arbres i la nit, entens el vent i respires les meves empremtes de son
Em mulles de casa i memòria, em vius els terrors nocturns i me’ls tornes a cau
d’orella, amb una veu de molsa i fusta que també té
por de llar i amor d’hivern
M’ofrenes a l’univers i m’engoleixes les exhalacions per fer-les lluernes: ignores
que són per tu i neixen de l’admiració de la teva barba
xopa de mi

Sant Jordi 2022
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Torna la normalitat a la Diada del llibre i la rosa

El pati de les antigues escoles Teresa Manero i la plaça 1 d’Octubre, escenaris de la Fira
de Sant Jordi. / Foto: A.J.

Contacontes musical ‘El pirata i l’illa del tresor’, a càrrec de l’artista Gerard Mallorquí. /
Foto: A.J.

Presentació del Grup de Lectura Feminista que organitzen cada darrer dissabte de mes
sessions de lectures rebels a les biblioteques d’Altafulla i La Nou de Gaià. / Foto: A.J.

Ballada conjunta d’alumnes de les escoles La Portalada i El Roquissar en un projecte pioner dels Bastoners d’Altafulla. / Foto: A.J.

Diada d’Inici de Temporada dels Castellers d’Altafulla a la plaça del Pou amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls. / Foto: Ajuntament

Espectacle familiar a la plaça de l’Església amb ‘Les princeses barbudes’ per celebrar la
diada de Sant Jordi. / Foto: Ajuntament
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La imparable llavor republicana: tornarem!

Jordi Molinera i Alba Muntadas # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC
Després d’un temporal de 42 dies amb
importants destrosses arreu del litoral
tarragoní, Alternativa,
Junts, Ara i PDeCAT
han aprofitat la desgràcia per aprovar, a un any de les eleccions i d’esquenes
al que havia votat el poble, una moció de censura contra el
govern republicà.
El nostre ha estat, malgrat les dificultats, un govern fort
i de màxims. Durant mesos els nostres 5 regidors i regidores hem assumit el repte de governar tot el poble; i prendre
decisions vol dir que en alguna vegada et pots equivocar.
Mitjançant el diàleg, hem estat capaços d’arribar a l’en-

tesa necessària al Ple per fer avançar el poble, construint
ponts i confiances, com ho vam demostrar al febrer sent
el primer govern en minoria de la història d’Altafulla que
aprovava uns Pressupostos Municipals. Ha estat un honor
servir al poble aquests darrers 3 anys.
En el seu primer dia com a líder del Govern de la Mentida, Castellarnau ha reconegut que les habituals aportacions de sorra de Costes de l’Estat seran a finals de maig,
perquè si es fan abans hi ha el risc de que un temporal
se l’endugui. Exactament el mateix que ha explicat sempre el govern municipal de l’EINA-ERC i que Castellarnau
denunciava intencionadament, titllant-la de gestió nefasta.
Oportunisme.
Aleshores, per què se’ns ha fet fora del govern? Per
pur electoralisme. I no ho diem només nosaltres, ho ha dit

la mateixa Castellarnau a Altafulla Ràdio, on va afirmar que
el fet d’ocupar el càrrec d’Alcaldessa durant un any li dona
més solvència de cara a presentar-se com alcaldable d’Alternativa. És a dir, aprofitar l’Ajuntament com a element de
propaganda electoral.
Volem dir a tots els altafullencs i altafullenques que
l’EINA-ERC hem plantat una llavor que no podrà aturar
ningú. Hem demostrat que tenim l’equip més preparat, el
projecte de poble més clar i sense renúncies, l’energia,
l’entusiasme i les ganes de continuar treballant pel benestar dels altafullencs i altafullenques amb noves propostes
i projectes. Sempre al servei de la gent, l’any que ve tornarem, més i més fortes! A somriure, perquè guanyarem!
Visca Altafulla! •

Gràcies, gràcies i gràcies

Montse Castellarnau Vicente # Alternativa Altafulla – En Comú Guanyem
Gràcies a Natàlia, Hèctor, Xavi, als meus
companys d’AA i a la ciutadania d’Altafulla que s’ha apropat a mi per felicitar-me i dir-me a cau d’orella que els
tenia al meu costat. Sóc conscient que
el repte que assumeixo serà complicat,
posaré el millor de mi mateixa per portar endavant aquesta
alcaldia fins a l’any vinent. En un dia tan especial per a mi,
no puc deixar de fer un petit homenatge a totes les dones.
Per primera vegada a la història d’Altafulla una dona, filla
i mare alhora, estarà al capdavant del consistori. És moment de recordar totes aquelles dones que al llarg dels
anys i dels segles han patit i han lluitat per la igualtat entre

homes i dones, i les que encara avui lluiten en tot el món.
Per tal de fer-ho visible, voldria representar aquest pensament en dues dones, que en certa mesura representen
el que sóc i que avui assumeixo amb responsabilitat; Amparo Araque, la primera dona que al 1979 va ser regidora
a Altafulla i l’altra la meva mare, una dona que com tantes
altres ha treballat dur i ha patit molt per tirar endavant els
seus dos fills i la seva néta Jana. Quan Alternativa va
entrar per primera vegada a l’ajuntament, va fer un discurs
curt, amb una frase que destacava ‘Més plaça; menys
pou’. Escoltaré i buscaré col·laboració i complicitats amb
tothom, tractant la gent amb maduresa i des de la igualtat.
Els valors, l’exemplaritat màxima del càrrec que represen-

to i el dir les coses tal com són, seran el fil conductor de la
meva manera de treballar.
La modèstia d’una dona treballadora, com tantes d’altres, serà el meu tarannà, com també l’esforç, l’honestedat, la humilitat i la coherència. Altafulla és un tot i en
l’equilibri està la nostra virtut. Sumant, sense sentir-se per
sobre dels demés, és com avancen els pobles. I em deixaré la pell, com he fet sempre i donar el millor de nosaltres
pel bé d’Altafulla, aprendre del passat, tenir cura del present i treballar per un futur millor per les nostres filles i fills,
amb responsabilitat i coherència.. •

La moció de la responsabilitat

Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla - JxA
No ha estat agradable per Junts per Altafulla votar a favor de la moció de censura que ha acabat amb el govern Molinera-Muntadas. Ha estat una decisió
difícil a la qual no hem tingut més opció
que recórrer un cop constatat que l’Eina-ERC no estaven disposats a assumir cap mena de responsabilitat sobre la greu situació en la qual havien deixat
el poble. Ni fins i tot en la dramàtica sessió plenària del
passat 25 d’abril, amb bona part de la ciutadania protestant per la nefasta execució del pla de gestió de la platja,
es van dignar a reconèixer que s’havien equivocat i van
votar en contra de la moció que els instava a posar sorra
en el principal patrimoni paisatgístic, turístic i econòmic

d’Altafulla. Ja veníem de molts antecedents de no complir
amb el que dictava la majoria del ple, com s’esdevingué
amb la reprovació de Jordi Molinera o amb la moció sobre
l’esplai de la gent gran, i la catàstrofe que va afectar principalment el restaurant Cal Vitali i que amenaçava el passeig de Botigues de Mar van ser el detonant de la interposició de la censura que ha culminat amb un canvi de
govern.
Des de Junts per Altafulla entenem que cal participar
en el nou govern de gestió que repari totes aquests errors
que el govern sortint, en un excés de supèrbia i arrogància, no ha admès mai. Ens comprometem doncs, a més
de les qüestions específiques de les àrees que puguem
assumir, a donar suport al pla de xoc de la platja que

asseguri la viabilitat de la propera temporada turística, a
treballar per inaugurar l’espai de la Violeta com un equipament cultural de primer ordre en el territori dotat d’una
programació potent, a revisar la gestió de la brossa en
especial durant la temporada d’estiu que tantes queixes
veïnals ha propiciat, a concloure un conveni amb l’esplai
de la gent gran que tracti aquest col·lectiu com es mereix,
a tenir cura del Brises de Mar tot assegurant la instal·lació
de l’enllumenat i la canalització de l’aigua, a treballar en la
residència-centre de dia i en recuperar l’escola d’adults.
Tot això ho assumim amb la màxima humilitat i la major
predisposició a escoltar tothom i a arribar a consensos.
I sobretot ho assumim amb la il·lusió de servir a tots els
veïns i veïnes d’Altafulla. •

La meva modesta opinió sobre la moció de censura
Inma Morales Navarro # Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC

Quan jo vaig renunciar com a regidora és
perquè no podia treballar en alguns projectes competència de les meves regidories, motiu que no és suficient per arribar
a participar en una moció de censura.
Però aquesta no s’ha portat a terme pel desastre al restaurant Vora-mar ja que fa temps que es parlava, però tenien
els vots en contra de la regidora d’Ara i el meu, del PSC;
totes dues quan en parlàvem coincidíem en no donar el poder a AA. No sé què ha pogut passar que ella hagi canviat
d’opinió ja que dubto que sigui pel succeït a Vora-mar.

Crec que la gestió durant aquest any que queda de
mandat serà en ocasions difícils per les diferències entre
grups, i també crec que no hi temps de fer gaires coses;
però per poder enganyar al poble tot seran flors i violes.
Recordo que amb Eina vam aprovar el pressupostos
d’aquest any que el Govern anava executant. Per tant, cap
motiu per censurar-los.
Al senyor Bofill el felicito perquè ja té una cadira al Govern, i no sé perquè es queixa tant del PSC, quan Junts va
donar la Diputació de Barcelona al PSC, i que sàpiga que
jo em sento orgullosa del temps que vaig estar al Govern;

dins les meves responsabilitats he portat a terme moltes
gestions que els veïns em plantejaven, i sobre tot treballava molt amb els projectes per la gent gran i els animals, on
treballava conjuntament amb el gran conjunt de magnífiques voluntàries.
Senyor Bofill, sàpiga que si vostè té l’opinió que el PSC
ha tingut part de la culpa de la mala gestió de l’equip de
govern, li recordo que la regidora d’Ara també estava al
govern i que va dimitir un mes després que jo. Vostè estenia molt la mà a Eina a cada Ple i ara fa alcaldessa d’AA.. •
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el per què de les coses

Natalia Sanz Pijuan # Ara Altafulla
Al Juny del 2019 es va signar un pacte de
govern entre l’Eina, PSC i Ara Altafulla,
un pacte que parlava d’una gestió sostenible per a la platja, de dinamitzar el turisme durant tot l’any i d’un canvi de model
de poble. Fins aquí tot correcte, però la
realitat ha estat un altre. Durant els dos anys i mig que hem
estat a govern, els pals a les rodes ens els hem trobat en la
participació activa sobre les decisions de la platja; de fet no
hem format part del grup de gestió fins el 2021, de sostenible no en podem parlar, donat que al ple del dia 25 d’abril
del 2022, l’Alba Muntades va reconèixer que un dels punts

de la sostenibilitat, com és l’economia en sortia ressentida i
el canvi de model de poble, s’ha anat donant amb els dies,
mesos i anys, excloure a part dels veïns i veïnes que no estan empadronats o no fan vida al poble.
Un altre dels punts importants a destacar és que des
d’Ara Altafulla s’ha treballat per les regidories que teníem,
Comerç, Turisme i Emprenedoria, però s’ha treballat en
solitari... Amb tant poca sort, que resulta que els plans que
l’EINA tenia per aquests sectors eren totalment contraris
a la línia en la que s’estava treballant... Les afirmacions de
Jordi Molinera en algun ple, com que Altafulla no viu del
turisme, i afirmacions en altres àmbits, com que no volen

un poble de cambrers, han estat molt tingudes en compte
pel nostre grup, perquè agradi o no, Altafulla es el que és,
un poble turístic, del que moltes famílies del poble viuen directa o indirectament d’aquest sector, i que sí s’ha treballat
des d’Ara Altafulla per poder tenir un Turisme Familiar i de
qualitat i al llarg de tot l’any, res a veure amb les intencions
de l’EINA.
El fet de deixar les grans accions de govern per a l’últim any, sense saber si s’arribaria a temps per poder-les
executar o portar a terme, és un dels altres motius, donat
que si tens quatre anys per treballar, la nostra idea es començar des del minut 1 a fer-ho. •

la moció de les actituds

Xavier Rofas Gasulla # Regidor No Adscrit
La primera pregunta que ens hauríem
de fer és per què hem arribat fins aquí?
Els actors principals encara no han fet
autocrítica ni anàlisi envers la moció.
Dediquem molt de temps a justificar els
esdeveniments, però tot plegat, en detriment dels convilatans d’Altafulla. La llista més votada al
2019, que va ser L’EINA amb 5 regidors de 13, hauria hagut de ser més prudent i conservador. No es pot traslladar
tota la responsabilitat del fracàs a l’oposició. El grup que
represento, PDCAT, porta un ADN de responsabilitat; en el
mandat anterior ja vam haver d’assumir la governabilitat i

entrar al govern amb AA, després que L’EINA fos expulsada del govern perquè Altafulla i les persones són el més
important (i n’estic orgullós del llegat), i en aquest mandat
es repeteix la història, ara en forma de moció.
No me’n cansaré de repetir, que capitalitzem la governabilitat i conseqüentment la responsabilitat. En canvi,
altres formacions, abandonen projectes i compromisos,
però després volen atribuir-se aquesta responsabilitat verdadera, que no els correspon. És que només hem de ser
responsables nosaltres? Em preocupen les actituds de
grups municipals, més radicalitzats encara, que agreujaran
la governabilitat i les patologies. Aquestes actituds porten

a mandats fallits (o és que només ho veig jo). El paper ho
aguanta tot, però desprès et dones compte, de la quantitat de línies vermelles i les dificultats de teixir consensos.
Crec que la moció es una conseqüència de no calibrar
les forces al ple, L’EINA havia quedat sola en minoria. I
l’oposició, ha hagut d’intervenir dins un marc d’emergència en gestió per ineficiència, principalment a la platja, en
pretemporada estival. Crec que Altafulla, en aquest mandat traurà les conclusions pertinents. No es pot tornar a
ensopegar sobre la mateixa pedra. Mirem endavant i amb
optimisme per abordar els desafiaments que vindran. Endavant Altafulla..•

Fòrum

no todo vale
En estos días en que todos oímos hablar de la película Alcarràs, pienso qué orgullosos
se deben sentir en ese pueblo por poner en valor a sus gentes. También en Altafulla
tenemos muchos vecinos de quien sentirnos orgullosos y muchos rincones de lo que
presumir, aunque últimamente también nos está dando para sentir mucha vergüenza.
Con los dos años tan difíciles que hemos pasado, muchos hemos aprendido que todo
es demasiado volátil. Me temo que algunos no lo han entendido. Casi todos los grupos
de la oposición (Alternativa, Bofill, Natàlia, Rofas) nos han traído aquí las malas políticas
que vemos en los gobiernos autonómicos y centrales, aquellas que nos indignan y desconectan cada día más. Hemos visto una oposición muy agresiva, acostumbrada a las
faltas de respeto, al odio a quién opina distinto e incluso capaz de acosar personalmente al alcalde Molinera y su equipo, y todo con el único objetivo de desgastar al gobierno.
Creo que todos hemos visto esta falta de escrúpulos constante, y tengo claro que

quiénes han creado este ambiente tan hostil no merecen representar a nadie. Su modelo de pueblo, un escaparate elitista que menosprecia a sus vecinos, no es el mío. Y
su concepto de ética, tampoco. Es evidente que Altafulla no les importa en absoluto, y
que sólo han utilizado la desgracia de Cal Vitali para su propio interés personal. O no se
dan cuenta o lo hacen a conciencia, y no sé qué me asusta más. Eso es consecuencia
directa de no querer escuchar opiniones críticas durante tantos años, y sigue siendo
nuestro derecho poder llevarles la contraria. Igual es necesario recordar algo tan obvio a
estas alturas. Ellos y ellas están dispuestos a todo por el poder, pero deberían recordar
que ese poder nos pertenece a las personas de a pie que, votándolos o no, decidiremos si queremos que nos representen. Yo lo tengo muy claro: a mí no me representáis.
FINA MESTRE GARCIA

Aniversaris
Comunions
Casaments
Cocktails
Sopars d'empresa
MASIA CAN MARTI

BRUIXES DE BURRIAC
BY JAUME DRUDIS

PATI DELS TARONGERS

MARITIME BEACH CLUB

+ INFO I RESERVES TLF. 977 651 557
eventos@granclaustre.com
WWW.GRANCLAUSTRE.COM
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Nou Esplai Infantil a Altafulla de la mà de Viu Lleure

ls infants d’Altafulla amb edats compreses entre
els 3 i els 12 anys compten des del passat 7 de
maig amb un nou espai per desenvolupar les seves inquietuds i relacionar-se gràcies a un nou Esplai
Infantil, que té lloc al Punt d’Informació Juvenil, a l’Era
de l’Esteve. Es tracta d’un nou projecte impulsat des
de l’àrea de Joventut del consistori, encapçalada fins
llavors per Jordi Molinera, que gestionarà l’entitat altafullenca Viu Lleure.
L’objectiu de la nova proposta és posar en valor,
tal com va explicar el responsable de Viu Lleure, Jesús
Cayuela, “l’educació no formal per treballar amb els
infants els valors i la socialització amb el seu entorn”,
com ja es fa en els diferents casals d’esplai de Setmana
Santa i l’estiu que es duen a terme a la vila.

Per la seva banda, Jordi Molinera es va mostrar molt
satisfet amb la nova proposta i va recordar que es tracta d’un projecte que “neix dels Presssupostos Participatius, com una de les propostes guanyadores, on
un grup de famílies van demanar precisament endegar
iniciatives com aquesta”.
L’Esplai Infantil d’Altafulla s’organitza regularment
tots els dissabtes de 10 a 13 hores. La posada en
marxa d’aquest nou servei coincideix també amb l’ampliació de l’oferta lúdica per als joves més grans
de 12 anys, que podran gaudir de l’espai que els ofereix el PIJ, més enllà dels dies entre setmana. Dissabtes
a la tarda també comptaran amb un espai on desenvolupar les seves activitats. / Foto: A.J. •

Les biblionotícies del mes
Sant Jordi 2022
Ha estat un Sant Jordi magnífic per a la biblioteca d’Altafulla, que ha tornat a estar
present a la Fira de les Escoles Teresa Manero. Agraïm la gran participació dels autors locals, Pepi Miró, Víctor Centelles, Imma Vallmitjana, Bartolomeo Smaldone, Toni
Capell, Jordi Palau, Albert Pardo, Jordi Suñé, Ángel Ezcurra. Destaquem la qualitat
i varietat de les seves propostes, amb còmics, reculls de contes, novel·la, assaig i
poesia. Vam poder gaudir, a més, d’una magnífica sessió de contacontes musical
amb Gerard Mallorquí.

La veu dels llibres
La Biblioteca d’Altafulla inicià aquest nou projecte durant la diada de Sant Jordi. Té
l’objectiu de fer difussió de la lectura i fer ressò d’allò que llegim. Des de la biblioteca, amb periodicitat mensual (cada dia 21), llegirem fragments d’alguns llibres que
recomanem. Animem a tothom que hi vulgui participar a compartir les seves recomanacions etiquetant-nos a les xarxes socials.
Tarda de jocs de taula en família
El proper dia 24 de maig iniciem la “Tarda de jocs de taula en família”. Es durà a terme
a la biblioteca i cal inscripció prèvia (608589530). Es realitzara una sessió al mes, per
a edats a partir de 4 anys. L’objectiu és que els nens i nenes passin una bona estona
amb la família amb els jocs educatius de què disposa la biblioteca, i desenvolupin
altres aprenentatges a través del joc. Hi haurà jocs d’enginy, d’estratègia, puzzles,
càlcul, jocs colaboratius i per equips...
Torna la Bibliomar!
Una vegada solucionats els problemes tècnics, la Bibliomar obrirà les tardes dels
dijous en la seva ubicació actual (al costat del PIJ), a partir del proper dijous dia 5 de
maig, en horari de 17 a 19. Recordeu que hi podreu fer préstec del fons i s’ha de
disposar de carnet de la biblioteca. •

“Apegos feroces”, Vivian Gornick

U

na mare i la seua filla passegen pels carrers de
Manhattan. Conversen, prenen un cafè en una cafeteria.
Vista des de fora, sembla una relació entranyable.
Però el que Vivian Gornick relata a les seues memòries
no és precisament això.
Vivian, una dona d’origen jueu nascuda i criada al
barri del Bronx, va viure una realitat complexa i difícil,
influïda pels diversos models de dones del seu entorn,
però també (a posteriori) per la seua formació acadèmica-intel·lectual i, finalment, per les seues relacions
durant la vida adulta
La seua infantesa, que transcorre entre les dècades
dels 1940 i 1950, com hem dit al barri del Bronx, està
plena de dones: les veïnes del barri, del seu carrer, de
la seva escala (gairebé totes d’origen jueu).
Entre aquestes dones: dos models gairebé antagònics: el de sa mare i el de la Nettie, ambdues modelades per estereotips de dona patriarcals. La mare, va
deixar de treballar a la seua joventut per estimar (al seu
home) i per cuidar la família, adoptant el paper dona
“abnegada” que viu per als altres. Quan el seu home
(el pare de la Vivian) mor, la mare se submergeix en

una profunda depressió que arrossegarà i marcarà la
seua filla i les relacions entre ambdues per a sempre.
Per l’altra banda, la Nettie, una dona jove estrangera, que viu sola amb el seu fill, acaba perfilant-se
com el model de transgressió. Aviat se sap que el seu
home, mariner, la maltracta quan torna a casa. Quan
finalment l’home mor i queda vídua, la Nettie es llança de ple a l’estereotip de dona “alliberada” que cerca
agradar als homes, com a “venjança” cap al sistema i
cap al model de dona/mare imperant. Finalment acaba
prostituint-se en un context socioeconòmic personal
ambigu i èticament complex.
La segona part del llibre se centra en el període de
joventut i maduresa de la Vivian. Aviat sorgeixen les
contradiccions personals que en ella es donen, fruit de
les seues vivències durant la infantesa i de les “ensenyances” del patriarcat, en contrast amb la formació
universitària i perfil laboral.
És en aquest període quan s’analitza a si mateixa,
la seva realitat, les seues accions i reaccions, i també
analitza la relació amb sa mare, aprenent a tolerar o
moderar la intensitat en la que ambdues es veuen immerses quan estan juntes.
Durant el debat del passat 1 de maig, algunes lectores van plantejar el fet que el llibre presenta perso-

natges que de vegades semblen irreals degut a la radicalitat dels seus trets psico-emocionals.
Arrel del relat autobiogràfic de Gornick i les experiències que ella viu, van sorgir temes com l’adopció
“orgànica” d’estereotips i rols en les relacions de parella home-dona fruit de les influències del sistema patriarcal; el desequilibri en la coresponsabilitat domèstica;
les relacions ambigües que es poden presentar a la
nostra vida i que rebutgem per la por a allò desconegut...
Per suposat, es va parlar de les relacions entre filles
i mares, que moltes vegades son complexes, arribant
en alguns casos a ser tenses i molt semblants a la relació que la Vivian tenia amb sa mare: entre l’ aferrament
(apego) i el rebuig.
Un cop més les lectores rebels hem compartit experiències i pensaments intergeneracional doncs, recordem, que les membres del grup tenim edats compreses entre els 25 i els 80 anys i marxem amb un nou
llibre a les mans “Ni por favor, ni por favora. Cómo
hablar con lenguaje inclusivo sin que se note (demasiado)”, de María Martín Barranco, per comentar el mes
vinent.
Bona Lectura Rebel! •

Solidaritat
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Recepció municipal de persones refugiades
d’Ucraïna a Altafulla

na de les primeres gestions que s’han fet és
l’escolarització dels
infants menors d’edat un
cop empadronades les seves
famílies a Altafulla. Es tracta
d’una quinzena de dones i infants que han fugit de la guerra a Ucraïna i que han arribat
a Altafulla després d’estar-se
uns dies en un centre de primera acollida a Catalunya.
El fins llavors coalcalde
d’Altafulla, Jordi Molinera,
els va donar la benvinguda al
municipi el passat 6 de maig
i va remarcar l’interès de les
famílies ucraïneses per implicar-se en la vida social
del poble. Molts d’ells i elles
s’han incorporat a diferents
entitats com el Centre d’Esports Altafulla o l’Escola Municipal de Música.
Des de l’Ajuntament també s’ha anunciat que s’oferirà a les famílies la possibilitat de
fer un curs de català, com és habitual fer per a les persones
immigrades al municipi, pel qual s’han mostrat molt interessades.
Quant a l’escolarització, cal destacar que aquests infants
segueixen un pla individualitzat que ofereixen els centres, que
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Breus
La ciutadania podrà
reportar incidències a
la via pública a través de
l’aplicació eAgora

compten amb un protocol d’acollida elaborat pel Departament
d’Educació de la Generalitat.
Aquest protocol, més enllà de donar eines perquè els infants segueixin el seu procés d’aprenentatge també aborda
mesures de suport i acompanyament emocional per gestionar
la situació traumàtica viscuda. •

Una paperera trencada o un fanal
que no funciona són alguns dels
desperfectes a la via pública que ja
es poden comunicar directament a
través del mòbil. L’aplicació eAgora,
que va estrenar l’Ajuntament d’Altafulla l’any passat pels Pressupostos
Participatius, permet a partir d’ara
que la ciutadania pugui reportar incidències a la via pública a través
d’aquesta eina virtual. A més, totes
les incidències que es rebin s’adreçaran automàticament a la Brigada
Municipal a través del seu programa
de gestió diària BQAIT. Per introduir
una nova incidència, cal informar sobre la seva localització i descripció,
s’ha d’adjuntar una fotografia, i també s’ha d’informar sobre l’estat del
desperfecte. Per reportar incidències, cal primer descarregar-se l’aplicació eAgora per a Android o per a
Apple. •

Correus

977 65 18 16

Oficina d’Ocupació

977 65 14 26

Policia Local
Marquès de Tamarit, 16

977 65 02 80

Guàrdia Civil

062

MOSSOS D’ESQUADRA

112

Bombers (Tarragona)

085
977 22 00 80
977 54 70 80

Ambulàncies (centraleta)

977 25 25 25

Consultori de Salut
Mainada, 2A

977 65 60 07

Urgències CAP Torredembarra

977 64 38 01

Aigües d’Altafulla
(servei 24 hores)

977 65 16 76
900 19 49 98
112

Emergències
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

Centre de Salut
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)

Transport per a la gent gran

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

Horaris:

Estació de Servei

977 65 22 54

Farmàcia Susana Domingo

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
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

Pl. Imperial
Tàrraco

Atenció al públic (977 65 60 07):

977 65 10 85

Veterinaris (d’urgències)

• 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

•

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

•

per analítiques al Centre Mèdic, dilluns i dijous

•

6:20
7:24
8:15
8:55
9:39
10:19
10:59
11:40
12:15
12:55
13:35
14:15
14:57
15:39
16:17
16:59
17:40
18:15
18:55
19:35
20:15
20:55
21:35

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

Deixalleria de Torredembarra
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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

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

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

Aiguamolls
del Gaià

6:48
7:56
8:50
9:31
10:14
10:54
11:35
12:16
12:52
13:33
14:14
14:52
15:34
16:16
16:53
17:37
18:17
18:51
19:31
20:12
20:51
21:29
22:07

7:01
7:44
8:10
9:03
9:43
10:27
11:04
11:47
12:30
13:08
13:45
14:24
15:05
15:46
16:27
17:06
17:48
18:29
19:04
19:44
20:24
21:05
21:45

7:36
8:21
8:49
9:41
10:20
11:04
11:43
12:24
13:07
13:46
14:20
15:00
15:40
16:24
17:05
17:44
18:27
19:07
19:40
20:20
20:58
21:38
22:16

8:04
9:58
11:33
13:00
14:36
16:21
17:56
19:47
21:20
22:50

8:14
10:12
11:50
13:14
14:50
16:35
18:08
19:59
21:30

8:48
10:49
12:29
13:53
15:25
17:11
18:47
20:35
22:04

7:31
9:20
11:00
12:25
14:00
15:45
17:18
19:10
20:43
22:18

8:04
9:54
11:35
13:02
14:36
16:21
17:53
19:44
21:21
22:49

8:16
10:12
11:53
13:14
14:49
16:34
18:07
19:59
21:30

8:50
10:46
12:27
13:48
15:23
17:08
18:41
20:33
22:03

RENFE

7.02
7.36
8.34
9.01
10.02
10.31
11.02
12.00
12.26
12.58
14.00
14.32
15.01
15.31
15.59
16.31
16.56
17.00
18.00
18.32
18.59
19.29
20.26
20.58
21.02
21.31
22.01
22.34

Parada
Centre
23:29
01:04
02:34
04:34

Centre
Comercial
23:30
01:05
02:35
04:35

Tarragona
Rambla
Vella
23:53
01:28
02:58

Imperial
Tarraco
23:55
01:30
03:00

04:58

05:00

Tarragona
Imperial
Tarraco
00:15
01:45
03:45
05:05

Rambla
Vella
00:17
01:47
03:47
05:07

Altafulla
Centre
Comercial
00:39
02:09
04:09
05:29

Parada
Centre
00:40
02:10
04:10
05:30

Per la Covid-19, confirmeu els horaris a
www.autocarsdelpenedes.com

6.02
7.06
7.29
7.34
7.57
8.08
9.02
9.34
10.17
11.05
11.33
12.06
13.06
13.34
14.35
15.03
15.07
15.20
16.37
17.07
17.37
18.07
18.36
19.06
19.29
20.06
20.34
20.41
21.02
21.47

De dilluns a divendres feiners
Trdb
6:20
7:05
7:25
7:38
7:55
8:20
8:40
8:58
9:15
9:45
10:15
10:45
11:15
12:15
13:13
14:15
15:15
16:20
16:45
17:15
18:20
19:15
20:15
21:45

Altf
6:24
7:11
7:31
7:46
8:01
8:26
8:46
9:06
9:21
9:51
10:21
10:51
11:21
12:21
13:21
14:21
15:21
16:26
16:51
17:21
18:26
19:21
20:21
21:51

Trdb
8:20
9:30
11:40
13:45
16:10
17:10
17:55
18:55
19:55
20:55

Altf
8:26
9:36
11:46
13:51
16:16
17:16
18:01
19:01
20:01
21:01

Trdb
8:55
10:30
12:00
16:10
17:20
18:45
20:15

Altf
9:01
10:36
12:06
16:16
17:26
18:51
20:21

Tgn
6:40
7:30
7:40
8:05
8:20
8:45
9:05
9:25
9:40
10:00
10:40
11:10
11:40
12:40
13:40
14:40
15:40
16:45
17:10
17:40
18:45
19:40
20:40
22:10

Tgn
6:45
7:35
8:30
9:15
10:10
11:15
11:45
12:10
12:45
13:15
13:45
14:00
14:15
14:45
15:10
15:20
16:20
17:20
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
21:15
22:25

Altf
7:05
7:55
8:50
9:35
10:35
11:35
12:05
12:40
13:05
13:35
14:05
14:20
14:35
15:05
15:30
15:40
16:40
17:45
18:05
18:35
19:05
19:35
20:05
20:35
21:35
22:45

Trdb
7:10
8:00
8:55
9:40
10:40
11:40
12:10
12:45
13:10
13:40
14:10
14:25
14:40
15:10
15:35
15:45
16:45
17:50
18:10
18:40
19:10
19:40
20:10
20:40
21:40
22:50

Tgn
8:47
9:57
12:07
14:12
16:37
17:37
18:22
19:22
20:22
21:22

Tgn
9:00
10:30
12:40
14:30
17:00
18:00
18:45
19:45
21:00
21:35

Altf
9:24
10:54
13:04
14:54
17:24
18:24
19:09
20:09
21:24
21:59

Trdb
9:30
11:00
13:10
15:00
17:30
18:30
19:15
20:15
21:30
22:05

Tgn
9:22
10:57
12:27
16:37
17:47
19:12
20:42

Tgn
10:00
11:30
13:00
16:50
18:00
19:30
21:00

Altf
10:24
11:54
13:24
17:14
18:24
19:54
21:24

Trdb
10:30
12:00
13:30
17:20
18:30
20:00
21:30

Dissabtes feiners

AUTOCARS
Període temporada alta
(De l’1/05/2022 al 1/11/2022 )

Altafulla / Bcn
Sortida Altafulla:

De dilluns a divendres: 09.05h
Dissabtes feines: 07.15h
Diumenges i festius: 17.40h

Bcn / Altafulla
Sortida Barcelona:

De dilluns a divendres: 17.15h
Dissabtes feines: 20.50h
Diumenges i festius sense servei

Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

Contenidors de piles

Altafulla

AUTOBUSOS

Altf/Bcn

Podeu dipositar les piles als contenidors situats a l’Ajuntament, Llibreria Regal i Paper, Estanc Pijuan,
Forn Martí Ronda, Forn Martí Llevant i Electrodomèstics Quixalos

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

Pl. Imperial
Tàrraco

7:31
9:20
10:58
12:24
14:00
15:45
17:19
19:10
20:44
22:18

Altf/Tgn

per visites mèdiques

Aiguamolls
del Gaià

Altafulla
/ Tarragona

Altafulla - Tarragona

977 65 61 09

Autobusos
nocturns

L12

Tarragona - Altafulla

Recaptació Municipal (Ajunt.)

Plaça del Pou / núm. 233 / maig 2022
Transports

Consulteu l’horari a Renfe per alteracions a causa de les obres pel Corredor Mediterrani.

977 65 00 08

Feiners

Ajuntament (Plaça del Pou, 1)

• 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

Dissabtes

(

v

Serveis Municipals

Diumenges i festius

14
TELÈFONS
I ADREÇES

Diumenges i festius

BASE. Horaris d’atenció de 9 h a 14 h
Dilluns i dijous
Altafulla
Oficina Plaça Martí Royo

De dilluns a divendres
Torredembarra
Oficina Carrer Muralla

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

Temperatura màxima

26 °C

dia 16

Mitjana mensual temp. màx.

19,5 °C

Temperatura mínima

-2 °C

dia 3

Mitjana mensual temp. mín.

5,8 °C

OBSERVADORS: Joan Vives, Lluís Brullas, Jordi Cuscó
Josep Muntades i Josep Maria Aules

Pluja màxima

40,7 mm

dia 20

Total pluja recollida

67,5 mm

www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html

Esports

Plaça del Pou / núm. 233 / maig 2022

La Cursa 1 de Maig reuneix més de mig
miler de persones

15

Comença a rodar l’Escola
de Ciclisme d’Altafulla

E

ls Atletes d’Altafulla i l’Ajuntament
van
celebrar ja, amb normalitat, la 13a edició
de la Cursa 1 de Maig
al voltant del Castell.
La modalitat ‘Open’,
de cinc quilòmetres
i per a majors de 16
anys, va aplegar gairebé 200 persones
del més de mig miler
de participants. Va
ser el tast principal
d’una jornada que,
en qualsevol cas,
acaben protagonitzant sempre els més
petits de la casa.
D’aquesta manera, es van completar
les proves per a totes
les edats des dels infants nascuts a partir del 2018. Els circuits, com no podia ser d’una altra manera, es van adaptar a la tipologia
de cada prova amb distàncies de 130 metres a 2,2 quilòmetres. Una proposta de relleus mixtos va ser la novetat
d’aquest 2022 en què també es va tornar a apostar pel ‘Corre amb un amic’, dirigida a nens i nenes amb discapacitat funcional.
Amb activitats paral·leles com els inflables per a la canalla i música durant tot el matí, la Cursa 1 de Maig va
tornar a convertir-se en una autèntica festa familiar i per a l’esport. No hi va faltar la vessant solidària en
què un euro de cadascuna de les inscripcions es van destinar a les persones refugiades d’Ucraïna mitjançant
ACNUR.
Els guanyadors de la cursa de cinc quilòmetres Open van ser Abdel Hajjdui, del Club Atletisme Torredembarra,
i Gala Gómez, de l’Athletic Track Tarragona, amb uns temps de 16:47 i 22:12, respectivament. / Fotos: M.P. •

L’

Escola de Ciclisme d’Altafulla ja és una realitat. El
passat 28 d’abril es va impartir la primera sessió del
projecte encapçalat per la Penya Ciclista Altafulla i el Bike
Park Costa Daurada de Torredembarra amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Altafulla. L’entrenament se celebra tots els dijous a les 17:30 hores al Parc dels Safranars
inicialment, tot i que també està previst fer sortides per
altres zones de muntanya com el turó de Sant Antoni.
L’escola compta amb una desena d’alumnes.
Les sessions estan dirigides pel campió del món de
bike trial i president del Bike Park Costa Daurada, Àngel
Batlle, que compta amb una dilatada experiència com
a ciclista, formador i professor. Pel president de la Penya Ciclista Altafulla, Ildefonso Cuesta, Altafulla compta
amb “zones privilegiades” per entrenar amb la bicicleta
de muntanya com el bosc que hi ha darrera de l’Ermita
de Sant Antoni o la zona de Safranars. Tot allò que aprenguin els alumnes, ho posaran en pràctica a través de sortides per l’entorn de la vila i els municipis que l’envolten.
Qualsevol persona que estigui interessada a apuntar
el seu fill o filla a l’Escola de Ciclisme d’Altafulla, s’ha de
posar en contacte amb la Penya Ciclista a través de les
vies facilitades al web www.pcaltafulla.org . / Foto: PCA. •

Breus
El CE Altafulla torna a Tercera Catalana
El CE Altafulla és nou equip de Tercera Catalana.
Tot i la victòria del passat 30 d’abril davant la UD
Ulldecona (2-1), l’altra premissa necessària per
arribar viu en l’última jornada no es va complir. El
Roda de Berà va guanyar al Móra la Nova (0-2) per
confirmar la permanència i certificar el descens dels
groc-i-negre. Els de Raúl Tudela havien aconseguit el

primer triomf en la fase de permanència. En un partit
on van tornar a mostrar que podien competir en la
segona categoria del futbol català, van protagonitzar
una remuntada espectacular. Després d’una primera
part sense gols, l’Ulldecona es va avançar amb una
rematada de cap de David Callarisa en el 66’. La
reacció dels locals va ser immediata. En tres minuts
van capgirar el resultat amb els gols del juvenil Erik

Navarro i d’Alberto ‘Nieto’. L’Altafulla ha gaudit
la Segona Catalana durant dues temporades,
especialment la d’enguany, sense cap interrupció
per part de la pandèmia de la Covid-19. La manca
d’encert l’ha penalitzat per assolir l’objectiu de
mantenir la categoria de cara al centenari del 2023,
però ha demostrat que era capaç de competir-hi. •

