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Termòmetres sota zero, gruixos de fins a 15 centímetres
de neu, teulades enfarinades i, com és habitual en els episodis de temporal, problemes de mobilitat. Aquestes van
ser les hivernals estampes que l’onada de fred va deixar
les dues primeres setmanes de l’any al Camp de Tarragona
i a les Terres de l’Ebre, on les primeres volves queien fins i
tot en cotes d’entre 300 i 400 metres. Les comarques que
van quedar més blanques van ser la Conca de Barberà, el
Priorat i la Terra Alta. I com es tradueix aquest temps a
Altafulla? Doncs amb fred, fred i més fred. Altafulla va
registrar temperatures mínimes de menys zero graus i
màximes de sis graus. D’aquesta manera encetem el 2010.
Un any que es preveu dur, difícil i complicat des de gairebé tots els punts de vista. El context econòmic és el que hi
ha. Mentre a Europa l’economia es va recuperant, a l’Estat
espanyol anem fent. La mitjana d’euros que es gastaran
els catalans en època de rebaixes serà de 100 euros (qui ho
pugui fer, és clar); i diuen que estem en crisi... A Altafulla
hem aprovat els pressupostos per aquest exercici i s’eleven fins als 6,3 milions d’euros. Pugen un 1,93 % respecte
l’any passat. Tot i algunes adversitats, començarem l’any
amb noves iniciatives: l’Oficina Municipal d’Ocupació,
més ressalts a l’antiga N-340, amb un Centre d’Entitats a
punt de ser estrenat, entre altres projectes que arribaran
ben segur de la mà del segon Pla ZP. El clima que ens ha
acompanyat aquestes primeres setmanes de gener, segur
que anirà molt bé per tenir el cap fred i valorar en què
invertim ara les noves ajudes de l’Estat. Ja ho diuen que
al mal temps, bona cara. Bon any 2010.
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Propera Parada: un espai juvenil en comú pels joves del Baix Gaià
“Treballar en xarxa és la millor manera d’arribar al màxim
de joves, i alhora, optimitzar els recursos necessaris per fer
front a les seves demandes”. Aquest és el resum que en feia
el regidor de Joventut d’Altafulla, Manel Ciércoles, del programa intermunicipal de la zona TRAC “Propera Parada”, que
es va presentar el passat 3 de desembre a l’Hotel Husa Imperial Tàrraco. Es tracta d’un projecte juvenil creat pels quatre
municipis de la zona TRAC (Torredembarra, Roda de Barà,
Creixell i Altafulla) amb l’objectiu d’oferir un ampli ventall
d’activitats atractives per tal d’omplir el temps de lleure dels
joves amb l’optimització dels recursos econòmics amb què
disposen els quatre Punts d’Informació Juvenil (PIJ).

D’esquerra a dreta: Mayte Huerta, Eudald Roca, Josep Maria Gené i
Daniel Massagué

La rellevància del programa rau no només en el conjunt
d’activitats que s’ofereixen als joves del Baix Gaià, sinó en el
treball en xarxa que fan els quatre municipis per un millor
aprofitament de recursos i poder oferir als seus joves activitats i sortides que no podrien oferir per sí sols. Fins i tot, hi ha
programades algunes sortides amb els municipis de Cambrils,
Salou i Vila-seca, dins del programa “Carretera i manta”, com
ara la sortida a San Sebastià (del 14 al 16 de maig), una esquiada a Vall Nord (del 19 al 21 de febrer) o un viatge a Lisboa
(del 3 al 8 de desembre). Durant els propers onze mesos, hi ha
previstes un total de tretze activitats planificades en conjunt
pels quatre municipis. Naturalment, cada PIJ organitza altres

activitats pròpies. Aquestes activitats van des de les jornades
de salut que s’organitzaran a l’IES Torredembarra al gener
fins al curs de socorrisme bàsic que es posarà en marxa a
Altafulla durant el mes de febrer. El díptic de l’agenda d’activitats per al 2010 ha estat finançat per una gran part des del
Consell Comarcal del Tarragonès.
La presentació es va emmarcar en una trobada de regidors
i tècnics de joventut del Tarragonès, organitzada pel Consell.
Eudald Roca, president de l’ens comarcal, va destacar que
des del Departament de Joventut de la Generalitat s’hagin
incrementat en un 13% els recursos econòmics destinats a les
polítiques de joventut en projectes com ara el “Propera Parada” de la zona TRAC. En l’acte també hi van assistir l’alcalde
d’Altafulla, Josep Maria Gené; el regidor de Joventut, Manel
Ciércoles, i la resta d’alcaldes i regidors dels tres municipis
restants.
La Borsa Jove d’Habitatge i la Guia de Gestió d’Espais per a
Joves
La trobada va servir també per a la presentació de la Borsa
Jove d’Habitatge i de la Guia de Gestió d’Espais per a Joves
que centra principalment el pla d’accions de l’àrea de Joventut del Consell per aquest 2010. Per una banda, la Borsa Jove
d’Habitatge del Tarragonès informa i assessora als joves amb
la finalitat de facilitar l’accés a l’habitatge; tramita els ajuts i
les subvencions públiques que puguin sol·licitar i ocupa el rol
d’intermediari en el lloguer per facilitar l’accés a un habitatge
als joves en la recerca d’ofertes i gestió de demandes. El repte
principal per al 2010 és el treball en xarxa; poder informar des
de qualsevol PIJ dels serveis que s’ofereixen a la Borsa Jove
d’Habitatge del Tarragonès. Per exemple, el PIJ d’Altafulla
comprovarà que l’usuari que demanda aquest servei compleixi els requisits i tot seguit contactarà amb la Borsa per tal de
sol·licitar hora per al jove. En el cas que el nombre de demandes per municipi sigui considerable, s’estudiarà establir un dia
d’atenció al jove des de la mateixa vila per apropar el servei i
evitar el desplaçament a Tarragona dels usuaris. Per una altra
banda, la Guia de Gestió d’Espais per a Joves és una eina que
sorgeix de la necessitat d’estructurar i repensar la realitat
existent al territori, amb la voluntat d’aportar una visió global
del que representa per als joves del municipi comptar amb un
local (en el cas d’Altafulla, amb el PIJ, que s’ubica al Camí de
les Bruixes s/n a l’Era de l’Esteve.•

ACTIVITATS TRAC 2010

Gener

Jornades de Salut a l’IES Torredembarra. Inclou teatre, tallers, xerrades, exposicions, etc.

Febrer

Curs de socorrisme bàsic. Altafulla, dies per determinar. Edat: +16 anys, preu a determinar
Esquiada a Vall Nord. Del 19 al 21. Edat; +12 anys, preu 100 €

Març

Curs de monitors/es de lleure. Torredembarra, intensiu. Setmana Santa. Edat: +18 anys, preu 180 €.

Abril

Curs d’informàtica Photoshop. Creixell, tots els dimecres i divendres, del 7 d’abril al 7 de maig. Edat: +16 anys,
preu 30 €

Maig

Curs de socorrisme aquàtic. Torredembarra, dies per determinar. Edat: +18 anys, preu a determinar.
Viatge a Donosti. Del 14 al 16. Edat: +14 anys, preu 42 €

Juny

Sortida a la Warner Bros, Madrid. Del 18 al 20. Edat: +14 anys, preu 75 €.

Juliol

Sortida a Aquopolis. Dia 21. Edat: +12 anys, preu 23 €

Agost

Concert musical a la Costa Daurada. Edat: 14 anys, preu a determinar

Octubre

Curs de pre-monitors. Roda de Barà, del 15 al 17. Edat: de 14 a 17 anys, preu 150 €

Novembre

Sortida a Port Aventura: Halloween. Dia 6. Edat: 12 anys, preu 35 €

Desembre

Viatge a Lisboa. Del 3 al 8. Edat: +14 anys, preu 140 €
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Ple Extraordinari 18 de desembre
ALTAFULLA APROVA UN PRESSUPOST DE 6,3 MILIONS
D’EUROS AMB POCA INVERSIÓ MUNICIPAL
El Ple d’Altafulla va aprovar el passat 18 de desembre els pressupostos del 2010, que s’eleven fins als 6.327.230,97 €, amb
els vots favorables del govern municipal (PSC, IDEAL, CiU, PP,
PAU i el regidor no adscrit Jano Francino), i amb els vots en
contra de l’oposició (ABG, AUPA i ERC). Aquests pressupostos
destaquen pel seu realisme i la seva racionalitat tenint en
compte el context econòmic actual, tal i com va defensar
l’alcalde Josep Maria Gené. Així destaca la contenció del
pressupost en l’apartat d’inversions tot i que no en descarta i
en destina gairebé 100.000 € el 2010. En aquest sentit, l’Ajuntament esperarà l’arribada del segon Fons d’Inversió Local,
previst per al mes de gener, per engegar el pla d’inversions
del municipi. El pressupost puja un 1,93 % respecte el 2009.
Per l’alcalde Josep Maria Gené, “es realista i racional”, gràcies
a les liquidacions de l’IBI i les plusvàlues que s’han dut a terme
de manera escrupolosa. Per la seva banda, el regidor d’Hisenda, Fonxo Blanch, va destacar també que s’ha elaborat sense
impostos indirectes, amb la qual cosa i per la crisi, els impostos

directes “són el contrafort” del pressupost, en referència a
l’IBI, que aportarà el 50,59 % dels ingressos municipals amb
un increment respecte el 2009 del 8,81 % (508.247 €), com
mostren els gràfics. Aquests comptes estan condicionats pel
Pla Econòmic i Financer (PEF) aprovat el curs passat.
ELS COMPTES PER CAPÍTOLS
Com es pot apreciar en el gràfic de despeses per capítols, el
personal (capítol 1) és el que ocupa una part important del
pastís amb un 48,84 %, tot i que es redueix lleugerament respecte el 2008 quan se situava en el 49,15 %. En xifres absolutes, la despesa en personal s’eleva fins als 3.090.012,87 €. Pel
que fa al gràfic de personal, s’aprecia que les àrees de Policia
Local (25,87 %), Ensenyament (21,30 %) i Brigada Municipal
(16,86 %) ocupen les parts més rellevants del pastís, cosa que
demostra la voluntat del govern de consolidar el teixit educatiu i social de la vila, garantir la seguretat del poble i mantenir
els espais públics en bones condicions. Com és sabut, el pressupost està condicionat pel PEF i com s’observa en el gràfic de
comprovació, existeix una variació de previsió d’ingressos de
només 132.170,75 €.

PRESSUPOST CORRENT DE DESPESES-COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DEL PLA ECONÒMIC I FINANCER
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TOTAL €
PRESSUPOST

0,00

0,00

195.177,47

6.458.619,94

29.803,00

0,00

0,00

219.480,55

6.327.230,97

-4.839,00

0,00

0,00

24.303,08

-131.388,97

1

2

4

6

7

P. E. F. 26-09-2008

3.117.589,48

2.197.667,88

84.602,11

828.941,00

34.642,00

Proposta inicial 2010

3.090.012,87

2.020.488,04

74.563,51

892.883,00

Variació 2010 / P.E.F.

-27.576,62

-177.179,84

-10.038,60

63.942,00

PRESSUPOST DE DESPESES-PERCENTATGE PER CAPÍTOL ECONÒMIC SOBRE LA DESPESA CORRENT
TOTAL LIQUIDADA
2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

CAPÍTOL 9-Passius financers

4,78%

4,18%

4,15%

4,25%

3,79%

3,47%

CAPÍTOL 6-Inversions reals

0,00%

0,00%

0,00%

0,17%

0,46%

0,47%

CAPÍTOL 4-Transferències corrents

10,87%

11,61%

14,49%

10,82%

13,51%

14,11%

CAPÍTOL 3-Despeses financeres

0,93%

1,06%

1,39%

1,83%

1,93%

1,18%

CAPÍTOL 2-Bens corrents i serveis

40,95%

37,90%

32,20%

30,90%

31,94%

31,93%

CAPÍTOL 1-Personal

42,48%

45,24%

47,77%

52,02%

48,37%

48,84%

PRESSUPOST CORRENT DE DESPESES-EVOLUCIÓ LIQUIDACIONS + DEFINITIU 2009 envers INICIAL 2010

CAPÍTOL 1
Personal
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CAPÍTOL 2
Bens corrents
i serveis

CAPÍTOL 3
Despeses financeres

CAPÍTOL 4
Transferències
corrents

CAPÍTOL 6
Inversions reals

CAPÍTOL 9
Passius financers

PRESSUPOST €
CORRENT TOTAL

2.005

2.013.953,33

1.941.730,52

43.874,50

515.156,32

0,00

226.472,50

4.741.187,17

2.006

2.197.691,34

1.841.519,20

51.732,33

564.232,82

0,00

203.112,75

4.858.288,44

2.007

2.735.110,87

1.843.620,10

79.311,60

829.812,22

0,00

237.597,34

5.725.452,13

2.008

2.892.321,19

1.718.074,04

101.754,52

601.815,09

9.576,08

236.312,99

5.559.853,91

2.009

3.000.916,55

1.981.839,66

119.504,88

838.139,00

28.802,00

235.440,38

6.204.642,47

2.010

3.090.012,87

2.020.488,04

74.563,51

892.883,00

29.803,00

219.480,55

6.327.230,97
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PRESSUPOST D’INGRESSOS-EVOLUCIÓ DEL PERCENTATGE DE CADA CAPÍTOL ECONÒMIC SOBRE ELS
RECURSOS CORRENTS TOTALS LIQUIDATS

CAPITOL 5-Ingressos patrimonials

2.005

2.006

2.007

2.008

2009
pressupost
definitiu

2.010

0,95%

2,16%

2,94%

1,79%

0,53%

0,44%

CAPITOL 4-Transferències corrents

16,45%

18,37%

26,05%

20,88%

20,91%

20,10%

CAPITOL 3-Taxes i altres ingressos

33,89%

28,33%

23,63%

19,49%

22,39%

20,62%

CAPITOL 2-Impostos indirectes

15,14%

20,80%

8,95%

4,56%

8,32%

1,19%

CAPITOL 1-Impostos directes

33,56%

30,34%

38,44%

53,27%

47,85%

57,65%

PRESSUPOST D’INGRESSOS-EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRENT LIQUIDAT EN TERMES CONSOLIDATS
CAPÍTOL 1
Impostos
directes

CAPÍTOL 2
Impostos
indirectes

CAPÍTOL 3
Taxes
i altres ingressos

CAPÍTOL 4
Transferències
corrents

CAPÍTOL 5
Ingressos
patrimonials

PRESSUPOST €
CORRENT LIQUIDAT

2.005

1.627.846,18

734.273,26

1.643.692,96

797.904,00

46.206,58

4.849.922,98

2.006

1.707.469,80

1.170.544,60

1.594.060,60

1.033.687,76

121.435,09

5.627.197,85

2.007

1.831.200,54

426.273,92

1.125.726,36

1.240.819,67

139.952,62

4.763.973,11

2.008

3.173.849,05

271.920,19

1.161.185,69

1.244.219,15

106.579,25

5.957.753,33

2009
pressupost definitiu

3.064.500,00

533.000,00

1.434.008,00

1.338.854,97

33.650,00

6.404.012,97

2.010

3.647.566,88

75.000,00

1.304.686,09

1.271.976,00

28.002,00

6.327.230,97

PLANTILLA DE PERSONAL PRESSUPOST 2010 € - DISTRIBUCIÓ PER ÀREES DEL CAPÍTOL 1 DE PERSONAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARMANI
BACI&ABRACI
BIKKEMBERGS
CAVALLI
DIESEL
DOLCE&GABBANA
G-STAR
GUESS
GURU
ICEBERG
IMATRA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOLITA
NEVER W.Y.
MOSCHINO
NO EXCESS
PINKO
REPLAY
SNOOPY
TAKE TWO
8TH. SIN
KEJO
FRANKIE MORELLO ...
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PRESSUPOSTOS 2010: ESCENARI LÍMIT D’INGRESSOS
1. Ingressos: amb una xifra resultant de 6.320.230,97 € del
total d’ingressos corrents, boi igual al total del 2009 on canvia molt el pes dels dos tipus d’impostos. Capítol 2: Impostos
indirectes: del 8,27 % previst al pressupost del 2009 a l’1,18
% realista per al 2010 amb una baixada del 7,09 % (75.000
€). Als capítols 3 i 4, la fluctuació negativa és de: a) Taxes: del
22,27 % als ingressos previstos el 2009 al 20,53% pressupostat
per al 2010: 1.297.686 €. b) Transferències corrents: del 21,
31% al 20,12% amb un resultat d’1.271,976 €. Minvaran en
125.000 € en la participació als minvats tributs recaptats de
l’Estat; sort que hi hem destinat el 20 % del segon “Pla ZP”
de 98.000 € per Ensenyament. La pèrdua de 382.250 € en la
previsió d’ingressos de set partides vinculats al dinamisme
econòmic, provoca que el capítol 1 d’impostos directes ha
de fer de contrafort en solitari de l’equilibri pressupostari:
1.1. Capítol 1: Impostos directes: del 47,6% el 2009 al 57,7%
el 2010 amb un increment del 10,1 % (3.647.566,88 €). L’IBI,
de representar el 41,78% als ingressos corrents del de 2009,
pel d’enguany en necessitem fins al 50,59% (508.247 € d’increment interanual per IBI), tota una conditio sine qua non
per a aspirar a l’equilibri pressupostari des dels ingressos. Per
això, ha calgut aplicar el quart tram dels deu de la nova base
cadastral i mantenir el tipus del 0,9; així com també assumir
de pressupostar els padrons d’IBI, escombraries i vehicles al
100%, per tant renunciant a possibles romanents eixugants
del negatiu de 2007.
2. Despeses corrents: en pressupostem només 105.740 € més
que el 2009 -138.388 € per sota del previst al PEF-. Les inversions a préstec, obligades a igualar-se amb les amortitzacions,
segueixen baixant: només 219.480 €, 140.212 compromeses
per al PUOSC en pluvials, amb 327.163 € transferits per la
Generalitat. No ens hauríem d’endeutar més per fer políti-

ques municipals anticícliques? Què s’ha fet del projecte de
Biblioteca? Tenim aprovada la subvenció del projecte! 2.1.
Mantenim les xifres previstes al PEF (Esports -58.004 €-; Festes -62.506 €-; Joventut -10.503 €- i Cultura -81.005 €-). Sobre
el PEF 2010, les han de pujar Benestar Social ( amb 30.000 €
previstos per a ajuts urgents segons un futur reglament, quan
el 2009 n’eren 1.500 €); Comunicació (25.869 € però amb més
de 15.300 € d’ingressos sobre el PEF); Administració Financera
/ pòlissa per a operacions de tresoreria ( 25.499 €) i Turisme
(11.650 €). De la resta de fins a onze funcions, totes baixen
en relació al PEF. Sis també en relació al pressupost del 2009:
Deute públic (amortitzacions i interessos): - 73.400 € entre
2010 – 2009. Òrgans de Govern: - 17.533 €. 2.2.- Les despeses
essencials com ara les escombraries, urbanisme i arquitectura
pràcticament es congelen.
Conclusió polèmica: Estem davant els pressupostos més impopulars possibles. Tant per l’esforç fiscal sobre l’IBI com per la
pressió de l’oposició que, al problema econòmic, sap afegir
el problema polític. Com arreu, dissortadament. Hem hagut
de fer nostres, com a Govern, el mateix argument del llavors
alcalde Farré quan ABG+CIU+PAU+ERC amb l’abstenció d’Ideal vam haver de pujar el tipus del 0,85 al 0,9 (“la situació és la
que és i hem de pagar el capítol I de personal) i perquè “ellos
(els “dolents” de les grues de la construcció) no han vuelto”
precisament. Si l’aprovació dels pressupostos mesura la contribució a la governabilitat, recordar que només CiU, PAU i el
regidor oficalment no trànsfuga (sí que en tenen a Constantí
i a La Torre!) hem aprovat els tres d’aquesta legislatura. Mentre que AUPA, cap ni un.•
FONXO BLANCH
Regidor d’Hisenda

La ironia
La barca dels vents
Els pobles tenen els governs que es
[mereixen.
No elegeixen bé i després es queixen.
Els polítics de vegades la caguen,
però els ciutadans sempre paguen.
Al Passeig, no fent cap nosa,
Camí Bruixes creuant Tamarit,
dels vents n’he fet una rosa
per guiar els vianants de dia i nit.
A Altafulla vuit vents bufen
com també fan els vuit partits
pels seus vilatans elegits.
I el poble amb el vent que bufa
gira com una baldufa.
Altafulla és un vaixell,
un petit vaixell de vela.
Ja veurem on anirem
amb tant vent i poca pela!
“Altafulla ru(t)lla
si la gent es mulla”
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A Altafulla passa el que passa
perquè la gent que passa no es mulla.
Volem la gent que s’atura
que compra pa, pollastres, vi i verdura.
Volem la gent que per la vila gira
i que els encants del poble admira.
Controleu els Srs. Bitllets,
que semblen bons, però són pillets.
Comencen amb un sol Millet
i no tenen prou amb un millonet.
N’hi ha que es mullen perquè foten.
N’hi ha que es foten de qui es mulla.
N’hi ha que posant fil a l’agulla
fan feina i no volen “bulla”.
Si algú es dona per al·ludit
senyal que li he ficat a la llaga el dit.

JOAN LÓPEZ GARCÍA

Societat
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Homenatgen Amparo Araque, la primera regidora d’Altafulla
Amparo Araque va ser la primera regidora que va tenir
Altafulla després de les eleccions municipals del 1979. De fet,
només l’1% dels batlles dels primers ajuntaments democràtics
eren dones, i unes quantes més ocupaven regidories al seu
municipi, però no passaven del 4%. Però tot i que han passat
trenta anys, la proporció de representació en l’escenari polític
entre homes i dones no ha canviat tant com se suposa que ho
hauria d’haver fet si es compara amb altres àmbits. Les alcaldesses catalanes són ara el 12,5% del total, mentre que les
regidories són ocupades en un 31% per dones. Són dades que
l’exdiputada d’ICV-EUiA i actual consellera del Consell Audiovisual de Catalunya, Dolors Comas, va aportar en l’homenatge
que Alternativa Altafulla va retre a Amparo Araque i la resta
de vuit dones regidores que ha tingut Altafulla en els darrers
30 anys d’ajuntaments democràtics. Amparo Araque era la
número dos d’Entesa Municipal d’Altafulla, a qui van atribuir
la cartera del que llavors es deia beneficència, que més endavant hem conegut com a serveis socials. Aleshores, els serveis
socials consistien, als municipis com Altafulla, a atorgar vals
bescanviables per medicaments o bé finançar el trajecte de
tren i un entrepà a qui no podia permetre-s’ho. Araque va
detallar també la manera com va ajudar una família amb una
criatura que va trucar a la porta del seu domicili particular
perquè no tenien diners. La llavors regidora va recordar que
l’Ajuntament ja era tancat i va assumir el cas com a particular.

Amparo Araque (la segona per l’esquerra)
envoltada per exregidores i exregidors

De fet, Araque va dir que les regidories ni tan sols disposaven
d’oficina, de manera que la paperassa s’havia de fer a casa
o a la feina. Tot plegat «era una mica primitiu», recordant
irònicament el fred que passaven els representants als plens
municipals.•

CENTRE DE TERÀPIES NATURALS I DIETÈTICA
TERAPIES

Reflexoteràpia, Teràpia Floral, EEI (Evaluació Emocional Integrativa), Quiromassatge, Massatge Esportiu, Massatge
Anti-estrès, Drenatge Limfàtic, Nutricionista, Fisioteràpia, Acupuntura (Medicina Xinesa), Kinesiologia, Ataràxia,
Reiki, Lectura Registres Akàshics, Estètica Natural....

NOUS HORARIS CURS 2009-2010
ACTIVITATS
Hatha Ioga,
Kundalini Ioga,
Ioga Nens,
Tai Txí,
Txi Kung Lou Han,
Bollywood,
Pilates,
Tonificació Corporal,
Dansa del Ventre,
Dansa Nens,
Meditació.

DILLUNS

9:30 - 10:30
10:45 - 12:00

TXI KUNG

DIMECRES

TXI KUNG

LOU HAN

HATHA IOGA

LOU HAN

PILATES

DIVENDRES

TONIFICACIÓ CORPORAL
TXI KUNG

LOU HAN

IOGA KUNDALINI
IOGA NENS

DIJOUS

PILATES
TAI TXI

TONIFICACIÓ CORPORAL
TXI KUNG

17:15 - 18:30
17:30 - 18:30

PILATES

TAI TXI

13:00 - 14:00
15:15 - 16:30

DIMARTS

LOU HAN

PILATES

HATHA IOGA

IOGA KUNDALINI
DANSA NENS

17:45 - 18:45
18:45 - 20:00

BOLLYWOOD
PILATES

HATHA IOGA

PILATES

PILATES

DANSA VIENTRE

IOGA KUNDALINI

TAI TXI

IOGA KUNDALINI

19:00 - 20:15
20:15 - 21:30

DANSA VIENTRE

21:30 - 22:30

TAI TXI

MEDITACIÓ

Matrícula GRATUÏTA
C/ Cantó de la Vila Nº 1 ALTAFULLA, (Tarragona)

Telf. 977 65 15 49

info@alnatur.es

www.alnatur.es
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CONTE 2009
La pedra del pou
Me’n recordo com si fos ara, aquell cop que la vaig mirar als
ulls... Un dia de primavera com qualsevol altre, vaig anar com
cada dia a buscar aigua al pou. El silenci era l’únic que sentia, a
part del formós cant dels ocells. Vaig lligar la galleda a la corda
i vaig anar baixant-la, vaig notar un lleuger cop, alguna cosa
que impedia que la galleda baixés. Com pensaria qualsevol, vaig
pensar que era una pedra i exactament, era una pedra rodona
amb una mena de senyal. Com em va agradar tant vaig decidir
guardar-la a la galleda, sense aigua, i portar-me a casa meva.
Vaig arribar a casa, amb la galleda amagada perquè la meva
mare no em renyés, però no va servir de res: —Marc! Perquè no
has portat aigua? Amb 18 anys jo crec que ja ets prou grandet!
Jo li vaig ensenyar la pedra estranya que vaig trobar al pou i ho
va entendre. Vam estar tota la tarda pensant en que voldrien
dir aquells estranys signes, però no vam fer res. A l’endemà vaig
tornar al pou i vaig baixar la galleda. Un altre cop alguna cosa
no la deixava baixar i vaig anar a treure la suposada pedra. Vaig
baixar i una llum fortíssima va tancar els meus ulls, mentre la veu
d’un home em deia: —Torna la pedra al forat on la vas trobar,
o sinó un malson tindràs! Em vaig quedar una mica parat, però
en un tres i n res, se’m va anar l’ensurt, perquè suposa que havia
estat una broma de la Cèlia, la meva germana de 7 anys. Un altre
dia vaig anar al pou a agafar aigua, però la veu ho va tornar a dir
però, aquest cop amb una veu dolça de dona: —Torna la pedra
al forat on la vas trobar, o sinó un malson tindràs! Aquell cop
no em vaig espantar i vaig baixar per veure què passava al pou.
Vaig veure una noia amb els cabells rossos com l’or i els ulls blau

cel, amb un vestit blanc, que em va dir: —Torna la pedra al forat
on la vas trobar per favor! Va dir mentre plorava. Jo perplex per
la formosor dels seus cabells i els ulls i... Em vaig enamorar, una
sensació de tristesa i alegria em va recorre pel cor. No vaig poder
escoltar el que deia perquè, per el suau resplendor del seu cabell
que em va deixar... Encantat? Vaig treure-la del pou i la vaig
portar a casa meva per cuidar-la. Amb el temps la vam mantenir
a casa, i va sorgir una gran amistat, o més que això... El cas és
que tots dos ens estimàvem molt. Un dia ella em va acompanyar
a agafar l’aigua del pou. Un altre cop vaig haver de baixar per
veure que passava i , de sobte alguna cosa estranya va passar, el
pou va enderrocar-se. Només quedava un forat immens del que
sortia una forta llum com la del principi. Era espectacular amb
tants colors i... Però va deixar de ser bonic quan tot es va posar
de color negre... La noia que es deia Abril va començar a plorar
dient: —Torna la pedra, torna-la! Però el soroll de l’enrenou que
es va formar no la vaig poder sentir. De cop la veu d’aquell home
va tornar a dir: —Torna la pedra al forat on la vas trobar o sinó un
malson tindràs! Si no ho fas passarà una desgràcia! Jo sense fer-li
cas vaig dir: - No vull! No és teva! Després d’haver dit això, l’Abril
va començar a plorar molt fort i va dir: —Si no ho fas, mai més
podrem estar junts! —Tranquil·la no passarà res. De sobte, vaig
començar a volar i l’aire em va portar sobre l’immens forat i em
va deixar caure a una immensitat negre. I aquí estic penedint-me
i sentint plorar els nostres cors sense llibertat... Però, mai deixaré
de pensar amb l’Abril... Els seus cabells, els seus ulls, el seu vestit...
El nostre amor...

MARTA ORTIZ
5è A - CEIP La Portalada

SI VIVIU AL POBLE, FÉU POBLE...
Empadroneu-vos a Altafulla
NOMÉS AMB UN CENS ACURAT DE TOTS ELS VILATANS I VILATANES PODREM AFRONTAR AMB EFICÀCIA LES VOSTRES NECESSITATS I MILLORAR ELS SERVEIS I ELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS.
ÉS UN MISSATGE DE L’AJUNTAMENT D’ALTAFULLA · 977 65 00 08

VISITES GUIADES A LA VILA CLOSA D’ALTAFULLA
Declarat Conjunt historic-artístic
DARRER DISSABTE DEL MES A LAS 11.00 hrs

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Oficina de Turisme d’Altafulla
c/ Marquès de Tamarit.

Tel. 977 65 14 26

RECOLLIDA PORTA A PORTA DE CARTRÓ COMERCIAL
CIRCULAR ADREÇADA A TOTS ELS COMERÇOS
S’informa que la recollida de cartró comercial s’efectuarà els dilluns, dimecres i divendres.
Tot el cartró haurà d’estar plegat i lligat a la porta de l’establiment abans de les 10 del matí.
S’agraeix la vostra col.laboració
Regidoria de Serveis, Altafulla, 15 de setembre de 2009
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Xxxxxxxxx

RESTAURANT ACQUA

CLUB MARITIM ALTAFULLA
C/Pescadors s/n - Tel. 977 65 60 04
També al Facebook!
Agenda de Tallers:
Activitats per petits i grans durant tot l’any!!

Menú laborable a 12.50 €
Demana’ns la tarja de fidelització i el 10è menú
que prenguis te’l regalem!
Menú cap de setmana a 15,50 €

**

RESTAURANT
“La millor cuina”

C/ CAMÍ DEL PRAT, 42-44 • 43893 ALTAFULLA (TARRAGONA) • www.hotellatorreta.com
TELF. 977 65 01 56 • FAX 977 65 09 51 • E-mail: recepcion@hotellatorreta.com

de la mar a la cuina

“Un pescador
que cuina autèntic
arròs mariner”
lleveig, 3 - telf. 678 415 230 • 43893 ALTAFULLA
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La Policia Local posa en marxa un dispositiu especial per les festes
Amb l’arribada de les festes de Nadal,
l’afluència de públic en les àrees comercials i de serveis d’Altafulla —entorn
del carrer Mossèn Miquel Amorós, barri
marítim i centre comercial— s’incrementa de forma molt significativa. Per contribuir a una major seguretat d’aquestes
zones, la regidoria de Governació, que
encapçala l’edil Josep Maria Pérez, va
dur a terme des del passat 1 de desembre fins el 6 de gener el Pla de Seguretat
Nadal 2009 que es va desenvolupar de
forma prioritària a les zones comercials.
La Policia Local va efectuar un reforç
d’agents per augmentar els nivells de
prevenció i compromís de servei mitjançant l’estratègia d’un model de treball basat en la proximitat. D’aquesta
manera, segons el sotsinspector Àngel
Fernández, es duplicava la presència
dels agents en els diferents comerços
de la vila sent la patrulla a peu i la policia de proximitat la seva característica
principal. Aquest pla té com a objectius
principals garantir la seguretat de les
persones en els seus desplaçaments i

activitats i controlar i regular el trànsit
de vehicles i vianants, així com prevenir
els petits furts i els delictes contra la
propietat intel·lectual. D’altra banda,
la Policia Local va establir un operatiu
conjunt amb els Mossos d’Esquadra realitzant patrullatges mixtos sobre l’eix
comercial d’acord amb el dispositiu Grèvol previst per la policia autonòmica per
aquestes dates. En aquests moments,
els dos cossos estan elaborant una estadística en base a les dades obtingudes
durant els dies d’execució del Pla Nadal
2009, que servirà com a instrument de
millora de cara a campanyes similars i
per tal de planificar el Pla Nadal de l’any
següent. D’altra banda, tant la Policia
Local com els Mossos d’Esquadra van
incrementar els controls d’alcoholèmia i
drogues, arran de l’augment dels dinars
i sopars d’empreses i actes diversos que
s’acostumen a organitzar per aquestes
dates, amb la finalitat de conscienciar
als usuaris sobre la responsabilitat de
conduir un vehicle i prevenir accidents.

Imatge del curs que es va celebrar
a la sala de plens

Curs per a la prevenció de l’alcohol i les
drogues
La Policia Local d’Altafulla va participar
el passat 11 de desembre en un curs
d’especialització sobre les campanyes de
control d’alcoholèmia i drogues que va
tenir lloc a la sala de plens. Hi van participar una trentena d’agents de diferents
Policies Locals d’arreu de les comarques
tarragonines.•

Breus
Desarticulen una banda
d’atracadors violents que
havien actuat en un domicili
d’Altafulla
Segons va informar l’Àrea de Comunicació dels Mossos d’Esquadra, agents
d’aquest cos policial de la Divisió d’
Investigació Criminal van desarticular
una banda d’atracadors molt actius
i perillosos que actuaven arreu de
Catalunya. La investigació es va iniciar el passat 21 d’octubre d’ enguany
arran d’un atracament en una joieria
de Navàs (Manresa). Cinc dies més tard,
es va cometre un altre robatori amb
violència i intimidació en un domicili
particular a Altafulla, on els autors van
sostreure una important quantitat de
joies i diners en efectiu. En aquesta ocasió un dels atracadors es va fer passar
per missatger per tal que la víctima, que
es trobava sola a l’ immoble, li obrís la
porta. Posteriorment dos homes amb el
rostre cobert amb un passamuntanyes
van lligar a la víctima i es van fer amb el
botí. Diversos indicis van servir als investigadors per determinar que els autors
d’aquest fet eren els mateixos que dies
abans havien comès l’atracament a la
joieria. Els Mossos van detenir el passat
20 de novembre un jove de 28 anys, veí
de Barcelona; un altre home, de 60 anys
i veí de Lleida, i un tercer implicat, de 43
anys i veí de Badalona, com a presumptes autors dels robatoris violents. Tots
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tres són de nacionalitat espanyola. A
banda d’aquests tres detinguts, també
es van arrestar a dues persones més per
facilitar informació sobre els immobles
assaltats i per vendre les joies i els objectes sostrets. Els dos són de nacionalitat
espanyola i veïns de Barcelona; un, de
38 anys, i un altre, de 42. Els cinc detinguts haurien comès diferents robatoris
a Navàs, Manresa i Altafulla.

Curs d’especialització sobre
els delictes contra la propietat
intel·lectual
Els agents de la Policia Local d’Altafulla
impartiran els propers dies 26 i 27 de
gener, a la sala de plens de l’Ajuntament, un curs d’especialització sobre
els delictes contra la propietat intellectual, actuació i prevenció. Es tracta de facilitar als agents els coneixements necessaris per a la identificació
i el peritatge del material falsificat per
a poder perseguir amb garanties els
delictes relacionats amb la propietat
intel·lectual. L’horari del curs serà de
dos quarts de nou del matí fins a dos
quarts de tres de la tarda. Els curs està
coordinat per Carlos Giménez, delegat
a Tarragona de la Federació per a la
Protecció de la Propietat Intel·lectual
(FAP). El curs se centrarà, entre d’altres
aspectes, en el tractament de l’ordenament jurídic penal en els delictes contra
la propietat intel·lectual, l’actuació de

la Policia Local envers aquests delictes
i sobre les consideracions teòriques i
pràctiques en l’informe pericial.

Posen en marxa el servei
d’atenció personalitzada
La Policia Local d’Altafulla va posar en
marxa des del passat mes d’octubre
un servei d’atenció personalitzada en
casos de denúncia. D’aquesta manera,
els agents anoten l’hora i el motiu de
la trucada i el temps que triguen en
donar resposta al requeriment davant
una denúncia a través per exemple
de la trucada telefònica. Una vegada
al domicili, anoten les actuacions que
realitzen i concerten una cita amb la
persona afectada per passar a presentar la denúncia. En un tercer informe, registren el temps d’espera i de
recollida. Transcorreguts uns dies, els
agents encarregats del cas, realitzen
una enquesta telefònica per conèixer
la valoració del servei ofert i la relació
amb la companyia asseguradora. En
aquests dos mesos en funcionament,
els resultats obtinguts fins a dia d’avui
han estat molt positius, ja que en un
99% dels casos, segons fonts policials,
els usuaris s’han mostrat satisfets amb
el servei prestat. Una altra de les línies
que està seguint la Policia Local per
contribuir en aquesta promoció d’un
servei de qualitat és unificar criteris
d’actuació amb l’Ajuntament.

Serveis
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Posen en marxa l’Oficina Municipal d’Ocupació
El president del Consell Comarcal del Tarragonès, Eudald Roca, i l’alcalde d’Altafulla,
Josep Maria Gené, van signar a mitjans de desembre un conveni entre l’Institut
Comarcal d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic (ICODE) del Consell Comarcal
i l’Ajuntament per tal de millorar el nivell d’integració de les persones, especialment dins aquells col·lectius amb més dificultats per accedir al mercat laboral. Les
dues institucions oferiran conjuntament serveis d’acollida, formació, orientació,
tutorització i inserció laboral. L’ens supramunicipal, mitjançant l’ICODE, aportarà
l’equip de professionals que gestionaran d’aquest servei, els equips informàtics per
a l’administració, formació i gestió, el mobiliari, etc... L’Ajuntament d’Altafulla,
per la seva banda, ha cedit l’oficina de Turisme del carrer Marquès de Tamarit
per a tal finalitat on s’hi ubicarà el tècnic especialista d’ocupació i contribuirà amb
una aportació econòmica de 18.364 € per col·laborar amb les despeses derivades
d’aquesta iniciativa. Aquest servei s’obrirà al públic previsiblement a partir del 15
de gener amb un horari de dilluns a divendres des de dos quarts de nou del matí
fins les tres de la tarda.•

Eudald Roca i Josep Maria Gené

Més ressalts i futur arranjament de l’aparcament Alcalde Pijuan
La regidoria d’Obres i Serveis ha instal·lat tres nous ressalts més en el tram de l’antiga N-340 entre la sortida
d’Altafulla i la rotonda del Puntet. Passat festes s’installaran dos ressalts nous que s’ubicaran a la tercera fase
del carrer Marquès de Tamarit; un, a la Via Augusta, i un
altre, a la Ronda. Josep Maria Pérez, l’edil responsable
de l’àrea, ha remarcat la importància dels tres nous ressalts amb la finalitat de disminuir la velocitat dels vehicles. D’altra banda, en el termini d’un mes, començaran
les obres d’arranjament de l’aparcament Alcalde Pijuan.
Les obres són fruit del conveni urbanístic signat entre
l’Ajuntament i l’empresa promotora del futur hotel que
s’ubicarà a Ca Buyreu. Segons ha informat la regidoria
d’Obres i Serveis, el cost de les obres és de 84.000 euros,
que aniran a càrrec de l’empresa promotora que forma
part del conveni a canvi de places d’aparcament per als
clients del futur establiment.•

Urbanisme aprova l’alineació
del camí de la Nou de Gaià
La Comissió d’Urbanisme de Tarragona ha aprovat definitivament en la darrera junta la modificació puntual del pla d’ordenació urbanística
municipal d’Altafulla, relativa a l’alineació del
camí de la Nou de Gaià, un espai que s’urbanitzarà així de manera uniforme. El canvi, proposat
per l’Ajuntament, permetrà respectar el traçat
històric del camí, inclosos els murs de pedra que
el separen de les eres i antics espais agraris, si bé
es preveu que, a canvi, es facin algunes cessions
alternatives, i s’emprengui la millora dels paisatge urbà, amb actuacions com ara el soterrament
de les línies elèctriques i la instal·lació d’enllumenat públic a la zona.•

11

Cultura

PLAÇA DEL POU • núm. 85 • gener 2010

Grup de Solidaritat d’Altafulla-Caritas: campanya de Nadal
Com cada any, durant la Fira de Nadal que s’organitza a la plaça del Pou, el Grup de Sol·lidaritat-Caritas participa amb la recollida de joguines i amb l’emotiva encesa d’espelmes per la pau. Aquest any, com que feia molt de vent, va costar una miqueta
encendre-les totes, però a la fi ho varem aconseguir. També es va fer la recollida d’aliments per part de tots els alumnes de
les escoles de La Portalada i El Roquissar. Va ser tot un èxit! Els torrons, arròs, pasta, galetes, oli, etc. A més, els productes de
neteja. Juntament amb el que van aportar els feligresos de la Parròquia, van fer possible que totes les famílies necessitades
d’Altafulla poguessin passar un Bon Nadal. Moltes gràcies a tothom! Notes: Ens fa falta una llitera de dos i un llitet per a 2
anys. Si hi ha algú que ja no li faci falta truqueu als telèfons 977 65 12 21 o bé 977 65 22 58.•
VOLUNTARIS GRUP SOLIDARITAT ALTAFULLA

Més de 600 persones omplen la Violeta en l’Altafarra 2009
L’Altafarra 2009 ja és història. El passat
21 de novembre el Casal la Violeta va
convertir-se per segon any consecutiu
en l’escenari del segon festival de música eclèctica d’Altafulla, l’Altafarra. En
aquesta ocasió el col·lectiu Altafulla is
not Benidorm, organitzador de l’esdeveniment va optar per seguir amb la
línia marcada l’any 2008 confeccionant
un cartell molt variat i de gran qualitat. Els barcelonins Puerta 104 van ser
els encarregats de posar les primeres
notes musicals a la nit amb el seu
inconfusible estil rocker. Una vegada
sobrepassada la mitjanit va arribar el
torn de Febrero, estendards del pop
rock-indie nacional a Tarragona i posteriorment dels Mightytoxicboy amb la
seva energia habitual en format PopRock. Lluny d’acabar-se aquí, la música
electrònica va adquirir protagonisme
en la recta final, fent acte de presència
amb les actuacions del local Dj Smiley i
les seves habituals escudelles musicals i
el madrileny Dj Omar, gran afeccionat a
la música house. L’organització afirma
sentir-se molt satisfeta amb el resultat
final. En primer lloc s’estima que l’as-

sistència total va batre el nombre de
persones de la primera edició amb més
de 600 participants. D’altra banda, no
es va registrar cap tipus d’aldarull ni
dins ni a les immediateses del recinte,
fet valorat amb molta importància per
a tots nosaltres ja que el civisme va
imposar-se al llarg de tota la nit. Tot i
reiterar la nostra satisfacció sempre se’n
poden extreure valoracions inconformistes. Després de la gran tasca a nivell
promocional i del gran esforç per portar grups musicals d’una gran qualitat,
potser esperàvem d’una manera massa
optimista, una assistència més elevada de públic. Ens va sobtar la manca
de motivació dels assistents en alguns
moments de la nit ja que una vegada
acabats els concerts un gruix de gent va
començar a marxar inexplicablement,
en comptes de quedar-se fins al final
per gaudir de la música electrònica. Tot
i aquests handicaps, la nostra il·lusió per
continuar dinamitzant la vida cultural i
musical dels joves al poble ha quedat
intacta. D’aquesta manera, ens proposem seguir treballant per oferir un nou
Altafarra el proper 2010 sense descartar

la creació d’un esdeveniment musical
a l’estiu. Una de les grans novetats
d’aquesta edició ha estat la creació de la
web del festival www.altafarra.com on
tots els que ho desitgin podran trobar
informació de l’esdeveniment, fotos,
vídeo promocional i altres indicacions.
Moltes gràcies a tots els nostres patrocinadors, ajuntament, col·laboradors i
tots els assistents.•
ALTAFULLA

IS NOT

BENIDORM

Carla Gómez, d’Altafulla Ràdio, s’endu ex aequo el premi Mañé i
Flaquer de comunicació local
La periodista Carla Gómez, d’Altafulla Ràdio, va ser guardonada el passat 18 de
desembre amb el premi Mañé i Flaquer de Comunicació Local, dotat amb 2.000 €,
en el marc dels XI Premis Vila de Torredembarra. Amb el reportatge “Entre escarabats i mosquits”, Carla Gómez va endur-se el guardó, ex aequo, juntament amb
l’article “Rafael Campalans: 74è aniversari de la seva mort”, de Jordi Suñé i David
Morlà, publicat al diari El Punt. “Entre escarabats i mosquits” és un treball radiofònic que recull diferents personatges representatius de Torredembarra i Altafulla a
través dels quals s’explica el conflicte històric existent entre aquests dos municipis.
Dues poblacions veïnes que, tot i compartir grans trets, mantenen el seu esperit i els
d’aquells que senten els seus orígens. D’altra banda, el reportatge “¿Y si se acaban
los huevos de oro?”, de David Page, publicat a la revista Actualidad Econòmica,
també va obtenir el premi Mañé i Flaquer, en aquest cas de periodisme turístic. El
lliurament dels premis es va desenvolupar en un sopar de gala al casal municipal de
Torredembarra. Els Premis Vila de Torredembarra és la convocatòria cultural més
important del municipi i que integra onze guardons que enguany han repartit un
total de 21.950 € en premis en metàl·lic. A més, el premi Mañé i Flaquer de Comunicació Local és un dels més prestigiosos arreu del territori català.•
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Laura Cabeo i Júlia Sala guanyen el concurs de dibuix de la Farmàcia
Susana Domingo
A la farmàcia Susana Domingo Navarro,
hem organitzat el tercer Concurs de
Dibuix. Nens i nenes han participat portant un dibuix sobre el Nadal i/o hivern,
en un foli DIN A-4 i anotant darrera el
full un pseudònim, l’edat i el número de
telèfon. Una setantena de dibuixos ens
han arribat a la farmàcia, sent així l’any
amb més èxit de participació. Els dibuixos
estan tots penjats a la farmàcia, quedant
els dos guanyadors a la part central. El
passat 23 de desembre va finalitzar el
termini de lliurament dels dibuixos i es
van publicar els dos guanyadors, que
van ser obsequiats amb un kit d’higiene
dental i un raspall elèctric, respectiva-

ment. Els guanyadors d’enguany han
estat Laura Cabeo Moreno (en la categoria de 0 a 6 anys), i Júlia Sala Duran (en
la categoria de 7 a 13 anys). Us desitgem
un feliç 2010.•

El programa “Memòries de la
Tele”, de TVE, visita Altafulla

SUSANA DOMINGO

L’Esplai celebra els 85 anys dels seus
socis i sòcies
L’Esplai de la Gent Gran
d’Altafulla va celebrar el passat 10 de desembre un dinar
de germanor per commemorar els 85 anys de tots aquells
socis i sòcies que durant el 2009
els han complert. La trobada,
inclosa dins el 25è aniversari de
l’entitat, va homenatjar Dolors
Vilaplana, Josep Marsal, Pepito
Bard, i Dolores Jiménez.

El programa “Memòries de la Tele”, de Televisió
Espanyola (TVE), va visitar el passat 18 de desembre
Altafulla. El set del programa es va instal·lar a les Botigues de Mar, al barri marítim, i va recollir els records
d’alguns veïns sobre els continguts que s’emetien per
la televisió pública de l’Estat ara fa 50 anys. Programes
com El hombre y la Tierra, de Fèlix Rodríguez de la
Fuente, o 300 millones, van ser els més recordats. Està
previst que aquest programa s’emeti en antena el proper 13 de febrer•

Organització d’esdeveniments
Luzymar, 7F, 43893 Altafulla (Tarragona)
Tel: 977-652.662 - 649-322.832
www.blauverdevents.com info@blauverdevents.com

¿MAL ALIENTO?
Y con tantos besos a repartir en las Fiestas!
La aparición de patologías e infecciones
dentales se debe prevenir complementando
la higiene dental con la limpieza de la lengua, ya que este músculo es el primer foco
de acumulación de bacterias por la descomposición de alimentos al mantener la suciedad derivada de la masticación durante un
largo periodo de tiempo.
Los microorganismos residuales que
permanecen en la lengua son causantes del
mal aliento o halitosis y de la formación de
placa, que puede ocasionar caries e incluso
problemas aún más graves, como las infecciones periodontales y la pérdida de piezas
dentales.

Mn. Miquel Amorós 12 - Altafulla

Tel. 977 65 14 33

www.castellaniclinic.com

Dra. Marta P. Castellani
Nº Col. 4526
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Claude Garcia guanya la I Costa Cursa del Baix Gaià
El Baix Gaià Turístic va organitzar el passat 20 de
desembre la primera cursa popular del Baix Gaià
Costa Cursa. L’atleta dels Atletes d’Altafulla,
Claude Garcia, va ser el guanyador de la prova
amb un temps d’una hora, 21 minuts i 40 segons.
Darrera seu, Sergi Planas i Jordi Recasens, amb
uns temps d’1 h. 21’ i 53”, i 1 h. 25’ i 26”, respectivament. La cita esportiva va ser tot un èxit,
quant a nombre de participants, amb un total
de 21 atletes segons l’organització, “tenint en
compte la dificultat del terreny —es disputava
sobre la sorra de la platja en un recorregut de 19
quilòmetres—, la coincidència amb altres esdeveniments atlètics que se celebraven arreu i per
la proximitat de les festes nadalenques”, tal i
com va explicar el regidor de Turisme d’Altafulla
i president de l’Agrupació de Municipis del Baix
Gaià, Jano Francino.
Fotografia de família amb els cinc primers classificats. / Dennis Trendtel
Amb sortida i arribada a Altafulla, la Costa
Cursa va tenir un recorregut de 19 quilòmetres
—gairebé el mateix que una mitja marató, que
és de poc més de 21—. La ruta va transcórrer
pels termes municipals de Torredembarra, Creixell i Roda de Barà. Al final de l’etapa es va obsequiar a tots els corredors. La
cursa popular Baix Gaià Turístic l’organitzava l’Agrupació de Municipis del Baix Gaià, que es dedica a promoure el turisme als
municipis que formen part del pacte. Fa poques setmanes l’agrupació ja va inaugurar, a Altafulla, la Ronda Verda del Baix
Gaià, que uneix diversos municipis del territori amb un recorregut de més de 35 quilòmetres, que es pot fer tant a peu com en
bicicleta. Aquestes accions es desenvolupen en el pla de foment turístic del Baix Gaià que, entre d’altres, inclou la Ronda Verda
i la Ruta dels Castells.•

Les roses que sorgiren del vent
En l’atletisme, els bons resultats no són mai fruit de la casualitat, són la collita de mesos i anys de planificació i d’esforç. D’aquest dur treball, n’estem obtenint moltes satisfaccions. El 29 de novembre, a la Jean Bouin, a Barcelona,
quatre companys van fer marca personal, i a la Marató de
Donosti, ho van aconseguir dos Atletes, on cal destacar en
Claude García, que va superar la barrera de les tres hores,
just premi a una preparació excepcional. Va ser, tanmateix,
a la Mitja de Tarragona, aquell mateix dia, on van arribar
els grans èxits. L’equip femení va aconseguir el 2on. lloc,
puntuant la Marta Camps, la Núria Batet, la Mònica Virgós,
la Maria J. Carabante i la Lídia Porta. La Marta va arribar
en la segona posició en categoria femenina. I pocs dies després, el 13 de desembre, va obtenir la victòria en la cursa
de la Riera de Gaià. A Altafulla podem estar d’enhorabona,
ha tornat a la competició una campiona. Després de molts
mesos sense poder entrenar ni competir, la Marta torna a
demostrar les seves grans qualitats. En Manuel Carmona,
també entrenador enguany, va fer la millor marca masculina de l’equip. Cal valorar també que disset atletes van fer
marca personal a la Mitja de Tarragona. Sigui quin sigui el
seu registre, felicitem tots els companys que milloren, car
elles i ells també són grans esportistes. El dia 20 de desembre, a la 1a edició de la Costa Cursa, que recorre Altafulla,
la Torre, Creixell i Roda, varem fer el ple. En Claude va guanyar, en Sergi Planas va ser segon i en Jordi Recasens, tercer. Acabo aquest escrit encoratjant en Ricard i en Miquel.
Van a anar a Donosti amb tota la il·lusió del món, amb un
treball exhaustiu i ben realitzat, i es mereixien aconseguir
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L’equip femení que va aconseguir el segon lloc
a la Mitja Marató. / Tito Griñant

els seus objectius. Malgrat la malaltia i la lesió, es van
enfrontar amb el monstre de la Marató. No van poder acabar-la, però per a nosaltres també són uns campions.•
DAVID VELASCO
Atletes d’Altafulla
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Més de 70 futbolistes formen el planter del CFS Altafulla

Fotografia de grup de l’Escola d’Aprenentatge del CFS Altafulla. / Ester Pagès

El pavelló poliesportiu d’Altafulla es va omplir el passat 20
de desembre de centenars d’aficionats, pares i mares dels
més menuts en la presentació de l’Escola d’Aprenentatge
del Club Futbol Sala Altafulla que compta ja amb més de 70
jugadors i jugadores. El club, fundat oficialment el 2003, té
vuit equips en total que competeixen en lligues oficials: sènior
A, sènior B, equip femení, cadet, aleví, benjamí, prebenjamí
A i prebenjamí B, i els més petits de la casa, que no disputen
partits oficials, els Minis. L’acte, encapçalat pel seu president,

Francisco Largo, i el Director Esportiu i Social del club, Joan
Rufí, va comptar amb la presència del delegat a Tarragona de
la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat, i va acabar
amb el tradicional refrigeri de Nadal i amb el lliurament de
diferents obsequis per a la canalla de l’entitat. El dia no podia
acabar més rodó després que el primer equip guanyés per 4-3
contra l’Alforja FS i acabés l’any liderant la lliga en la categoria
de la Territorial Catalana.•

Dino Albaladejo torna a la presidència de la Penya Ciclista
Dino Albaladejo tornarà
a presidir la Penya Ciclista
d’Altafulla i substituirà així la
que va ser la seva successora i
fins ara presidenta de l’entitat, Carmen Manglano. Això
és el resultat de la passada
assemblea de socis i sòcies de
la Penya, que va tenir lloc a
mitjans de desembre. L’acompanyaran dins la junta Antoni
Ramírez, que passarà a ser el
secretari; Benjamín Carmenes, tresorer, i amb el suport dels
col·laboradors Joan Muñiz, Josep Maria Vidal, Josep Maria
Gornals, Salva Peláez, Martí Ramírez, Rafael Jerez, Fede Bendicho, Jaume Closas, Juan Araquistain, Ildefonso Cuesta,Tito
Griñant i Toni Budria (senderime). D’altra banda, en el sopar
anual de cloenda de la temporada, la Penya Ciclista va atorgar

els tradicionals mallots guanyadors. En la categoria regularitat
absolut, se’l va endur Dino Albaladejo; en la categoria regularitat femenina, Mireia Farreny; en els veterans, Fede Bendicho;
revelació, J. Lluís Recasens, i al premi al guanyador de la Pujada de Sant Antoni va anar a parar a Guillermo Alonso.•

Carta
No tenim un poliesportiu? I per a què serveix?
El passat dia 12 de desembre, va tenir lloc a Creixell el primer concurs
de “Festival de les Estrelles” de ball de saló de diferents escoles de ball
de Catalunya, entre elles l’Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla. Es
tracta d’un circuit de diverses Gales de Ball que es duran a terme per
diferents llocs de Catalunya i en diferents mesos de l’any. En aquesta
ocasió, la Gala de Ball es va desenvolupar en una sala de festa adequadament decorades pel certamen creant un clima d’ambient càlid,
elegant i glamourós tant pels ballarins com pels espectadors. Es va
començar amb un taller de ball de cúmbia per animar als assistents,
per passar a continuació al concurs de balls de diferents categories
i modalitats i duran el mateix, hi haurien exhibicions de famosos i
professionals del ball de saló. La sorpresa de la nit pels participants
d’Altafulla va ser quan en la modalitat de “tango”, la parella Carmina
Farreres i Jaume Pàmias van ser nomenats pel primer lloc del pòdium.

Els seus professors Kim i Raquel van ser els primers en felicitar-los
els quals es mostraven molts satisfets, ja que altres cinc parelles més
d’altres poblacions on donen classes de ball van assolir també primers
premis en diferents categories i modalitats. Des de l’Ateneu de Dones
volem felicitar als nostres amics guanyadors i als nostres “profes” i
animar-los a continuar ballant i representar a Altafulla en aquests
actes a pesar de les dificultats que l’Ateneu té per poder desenvolupar aquesta activitat que impliquen a 80 persones i que per falta
d’espai per practicar continuadament les classes ens veiem obligats
a desplaçar-nos a poblacions veïnes amb certa indignació... No tenim
un poliesportiu? I per a què serveix? Aquesta activitat és esportiva i es
practica amb calçats adients i en llocs similars. Sense cap dubte.•
ENGRÀCIA CARMONA - Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla
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2010: un any de reptes i ressalts
FRANCESC FARRÉ # ALTERNATIVA ALTAFULLA
Els ressalts, més enllà dels que pacifiquen el
passeig Marques de Tamarit amb l’acceptació
del veïnat, són també els alts i baixos que ens
espera aquest 2010 amb molts reptes al nostre
municipi a nivell econòmic, polític i social. Un
any que esperem un inici en la sortida de la
crisi, però per a tothom. L’ajuntament no ajuda
gaire amb uns pressupostos que aposten poc
per les mesures socials i de racionalització ni
tampoc per fer front als efectes del cadastre i
l’IBI. El govern diu que ja baixarà el coeficient
per l’any 2011, però clar s’haurà d’esperar un
altre any i enmig d’un any electoral. Des de
l’oposició seguirem treballant per aconseguir la
revisió del cadastre i dels greus errors i només si

anem tots junts podrem forçar al Cadastre. En
aquests mesos veurem com aplicar el segon pla
Zapatero amb objectius socials i de sostenibilitat, també quines seran les petites inversions
municipals veient si el govern accepta la participació i opinió del Consell i la ciutadania. Una
consulta a la gent que voldríem en tot allò que
afecti en general com és l’IBI. El 2010 tindrem
una cita amb les urnes, les autonòmiques, en les
que s’haurà de decidir si Altafulla i Catalunya
segueix apostant per un govern progressista.
Esperem que l’aposta es mantingui ara i d’aquí
any i mig en la renovació de l’ajuntament però
caldrà que tothom hi participi. En els ressalts
també hem de situar la investigació que fa la

fiscalia que determinarà si hi ha irregularitats
en la gestió d’un poliesportiu sense cap tipus
de contracte ni control o els reptes del transport amb l’assumpció de les rodalies ferroviàries i les inversions en els regionals. D’entrada
ADIF ja està invertint en la millora del reixat,
pas soterrani i entorn de l’estació d’Altafulla
i aviat aplicarà una adequació de les andanes
per facilitar l’accés als trens a persones amb
més dificultats. Caldrà insistir per que inclogui
també una megafonia. La situació i reptes pel
2010 que més que mai fa que ajuntem forces
per defensar el benestar social i lluitar per sortir de la crisi econòmica i política.•••

Les mentides d’Alternativa
JOSEP MARIA GENÉ I TORRELL # PSC
He de manifestar que els amics d’Alternativa
Baix Gaià, ara Alternativa Altafulla –ni el nom
han sabut i pogut conservar– m’han tornat a
admirar per la seva capacitat de superació. Si no
recordo malament, el Sr. Francesc Farré va ser
Alcalde al principi d’aquesta legislatura, i per
tant, va tenir accés a tota mena d’informació.
Altra cosa és que la sabés utilitzar o la requerís.
Hem sobta i repeteixo m’admira, la informació
apareguda al Diari de Tarragona el dia 19 de

desembre, on hi diu transcrivint una nota de
premsa d’Alternativa Altafulla (visca la desinformació) que el poliesportiu ha tingut un desviament en el seu cost del 55%. Si Alternativa
(la que fos) va tenir la possibilitat en la passada
legislatura d’aprovar el projecte del poliesportiu, de controlar les obres i els pagaments,
negociar i requerir les subvencions, en una
paraula, de governar, com es que ara falta a la
veritat i menteix? És que no té cap altra manera

de fer política que l’engany i la mentida? Cost
projecte aprovat pel Ple 2.689.523 €, import de
les obres executades 2.696.350,79 €, desviació
0,14%. Fets com aquests, mentir conscientment,
desqualifiquen a tothom per tenir responsabilitats polítiques. Com a membre de l’anterior
govern AUPA-PSC, exigeixo una rectificació a la
notícia sobre el cost del poliesportiu. A Altafulla
no val el difamen que alguna cosa queda. •••

Por alusiones
JOSEP MARIA PÉREZ ROIGER # IDEAL
Al finalizar el pleno del pasado día 18 de
diciembre, y en el turno abierto al público,
usted se dirigió a mi espetando una retahíla
egocéntrica, autocomplaciente y que regaba
sus propios oídos, durante la cual me tildaba
de ignorante en ciertos temas y de inconsistente ideológico en otros. El meollo de la
cuestión, era la posible idoneidad de presentar
un escrito a la agencia catastral a fin de que de
una vez por todas, nos contestaran por escrito
lo que hasta ahora sabemos solo de palabra.
A este punto, le dio cumplida satisfacción el
Sr. Alcalde, llegó a sugerir que fuese usted el
encargado de formular el escrito petitorio,
(sumergimiento que fue refrendado por parte

de otros grupos municipales). Yo no entraré a
juzgar si usted es la persona más idónea, según
sus afirmaciones parece ser que sí, ya que se
atreve a denostar la posible autoridad en el
tema de la Sra. Gerente (que como usted sabe
-porque así se informó-, fuimos a consultar el
Sr. Alcalde y un servidor), usted me dijo: “Usted
no sabe nada del tema” cuando quiera saber
algo pregúnteme a mí.” No dude que en el
futuro así lo haré, pero permítame dentro de
mi ignorancia que hasta ahora creyese que la
máxima autoridad era la Sra. Gerente... para
evacuar consultas naturalmente. Ahora bien
si mi deseo es litigar un tema, es posible que
acuda a un técnico, y si usted reúne las titu-

laciones, y conocimientos pertinentes, yo no
tendría ningún inconveniente. Le tomaría la
palabra. En lo que concierne a mi indefinición
sobre si afirmo “Yo” o “sugiere mi Partido”, le
diré que tengo las ideas muy claras, se quién
soy, lo que quiero, y a dónde voy. Jamás uso
el Verbo en vano ya que la carne es débil,
pero si su diatriba hacia mí pudiese tener otra
intención más que la puramente retórica, me
place informarle de que dispongo de un reducido pero selecto grupo de personas a las que
escucho y que pueden juzgarme, y usted no
se encuentra entre ellos. Sin agravios cordialmente.•••

El moviment juvenil
JOAN ALBERT SPUCH # CIU
Quan hi ha crisi cal esforçar-se, ser més intelligent. Des de CiU vam iniciar un nou any, no
necessitant estar tot el dia en pre-campanya,
com altres regidors, per no perdre la costum
del seu funcionament demagògic, amb falses
esperances, mentides, i crispant a les persones.
Sr. Farré i Sra. Méndez, de quin partit són
vostès, d’”ABG”, d’”AA”, o d’un altre, que li
posaran altres sigles per confondre’ns més i ser
els autèntics trànsfugues disfressats. Volen que
els recordi que van ser els primers a pujar l’IBI, a
no fer cap revisió del cadastre (no van demanar
a la Gerència cap escrit conforme no es podia
fer cap revisió); no van a reunions argumentant que no tenen valor. Siguin ecologistes,
no embrutin més les ments dels ciutadans
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amb demagògia, o és que des de Barcelona
els demanen que vagin abonant el seu futur
alcaldable quan aquest no tingui butaca en
les properes eleccions autonòmiques? Sra. Eva
i equip d’ex-regidors/es d’AUPA, si volgués
oblidar l’herència que ens van deixar... vostès
no poden continuar amb la seva tenora i “cor”
de nou rebrots en els plens, ens van deixar una
herència que l’estem pagant tots (pavelló poliesportiu pagat amb els 3 milions d’euros que va
donar l’empresa d’aigües, llar d’infants a l’estil
països nòrdics amb molts vidres per coure nens/
es i amb canvis/factures pendents de pagar,
cadastre amb el seu Il·lustre ex- alcalde (ex-presumpte membre d’AUPA) manipulant dades,
terrenys..., avisem al Sr. Garzón? Sr. Alasà, deixi

que en les properes eleccions, el seu partit faci
com vostè en els plens “Abstenir-se”, així no
tindrem la sort de tenir en la Generalitat una
consellera que ha decidit que a Tarragona i
comarca no hi hagués necessitat de centres
de dia i residències sociosanitàries per posar
en marxa i els doti de zero subvencions fins el
2012. Per als que governem, siguem seriosos
i valents no ens deixem atemorir pels cants
demagògics, amb mentides, actuem, demostrant que sí hi podem arribar. Després de tot
això, a les persones que som i que pensem pels
nostres ciutadans sense demagògia que els
“Reis” ens portin regals i els altres ja saben...
(encara que contamini una mica). •••
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Des del Partit Popular us desitgem un bon any 2010
CONXITA NAVARRO # PARTIT POPULAR D’ALTAFULLA
Des del Partit Popular desitgem que hagueu
tingut unes bones festes nadalenques en companyia dels qui estimeu, i una bona entrada
al nou any. El passat 2009 ha estat un any ple

de dificultats econòmiques i socials per a tots,
que desitgem quedi enrere. Per aquesta raó
des del nostre partit volem fer una crida a la
participació popular, a la posada en comú del

treball, units i sense crispacions per fer d’aquest
2010 un any millor, tot i que les perspectives no
siguin gaire més bones. •••

Els pressupostos per a l’any 2010
JOSEP MARIA ALASÀ I MADUELL # D’ERC-AM
El mes passat es van aprovar els pressupostos
per a l’any 2010. El capítol I d’Ingressos puja
a 3.648.000 € (el 58% dels ingressos corrents)
supera en 600.000 € respecte al de l’any passat,
degut bàsicament a l’augment de l’IBI, i serà així
cada any si no es modifica el tipus impositiu; en
canvi el capítol II baixa d’una manera dràstica
a 75.000 €, la inactivitat de la construcció es fa
notar. Respecte a les Despeses el capítol I de
Personal puja més de 3 milions d’euros (quasi
la meitat del pressupost corrent), 90.000 € més
que l’any passat i el capítol II de Béns corrents i
Serveis puja 2 milions (100.000 € més que l’any
passat). La conjuntura i la previsió per a l’any
2010 són bastant pessimistes, per això creiem

que l’equip de govern s’hauria d’adaptar a la
conjuntura econòmica i en algunes partides de
despeses s’haurien d’haver rebaixat: per exemple en Cultura es gastaran 81.000 € (45.000 € en
festetes) en Festes populars 62.000 €, Comunicació 60.000 € (la revista mensual costarà 35.000
€); en canvi en Esports es gastaran 65.000 €
(20.000 € en subvencions a entitats i la resta
per mantenir el poliesportiu), en Comunicació
social, participació ciutadana i joventut 10.000
€ només. Si que ens han fet cas en la proposta
comuna que va fer l’oposició amb la moció presentada el mes de novembre per preveure una
partida d’ajuts d’urgència pels afectats per l’IBI i
que el govern ha valorat en 30.000 €. Uns exem-

ples de la despesa en els últims anys: telèfon
(2002) 19.000 €, (2010) 48.000 €; altres treballs
(2002) 53.000 €, (2010) 139.000 €; manteniment
via pública (2002) 23.000 €, (2010) 150.000 €;
electricitat (2002) 150.000 €, (2010) 360.000
€; manteniment enllumenat (2002) 15.000 €,
(2010) 65.000 €; recollida d’escombraries (2002)
220.000 €, (2010) 620.000 €. D’aquí dos mesos
coneixerem el tancament dels comptes de l’any
2009 i ja sabem que els ingressos previstos de
Brises del Mar de 500.000 € no han estat possibles, però s’han ingressat unes plusvàlues de
més de 300.000 € que faran que el tancament
dels comptes no trontollin massa.•••

L’Oficina d’Ocupació
JANO FRANCINO # REGIDOR
En el ple dels pressupostos municipals, la cap
de llista del grup AUPA, amb la bona relació
que ens caracteritza a tots dos, em preguntava
el per què de la necessitat d’obrir l’Oficina
d’Ocupació en un any que es preveu més que
difícil per l’economia local. Bé, tal i com vaig
dir, penso que es necessari apostar per accions
socials en una època de crisi, ja que a través de
la mateixa es preveu que molta gent del poble
tindrà l’oportunitat de trobar llocs de feina
a nivell provincial, en un moment que l’atur
ronda el 19% a l’Estat, una cosa gairebé mai
vista. Mentrestant, un altre partit de l’oposició,
feia referència a què en el nou pressupost no
hi havia cap partida destinada a l’acció social,
i criticaven que la regidoria de Turisme tingui

NO ADSCRIT

17.000 € de més en les seves despeses, per variar res més lluny de la realitat! I és que obrir la
primera Oficina d’Ocupació del municipi de la
mà del govern format pel PSC- IDEAL- PP- CIUPAU- i el regidor no adscrit Jano Francino, ha
sigut de llarg una de las accions socials més
destacades d’aquests tres anys que portem de
legislatura. Els 17.000 € de més són precisament el resultant per poder signar el conveni
amb el Consell Comarcal i fer realitat aquest
nou servei, que obrirà portes previsiblement
a partit del 15 de gener, des de les oficines de
Turisme de Marquès de Tamarit, amb un horari
de dilluns a divendres de 8,30 h a 15 h, i de
la mà d’un tècnic especialista destinat expressament per aquesta finalitat des del Consell.

Bé, conscient que aquesta agrupació esta ben
lluny de la posició de respecte de quan van
començar, i que per variar no han entès res de
res, deixaré que segueixin desqualificant-se ells
mateixos amb las mentides i la crispació que
volen transmetre a la gent, i mentre ells segueixen ancorats en el passat, jo seguiré mirant
al present i al futur, mentre continuen obrint
guerres i demandes judicials contra tot el que
no pensa com ells, la primera Oficina d’Ocupació d’Altafulla ja és una realitat, és la diferència
entre una actitud constructiva i un altre destructiva. Finalment, desitjar a tothom el millor
per aquest nou 2010 que comença.•••

Fòrum
Carta a l’Ajuntament
Com a persona nascuda a Altafulla, que participa activament, forma
part de diverses entitats i viu i gaudeix de la Festa Major del seu poble,
em sento molt desenganyada i decepcionada per part de l’equip de
govern, el Sr. Alcalde, en Josep Mª Gené, els regidors que el segueixen
i tota l’oposició. El passat dia 8 de novembre, mentre estava a la Plaça
del Pou, participant en la diada castellera, vaig aixecar la vista cap al
balcó de l’Ajuntament i vaig poder comprovar que només hi havia el
Sr. Fonxo Blanch i el Sr. Manel Ciércoles, que estava a la plaça amb la
camisa lila, en representació de l’Ajuntament. El Sr. Alcalde no es va
dignar a venir. Com a batlle del poble, considero que la seva obligació,
li agradi o no, és assistir a tots, i sinó a la majoria dels actes de la Festa
Major, o almenys els que són considerats com a més importants, com

és l’esmentat o el ball del Casal “La Violeta”, celebrat el dissabte dia 7
de novembre, en el qual es feia la proclamació de l’hereu i la pubilla
i en el que el Sr. Alcalde i la gran majoria de regidors i membres de
l’oposició (per no dir gairebé tots), no van ni treure-hi el cap. Podria
continuar posant exemples sobre la poca seriositat de l’ajuntament
d’Altafulla en general, però simplement, amb aquestes ratlles m’agradaria que tot l’equip de govern, i també els membres de l’oposició,
prenguessin consciència del significat que té la Festa Major per la gent
que som d’aquí, vivim aquí i el més important, ens sentim d’aquí.
EVA BLANCH

Recomanacions al regidor de Turisme i al Consistori
Sorprenentment, al visitar les pàgines d’Internet de l’Ajuntament
d’Altafulla i la de Turisme i “clicant” on posa: “Empreses” només se’n
troben tretze. De perruqueries (que tots sabem que n’hi ha un munt
6 o 7) només en surt una. De queviures, en manquen dos o tres, forns
en manquen dos, carnisseria no en surt cap, taller de cotxes no consta i
n’hi ha un, fins i tot la policia, com he pogut constatar, envia els cotxes
a reparar a Torredembarra. Botigues de roba no existeixen i això que,
al estiu, surten algunes a desfilar i la mare del mencionat regidor en
té una. El mateix passa amb fusters, ferrers, electricistes, etc. Només
surt un gimnàs i no surt per exemple Alnatur on s’hi fa un munt d’activitats per a la salut com ara ioga, pilates, etc. Cap escola d’Anglès,
cap escola de repàs, etc. Ni tan sols surt el gegant de l’Eroski (cosa, ja,

inexplicable). La llista de mancances seria inacabable, això sí, hi surt
una perfumeria que ja fa un munt de temps que no existeix. És així
com es pretén ajudar a les petites empreses del poble i a crear treball?.
“Presumiblement” sembla un feix de ganduleria i negligència, per
part dels responsables municipals i dels que porten les pàgines web.
Prego que es corregeixi immediatament en benefici de tots. Menys
frases grandiloqüents, grans conferències i sopars (que costen un munt
d’euros) de com s’ha de fer per prosperar comercialment i més voluntat i ganes de pencar per part dels regidors, organismes i informàtics
encarregats del tema.
MARGA BADIA
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ALTAFULLA RÀDIO 107.4 FM

—graella tardor-hivern 2009—

Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8:00 – 9:00
9:00 - 10:00

Guantanamera (r)

Catsons (r)

10:00 - 11:00

El temps passa

Baix gaià
Esports (r)

11:00 - 12:00

Aquell dia

12:00 13:00

Espai obert
Notícies

13:00 - 14:00

The road of
country (r)

Música punt cat

Paisatges humans (r)

Fil directe /
radiofòrum (r)

Fem salut (r)

Retrats

Punt de sortida

El millor de cada casa

Espai obert
Notícies

Espai obert
Notícies

Espai obert
Notícies

Espai obert
Notícies

El patito de goma (r)

Diumenge

La màgia de
les sardanes

Cap de setmana (r)

El patito de goma (r)
Para que no me olvides

14:00 - 15:00

Altafulla
El Catllar
Creixell
La Nou de Gaià
La Pobla de Montornès
Renau
La Riera de Gaià
Roda de Barà
Salomó
Torredembarra
Vespella de Gaià

Dissabte
La màgia de les sardanes

Barà rock (r)
Garden musical

80 Punt dance

IN SESSION

15:00 - 16:00

De boca en boca

Fes natura

Calidoscopi

Catsons

100 X 100 Esports

7 Dies

Tock de rock (r)

16:00 - 17:00

Cinema

Espai vital

Com viure en un
galliner

Guantanamera

Sempre joves(r)

Altafullencs (r)

Uavavaua! (r)

Guantanamera (r)

17:00 - 18:00

El patito de goma

Tock de rock

Sempre joves

Bad music

El temps passa (r)

18:00 - 19:00

L’efecte Papallona

Peluts

Fem salut

Barà rock

Paisatges humans

El futbol al baix gaià
/ transmissions de
partits (3)

19:00 -19:30

Notícies

20:00 - 21:00

Notícies

Notícies

Notícies

Notícies / ple (2)

Notícies Comarca (r)

Peluts (r)

The road of country

Fil directe / radiofòrum (1)

Uavavaua!

Notícies comarca

Fil directe / radiofòrum (r)

Boulevard (r)

Boulevard

Jazz fm

Cap de setmana

Altafullencs

Punt de sortida (r)

Bad music blues

Barata elèctrica

Barata elèctrica

Barata elèctrica

Propera Parada

Barata elèctrica

Barata elèctrica

100 X 100 Esports (r)

The road of country (r)

ESPAI OBERT
NOTÍCIES

IN SESSION (r)

Baix gaià esports
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00

Barata elèctrica

23:00 - 23:30

100 X 100 Esports

00:00 - 01:00

ESPAI OBERT
NOTÍCIES

Retrats (r)

El temps passa (r)
01:00 - 02:00

ESPAI OBERT
NOTÍCIES

ESPAI OBERT
NOTÍCIES

ESPAI OBERT
NOTÍCIES

Propera Parada (r)

02:00 - 03:00
•
•
•
•
•
•
•
•

977 65 29 23
977 65 06 93
altafullaradio@altafullaradio.com
www.altafullaradio.com
* Consultar retransmissions esportives a la pàgina web.

v
Torre
11:05
20:25
Torre
11:05
20:25

L’Agenda Comarcal a cada hora en punt des de les 07:00 fins les 00:00 h.
Desconnexions amb els butlletins horaris de COMRàdio.
(1). El Fil Directe amb l’alcalde s’emet cada primer dimecres de cada mes.
(2). Retransmissions en directe dels plens municipals de l’Ajuntament d’Altafulla cada darrer divendres de mes.
(3). Retransmissions en directe dels partits que el Centre d’Esports d’Altafulla juga a casa cada quinze dies.
(r). Redifusió dels programes.
I la millor sel·lecció musical dels anys 60, 70, 80, 90 i contemporània amb rock català, cantautors i pop espanyol durant les 24 hores del dia.
* La resta de dimecres hi ha un programa de debat amb membres de l’equip de govern i de l’oposició, experts, entre d’altres. Radiofòrum.

Transports

HORARI EXTRAORDINARI D’AUTOCARS
Dissabtes Feiners
Altf
Tgn
Tgn
Altf
11:10
11:30
7:45
8:00
20:30
21:00
17:30
17:40
Diumenges i Festius
Altf
Tgn
Tgn
Altf
11:10
11:30
7:45
8:00
20:30
21:00
17:30
17:40

Torre
8:05
17:50
Torre
8:05
17:50

AUTOBUSOS NOCTURNS ALTAFULLA / TARRAGONA

TARRAGONA
ALTAFULLA

ALTAFULLA
TARRAGONA

Divendres, dissabtes i vigílies de festius

18

ALTAFULLA Parada Centre
ALTAFULLA Cent.Comercial
TARRAGONA Rot. La Mora
TARRAGONA Rot. Boscos
TARRAGONA R. Vella
TARRAGONA Imp. Tarraco

23:29
23:30
23:35
23:45
23:53
23:55

01:04
01:05
01:10
01:20
01:28
01:30

02:34
02:35
02:40
02:50
02:58
03:00

04:34
04:35
04:40
04:50
04:58
05:00

TARRAGONA Imp. Tarraco
TARRAGONA R. Vella
TARRAGONA Rot. Boscos
TARRAGONA Rot. La Mora
ALTAFULLA Cent.Comercial
ALTAFULLA Parada Centre

00:15
00:17
00:25
00:35
00:39
00:40

01:45
01:47
01:55
02:05
02:09
02:10

03:45
03:47
03:55
04:05
04:09
04:10

05:05
05:07
05:15
05:25
05:29
05:30

AUTOBUSOS

RENFE
Altf/Tgn

Tgn/Altf

7:15
7:25
8:24
9:54
10:23
10:54
11:53
12:53
13:54
14:20
14:54
15:53
17:22
17:54
18:54
19:24
20:21
20:24
20:54
21:24
21:54
22:28

5:52
7:00
7:47
8:15
8:52
9:25
10:25
11:25
12:25
13:24
14:28
14:55
17:03
17:28
17:50
18.30
18:54
19:57
20:58
21:32

AUTOCARS
ALTAFULLA / BCN
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 9 h
Dissabtes: 10:10 h
Diumenges i festius:
17:50 h
BCN / ALTAFULLA
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 16 h
Dissabtes: 21:15 h
Diumenges i festius:
No hi ha servei

De dilluns a divendres feiners
Trdb
6.20
7.10
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.10
10.40
11.10
12.10
13.10
14.20
15.10
16.10
16.40
17.10
18.10
19.10
20.10
21.45

Altf
6.26
7.18
7.48
8.18
8.48
9.18
9.48
10.18
10.48
11.18
12.18
13.18
14.28
15.18
16.18
16.48
17.18
18.18
19.18
20.18
21.50

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

Tgn
6.45
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.10
10.40
11.10
11.40
12.40
13.40
14.50
15.40
16.40
17.10
17.40
18.40
19.40
20.40
22.05

Tgn
6.50
7.45
8.30
9.15
10.15
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.15
14.45
15.15
16.15
17.15
17.45
18.15
18.45
19.15
19.45
20.15
21.15
22.20

Altf
7.15
8.10
8.55
9.40
10.40
11.40
12.10
12.40
13.10
13.40
14.10
14.40
15.10
15.40
16.40
17.40
18.10
18.40
19.10
19.40
20.10
20.40
21.37
22.42

Trdb
7.20
8.15
9.00
9.45
10.45
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.15
14.45
15.15
15.45
16.45
17.45
18.15
18.45
19.15
19.45
20.15
20.45
21.40
22.45

Dissabtes feiners
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

Diumenges i festius
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
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
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Telèfons
i adreces

URGÈNCIES CAP Torredembarra
AIGÜES D’ALTAFULLA
(servei 24 hores)
FARMÀCIA SUSANA DOMINGO

977 64 38 01
977 65 16 76
628 99 17 79
977 65 02 07

Les Escoles, 3 (poble)

AJUNTAMENT

977 65 00 08

FARMÀCIA ANNA ARASA

977 65 22 69
977 65 61 09
977 65 18 16
609 32 96 51
977 65 02 80
977 64 09 03
977 63 53 00
088
085
977 22 00 80
977 54 70 80
977 25 25 25
112
977 65 60 07

URGÈNCIES DENTALS CASTELLANI 977 65 14 33
OFICINA DE TURISME
977 65 14 26

Plaça del Pou, 1

977 65 24 20

Plaça dels Vents, 5

SÍNDIC DE GREUGES
RECAPTACIÓ MUNICIPAL (Ajunt.)
CORREUS
POLICIA LOCAL
Marquès de Tamarit, 16

GUÀRDIA CIVIL (Torredembarra)
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS (Tarragona)

AMBULÀNCIES (centraleta)
EMERGÈNCIES
CONSULTORI DE SALUT

Marquès de Tamarit, 16

977 65 16 71
977 65 03 23

Plaça la Portalada s/n

CEIP ROQUISSAR
IES ALTAFULLA
LLAR D’INFANTS F. BLANCH

977 65 19 69
977 65 16 62
977 65 60 31

Mainada, 2B

LLAR D’INFANTS HORT DE PAU
ESPLAI DE LA GENT GRAN

977 65 21 20
977 65 21 32

C. de Les Bruixes s/n

BIBLIOTECA MUNICIPAL

977 65 11 76

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 ‘MARTÍ MAGRIÑÀ’
De dilluns a divendres, de 16 a 20 h
• OFICINA DE CORREUS (C. Marquès de Tamarit, 16)
De dilluns a divendre, de 8:30 a 14:30 h
Dissabtes, de 9:30 a 11:00 h
• AIGÜES D’ALTAFULLA (C. Marquès de Tamarit, 16, Local B)
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h

Centre de Salut
ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres (matí): de 9 a 13 h
Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
PEDIATRIA I INFERMERIA PEDIÀTRICA:
Dilluns/tarda i dimecres/matí
INFERMERIA TARDA:
Dilluns tarda i dimecres tarda
HORARIS DE CONSULTES
INF. ROSER FLEIX: De DL a DV de 9 a 13 h (per analítiques: 8 h)
Dra. ESTHER MUR: DL, DM, DJ i DV (matins)
Dimecres a les tardes
Dra. CAROLINA ROBADO: Dilluns a les tardes
Dimarts, dimecres, dijous i divendres als matins
URGÈNCIES:
CAP DE TORREDEMBARRA 977 64 38 01

Punt d’informació juvenil
Era de l’Esteve 977 / 65 24 68 e-mail:
PIJ_altafulla@hotmail.com
Obert tot el dia de dilluns a divendres

HORARI DE MISSES
Església de Sant Martí: Dissabtes i Vigílies de Festius: 19:00 h
Diumenges i festius: 12:00 h
Església de Sta. Maria: Diumenges i festius: 13:00 h

977 65 20 60

S. Antoni Abat, a la Violeta

CASAL LA VIOLETA

977 65 00 83

S. Antoni Abat, 11

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL

977 65 24 68

Era de l’Esteve

ALBERG JUVENIL ‘CASA GRAN’
PISCINA MUNICIPAL

977 65 07 79
977 65 21 10

Alcalde Pijuan, 4

CLUB MARÍTIM
PARRÒQUIA S. MARTÍ
ERMITA S. ANTONI
ESTACIÓ DE SERVEI
TAXIS (J. GABARRÓ)

Cabana, 2

Les Escoles s/n

Durant 24 h
977 65 29 08
627 56 39 39
*
629 71 15 90

Escoles, 10

ESCOLA DE MÚSICA (migdies)

Placeta, 12

ESCOLA D’ADULTS
ESCOLA LA PORTALADA

Mainada, 2A

VETERINARIS
D’URGÈNCIES

CENTRE D’ESTUDIS D’ALTAFULLA 977 65 09 12

DEIXALLERIA (Torredembarra)
AUTOCARS PENEDÈS
INFORMACIÓ RENFE

977 65 02 63
977 65 01 58
977 65 24 10
977 65 22 54
607 86 46 44
607 15 38 18
977 65 29 90
977 64 58 19
977 66 08 21
902 24 02 02

Servei Municipal de
Recollida de Brossa
RECOLLIDA DE MOBLES I ANDRÒMINES
Quan necessiteu un servei, haureu de trucar al telèfon 977
65 00 08, en horari d’oficina, i us indicaran el dia que els
podreu treure deixant-los davant del vostre domicili. Haureu de deixar les vostres dades. Aquest servei és totalment
gratuït. Si no podeu esperar al dia assenyalat, podeu utilitzar el SERVEI DE DEIXALLERIA de Torredembarra. Aquest
està obert de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 17 a 20,
dissabtes de 10 a 13 i de 17 a 20 i diumenges de 10 a 13.
També podeu portar les restes de poda grans (branques,
troncs,...) de forma gratuïta fins a 200 kg. Mercès per la
vostra inestimable col·laboració.
Àrea de Serveis Municipals

DEIXALLERIA DE TORREDEMBARRA
De dilluns a divendres: De 09 a 13 h i de 15 a 20 h
Dissabte: De 09 a 13 h i de 17 a 20 h
Diumenge: De 10 a 13 h
(Hi ha una limitació de 200 kg. com a màxim per persona. Cal acreditar la residència a Altafulla)

Pol. Ind. ’Roques Planes’
Tel: 977 64 58 19

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
28/03
04/10
11/17
18/24
25/31

gener:
gener:
gener:
gener:
gener:

S. DOMINGO
A. ARASA
S. DOMINGO
A. ARASA
S. DOMINGO

01/07
08/14
15/21
22/28

febrer:
febrer:
febrer:
febrer:

A. ARASA
S. DOMINGO
A. ARASA
S. DOMINGO

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies de guàrdia
de Torredembarra als aparadors de les farmàcies locals.
A més:
www.coft.org/guardies/
A. Arasa (977 65 24 20)
S. Domingo (977 65 02 07)
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Nadal i Reis
2010
Pastisseria
Carbonell
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De dalt a baix i d’esquerra a
dreta: aperitiu de Nadal per
als treballadors de l’Ajuntament; cant de nadales dels
alumnes de la Portalada a
l’Esplai de la Gent Gran; quatre imatges de la Fira de
Nadal amb xocolatada inclosa per gentilesa de la pastisseria Carbonell i el pessebre
de la Marta Balañà, dues
imatges de la cavalcada dels
Reis Mags i el Primer Bany de
l’Any organitzat pels Atletes
d’Altafulla. Fotos: A.J. / C.G. /
Esplai de la Gent Gran

