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Butlletí d’Informació Municipal de l’Ajuntament d’Altafulla

Àrea Municipal de Mitjans de Comunicació

El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla ha aprovat finalment 
una moció proposada pels grups de l’oposició (ABG, AUPA 
i ERC) sobre com afrontar la problemàtica de la darrera 
revisió cadastral (2006). Es va aprovar en un punt d’urgèn-
cia que es va presentar en l’última sessió ordinària i que 
òbviament va generar debat entre el govern i l’oposició i 
fins i tot, entre els mateixos membres del govern, fet que 
va provocar per exemple el vot en contra de la proposta 
per part de CiU. Va ser un debat, per tant, que va aportar 
diferents posicions i diverses reflexions i interpretacions 
però que, al cap i a la fi, es va arribar al consens polític 
—gran repte, per cert, de la democràcia—. Així, es crearà 
una comissió municipal que s’obrirà a entitats cíviques, 
partits polítics, i també, al Consell de Participació —òrgan 
que reiteradament havia demanat la seva implicació en 
els assumptes municipals i que ara veu com ho ha acon-
seguit—. A partir d’aquest moment, comença un pla 
d’actuacions que ha de vetllar pels interessos comunitaris 
d’Altafulla a fi i efecte d’aconseguir una nova ponència de 
valors total que de forma transparent reflexioni sobre els 
“errors” que s’han comès en l’última revisió del cadastre. 
No serà fàcil. El camí serà llarg, dur, i en algunes ocasions, 
cansat. Ara és l’hora de vèncer o de convèncer. Quin és el 
camí? Potser l’opció de convèncer sembla a priori la més 
idònia perquè el Cadastre s’adoni de veritat que existei-
xen errors en certes zones del poble, o no. Potser vèncer 
seria l’opció més convincent. Tot i que és sabut que en 
una “guerra” no hi ha ni vencedors ni vençuts. El que si és 
cert que ara és el moment que tots hem de vogar —remar 
en termes mariners— cap a un mateix rumb. 

Editorial

Vèncer o convèncer
[4] EL PLE
 Fons Estatal
 Calendari fiscal 2010

[6] SERVEIS
 Milloren l’estació de trens
 “Ulls de gat” als ressalts

[11] TURISME
 Tàrraco romana
 Millores a la Biblioteca

[12] ENSENYAMENT
 Portes Oberts als Centres
 Exposició de la Portalada

[14] ESPORTS
 Sant Silvestre
 Club Dòmino Altafulla
 Penya Ciclista

[16] OPINIÓ
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Tots som Haití

El Festival Solidari per Haití ha aconseguit recaptar més de 4.500 € —xifra abans del tancament d’aquesta edició—, segons el 
regidor de Benestar Social, Joan Albert Spuch. L’organització preveu que aquesta recaptació podria arribar als 6.000 € tenint en 
compte les activitats que queden pendents d’organitzar, com ara el cicle de concerts que es farà a finals de febrer. L’Ajuntament 
d’Altafulla ha agraït l’alta participació de totes les entitats, empreses, comerços i particulars del poble que han contribuït a l’or-
ganització de les més de 30 activitats i als premis que s’han sortejat. Els recursos econòmics es destinaran a Intermon Oxfam que 
està treballant a dia d’avui en cinc punts a la capital d’Haití amb l’objectiu de portar ajudes a unes 80.000 persones.•
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Ple Extraordinari del 22 de gener

DESTINARAN EL SEGON FONS ESTATAL PER A L’ENLLU-
MENAT PÚBLIC 

L’Ajuntament d’Altafulla destinarà el Fons Estatal per a 
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, dotat en 491.660,09 €, en 
la renovació de l’enllumenat públic d’alguns carrers del barri 
marítim i de la urbanització Brises del Mar. Així el segon Pla 
Zapatero destinarà un total de 392.999,09 € en la renova-
ció de la xarxa d’aigua potable al carrer dels Pins i Passeig 
del Fortí (57.965,61 €); la renovació de l’enllumenat públic 
a la urbanització de Brises del Mar (57.996,93 €), carrer del 
Fortí (57.978,35 €), als carrers Isidrot, baixada de la Cova i 
tram final del Fortí (45.101,87 €), als carrers del Mirador dels 
Munts, del Mediterrani i de la Vista Alegre (24.239,84 €), als 
carrers Senna i dels Pins (57.940,84 €), al carrer dels Munts 
(57.992,83 €), i a la plaça dels Vents (33.782,82 €). Ho va 
aprovar el Ple municipal el passat 23 de gener per unanimitat 
en una sessió extraordinària que es va convocar per debatre 
aquests vuit projectes. 

 Amb aquestes actuacions es pretén, tal com va indicar 
l’alcalde Josep Maria Gené, adaptar la infraestructura de 
l’enllumenat públic amb la finalitat de millorar l’eficiència i 
l’estalvi energètic, així com la disminució de les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle; limitar la contaminació lumínica i 
reduir la llum intrusa. Gené va afegir també que “s’aprofitarà 
l’aixecament dels carrers per a la renovació de la xarxa del 
clavegueram finançat pel pla d’inversions de l’Empresa Mixta 
d’Aigües” així com la renovació de la xarxa d’aigua potable al 
carrer dels Pins i passeig del Fortí, ja que en l’actualitat dispo-
sa d’una xarxa obsoleta. Aquest segon pla econòmic permetrà 
també donar feina a les empreses del municipi i la renovació 
de l’enllumenat públic amb mecanismes d’estalvi energètic 
com és el cas dels sistemes de lets. La resta de subvenció del 
fons (98.661 €) es destinarà a cobrir la despesa corrent dels 
equipaments públics de l’Àrea d’Ensenyament.•

Ple Ordinari del 29 de gener

L’AJUNTAMENT CREARÀ UNA COMISSIÓ MUNICIPAL 
PER LES VALORACIONS CADASTRALS 

El Ple va aprovar el passat 29 de gener una moció que per-
metrà la constitució d’una comissió municipal que marcarà les 
línies d’actuació i desenvolupament d’una futura ponència 
de valors total. La proposta, que va ser presentada pels grups 
a l’oposició (ABG, AUPA i ERC), va ser aprovada per tots els 
grups representats al consistori a excepció de CiU, que hi va 
votar en contra. Aquesta comissió s’obrirà a la participació de 
tècnics dels diferents grups municipals, entitats ciutadanes 
interessades i al Consell de Participació i complirà els següents 
objectius: documentar les deficiències de les actuals valoraci-
ons així com la variació experimentada pel mercat immobiliari 
a Altafulla en els darrers anys; determinar les zones que, en el 
seu cas, exigirien un nou procediment de valoració col·lectiva 
de caràcter parcial i impulsar la informació i la participació de 
tots els interessats en aquests procediments futurs. Aquesta 
proposta també inclou l’enviament d’un escrit consensuat 
entre totes les parts implicades a la Direcció General del 
Cadastre; comprometre’s a iniciar una mesura compensatòria 
progressiva per fer front a l’increment de l’IBI, mentre no es 
produeixi la revisió, i que al 2011, sigui si és possible del 0,80 
%; realitzar un comunicat de premsa conjunt explicant els 
fets, i sol·licitar una entrevista amb la gerent del Cadastre 
on hi seran presents l’alcalde i una representació del govern 
i l’oposició. 

L’IBI ES PODRÀ PAGAR EN TERMINIS SEMPRE QUE SE SOL-
LICITI

El Ple va aprovar també el calendari fiscal per al 2010. Així, 
el període de pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI) 
urbà començarà el 30 de juny i s’allargarà fins el 30 d’agost, 
ambdós dies inclosos. Els particulars podran sol·licitar a l’Ajun-
tament la possibilitat de pagar el fisc en dos terminis fins el 
15 de març. Així, els rebuts domiciliats es passaran a cobrar a 
meitat del període impositiu a raó d’un 50 % el primer paga-
ment, i un 50 %, el segon. A més, per aquells casos particulars 
i puntuals, els contribuents podran sol·licitar el fraccionament 
del seu rebut en més de dues ocasions, segons marca la llei 
de l’Agència General Tributària. Podran informar-se sobre 
aquest darrer punt a Base o a l’Ajuntament d’Altafulla. El 
regidor d’Hisenda, Fonxo Blanch, va informar que el calendari 
segueix la mateixa línia “continuista” de l’any passat i va asse-
nyalar que l’Ajuntament oferirà “la màxima publicitat en els 
mitjans de comunicació municipals” del pagament fraccionat 
i de les bonificacions. Precisament, les famílies nombroses 
tindran una bonificació del 20 % sobre el fisc sempre que ho 
demanin.

CALENDARI FISCAL PER L’EXERCICI 2010

Concepte Dates

IAE 30/07/10 a 30/09/10

IBI urbana 30/06/10 a 30/08/10

IBI rústica 30/06/10 a 30/08/10

BI característiques especials 30/06/10 a 30/08/10

IVTM 31/03/10 a 31/05/10

Taxes 30/07/10 a 30/09/10
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EL PLE APROVA LES BASES REGULADORES 
DELS AJUST SOCIALS

Tal i com es va informar en darreres edicions, el Ple de 
l’Ajuntament va aprovar, amb caràcter inicial el passat 29 
de gener, les bases que regularan els ajuts socials que s’han 
inclòs ja en el pressupost d’enguany i que s’han fixat en els 
30.000 €. El regidor de Benestar Social, Joan Albert Spuch, 

va informar que les ajudes no superaran els 600 € anuals per 
família i que aniran destinades a aquells grups familiars amb 
dificultats econòmiques sempre que així ho sol·licitin. És la 
primera vegada que s’obre una borsa d’ajudes socials amb 
aquesta notable dotació econòmica. L’objectiu, segons l’edil, 
“és arribar a quantes més famílies millor”. Les persones inte-
ressades s’hauran d’adreçar als Serveis d’Assistència Social de 
l’Ajuntament.•

La Penya Ciclista organitza un 
concurs de fotografia

La Penya Ciclista d’Altafulla organitza 
un concurs de fotografia sota el títol 
“La Penya Ciclista compleix 25 anys”, 
que girarà al voltant de les activitats 
que dugui a terme l’entitat enguany. 
El certamen, dedicat a totes aquelles 
persones sòcies o aficionades a la foto-
grafia, presentarà una única modalitat 
en color en format lliure amb muntat-
ge sobre cartolina semirígida de 20x30 
cm. Cada concursant podrà presentar 
un màxim de 10 fotografies a l’apar-
tat 55 de l’Oficina de Correus amb les 
dades de l’autor al dors de cada obra 
i amb un sobre tancat. El termini de 
presentació és fins el proper 30 d’octu-
bre. Les obres participants s’exposaran 
a la sala d’exposicions del Fòrum des 
del 6 al 21 de novembre, i el veredicte 
es farà públic el dia 11 de novembre, 
coincidint amb la festa major de Sant 
Martí. El primer premi serà un passi 
de temporada a Port Aventura per al 
2011; el segon, 12 entrades de cinema 
per les Bruixes d’Altafulla; i el tercer, 
una cistella de nadal. 

Altafulla Decideix programa 
un calendari per a les properes 
assemblees

L’entitat local Altafulla Decideix, 
encarregada d’organitzar una consulta 
popular sobre la independència de 
Catalunya a Altafulla, convoca noves 
assemblees obertes que tindran lloc els 
dies 15 de febrer; 1, 15 i 29 de març, 
i 12 d’abril a dos quarts de nou del 
vespre a la Biblioteca Municipal. L’acte 
està obert a totes les persones que s’hi 
ha adherit i també a tots aquells que 
també vulguin participar, informar-se i 
adherir-se a partir d’aquest moment.

La Policia Local atén un home 
que caminava mal ferit per l’N-
340

La Policia Local va atendre la nit del 
passat 15 de gener un home de 75 
anys, veí de Reus, que caminava per 
la carretera N-340, desorientat i amb 
les mans i la cara plenes de sang. Des-
prés de rebre una trucada des d’una 
benzinera, dos patrulles del cos van ser 
mobilitzades fins on es trobava el ferit. 
Els agents van sol·licitar la presència 
d’una ambulància, que va traslladar 
l’home a l’Hospital Santa Tecla. L’en-
demà va ser trobat el seu vehicle en 
un camí impracticable al costat del 
riu Gaià. L’home pateix una malaltia 
mental

Noves activitats del Punt 
d’Informació Juvenil

Amb l’esquiada jove a Pal-Arinsal 
d’aquest mes de febrer ja encamina-
da, el Punt d’Informació Juvenil (PIJ) 
d’Altafulla ha programat noves activi-
tats per al proper trimestre. Durant els 
mesos de març, abril i maig, l’entitat 
realitzarà diferents cursos gratuïts per 
als joves del municipi i d’arreu del Baix 
Gaià. Si el nombre de persones inscri-
tes a les activitat és suficient, es pre-
veu que es duguin a terme tallers de 
gimnàstica rítmica, breakdance, funky, 
taekwondo i graffiti. Per a més infor-
mació i inscripcions, poden adreçar-se 
de dilluns a divendres de 5 a 8 de la 
tarda al PIJ d’Altafulla, o trucar al telè-
fon 608 141 495.

Curs contra la pirateria

La Policia Local va cloure el passat 27 
de gener el curs d’especialització al 
voltant dels delictes contra la propietat 
intel·lectual, promogut per l’Ajunta-

ment i la Federació per a la Protecció 
de la Propietat Intel·lectual. El taller, 
coordinat pel delegat de la federació, 
Carlos Giménez, es va emmarcar dins 
del programa de preparació que duu a 
terme l’organisme per a les forces i cos-
sos de seguretat, jutges i fiscals d’arreu 
de l’Estat. El curs va tractar diferents 
qüestions com ara els videojocs, els 
locutoris, els cibercafés, o l’ordena-
ment jurídic; però va centrar la seva 
atenció, sobretot, en el problema de 
la pirateria. El delegat va remarcar la 
diferenciació d’aquesta activitat com 
a pur entreteniment o com a delicte 
pròpiament dit. En aquest últim cas, es 
tractaria únicament d’actuacions amb 
ànim de lucre. Hi van participar una 
cinquantena d’agents provinents de 
les policies locals d’Altafulla, Vendrell, 
Calafell, Roda de Barà, Mont-roig del 
Camp i Vila-seca.

Nova campanya de donació de 
sang

El Centre de Salut d’Altafulla acollirà 
el proper dimarts 16 de febrer, de cinc 
de la tarda a nou de la nit, una nova 
campanya de donació de sang. La 
campanya “Amb una vegada no n’hi 
ha prou” està organitzada pel Banc de 
Sang i Teixits de l’hospital Joan XXIII 
de Tarragona. Les donacions de sang 
a Altafulla durant el 2009 van ser de 
102.

Jornada de portes obertes al 
Centre Obert

El Centre Obert d’Altafulla durà a 
terme el proper 11 de febrer una jor-
nada de portes obertes on es podran 
visitar les noves instal·lacions. L’inici de 
la jornada serà a partir de les cinc de 
la tarda i va adreçada especialment a 
mares i pares.

Breus
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• 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 ...

L’estació d’Altafulla ha donat servei a més de 111.000 usuaris el 2008

L’estació d’Altafulla ha tingut al llarg del 
2007 un total de 113.412 usuaris, mentre que 
el 2008 aquesta xifra ha estat de 111.210, 
segons ha informat Adif (Administrador d’In-
fraestructures Ferroviàries), entitat pública de 
l’Estat responsable del servei ferroviari. Per 
aquests motius, Adif ha millorat els serveis 
de l’estació. Quant a mobiliari, Adif ha dut a 
terme la instal·lació de dues papereres a l’an-
dana principal, dues més, a l’andana secun-
dària, dues vitrines informatives i diferents 
bancs. A més, s’han emblanquinat les parets 
de l’estació, i està prevista també
la instal·lació d’un Servei d’Informació al Viat-
ger que doni informació puntual de l’estat 
amb què es troben les circulacions, així com 
el moment en què es produeix l’entrada d’un 
comboi. Per això, Adif està a l’espera ara de 
la instal·lació d’una xarxa de telecomuni-
cacions IP a l’estació perquè pugui oferir 
aquest servei. Precisament, el Ple d’Altafulla 
va aprovar fa uns mesos una moció en què 
instava a Renfe i Adif la millora del servei.•

La regidoria de Serveis instal·larà senyals refractàries als nous ressalts

La regidoria de Serveis d’Altafulla instal·larà senyals refrac-
tàries —en forma d’ulls de gat— als nous ressalts del carrer 
Marquès de Tamarit. Ho ha anunciat el regidor de Serveis 
i Governació, Josep Maria Pérez. En les properes setmanes, 
també està prevista la instal·lació de senyals informatius per 
facilitar la visibilitat dels ressalts. L’edil de Serveis també ha 
assegurat que en aquest tram no se n’instal·laran més, tot i que 
ha advertit que eren necessaris per reduir la velocitat de molts 
vehicles que no respectaven la velocitat permesa i que està 
fixada en els 30 km/hora. De fet, hi ha catorze ressalts en poc 
més de 800 metres, i tres més, en més de 1.500 metres. D’altra 
banda, fa poques setmanes, es van modificar els tres ressalts 
que s’ubiquen a l’entorn de la rotonda del centre comercial 
amb la finalitat de “suavitzar-los”. Els ressalts s’han prolon-
gat fins a un metre i mig —abans tenien una amplada de 80 
cm—. Està previst també en les properes setmanes instal·lar-ne 
tres més: un, a la Via Augusta al barri marítim, a l’alçada de 
la plaça dels Vents, i dos més, a la Ronda d’Altafulla. Aquests 
darrers substituiran les dues bandes sonores que hi resten en 
l’actualitat.

Pla de voreres
La regidoria de Serveis va dur a terme durant els mesos d’oc-
tubre i novembre la primera fase del pla de voreres, que con-
sisteix en la renovació d’alguns trams de voreres en diferents 
punts del municipi. Concretament, es van rehabilitar 60 trams 
de voreres. Josep Maria Pérez ha informat que en els propers 
mesos es continuarà desenvolupant aquest pla. Tot i això ha 
volgut destacar la dificultat de renovar alguns trams ja que 
molts d’ells són deteriorats per les arrels que desprenen els 
arbres que s’ubiquen en la via pública. De fet, la població 
d’arbres a l’espai públic d’Altafulla supera els 2.000 exemplars. 
D’altra banda, l’edil també ha explicat que en els carrers Jaume 
I i passeig del Fortí s’han renovat les voreres amb un format de 
panot nou i més gran.•

L’estació disposa de bancs en cada andana. / Joana De Pedro
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S’incorporen de forma fixa cinc nous agents a la Policia Local

La regidoria de Governació va presen-
tar el passat divendres 15 de gener 
els cinc nous agents de la Policia Local 
d’Altafulla que han guanyat la plaça. 
Amb aquests, són setze els efectius que 
formen el cos policial amb dos caporals 
i un sotsinspector, fet que significa con-
solidar una plantilla estable a causa de 
les fortes baixes que s’ha patit aquest 
2009, tal i com van assegurar el regidor 
de Governació, Josep Maria Pérez. En 
aquest sentit, el sotsinspector de la Poli-
cia Local, Àngel Fernàndez, ha deixat 
clar que “no s’augmenta la plantilla, 
sinó que permet una estabilitat que fins 
ara no es tenia” ja que les places estaven 
ocupades per agents interins i “aquest 
fet provocava una situació d’incertesa 
professional que amb les noves incorpo-
racions fixes no es produirà”. Per la seva 
banda, l’alcalde d’Altafulla, Josep Maria 
Gené, va indicar que “tenir uns recursos 
humans adequats permet oferir un bon 
servei”. Amb aquestes incorporacions, 
la Policia Local continua apostant per la 
proximitat. Així, disposarà de dos agents 
al barri marítim i a Brises del Mar, i un al 
poble; i dues patrulles al barri marítim 

i una, al poble i Brises. Els cinc agents 
nous són Maria del Mar Romero, Jordi 
Cañas, Jesús Espinosa, Martín Parra i 
Josep Caracol. D’aquests, quatre prove-
nen d’altres policies locals.

Un 99 % dels casos atesos són valorats 
“molt positivament” pels veïns
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 davant d’una trucada i deri-
vació del servei anoten l’hora i el motiu 
de la trucada i el temps que triguen 
en donar resposta al requeriment. Una 
vegada al domicili, anoten les actuaci-
ons 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 d’aquesta. 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 assegurado-
ra. En aquests mesos en funcionament, 
els resultats obtinguts han estat molt 

positius ja que en un 99% dels casos, 
segons fonts policials, els usuaris s’han 
mostrat satisfets amb el servei prestat i 
han valorat molt positivament la rapi-
desa del servei, l’atenció i la recepció 
de les denúncies. Una altra de les línies 
que està seguint la Policia Local per con-
tribuir en aquesta promoció d’un servei 
de qualitat és unificar criteris d’actuació 
amb l’Ajuntament.•

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9:30 - 10:30 PILATES PILATES IOGA KUNDALINI

10:30 - 11:30 TAI TXI    TXI KUNG

10:45 - 12:00 HATHA IOGA

11:00 - 12:00 TAI TXI    TXI KUNG

13:00 - 14:00 TONIFICACIÓ CORPORAL TONIFICACIÓ CORPORAL

15:15 - 16:30 PILATES PILATES HATHA IOGA

17:15 - 18:30 IOGA KUNDALINI IOGA KUNDALINI

17:30 - 18:30 DANSA NENS DANSA NENS

17:45 - 19:00 DANSA VENTRE

18:45 - 20:00 PILATES HATHA IOGA PILATES PILATES

19:00 - 20:15 BOLLYWOOD

20:15 - 21:30 DANSA VENTRE IOGA KUNDALINI TAI TXI IOGA KUNDALINI TAI TXI

21:30 - 22:30 MEDITACIÓ

C/ Cantó de la Vila Nº 1 ALTAFULLA, (Tarragona) Telf. 977 65 15 49 info@alnatur.es www.alnatur.es

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....

CENTRE DE TERÀPIES NATURALS I DIETÈTICA

ACTIVITATS

Hatha Ioga, 
Kundalini Ioga, 
Ioga Nens, 
Tai Txí,
Txi Kung Lou Han, 
Bollywood, 
Pilates, 
Tonificació Corporal, 
Dansa del Ventre, 
Dansa Nens, 
Meditació.

CURS D’INTRODUCCIÓ A LA GEOBIOLOGIA
Data: 13 – 03 - 2010-02-01   Imparteix : Oscar Paúls
Enginyer forestal Soci de GEA (Associació d’Estudis Geobiològics) (Places limitades)

CONSTEL.LACIONS FAMILIARS Conduït per Amneris Pucci  Abril 2010

Els nous agents que s’han incorporat
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CONTE 2009
Un viatge al desert

A l’any 2987 un grup d’exploradors va anar a fer una exploració 
molt important al desert. Un d’ells era un home que es deia 
Joan Desert. L’exploració anava molt bé, fins que van arribar 
a un temple antic, molt antic. Allà una tempesta de sorra va 
atrapar a tot l’equip dins el temple. I a cap dels de l’equip se’ls 
va tornar a veure mai més. A l’any 2999 el fill de Joan Desert, 
Sergi Desert va decidir anar a buscar el seu pare. Es preparà 
un equipatge lleuger: una bossa petita, molta aigua, un mapa 
i moltes altres coses. També cridà dos amics seus, que els seus 
pares també es van quedar atrapats. El seus noms eren Oriol 
Roca i Sílvia Sorra. Ells tres es feien dir equip SOS. així que, 
tots tres se’n van anar cap al desert per a salvar els seus pares. 
Van agafar un avió i a l’avió s’ho van passar d’allò més bé, van 
escoltar música, van jugar a videojocs, etc... A en Sergi li agra-
dava el karate , jugar a bàsquet, el ioga... i coses així. Quan van 
arribar al desert els van rebre tres animals: un ocell indi, un 
escorpí i un camell. El Sergi es va quedar l’ocell, l’Oriol l’escorpí 
i la Sílvia el camell. Una nit els tres animals van començar a 
parlar dient: —Els hem de portar el temple del Sol, va di l’ocell. 
—Abans de l’eclipsi, va dir l’escorpí. —Així trobaran els seus 
talents interiors, va dir el camell. Els nens ho van sentir tot, 
llavors en aquell moment van dir: - Cap on és el temple el Sol?, 
va preguntar en Sergi. —Cap a l’est, va respondre l’ocell. —Per 
què hi hem d’anar?, va preguntar l’Oriol. —Per complir la pro-
fecia dels dos temples, va respondre l’escorpí. —I de què tracta 
aquesta profecia?, va preguntar la Sílvia. —La profecia diu que 
cada mil anys, trens nens de dotze anys vindran al desert per 
salvar els seus pares, que estan atrapats al temple de la Lluna. 
Però per arribar-hi han de tenir els tres símbols sagrats. I amb 
l’ajuda dels símbols sagrats, i les bèsties sagrades derrotaran 
la foscor. Va dir el camell. Un falcó els va sentir dir això i se’n 

va anar cap a l’oest. Al matí següent se’n van anar cap a l’est. 
Després de caminar durant dotze hores, descansant-ne només 
tres per menjar, van trobar el temple del Sol. Allà dins hi havia 
quatre sales, una comuna i tres molt grans on es podrien 
entrenar, cadascú en una sala diferent. Van tardar mols dies en 
entrenar-se. Però després de dues setmanes ja estaven a punt. 
Llavors quan es van trobar a la sala comuna tres símbols, un 
fet de robí, un altre fet d’àmbar i un altre fet de safir, se’ls van 
aparèixer. En Sergi, li va tocar robí, símbol del valor. A l’Oriol, 
l’àmbar símbol de la intel·ligència. I la Sílvia el safir, símbol de 
l’esperança. Van acostar els símbols als animals i els animals van 
canviar de forma i es van fer més forts. Llavors van fer cap al 
temple de la Lluna. Abans d’entrar al temple de la Lluna, es van 
trobar uns altres tres nois que també tenien símbols de la por, 
l’agressivitat i la traïció, i tres animals. S’hi van enfrontar, i hi va 
haver una lluita apassionant, però finalment van guanyar. Des-
prés van entrar al temple, i a l’entrar, van descobrir que estava 
ple de trampes i que era un laberint! Van decidir separar-se 
per a cobrir més terreny. Cadascú d’ells per a trobar al seu pare 
havia de superar una prova. La del Sergi era fer un milió de 
tocs amb la pilota. LA del Oriol era fer un problema matemàtic 
en egipci, i la de la Sílvia era anotar, amb un clau de karate, 
una cistella de bàsquet a dos metres d’alçada. Van superar la 
proba, i en retrobar-se, tots tres anaven amb els seus pares. 
Però de sobte es van apagar els llums. Quan es van tornar a 
encendre un monstre esgarrifós, fosc i gegantí va aparèixer, i 
en aquell moment els símbols es van ajuntar, i al mateix temps 
els animals. Es van combinar en un animal molt bonic que va 
acabar amb el monstre fosc. Quan la història s’anava a acabar 
es va sentir: —Ring, ring... aixeca’t Sergi.

Marc Bo - 6è A - CEIP La Portalada

¿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 len-
gua, ya que este músculo es el primer foco 
de acumulación de bacterias por la descom-
posición de alimentos al mantener la sucie-
dad 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 infec-
ciones periodontales y la pérdida de piezas 
dentales. 

Dra. Marta P. Castellani
Nº Col. 4526

Mn. Miquel Amorós 12 - Altafulla      Tel. 977 65 14 33

www.castellaniclinic.com

Luzymar, 7F, 43893 Altafulla (Tarragona)
Tel: 977-652.662 - 649-322.832

www.blauverdevents.com  info@blauverdevents.com

Organització d’esdeveniments
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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

**

lleveig, 3 - telf. 678 415 230 • 43893 ALTAFULLA

de la mar a la cuina

“Un pescador 
que cuina autèntic 
arròs mariner”

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 €
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“Ens hem d’obrir a altres activitats per ampliar 
la base social”

El Centre d’Estudis d’Altafulla es va començar a gestar el 1975 a través d’un grup de recerca adherit 
a l’Institut Ramon Berenguer IV de Tarragona. No va ser fins el 1977 que es constituïa oficialment. El 
Centre d’Estudis va néixer per promoure l’estudi de la història, la geografia, la cultura i el folklore de 
la vila. El seu àmbit d’actuació s’ha ampliat ara als municipis del Baix Gaià i als nuclis de Virgili, Arde-

nya, Clarà, Tamarit i Ferran. Té uns 360 socis i manté intercanvis amb 30 centres d’estudis d’arreu. 
Disposa d’una biblioteca amb més de 3.000 títols i un dels reptes que es planteja el centre és penjar-
los a la web de l’entitat. En aquesta edició, coneixerem al seu president Josep Magrinyà, nomenat 

des de l’any passat.

8 Quantes publicacions han fet?
 Com és sabut, nosaltres presentem pels voltants de Sant 
Jordi els Estudis Altafullencs, que corresponen al recull anual 
dels articles i publicacions del centre. Ja en portem 33. A 
banda d’això, també dediquem un apartat als monogràfics 
on hi tenim títols destacats com ara Altafulla. Abans i ara, La 
petita història d’Altafulla, Històries de les Bruixes, Altafulla. 
Imatges i records, Altafulla. De portes en fora... i així fins 
a setze. També disposem de la col·lecció L’Oliverot que, 
precisament fa pocs mesos, presentàvem la darrera entrega 
amb el llibre La Granja Avícola Voramar d’Altafulla. A més, 
cada any publiquem la Nadala, un recull sobre dades histò-
riques, i enguany hem publicat un calendari amb fotografies 
d’Altafulla de Josep Borrell Garcia Pons. Ara, ens estem plan-
tejant recuperar la revista trimestral La Tartana, que es va 
crear el 1979 i es va deixar de publicar el 1985. El que la feia 
singular de la resta era el fet de ser més propera al públic més 
ampli. Es plantejava com un recull anecdotari de l’actualitat.

8 A banda de recuperar la Tartana, quins reptes més 
es planteja el centre?
 El llistó està molt alt. El fet de donar-li continuïtat ja és un 
repte tenint en compte que els qui ens hi dediquem ho fem 
de forma altruista. És una tasca important i difícil que està 

sempre vinculada al temps, a la cultura i a la feina voluntària, 
i això de per sí, ja és un repte. És difícil plantejar reptes perquè 
els que m’han precedit en aquests darrers 35 anys han dut a 
terme una feina excel·lent. El Joan Vives, el meu predecessor, 
va fer una tasca exemplar. Més enllà d’això, el que sí ens 
plantegem realment és ampliar la nostra base social. Però no 
ens enganyem, per aconseguir-ho hem d’oferir al públic algun 
producte que ens faci més atractius. Ens hem d’obrir a altres 
activitats.
8 I això com s’aconsegueix?
 Doncs oferint el que no hem ofert fins ara. Es tracta 
d’imaginació. Per exemple, hem d’oferir quelcom perquè el 
públic jove ens trobi atractius, és a dir, hem de ser capaços 
de crear un espai on els joves també hi puguin dir la seva. 
D’altra banda, molts ens han criticat perquè hem dedicat 
bona part de la nostra vida a publicar títols d’història. No 
ens hem penedit, però cal que ens obrim a altres camps com 
ara la geografia, la ciència... Enguany no ho aconseguirem. 
És qüestió d’anys, però no ens hem d’adormir. 

8 Entenc doncs que aquest 2010 servirà per engegar 
altres activitats...
 Sí. A banda del treball intern del Centre, que és el que 
no es veu i que correspon a l’intercanvi de publicacions amb 
altres centres d’estudis i la correcció dels treballs que es publi-
caran, existeix el treball extern. Nosaltres organitzem dife-
rents activitats i sortides com ara excursions, visites... Un dels 
reptes que ens plantegem enguany és recuperar el cicle de 
conferències. Seria una activitat més per donar-nos a conèixer 
i per captar nous socis.

“El Joan Vives va fer una tasca 
exemplar”

“Ens estem plantejant recuperar la 
revista La Tartana”

Centre d’Estudis d’Altafulla

Edifici de les antigues escoles Teresa Manero, 
carrer de les Escoles, 10. Apartat de Correus núm. 19.

Atenció al públic: 
tots els dimarts i dimecres de 18 a 20 h.

Telèfon 977 65 09 12
cestudis@tinet.org

www.cestudisaltafulla.cat

Josep Magrinyà, president del Centre d’Estudis
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El Centre d’Interpretació Turística de la Tàrraco Romana 
s’estrenarà el 2011

El Pla de Competitivitat de la Tàrraco Romana estrenarà 
també el nou Centre d’Interpretació Turística la temporada 
vinent, el 2011. Les obres de rehabilitació de l’edifici del 
Banc d’Espanya, a la rambla Nova de Tarragona, comença-
ran enguany per disposar d’aquest espai sense el qual no 
tindria sentit l’execució del pla de competitivitat turística de 
Tàrraco. El president del consorci que agrupa els municipis 
amb monuments declarats patrimoni de la humanitat per 
la Unesco (Tarragona, Altafulla, Constantí i Roda de Barà, a 
més del Consell Comarcal del Tarragonès), Sergi de los Ríos, 
va avançar que entre les prioritats del pla figura la unificació 
de la senyalització dels catorze monuments sota una mateixa 
marca. Aquesta esdevindrà una de les principals accions del 
pla, que s’executarà entre els anys 2010 i 2013 i s’hi destinaran 
4,2 milions d’euros per fomentar el valor turístic de Tàrraco 
i consolidar els municipis del conjunt arqueològic com una 
destinació de turisme urbà i cultural, tal com ha defensat 
sempre el regidor de Turisme, Alejandro Francino, que ocupa 
la vicepresidència del consorci.

Baix Gaià, visites guiades i jornades gastronòmiques
D’altra banda, l’Àrea de Turisme d’Altafulla també va ser 
present a Fitur a través del conveni còrner que s’ha signat un 
any més amb la Diputació de Tarragona sota el paraigües de 

la marca Costa Daurada amb l’objectiu de promoure de forma 
conjunta el territori. Altafulla Ràdio i Ona La Torre van oferir 
també un programa especial de la mostra des del Palau Joan 
Carles I de Madrid. Altafulla hi va presentar les visites guiades 
com a producte que “està funcionant molt bé”, segons Fran-
cino, i l’aposta per la Ruta dels Castells, la Ronda Verda i la 
Guia Gastronòmica que es va presentar oficialment dins la fira 
sota l’Agrupació de Municipis del Baix Gaià de la qual Altafulla 
sosté la presidència. L’Àrea de Turisme està treballant perquè 
a mitjans d’abril s’iniciïn les primeres jornades gastronòmiques 
d’Altafulla amb la participació dels restaurants del municipi.•

Arturo Palavecino, nou cap de colla dels Castellers d’Altafulla

El passat 16 de gener els Castellers d’Altafulla van celebrar l’Assemblea Anual Ordinària per 
donar per acabada la temporada 2009. Recordem que aquesta ha estat una de les millors tem-
porades en la història dels Castellers d’Altafulla, ja que s’han descarregat un total de sis castells 
de set. L’assemblea va servir al mateix temps com a punt de partida de la temporada 2010. 
Durant l’Assemblea es va escollir un nou Cap de Colla, que a partir d’ara serà l’Arturo Palaveci-
no, acompanyat a la Junta Tècnica, per Manuel García (Manolo), Sílvia Mauri,  Juli Nomdedeu, 
Jordi Cerón i Eduardo Fisermann.  Per la seva banda, la Junta Administrativa també va ser 
considerablement renovada: continua com a President en Jordi Ribé, i disposa de la següent 
distribució de càrrecs: Esteban Giralde, Vicepresident; Jordi Cerón, Tresorer; Eva Blanch i Ana 
Venteo, Administració; Àlex Cañas, Relacions Públiques; Juli Nomdedeu, Web; Albert Asencio, 
Patrimoni, i Úrsula Mimbrero, Local. Els assajos començaran el 26 de febrer a les nou de la nit 
a la Pallissa dels Castellers.•

Millores a la biblioteca i instal·lació de “wifi” a 
diferents centres 

La Biblioteca d’Altafulla ha rebut un total de 1.168 llibres 
del Sistema de Lectura Pública de Catalunya que s’afegiran 
a la seva hemeroteca. Justament per això, la biblioteca ha 
restat tancada al públic uns dies perquè la seva responsable, 
Helena Cobos, catalogués el catàleg, entre d’altres millores 
en el servei. La subvenció per part de la Generalitat ha estat 
de 15.300 . D’altra banda, segons ha informat el regidor de 
Cultura, Fonxo Blanch, s’ha destinat una partida de 5.000 
 per a nodrir l’espai de l’equipament amb dos prestatges 
mòbils; tres bucs, un expositor i un sofà, a l’espai infantil, dos 
ordinadors i un portàtil. D’altra banda, un odinador i un pro-
jector han estat reposats al PIJ després de patir un robatori. 
Cal destacar la participació regular de 24 alumnes al Club 
de Lectura de la Biblioteca. També està previst en les pro-
peres setmanes la instal·lació d’una xarxa wifi entre l’Escola 
d’Adults, el Centre Obert, el PIJ i la Biblioteca Municipal.

Obren l’Oficina d’Ocupació 

L’Oficina Municipal d’Ocupació ja és una realitat. El despatx 
ha obert les portes amb la voluntat d’esdevenir una eina 
més en el desenvolupament i la promoció de l’economia i el 
turisme a la vila. L’Oficina, situada a l’Avinguda Marquès de 
Tamarit número 16 -a l’Oficina de Turisme- funcionarà com 
a nexe d’unió entre els vilatans i vilatanes i la Xarxa d’Ofici-
nes d’Ocupació d’arreu de la demarcació amb el suport del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Els principals serveis 
que ofereix són l’orientació laboral, la recerca de feina, la 
formació a nivell de currículum, i l’assessorament laboral. 
La iniciativa ha estat possible gràcies a un conveni signat 
entre l’Ajuntament d’Altafulla i el Consell Comarcal del 
Tarragonès. L’horari d’atenció al públic és durant tots els 
matins de dilluns a divendres. La persona encarregada és 
Hossain Mechaal.

Breus
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El CEIP El Roquissar d’Altafulla va obrir el passat 28 de gener 
les seves portes a les mares i els pares del municipi per tal de 
donar a conèixer les seves instal·lacions i els serveis i les acti-
vitats que ofereix el centre. Una visita que es va dividir en dos 
torns, un pel matí i un altre, per la tarda, i que va comptar 
amb més d’una seixantena de persones al llarg de la jornada. 
La visita va consistir en el visionat d’un petit audiovisual de les 
activitats i les dependències del centre; així com d’un recorre-
gut per les instal·lacions, de la mà de la directora de l’escola, 
Àngels Ejerique. Per la seva banda, els veïns Elvira Boronat 
i Francesc Simó són alguns dels pares que es van apropar 
fins al Roquissar per conèixer el futur centre dels seus fills. 
Les noves instal·lacions, el tracte i l’atenció més propers, i el 
pas generacional en l’educació a la vila van ser els trets més 
destacats. La directora va fer també un balanç molt positiu 
d’aquests primers anys de posada en marxa, i s’ha mostrat 
satisfeta pel bon funcionament del centre, que compta ja 
amb 150 alumnes. 
 De cara al nou curs, hi ha prevista la publicació de 25 places 
a P3 (dues reservades per a Educació Especial); quatre a P4; set 
a 1r; vuit places més a 3r i 4t, i cinc, a 5è i 6è. El període de 
presentació de sol·licituds s’allargarà fins el 16 de febrer. El dia 
24 de febrer es faran públiques les llistes provisionals segons el 
barem; posteriorment, es durà a terme el procés de reclamaci-
ons; i el 4 de març es faran públics els llistats definitius. Del 7 
a l’11 de juny s’obrirà el període de matriculació. La sol·licitud 
cal omplir-la segons preferència, i presentar-la a un sol centre 
educatiu. Els principals elements que es tenen en compte a 
l’hora d’atorgar els punts són el domicili, la família nombrosa, 
i, com a novetat d’aquest any, la família monoparental.

 A més de les dependències dedicades a la docència prò-
piament dita, el centre disposa també d’una aula específica 
d’anglès, una d’informàtica; i està prevista també una futura 
aula de ciències gràcies a l’aportació econòmica del programa 
“Tu ajudes” de Caixa Tarragona. Enguany, el centre tornarà 
a adherir-se al programa, amb la col·laboració de l’Associació 
de Mares i Pares (AMPA), per tal de dur a terme el condicio-
nament de la biblioteca. D’altra banda, l’AMPA ha impulsat, 
juntament amb el Consell d’Esports de Catalunya, el Pla Cata-
là d’Esport a l’Escola. La jornada de portes obertes va coincidir 
també amb el “Dia de la Pau”. D’altra banda, el CEIP La Por-
talada també va organitzar el passat 29 de gener una jornada 
de portes obertes per als pares i les mares.•

El Roquissar disposarà d’una cinquantena més de places per al curs 
vinent

Exposició “Electricitat i magnetisme” a la Portalada
El CEIP La Portalada també va obrir les seves por-
tes el passat 29 de gener a les mares i els pares 
que volien conèixer el futur centre dels seus fills 
i filles per al curs vinent. Una escola que compta 
amb una major trajectòria i tradició a la vila, 
i que l’any vinent tornarà a acollir a una nova 
generació. I mentre uns estan a punt d’iniciar la 
seva vida educativa, altres gaudeixen al màxim 
els últims moments de la seva etapa a l’Educació 
Primària. Els alumnes de 6è A i 6è B del CEIP La 
Portalada han elaborat un taller, de la mà del 
professor Vicenç Medina, dins de l’assignatura 
de Coneixement del Medi. Sota el títol “Electricitat i magnetisme”, gairebé una quarantena d’alumnes han construït un circuit 
elèctric partint d’una pila simple com a element generador d’energia per tal de buscar-li una aplicació pràctica en el camp de 
l’electricitat i el magnetisme. L’esforç, la voluntat, i l’originalitat han estat els ingredients que han acabat de guarnir diferents 
projectes de tot tipus, entre els quals els fars, les cases, i els molins han estat els grans protagonistes. Una experiència molt posi-
tiva que ja fa uns anys que es duu a terme al centre, i que, a més d’aportar els coneixements sobre la temàtica, contribueix en el 
desenvolupament pràctic dels nens i nenes, i en el foment del treball amb la família.•
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Els PIJ’s del Baix Gaià col·laboraran amb les activitats dels de Cambrils, 
Salou i Vila-seca

Set municipis del Tarragonès i del Baix Camp inicien una col-
laboració en vàries activitats, a través del seus respectius pro-
grames d’activitats juvenils: El Carretera i Manta, programa 
organitzat conjuntament per Cambrils, Salou i Vila-seca, i el 
nou programa mancomunat dels municipis de Torredembarra, 
Creixell, Roda de Barà i Altafulla, (Zona TRAC), el Propera Para-
da. La intenció és molt clara: afavorir la interacció entre els joves 
dels diferents municipis. Aquestes col·laboracions es centren en 
tres activitats: La sortida a la neu a Vallnord, del 19 al 21 de 
febrer, el viatge a Donosti, el tercer cap de setmana de maig, i la 
sortida a Madrid-Warner Bros, del 8 al 12 d’octubre. La presen-
tació de la col·laboració es durà a terme el proper 18 de febrer 
a les onze del matí al Col·legi de Periodistes a Tarragona.

Organitzen una esquiada jove pel febrer
Amb l’arribada de l’any nou, els Punts d’Informació Juvenil (PIJ) 
de Torredembarra, Roda de Barà, Altafulla i Creixell han tornat 
a agafar embranzida. Després del Curs de Monitor de Lleure 
Infantil i Juvenil dut a terme durant el Nadal, els PIJ’s han pre-
parat una nova activitat coincidint amb la temporada d’hivern. 
Del 19 al 21 de febrer, el projecte Propera Parada viatjarà fins 
a Pal-Arinsal, on es durà a terme una esquiada jove. El preu de 
l’activitat és de 100 euros. Per a més informació i inscripcions, 
les persones interessades poden adreçar-se al PIJ de qualsevol 
dels municipis que formen part de la iniciativa.•

El Centre Obert millora les 
seves instal·lacions

El Centre Obert d’Altafulla, que s’ubica a les antigues 
escoles Teresa Manero, ha renovat les seves instal·lacions. 
Les obres han consistit en la instal·lació de parquet, mobi-
liari nou i la renovació dels equipaments informàtics. 
El cost total de l’actuació s’ha elevat fins als 4.500 €. El 
regidor de Benestar Social, Joan Albert Spuch, ha ressal-
tat principalment “l’esforç que ha esmerçat la tècnica del 
Centre Obert en la coordinació del projecte”. En l’actuali-
tat, el Centre Obert acull un total de 20 alumnes, repartits 
en dos grups, i tal com va precisar el regidor, “hi ha una 
llarga llista d’espera”. El centre centra les seves activitats 
en el reforç escolar i en l’aprenentatge dels valors socials. 
A més, organitza activitats i sortides conjuntes amb el 
Punt d’Informació Juvenil. Va adreçat a joves d’entre 8 i 
16 anys, i està obert totes les tardes. •
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Sempre correrem junts

Aquest és el meu desig, el que a mi m’agradaria, que sempre 
ens puguem trobar i córrer junts, encara que passin els anys. Per 
a l’observador llunyà, per a qui no fos d’Altafulla ni conegués 
a cap de nosaltres, no deixaríem de ser un grupet més de gent. 
Més o menys “cool”, més o menys simpàtic o nombrós... Però a 
mi, aquesta foto no em deixa indiferent. És el meu equip, són 
els meus amics. Som un equip, captat en un moment senzill 
però únic. Aquí, en aquestes escales de l’Església de Sant Pere, 
al Serrallo (Tarragona), com cada any, des de fa uns quants, 
estem reunits molts, malauradament no tots, en el darrer dia 
de l’any, per córrer, per acabar l’any de la manera que volem 
que continuï el següent. Volem, entre d’altres moltes coses, 
trobar-nos i parlar, i divertir-nos, i estar cada vegada més units. 
També volem córrer cada vegada millor i més depressa, alguns 
amb més entossudiment i dedicació que d’altres. Penso que, 
ho aconseguim o no, ens quedarà el més important, la molt 
bona companyia i el simple fet de practicar un gran esport. 
És la tarda de la cursa de Sant Silvestre, una competició que 
s’ha arrelat amb força, amb més de 1.000 participants, que, el 
31 de desembre, faci el temps que faci, amb la panxa més o 
menys plena d’escudella i carn d’olla, sortim a triturar l’asfalt. 
Els Atletes no ho varem fer gens malament, amb 4 companys 
entre els 50 primers. La llàstima és, com deia abans, que no hi 
fóssim tots, però ja se sap, en aquests dies és difícil. Amb el nou 
any, continua el gran paper que estan fent les noies aquesta 
temporada. Al Quart de Marató de Reus, del dia 17 de gener, la Maria J. Carabante i l’Anna M. Yuste van guanyar en les seves 
respectives categories. Sort que encara ens queda cava per a poder celebrar èxits com aquest i el fet de seguir sent el que som, 
un equip, el nostre equip. I també el vostre.•

DAVID VELASCO

Atletes d’Altafulla

El Club de Dòmino Altafulla - La Torreta lidera la Lliga de Tarragona

No podia començar millor la tempo-
rada pel Club de Dòmino Altafulla 
- La Torreta. L’equip altafullenc lidera 
la lliga provincial de Tarragona amb 
un total de 26.220 punts després 
d’haver disputat –abans de tancar-
se aquesta edició- nou encontres, 
haver-ne guanyat set i perdut dos i 
haver aconseguit guanyar un total 
de 53 partides. El segon classificat, 
el Club de Dòmino Bellmar, té un 
total de 24.536 punts i ha guanyat 
set encontres també i un total de 46 
partides guanyades, set menys que 
els altafullencs. El conjunt d’Altafulla, 
capitanejat per Fernando Camacho, 
ha guanyat cinc vegades el campio-
nat provincial de dòmino i ha partici-
pat també cinc cops en el campionat 
d’Espanya.•

Equip del CD Altafulla - La Torreta. / J.M. Giménez 

Abans de la cursa a les escales de l’església del Serrallo
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La Penya Ciclista continua d’aniversari... concurs de fotografia

Amb una nodrida assistència, el passat 9 de gener varem presentar la segona part 
dels actes de celebració del 25è aniversari a la sala de plens municipal. Hi haurà tot 
un seguit d’actes mensuals que romandran exposats als cartells que es distribuiran 
pel poble. El diumenge següent varem engegar la pedalada anual, tot anant a 
Bonastre, fent allí l’esmorzar de germanor. Tot plegat érem més de 40 ciclistes els 
que malgrat el fred ens posarem l’uniforme i tant per muntanya com per carretera 
arribarem al destí “gastronòmic”. Això és només l’inici, continuarà... D’altra banda, 
la Penya Ciclista ha organitzat un concurs de fotografia on podrà participar-hi el 
públic en general. El tema de la fotografia ha de ser estrictament qualsevol acti-
vitat que s’hagi desenvolupat durant aquesta temporada 2010 de la Penya Ciclista 
d’Altafulla. La foto s’ha de presentar en color, en format lliure muntades sobre una 
cartolina semirígida de 20x30 cm. Cada concursant podrà presentar fins a deu foto-
grafies i s’han d’enviar abans del 30 d’octubre d’enguany a l’Oficina de Correus, a 
l’apartat 55 d’Altafulla (43893). El veredicte es farà públic coincidint amb la festa 
major de Sant Martí (11 de novembre). Els tres primers premiats s’emportaran un 
passi de temporada per a Port Aventura 2011, dotze entrades per als cinemes les 
Bruixes d’Altafulla i una cistella de Nadal.•

DINO ALBALADEJO

President Penya Ciclista

El pavelló torna a obrir-se a ple rendiment

El pavelló poliesportiu d’Altafulla va tornar a obrir les seves portes a principis de gener després d’haver-se tancat tres setma-
nes a causa de la falta de personal. L’equipament municipal ha recuperat els serveis complets, ja sigui en consergeria com en 
classes amb monitoratge al gimnàs, i que està obert cada dia de dilluns a dissabte. De fet, el pavelló compta ara amb dues 
persones, una que s’encarrega de la consergeria i manteniment de les instal·lacions, i una altra, de la gestió del gimnàs i les 
classes dirigides. El regidor d’Esports, Manel Ciércoles, va informat també que, com a compensació per als abonats del gimnàs 
que van pagar la mensualitat de desembre i van quedar tres setmanes sense servei, el consistori va decidir que la quota del 
mes gener els seria gratuïta.

Breus
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Gené s’amaga darrera una cortina de fum del pavelló  
FRANCESC FARRÉ # ALTERNATIVA ALTAFULLA

La polèmica sobre la gestió del pavelló polies-
portiu que Alternativa ha portat a la Fiscalia vol 
ser tapat amb una cortina de fum aprofitant 
una paraula per desviar l’atenció. No acostu-
mem a respondre les difamacions que sovint 
exposen altres persones sobre nosaltres, però 
en l’article titulat “les mentides d’Alternativa” 
hem de dir que l’actual alcalde vol defugir les 
crítiques per la denuncia judicial amb una altra 
cosa que no és certa. Si bé no va ser correcta 
l’ús de la paraula “desviació del 55% del pres-
supost del pavelló” ja que hauríem d’haver dit 
“sobrecost” per la diferencia entre el previst 
inicialment i el cost real final, cal afirmar que 
el preu de 3,2 milions o 3,3 milions d’euros del 

cost final del pavelló el vam escoltar per part 
de l’ajuntament en l’acte d’inauguració del 
pavelló tal com ho recullen els periodistes que 
ho van publicar el 10 de novembre de 2008 i 
d’una manera més clara i amb un cost encara 
més elevat per part del propi regidor d’hisen-
da el mateix dia en els seus escrits. A demés 
fins que Alternativa no ho va mencionar, la 
intervenció del consistori no va fer les xifres 
definitives de quin cost havia tingut el pavelló 
en el pressupost municipal. Per tant no pot exi-
gir rectificacions qui no ha rectificat mai i que 
s’amaga en xifres confuses, donades pel propi 
equip de govern i fent-les servir com la tàctica 
del calamar per tapar vergonyes. Enlloc de tot 

això s’haurien de preocupar en respondre a les 
preguntes que fa mesos vam fer i que en no 
tenir resposta les vam portar a la fiscalia. Com 
s’ha pogut gestionar una instal·lació municipal 
sense cap tipus de contracte? Com és que es va 
incomplir, amb el beneplàcit del propi alcalde, 
el mandat d’una comissió municipal? Com és 
que es van comprar aparells pel gimnàs sense 
cap tipus de control i anunciant-ho com una 
inversió i ara resulta que s’ha de negociar per 
adquirir-los? A totes aquestes preguntes l’alcal-
de en el ple del 30 d’octubre va respondre que 
no hi havia res de res i textualment va dir que 
“més clar no podia ser”.•••

Opinió

IDEAL propuso, y ahora, dispone
IDEAL

Que, no habiendo recibido ningún apoyo por 
parte de Partidos políticos, Asociaciones, Par-
ticipación ciudadana y ciudadanos en general, 
que se sientan afectados por la valoración 
catastral. Y teniendo en cuenta las explica-

ciones y posibles soluciones aportadas por el 
Gobierno de coalición municipal, atendiendo 
asimismo a que nuestra posición ha estado 
siempre al lado de la mayoría silenciosa (y en 
este caso el silencio ha imperado). Este partido 

decide desconvocar la citada manifestación 
pero no por ello dejara de estar al lado de 
todas aquellas reivindicaciones que sean jus-
tas.•••

Una petita oportunitat, per resoldre un gran problema.
I, un agraïment col·lectiu

JOSEP MARIA GENÉ I TORRELL # PSC

El passat 29 de gener, l’Ajuntament d’Altafulla, 
va debatre una moció dels grups de l’oposició, 
ERC, AUPA Altafulla i ABG. La moció llarga i 
extensa, versava sobre el problema de l’IBI. No 
representava res que ja no s’hagués tractat al 
Ple. Ni per part de les diferents oposicions que 
s’han conformat al llarg d’aquesta legislatura, 
ni dels governs que han anat transcorrent. La 
diferència radica, en la capacitat que ha tin-
gut tant el govern com l’oposició, d’atansar 

posicions i arribar a un document consensuat. 
I tot això en viu i en directe. En un debat bàsi-
cament correcte, encara que no absent de cert 
apassionament. Tres comentaris a fer: 1r. És 
molt important que ningú tingui el sentiment 
de desfeta, no ha guanyat ningú, no ha perdut 
ningú. 2n. Les discussions entre nosaltres i, al sí 
de la comissió que es va resoldre crear, seran 
intenses. 3r. Al nostre oponent, el Cadastre, no 
el podrem vèncer, per tant l’hem de convèn-

cer. Aquest cap de setmana a Altafulla s’han 
celebrat una sèrie d’actes participatius per tal 
de mostrar la nostra solidaritat amb el poble 
de la república d’Haití. I recaptar diners. A la 
crida de l’Ajuntament i van acudir moltes de 
les entitats del poble, a més a més de ciutadans 
a títol personal. A tots ells i els ciutadans que 
varen participar, el nostre més sincer agraïment. 
Tant aviat com es comptabilitzi el recaptat us ho 
farem saber.•••

Benvolguts Reis Mags
EVA MARTÍNEZ # AUPA 

El poble d’Altafulla us va fer una carta, on 
més de mil persones demanaven un mateix 
regal. Un regal amb un significat especial, que 
només requeria voluntat, comprensió i justícia, 
un IBI just per Altafulla. Però la realitat ha 
estat una altra, les vostres prioritats són molt 
diferents de les que té el poble. Per què ens 
porteu allò que no demanem enlloc del que 
necessitem? Ens heu portat carbó, i haurem de 
seguir pagant uns impostos injustos, almenys 
en aquest any 2010. On és el vostre poder i la 
vostra màgia? A cas la crisi us ha tapat els ulls, 
majestats? Gairebé tres anys de legislatura i no 

heu tingut prou llum ni coherència per fer un 
pas endavant i arreglar els efectes negatius de 
les valoracions cadastrals aplicades al municipi. 
Tot això ha creat un greu malestar en el nostre 
poble, nombroses manifestacions i accions per 
part dels vilatans, del consell de participació, 
de l’associació dels afectats per l’IBI, i dels tres 
grups a l’oposició. A la fi, en aquest ple del 29 
de gener, s’arriba a un acord, govern i oposició, 
i s’aprova la moció presentada de nou pels tres 
grups a l’oposició, on s’insta a la Gerència de 
Cadastre a iniciar els treballs preliminars perquè 
es pugui iniciar un nou procediment de valo-

ració col·lectiva de caràcter general pel 2012 i 
assolir per part de l’Ajuntament la voluntat de 
rebaixar el coeficient de l’IBI per l’any 2011 en 
un 0,80%. Serà la primera vegada en aquesta 
legislatura que es trasllada una queixa formal i 
s’enregistra l’entrada davant de la Gerència, el 
que significa un pas en ferm. Ara és el moment 
de lluitar tots plegats, aquí no hi ha guanyadors 
ni perdedors, tots junts podem canviar les coses. 
Potser els reis Mags seran més generosos el 
proper any i elaboraran un pressupost just per 
Altafulla.  •••

Demagògia
JOAN ALBERT SPUCH # CIU

Des de CiU, mai no hem estat en contra de 
la revisió del cadastre ni de baixar l’IBI. Preci-
sament, al costat de Conxita Navarro i Josep 
Maria Pérez, vam ser els primers i els únics 
del govern, en aconseguir el compromís per 
part del Sr. Alcalde per posar en marxa una 
taula dins l’Ajuntament en el qual els veïns 
d’Altafulla, poguessin aportar la documenta-
ció necessària perquè a l’hora d’una revisió 
parcial o total del cadastre, estigués en el 

nostre poder i així guanyar temps per actuar. 
Aquest compromís es va pactar en una Junta 
de Govern i no sabem per què no s’ha dut a 
terme. Potser ho hem de fer públicament, a 
través d’instàncies urgents, com fa l’oposició i 
així aconseguir que se’ns faci cas o el que és 
el mateix, que se’ns tingui en compte. Veritat 
Sr. Alcalde i Sr. Fonxo? Els dentistes saben que 
quan es té una càries el millor és solucionar el 
problema com més aviat millor. També és cert 

que si estem segurs que la nostra actitud és la 
correcta, hem de mantenir-la. Defensant els 
arguments que exposem en les reunions i no 
canviant d’opinió d’un moment a un altre. Això 
d’assistir a les reunions no tots ho entenem 
igual, hi ha persones que diuen que és “una 
pèrdua de temps” i que per això no assisteixen. 
Veritat Sra. MMV? Torno amb vostè Sr. Alcalde, 
per dir-li que em dóna la impressió que no vol 
que continuï formant part del seu govern i que 



PLAÇA DEL POU • núm. 86 • febrer 2010

Cultura i festes: 75% del PEF 2009-10
FONXO BLANCH # PAU 

Fòrum

Opinió i Fòrum

Altafulla Decideix
L’ actual règim constitucional ofega les pos-
sibilitats econòmiques, socials i culturals del 
nostre país. Des de la resta de l’Estat, no es vol 
reconèixer la realitat plurinacional ni avançar 
cap al federalisme com, innocentment, molts 
varem pensar que així seria. Els vilatans de 
molts pobles de Catalunya ja han expressat 
la seva opinió sobre la independència de 
Catalunya. Altres ho faran el 28 de febrer o 
el 25 d’abril. Un grup de persones, de dife-
rents ideals polítics, volem donar al  poble 
d’Altafulla la possibilitat de participar en 
aquest tema cabdal pel futur del nostre país 
de cara a Europa. Per aquesta consulta i d’al-
tres que es puguin presentar més endavant, 
hem creat Altafulla Decideix. Volem, amb 
l’ajuda de tots els vilatans, engegar aquesta 

primera consulta popular que se’ns planteja 
sobre la Independència. Podeu adherir-vos a 
nosaltres a la nostra pàgina www.altafullade-
cideix.cat. També hi trobareu informació de 
tot el que s’està fent, per avançar en aquest 
projecte, dates de les properes assemblees, 
informació puntual sobre actes, debats o 
concerts de caire festiu, etc. Els que no dis-
posin d’ordinador, poden adherir-se a través 
d’uns petits fulls que anirem repartint, on, 
per una cara hi figura el nostre manifest i, 
per l’altra, la sol·licitud d’adhesió i que ens 
podeu entregar personalment els dies de les 
assemblees, o enviar-les per correu. Estem 
tenint trobades amb les entitats i empreses 
del poble per donar-nos a conèixer i demanar 
el seu suport, tant a nivell d’adhesió i afiliació, 

com econòmic, ja que, necessitem diners per 
portar a terme els actes de campanya, car-
tells, pancartes, concerts, etc. També podeu 
fer aportacions personals, individuals, i o 
anònimes al següent núm. de compte bancari 
2100-1133-7102-0010-6196 de la Caixa de 
Pensions o escriure’ns a coordinació@altafu-
lladecideix.org o a l’apartat de correus núm. 9 
d’Altafulla. Les properes assemblees seran els 
dies: 1, 15 i 27 de febrer, 1, 15 i 29 de març i 
12 i 24 d’abril a dos quarts de nou del vespre 
a la Biblioteca Municipal. El dia de la Consulta 
serà el 25 d’abril on esperem els vostres vots 
(inclosa la franja de joves dels 16 a 18 anys) 
tant si ens voleu dir sí, no, o votar en blanc. El 
dia 26 xerrarem del que hagi succeït.

ASSOCIACIÓ ALTAFULLA DECIDEIX

Altafulla és solidària
CONXITA NAVARRO # PARTIT POPULAR D’ALTAFULLA

Els pressupostos de les àrees de Cultura i Festes 
no han pujat, sinó que els de 2010 sí que són els 
fixats pel Pla Econòmic i Financer (PEF) mentre 
que els de 2009 van ser la meitat prevista per 
eixugar l’herència de 2007 (primera meitat 
amb govern amb majoria d’AUPA, segona 
meitat amb govern amb majoria d’ABG). Per 
tant el bienni 2009-10 hem disposat del 75% 
del pressupost mínim que ens corresponia. Cal 
qualificar-lo de mínim perquè el PEF, aprovat 
per un Ple de la tardor de 2008 significa la nos-
tra austeritat en la despesa i rigor en els ingres-
sos. Per força el mantenir la “suficient i digna 
oferta” de Cultura i Festes durant el 2009, 
suposa haver de pagar prou factures pendents 

amb els pressupostos de 2010. Les quantitats 
exactes seran detallades també des d’aquest 
òrgan de transparència, des del qual, en les 
deus etapes de Govern que he pogut assumir, 
(per cert sempre obligat a cogovernant amb 
sectors de dretes) sempre he exposat les dades 
essencials. He de recordar que 16 mil e. dels 
encara pendents, ja haurien estat pagats —i els 
proveïdors ja haurien cobrat!— sí 3 companys 
de Govern, trencant els criteris de funciona-
ment intern, no s’haguessin unit a l’oposició 
a una modificació de crèdit amb tot l’aval 
d’alcaldia, intervenció i d’aquest sotasignant 
en la condició de regidor d’hisenda. Des d’on 
he estat la veu del Govern al Ple argumentant 

les mesures imprescindibles més impopulars 
(brossa, IBI) que llegaran una herència d’Hi-
senda sostenible per a la futura legislatura. Per 
a coneixement dels retirats o nouvinguts a la 
política altafullenca que m’imaginen (amb cinc 
legislatures) diana fàcil,que m’acusen de mà 
foradada perquè el que voldrien és crucificar-
me. Faig meva l’expressió d’Albert Boronat de 
“portar el sant Crist”:d’unes quantes causes: la 
primera la de mantenir-nos com a motors cul-
turals del Baix Gaià. Ja he ressuscitat de morts 
polítiques el 1991, el 1995, el 2003 i el 2007. 
Hem queden tres vides de les set... pròpies dels 
gatots vells.•••

Con fecha 12 de enero, a las 21 horas y 53 minu-
tos según los sismógrafos, el corazón del Caribe, 
y con él el de todos nosotros, sufrió un shock 
que difícilmente se podrá olvidar. La intensidad 
del terremoto acaecido en Haití, con el epicen-
tro a tan solo 15 kms de su capital, Puerto Prin-
cipe, nos dejó a todos traumatizados. Altafulla, 
como no podía ser de otro modo, ha sabido 
sobreponerse a este impacto y en los días 30 y 
31 de enero se ha movilizado al completo, con 
aún mayor intensidad, para dar una respuesta, 

sencilla y humilde, pero muy solidaria al pueblo 
Haitiano. Quiero agradecer desde el consisto-
rio municipal esta reacción ciudadana, cívica, 
en la que se ha implicado toda la sociedad 
civil de Altafulla, Entidades Culturales, Depor-
tivas, Artistas individualmente, Comerciantes y 
Empresarios, y sobre todo, todos los ciudadanos 
anónimos que bien con sus aportaciones econó-
micas, bien con su aporte de trabajo y esfuerzo, 
han hecho posible este pequeño y a la vez enor-
me acto de Solidaridad.

Es tal la magnitud de la buena voluntad de los 
Altafullenses que hemos tenido que organizar 
más actos para los días 5 y 27 de este mes de 
febrero, pues ya no “cabían”. A modo infor-
mativo y a falta de cerrar el recuento definitivo 
con estos últimos actos del mes de febrero, 
confíamos en superar los 5000 € recaudados 
para el pueblo Haitiano. En nombre de todo el 
consistorio municipal, muchas gracias a todos 
por la lección de solidaridad y humanidad que 
hemos dado desde Altafulla.•••

Cineclub Altafulla LINK, una realitat consolidada
Fa vuit mesos que des del LINK vam posar en 
marxa la secció de Cineclub i ja podem fer un 
primer balanç del que ha estat aquesta idea 
pionera. Des del primer moment hem rebut 
el suport de la gent d’Altafulla, encoratjant-
nos avançar amb el projecte. Hem comptat 
amb una massiva assistència, d’Altafulla i dels 
pobles del voltant, en totes les projeccions. 
Hem posat a l’abast del Tarragonès un cine-
ma de qualitat i alternatiu, diferent al que 
acostumen a projectar les sales comercials. 
Hem establert vincles amb altres entitats 
que s’han interessat pel nostre projecte i 
han mostrat el seu interès per participar i 
difondre-ho. En definitiva, hem estat capaços 

de fer que el nostre projecte sigui atractiu i 
interessi. Els darrers mesos han estat intensos 
i ens hem atrevit a anar una mica més enllà. 
Així van col·laborar l’AMPA i el claustre de 
mestres del CEIP El Roquissar, per a una pro-
jecció de cinema en català a aquesta escola. 
Kirikú i les bèsties salvatges va ser del gust 
de tothom i va aconseguir el doble objectiu 
de promocionar el cinema en la nostra llen-
gua i apropar als més petits a un tipus de 
cinema on l’important és el missatge que es 
vol transmetre. Amb La Ola, l’objectiu va ser 
que els més joves es posessin en contacte amb 
el cinema de crítica social. Els adolescents, 
juntament amb el públic habitual al Cineclub, 

va dedicar un sentit aplaudiment a l’obra 
que acabaven de veure. El cinema en versió 
original va tenir el seu espai el passat mes de 
gener. No sabem si era la primera vegada que 
succeïa a Altafulla, però la resposta del públic 
va ser excepcional. Frozen River (Río helado), 
ens obliga a compaginar la programació de 
cinema doblat amb la V.O. subtitulada. Tot i 
l’èxit assolit, no hem de perdre de vista que 
perquè el Cineclub funcioni us necessitem a 
tothom. Us esperem , com a socis/es o com a 
espectadors/es. Podeu trobar més informació 
a http://linkaltafulla.blogspot.com

                                        ENTITAT LINK ENLLAÇ SOCIAL

preferiria veure’m al bàndol de davant. Potser 
es trobi més còmode amb algun altre polític 
que li doni més suport a la seva “rara” manera 
de procedir. Vostè ha iniciat un plantejament 
de fugida per poder així evitar enfrontar-se 
a la seva crua realitat. Que sàpiga que per a 

nosaltres això no serveix. Jo estic en el Govern 
per treballar pel poble i no estic disposat que 
un dia es defensin uns plantejaments i l’ende-
mà un ens deixi “tirats”. Li torno a repetir, vull 
una revisió del cadastre i una baixada de l’IBI. 
Per acabar, dir-li al regidor de Festes que si la 

persona que era responsable del nostre poble, 
fa uns anys, signava les coses sense mirar i sense 
importar-li el que feia, ja és hora si us plau, de 
ser honestos i fer les coses com correspon i com 
els altafullencs es mereixen.•••

1717
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AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners

Dissabtes feiners

Diumenges i festius

ALTAFULLA RÀDIO 107.4 FM 

977 65 29 23 

977 65 06 93

altafullaradio@altafullaradio.com

www.altafullaradio.com

* Consultar retransmissions esportives a la pàgina web.

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

v
HORARI EXTRAORDINARI D’AUTOCARS

Dissabtes Feiners
Torre Altf Tgn Tgn Altf Torre
11:05 11:10 11:30 7:45 8:00  8:05
20:25 20:30  21:00 17:30 17:40 17:50

Diumenges i Festius
Torre Altf Tgn Tgn Altf Torre
11:05 11:10 11:30 7:45 8:00 8:05
20:25 20:30 21:00 17:30 17:40 17:50

RENFE
Altf/Tgn Tgn/Altf

7:15 5:52
7:25 7:00
8:24 7:47
9:54 8:15

10:23 8:52
10:54 9:25
11:53 10:25
12:53 11:25
13:54 12:25
14:20 13:24
14:54 14:28
15:53 14:55
17:22 17:03
17:54 17:28
18:54 17:50
19:24 18.30
20:21 18:54
20:24 19:57
20:54 20:58
21:24 21:32
21:54  
22:28  

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

Trdb Altf Tgn
8.20 8.26 8.47
9.30 9.36 9.57

11.40 11.46 12.07
13.45 13.51 14.12
16.10 16.16 16.37
17.10 17.16 17.37
17.55 18.01 18.22
18.55 19.01 19.22
19.55 20.01 20.22
20.55 21.01 21.22

Tgn Altf Trdb
9.00 9.24 9.30
10.30 10.54 11.00
12.40 13.04 13.10
14.30 14.54 15.00
17.00 17.24 17.30
18.00 18.24 18.30
18.45 19.09 19.15
19.45 20.09 20.15
21.00 21.24 21.30
21.35 21.59 22.05

Trdb Altf Tgn
8.55 9.01 9.22

10.30 10.36 10.57
12.00 12.06 12.27
16.10 16.16 16.37
17.20 17.26 17.47
18.45 18.51 19.12
20.15 20.21 20.42

Tgn Altf Trdb
10.00 10.24 10.30
11.30 11.54 12.00
13.00 13.24 13.30
16.50 17.14 17.20
18.00 18.24 18.30
19.30 19.54 20.00
21.00 21.24 21.30

AUTOBUSOS NOCTURNS ALTAFULLA / TARRAGONA
Divendres, dissabtes i vigílies de festius

A
LT

A
FU

LL
A

 
TA

R
R

A
G

O
N

A

ALTAFULLA Parada Centre   23:29 01:04 02:34 04:34
ALTAFULLA Cent.Comercial 23:30 01:05 02:35 04:35
TARRAGONA Rot. La Mora 23:35 01:10 02:40 04:40
TARRAGONA Rot. Boscos   23:45 01:20 02:50 04:50
TARRAGONA R. Vella   23:53 01:28 02:58 04:58
TARRAGONA Imp. Tarraco   23:55 01:30 03:00 05:00

TA
R

R
A

G
O

N
A

A
LT

A
FU

LL
A TARRAGONA Imp. Tarraco 00:15 01:45 03:45 05:05

TARRAGONA R. Vella 00:17 01:47 03:47 05:07
TARRAGONA Rot. Boscos 00:25 01:55 03:55 05:15
TARRAGONA Rot. La Mora 00:35 02:05 04:05 05:25
ALTAFULLA Cent.Comercial 00:39 02:09 04:09 05:29
ALTAFULLA Parada Centre   00:40 02:10 04:10 05:30  

• L’Agenda Comarcal a cada hora en punt des de les 07:00 fins les 00:00 h.
• (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.

Serveis

Transports

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

8:00 – 9:00 La màgia de les sardanes

9:00 - 10:00 Guantanamera (r) Catsons (r)
The road of 
country (r)

Música punt cat El patito de goma (r) Cap de setmana (r)
La màgia de 
les sardanes

10:00 - 11:00 El temps passa Baix gaià 
Esports (r)

Paisatges humans (r)
Fil directe / 

radiofòrum (r)
Fem salut (r)

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

11:00 - 12:00 Aquell dia Retrats Punt de sortida El millor de cada casa Barà rock (r)

12:00 13:00

13:00 - 14:00
Espai obert 

Notícies
Espai obert 

Notícies
Espai obert 

Notícies
Espai obert 

Notícies
Espai obert 

Notícies
Garden musical 80 Punt dance

14:00 - 15:00

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)

17:00 - 18:00 El patito de goma Tock de rock Sempre joves Bad music El temps passa (r) El futbol al baix gaià 
/ transmissions de 

partits (3)

Retrats (r)

18:00 - 19:00 L’efecte Papallona Peluts Fem salut Barà rock Paisatges humans Guantanamera (r)

19:00  -19:30 Notícies Notícies Notícies Notícies Notícies / ple (2) Notícies Comarca (r) Peluts (r)

20:00 - 21:00
Baix gaià esports

The road of country
Fil directe / radiofò-

rum (1)
Uavavaua! Notícies comarca

Fil directe / radiofò-
rum (r)

Boulevard (r)

21:00 - 22:00 Boulevard Jazz fm Cap de setmana Altafullencs Punt de sortida (r) Bad music blues

22:00 - 23:00 Barata elèctrica Barata elèctrica Barata elèctrica Barata elèctrica Propera Parada Barata elèctrica Barata elèctrica

23:00 - 23:30 100 X 100 Esports 100 X 100 Esports (r) The road of country (r)
El temps passa (r)

00:00 - 01:00 ESPAI OBERT 
NOTÍCIES

ESPAI OBERT 
NOTÍCIES

ESPAI OBERT 
NOTÍCIES

ESPAI OBERT 
NOTÍCIES

ESPAI OBERT 
NOTÍCIES

IN SESSION (r)

01:00 - 02:00 Propera Parada (r)

02:00 - 03:00 IN SESSION

—graella tardor-hivern 2009—

Trdb Altf Tgn
6.20 6.26 6.45
7.10 7.18 7.40
7.40 7.48 8.10
8.10 8.18 8.40
8.40 8.48 9.10
9.10 9.18 9.40
9.40 9.48 10.10

10.10 10.18 10.40
10.40 10.48 11.10
11.10 11.18 11.40
12.10 12.18 12.40
13.10 13.18 13.40
14.20 14.28 14.50
15.10 15.18 15.40
16.10 16.18 16.40
16.40 16.48 17.10
17.10 17.18 17.40
18.10 18.18 18.40
19.10 19.18 19.40
20.10 20.18 20.40
21.45 21.50 22.05

Tgn Altf Trdb
6.50 7.15 7.20
7.45 8.10 8.15
8.30 8.55 9.00
9.15 9.40 9.45
10.15 10.40 10.45
11.15 11.40 11.45
11.45 12.10 12.15
12.15 12.40 12.45
12.45 13.10 13.15
13.15 13.40 13.45
13.45 14.10 14.15
14.15 14.40 14.45
14.45 15.10 15.15
15.15 15.40 15.45
16.15 16.40 16.45
17.15 17.40 17.45
17.45 18.10 18.15
18.15 18.40 18.45
18.45 19.10 19.15
19.15 19.40 19.45
19.45 20.10 20.15
20.15 20.40 20.45
21.15 21.37 21.40
22.20 22.42 22.45
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AJUNTAMENT 977 65 00 08
 Plaça del Pou, 1 
SÍNDIC DE GREUGES 977 65 22 69
RECAPTACIÓ MUNICIPAL (Ajunt.) 977 65 61 09
CORREUS 977 65 18 16
POLICIA LOCAL 609 32 96 51
 Marquès de Tamarit, 16 977 65 02 80
GUÀRDIA CIVIL  062
MOSSOS D’ESQUADRA 977 63 53 00
  088
BOMBERS (Tarragona) 085
  977 22 00 80 
  977 54 70 80
AMBULÀNCIES (centraleta) 977 25 25 25
EMERGÈNCIES 112
CONSULTORI DE SALUT 977 65 60 07
 Mainada, 2A 

URGÈNCIES CAP Torredembarra 977 64 38 01
AIGÜES D’ALTAFULLA 977 65 16 76
(servei 24 hores)  628 99 17 79
FARMÀCIA SUSANA DOMINGO 977 65 02 07
 Les Escoles, 3 (poble) 
FARMÀCIA ANNA ARASA 977 65 24 20
 Plaça dels Vents, 5 
URGÈNCIES DENTALS CASTELLANI 977 65 14 33
OFICINA DE TURISME 977 65 14 26
 Marquès de Tamarit, 16 
ESCOLA D’ADULTS 977 65 16 71
ESCOLA LA PORTALADA 977 65 03 23
 Plaça la Portalada s/n 
CEIP ROQUISSAR 977 65 19 69
IES ALTAFULLA 977 65 16 62
LLAR D’INFANTS F. BLANCH 977 65 60 31
 Mainada, 2B 
LLAR D’INFANTS HORT DE PAU 977 65 21 20
 Cabana, 2 
ESPLAI DE LA GENT GRAN 977 65 21 32
 C. de Les Bruixes s/n 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 977 65 11 76
 Les Escoles s/n   

CENTRE D’ESTUDIS D’ALTAFULLA 977 65 09 12
 Escoles, 10 
ESCOLA DE MÚSICA (migdies) 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’ 977 65 07 79
 Placeta, 12  

PISCINA MUNICIPAL 977 65 21 10
 Alcalde Pijuan, 4 
CLUB MARÍTIM 977 65 02 63
PARRÒQUIA S. MARTÍ 977 65 01 58
ERMITA S. ANTONI 977 65 24 10
ESTACIÓ DE SERVEI 977 65 22 54
TAXIS (J. GABARRÓ) 607 86 46 44
  607 15 38 18
  977 65 29 90
DEIXALLERIA (Torredembarra) 977 64 58 19
AUTOCARS PENEDÈS 977 66 08 21
INFORMACIÓ RENFE 902 24 02 02

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

01/07 febrer: A. ARASA
08/14 febrer: S. DOMINGO
15/21 febrer: A. ARASA
22/28 febrer: S. DOMINGO

01/07 març: A. ARASA
08/14 març: S. DOMINGO
15/21 març: A. ARASA
22/28 març: S. DOMINGO

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consul-
teu les farmàcies de guàrdia 
de Torredembarra als apara-
dors de les farmàcies locals.
A més: 
www.coft.org/guardies/
A. Arasa (977 65 24 20) 
S. Domingo (977 65 02 07)

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

VETERINARIS 
D’URGÈNCIES

Durant 24 h
977 65 29 08
627 56 39 39

*
629 71 15 90

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

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 acre-
ditar la residència a Altafulla)

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

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. Hau-
reu de deixar les vostres dades. Aquest servei és totalment 
gratuït. Si no podeu esperar al dia assenyalat, podeu utilit-
zar 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

Telèfons 
i adreces (

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

Serveis
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CARNAVAL

      
DIJOUS • 11 de febrer
15:30 Rua de carnaval dels nens i nenes de les llars d’infants municipals.

20:00 Des de la Plaça del Pou, arribada de sa Majestat Carnestoltes i rua pels carrers de la vila, 

acompanyats per la XARANGA SENSE NOM DE LA RÀPITA. 

20:30 Concurs (premi a les dues millors) i degustació de truites al casal La Violeta (tiquet 0’50 €)

DIUMENGE 14 • de febrer
17:30 Rua de Carnaval per la vila (sortida Plaça Portalada) 

fins al casal La Violeta amb musica disco

DIMARTS 16 • de febrer
20:00 Enterrament de la sardina i processó (sortida des de La 

Violeta) fins a les antigues escoles Teresa Manero on 

es farà la sardinada popular (tiquet 1’5 €)

DISSABTE 13 • de febrer
22:00 Gran Rua de Carnaval per la vila 

  (sortida Plaça Portalada) i a continuació 

  Ball de Carnaval al casal La Violeta 

  amb un TRIO MUSICAL 

Els itineraris de les rues 
els trobareu en cartells específicsAjuntament d’Altafulla

2010
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