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OPINIÓ

On pots trobar la “Plaça del Pou”?
La “Plaça del Pou” es distribueix en més de 30
establiments d’Altafulla. La podeu trobar a l’Ajuntament, Quiosc Llibreria Lluís, als forns A. Martí
i Nogués, a les gelateries La Perla i Ronda, a la
Papereria Regal i Paper, entre d’altres.

L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües d’Altafulla, de la
qual l’Ajuntament hi participa en un 51 %, reclamarà la
gestió de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR)
2 Altafulla – Tarragona, que s’ubica a l’entorn del Mèdol.
Per què? Perquè la majoria d’aigües que s’hi depuren, tot
i que provenen de nuclis urbans situats en terme municipal de Tarragona com ara Ferran, la Punta de la Móra,
Boscos, entre d’altres, s’evoquen a l’emissari d’Altafulla.
Per tant, els altafullencs i les altafullenques absorbeixen
una quantitat de metres cúbics d’aigua depurada que no
els correspon; o dit d’una altra manera, el nostre emissari
fa d’”abocador” per altres nuclis urbans no altafullencs.
Aquesta seria la raó més tangible de la qüestió. Hi ha una
altra raó més purament econòmica. La gestió d’aquesta
depuradora per part d’Aigües d’Altafulla significaria
també un increment dels beneficis de l’empresa municipal
–no oblidem que l’Ajuntament té un 51 % de la companyia i que rep un 3 % del cànon sobre el rendiment de
l’empresa- alhora que també tindria un major control de
la gestió de les aigües depurades que s’evoquen al municipi. Només es reclama el que és nostre. No oblidem que els
ajuntaments d’Altafulla i Tarragona mantenen diferents
convenis de treball conjunt com ara el pla de competitivitat de la Tarraco Romana, però més enllà d’això també
rau el dret a reclamar el que és nostre. No es tracta d’obrir
una “guerra institucional” —si és cert que pot generar
conflicte—, però tampoc ens hem d’arronsar davant allò
que ens pertoca.

Vols rebre-la per correu electrònic?
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a
altafullaradio@altafullaradio.com o també entrant al
web www.altafullaradio.com
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Exposició antològica “25 anys pedalant”

Diferents imatges de la mostra que va acollir el Fòrum Parroquial. / Penya Ciclista

Al llarg de tres setmanes varem presentar al Fòrum Parroquial
el que considerem l’acte central del 25è aniversari. És l’exposició antològica, un esdeveniment molt esperat per tots aquells
que hem estat lligats d’una manera o altra a la Penya Ciclista
Altafulla durant aquests anys. L’èxit ha estat total, doncs a
manca de tres dies, ja l’havien visitat un total de 678 persones.
No cal dir que és de llarg l’acte més concorregut de la nostra
història. Veure passar gent que feia molts anys que no veiem
i tanta gent del poble “xafardejant” entre fotos, vídeos i
objectes tot recordant (en alguns casos amb molta nostàlgia)
familiars, amics i coneguts, ha estat quelcom molt important
per a nosaltres tant de cara el club com al poble. Així, la nostra filosofia de club ha estat ben clara i entesa per a tothom

fent alhora esport i poble. Vull agrair en nom de l’entitat (de
la que en sóc el primer responsable) a l’Antoni Ramírez, per
la seva extraordinària tasca de recerca i conservació del llegat
històric de la Penya, doncs sense la seva col·laboració hagués
estat del tot impossible portar a terme aquesta exposició. Per
últim, volem dedicar l’exposició a tots els que al llarg dels
anys han participat en aquest projecte però més en particular
als que ens han deixat durant el trajecte i als que per alguna
o altra causa no han pogut visitar l’exposició. Gràcies a tots.
Seguim pedalant i per suposat... fent poble. Visca la Penya!•

DINO ALBALADEJO

S’enlairaran coets el proper 30 de maig
El proper 30 de maig és el dia que oficialment la Penya Ciclista
d’Altafulla compleix 25 anys. Per això, l’organització enlairarà
25 coets a la Placeta en record de l’efemèride on està previst
també la fotografia en família del socis fundadors i un esmorzar conjunt. Ja cap al juny, el dia 6, està prevista l’organització d’una excursió en terres del Maestrat, concretament a
Villafranca del Cid; i el 18 de juliol, la Penya ha programat una
bicicletada popular pels carrers d’Altafulla que estarà amenitzada per un grup de música i animació. Per l’agost, descans
però en cerca del número de la Loteria de Nadal 30.585 amb el

que enguany ha decidit jugar la Penya Ciclista. I ja com és habitual, durant el mes de setembre tindrà lloc la Cursa Ciclista; el
16 d’octubre, Diada de la Penya i XXVI Pujada cronometrada
a l’ermita de Sant Antoni i sopar de festa de fi de temporada.
Tres dels plats forts seran, però, les activitats del lliurament de
les bicicletes recuperades i recollides a través de la campanya
“Penya solidària” i de l’exposició de les fotografies del concurs
i l’entrega de premis, que tindran lloc al novembre en el marc
de la festa major de Sant Martí i la presentació del DVD dels 25
anys de l’entitat, que se celebrarà el 18 de desembre.•
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Ple Ordinari 30 d’abril
L’AJUNTAMENT REIVINDICA LA GESTIÓ DE LA DEPURADORA ALTAFULLA – TARRAGONA
El Ple d’Altafulla va aprovar el passat 30 d’abril una moció
que denunciava el conveni que es va signar el 14 de juny del
2001 entre l’Ajuntament d’Altafulla i l’Empresa Municipal
d’Aigües de Tarragona SA (EMATSA). Aquest conveni contemplava, entre d’altres punts, el servei de gestió d’aigües
residuals que oferia EMATSA a l’Ajuntament d’Altafulla a
canvi d’una compensació econòmica tenint en compte que
llavors no s’havia constituït encara l’Empresa Municipal Mixta
d’Aigües d’Altafulla, que actualment gestiona el servei de
subministrament d’aigua i clavegueram del municipi. En
aquest sentit, una modificació dels estatuts de l’Empresa
d’Aigües d’Altafulla i la denúncia del conveni amb EMATSA
—dues mocions aprovades en la passada sessió plenària— responen a la voluntat del consistori altafullenc a gestionar
l’actual Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) 2
Altafulla–Tarragona, que s’ubica a l’entorn del Mèdol. Segons
ha assenyalat l’alcalde Josep Maria Gené, l’actual equipament
evoca les aigües residuals d’Altafulla, la Punta de la Móra,
Ferran, Tamarit, El Catllar, Boscos, entre d’altres nuclis urbans,
a l’emissari que desemboca a la platja d’Altafulla. Aquest fet
és suficient perquè ara l’Ajuntament iniciï els tràmits amb la
finalitat de gestionar l’EDAR, tot i que estigui construït en
terme municipal de Tarragona. A més, Gené ha defensat la
proposta al·legant l’increment d’ingressos que representaria
per les arques municipals si Aigües d’Altafulla acabés gestionant la depuradora, ja que l’Ajuntament és soci en un 51 %
de la companyia de la qual rep també un 3% del cànon de
beneficis.

Turisme d’Altafulla

Fes-te
voluntari
i aconsegueix molts
avantatges…
Informa-te’n a
l’Oficina de Turisme.
c. Marquès de Tamarit, 16
Telf. 977 65 14 26

Oficina Municipal
d’Ocupació
d’Altafulla

Busques
feina?
C/Marquès de Tamarit, 16.
Telf. 977 65 11 88
Visites concertades

Aquesta reivindicació d’Aigües d’Altafulla no neix ara per
casualitat. Fa uns mesos, els veïns de la Móra van presentar
diferents queixes a l’Agència Catalana de l’Aigua en contra
de la nova construcció d’una depuradora al Catllar —arran
de la construcció de la presó de Mas d’Enric—, i que evocaria
les aigües al Barranc de la Móra, que desemboca a la seva
platja. Els veïns, i en aquest cas, l’Ajuntament de Tarragona,
s’hi van oposar i van proposar que s’aprofités la depuradora
Altafulla–Tarragona, que se situa a un quilòmetre i mig del
barri tarragoní. Això suposaria evocar 6.000 metres cúbics
d’aigua més a l’emissari d’Altafulla.
EL SEGON FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL BENEFICIARÀ SIS EMPRESES D’ALTAFULLA
Un total de sis empreses d’Altafulla (Germans Quixalós, Ampi
Hogar, Aigües d’Altafulla i Sistemas Eléctricos Integrales) i
una de la Riera de Gaià (Electricitat Monclús) han estat les
beneficiades dels projectes presentats per l’Ajuntament en el
marc del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat, dotat
en 491.660,09 €. Les obres aniran destinades a la renovació
de l’enllumenat públic d’alguns carrers del barri marítim i
de la urbanització Brises del Mar i engloba un total de vuit
projectes. La regidora d’Urbanisme, Conxita Navarro, ha
avançat que les obres s’executaran en les properes setmanes.
Tal i com ha assenyalat, aquestes actuacions pretenen, per
una banda, adaptar la infraestructura de l’enllumenat públic
amb l’objectiu de millorar l’eficiència i l’estalvi energètic, així
com la disminució de les emissions de gasos d’efecte; limitar
la contaminació lumínica i reduir la llum intrusa, i per una
altra, donar feina a empreses del municipi per contribuir a la
millora de la situació econòmica.•

Breus
Més de 350 persones a la Festa de l’Olla
El Parc del Comunidor va acollir un any més la Festa de l’Olla
d’Altafulla on es van repartir més de 350 tiquets per degustar
aquest plat especial elaborat amb un tipus de romesco, carn
diversa i cigrons. La jornada va estar amenitzada amb una
ballada de sardanes, rom cremat, i ball amb música disco.
Els inicis d’aquesta festa es remunten al mandat de l’alcalde
Joan Pijuan. La família Pijuan cuinava i menjava l’olla al Parc
del Comunidor. Anys més tard, arran de la mort de l’exbatlle i havent-se organitzat un curs de cuina per a les Dones
d’Altafulla, aquestes van assumir la responsabilitat de continuar elaborant el tradicional plat fins a dia d’avui.

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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Breus
Creen la Mesa de Coordinació Operativa entre
policies

El Pla d’Ocupació donarà feina a sis persones a
Altafulla

La Policia Local d’Altafulla, l’Ajuntament i els Mossos d’Esquadra han creat recentment la Mesa de Coordinació Operativa (MCO) que consisteix en un dispositiu que permetrà
intercanviar dades per via immediata entre els dos cossos.
La MCO permetrà actuar més ràpidament davant casos
de robatoris, furts i accidents, entre d’altres actuacions, i
posarà en comú les dades referents als delictes que han
comès els individus. Aquesta mesa va néixer arran de la darrera Junta Local de Seguretat que es va reunir el passat 20
d’abril amb la presència de l’inspector dels Mossos, Jaume
Giner; amb l’intendent Jaume Morón; la directora general
d’Interior a Tarragona, Hortènsia Grau; el sotsinspector de
la Policia Local, Àngel Fernàndez; el regidor de Governació,
Josep Maria Pérez, i l’alcalde Josep Maria Gené. Gené va
remarcar també la importància de denunciar qualsevol fet
per menor que sigui.

L’Ajuntament d’Altafulla contractarà, a través del Pla
d’Ocupació que promou la Generalitat, sis persones que
aniran destinades a la millora i manteniment de les zones
públiques de la Vila Closa i el camp de futbol (2); a la digitalització de l’arxiu municipal i els plànols urbanístics (1) i
tres, a la millora i manteniment de l’entorn del Centre de
Dia i els pisos per a la gent gran.

Nous horaris de l’Oficina d’Ocupació, autobusos
i Jocs Mediterranis

S’aprova el marc regulador del servei de
biblioteca

L’Oficina Municipal d’Ocupació obrirà les portes a partir
d’ara de dilluns a divendres de dos quarts d’onze del matí
fins les dues de la tarda. El telèfon per concertar visites
és el 977 65 11 88. L’alcalde Josep Maria Gené també ha
informat que l’empresa Autocars Penedès ampliarà a partir
de l’1 de juny el servei d’autobusos en tres combois més
pels matins i dos més, per les tardes, arran de les queixes
presentades pels veïns. També va informar que Costes està
reparant el pont del canal a Botigues de Mar, deteriorat
per les fortes llevantades dels darrers mesos. D’altra banda,
el proper 18 de maig a la tarda, a la sala de comissions de
l’Ajuntament, tindrà lloc una reunió entre representants
de la Candidatura de Tarragona per als Jocs Mediterranis
del 2010 i entitats del municipi per posar damunt la taula
els punts de col·laboració entre ambdós. L’acte està obert a
totes les entitats i associacions d’Altafulla.

El Ple d’Altafulla va aprovar també en el passat ple la normativa interna sobre l’ús del servei bibliotecari. Així, el préstec de documents s’ha fixat en un màxim de set concretant
en quatre llibres, dues revistes i un suport de vídeo, DVD
o CD. El període de préstec s’estableix en quatre setmanes
per a llibres, vídeos, CD’s i DVD’s; i en una, per a les revistes. L’usuari menor d’edat haurà d’anar acompanyat per un
adult i queda totalment prohibit l’accés a pàgines web de
caràcter sexual i pornogràfic, així com en xats i fòrums.

Presenten el Banc del Temps
Des de l’Àrea de Socials del Consell de Participació Ciutadana, es va presentar el passat 6 de maig a la sala de plens el
projecte el “Banc del Temps”. Es tracta d’una iniciativa que
pretén l’intercanvi per mitjà del qual les persones que l’utilitzen poden oferir o demanar serveis sense que hi intervinguin
els diners. És precisament un instrument innovador de política comunitària a escala local on es multipliquen les oportunitats de donar i rebre a l’hora que fomenta la vida en
comunitat. Aquest projecte ja s’ha aplicat en municipis com
ara Reus i Cambrils on els resultats han estat molt positius.

Constitueixen el Consell Sectorial de l’IBI
L’alcalde d’Altafulla, Josep Maria Gené, va informar en el
passat Ple sobre la constitució del Consell Sectorial de l’IBI.
Es va acordar que el consell es reunirà cada dos mesos –tot
i que la següent reunió tindrà lloc el proper 20 de maig-, hi
seran representats membres de l’Associació d’Afectats per
les Revisions Cadastrals, i el seu secretari serà Martí Inglés.

El “Grupo Marchoso” organitza una sortida el
22 de maig
El “Grupo Marchoso” d’Altafulla ha organitzat per al proper 22 de maig la II Marxa a Tarragona a peu que començarà a un quart de nou del matí a la plaça de Sant Antoni
i acabarà a dos quarts de tres al seminari de Tarragona. La
sortida inclou esmorzar, dinar i autocar per a la tornada. Les
inscripcions es poden fer als telèfons 625 52 91 72, 696 72
68 21 o 659 61 83 33.

El Festival Tarraco Viva es presenta a Altafulla
El Festival Tarraco Viva es presentarà a Altafulla el proper
16 de maig a la plaça de les Eres, en el marc del Pla de
Competitivitat Turística de la Tarraco Romana que inclou els
municipis d’Altafulla, Tarragona, Constantí i Roda de Barà.

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
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Alumnes de l’IES Altafulla guanyen el tercer premi del Concurs de
Ràdio en Francès per segon any consecutiu
Els alumnes José Andrés Ballester, Alfred Ferré, Oriac Drudis i Ernest Fernández, de segon d’ESO de l’IES Altafulla, han estat guardonats per segon
any consecutiu amb el tercer premi del IV Concurs de Ràdio en Francès
que convoquen l’Associació de Professors de Francès de Catalunya i el
Departament d’Educació de la Generalitat. Sota la direcció del professor
de francès José Luis Alabau, un total de tretze alumnes de segon i tercer
d’ESO van participar en el certamen, quatre dels quals han estat premiats
amb la seva emissora “Radio Masternod”. És la segona vegada consecutiva
que alumnes del centre d’Educació Secundària del municipi accedeixen a
aquest tercer premi de comunicació en llengua francesa•
Fotografia de família dels alumnes de segon d’ESO de l’IES Altafulla

L’AMPA del Roquissar rep més de 4.900 € del programa Tu ajudes
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del CEIP El
Rquissar d’Altafulla ha rebut poc més de 4.900 € per al projecte “Omplim la biblioteca!” en el marc del programa Tu Ajudes 2010 de l’Obra Social de Caixa Tarragona, que ha repetit
l’èxit de l’anterior convocatòria en aconseguir la participació
en la votació de més de 60.000 clients. Els diners es destinaran
en dotar l’escola d’una biblioteca-mediateca eficaç i amb els
recursos necessaris, per despertar, potenciar i estimular l’hàbit
i el gust per la lectura dels alumnes. Aquest projecte té com a
principal objectiu convertir la biblioteca en un espai civilitzador que ofereixi un ambient de reflexió i aprenentatge, així
com per practicar la cooperació, on nenes i nens, pares i mares
i mestres, aprenguin a compartir temps, treballs i lectures, tal
com ha assenyalat la presidenta de l’associació, Dolors Ortiz.
Ortiz ha afegit: “La lectura ha d’ajudar a establir un vincle
molt especial entre tots, per això cal apropar la bibliotecamediateca a les famílies, involucrant-les i formant-les en l’ac-

tivitat lectora”. Amb això, es preveu augmentar el fons bibliogràfic amb llibres de literatura infantil i juvenil, llibres de
consulta, llibres temàtics, llibres de poesia, i llibres de teatre;
així com la incorporació de noves tecnologies. Actualment,
la biblioteca funciona gràcies a les donacions i al temps que
voluntàriament han destinat mestres i familiars.
La Sínia, també premiada
L’Associació Mediambiental La Sínia d’Altafulla també ha
estat una de les premiades en aquest programa i ha estat
dotada amb 2.705,21 € per tal de desenvolupar el projecte
“Horts Urbans”. Consisteix en la creació d’un espai destinat
a horts urbans per a persones amb paràlisis cerebral que
participen cada any al casal d’estiu que organitza l’associació.
L’objectiu és poder oferir aquesta activitat durant tot l’any a
altres centres d’educació especial.•

La Festa de l’Arbre obsequia amb quinze moreres l’IES Altafulla
La tradicional “Festa de l’Arbre” d’Altafulla va canviar
enguany d’escenari. El pati de l’IES Altafulla va acollir
el passat 24 d’abril la festivitat, a petició del centre, per
dotar el sorral d’una zona amb ombra que permeti un
major gaudi dels alumnes. Segons va explicar la directora
del centre, Imma Reguant, la sol·licitud ha estat motivada
en gran part per l’avançament de les classes el mes de
setembre. Una vintena de persones van ser les encarregades de dur a terme la plantada. Entre elles, hi destacaven
l’alcalde Josep Maria Gené i les regidores Conxita Navarro,
Marisa Méndez-Vigo i Eva Martínez, membres de la Brigada Municipal, alumnes del centre, futurs alumnes, i
familiars que volien apropar la natura als més petits. La
iniciativa va consistir en la plantada de quinze moreres
distribuïdes de manera regular arreu de la zona baixa del
pati, totes elles amb sistema de reg independent. En acabar, els assistents van gaudir de coca amb xocolata.•

Una vintena de persones van celebrar la Festa de l’Arbre a l’institut. / Carla Gómez
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Ensenyament i Turisme

L’IES Altafulla participa en la I Setmana
de l’Educació en Comunicació Audiovisual
en l’Era Digital
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya
(CAC), conjuntament amb el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i la Fundació ”la Caixa”, va
organitzar la I Setmana de l’Educació
en Comunicació Audiovisual en l’Era
Digital, adreçada a la comunitat educativa de Catalunya. L’objectiu de la iniciativa era formar una ciutadania crítica,
culta i activa en relació amb les noves
pantalles i les noves formes d’accedir al
coneixement. La Setmana de l’Educació
va presentar una oferta d’activitats de
formació adreçades al professorat, com
també tallers per a l’alumnat. Es van
programar 24 tallers per a l’alumnat
que es van impartir des del passat 27
d’abril fins el 30, en centres d’educació secundària de la demarcació de
Tarragona entre els quals destacava

l’IES Altafulla d’un total de 54 centres.
Hi van participar 567 alumnes tarragonins. La formació per al professorat
es va orientar a proporcionar criteris i
eines per treballar l’educació en comunicació audiovisual a les escoles. L’activitat es va adreçar al professorat dels
centres d’educació infantil, primària i
secundària. La formació va comprendre
la conferència “La comunicació audiovisual com a eix de totes les àrees”, a càrrec de Joan Ferrés, doctor en ciències de
la informació, i un panel d’experiències
entre el professorat, que va tenir lloc
a Caixa Fòrum, a Tarragona. L’activitat
era gratuïta i ha estat reconeguda pel
Departament d’Educació com a activitat
de formació permanent. S’hi van inscriure un total de 45 professors.•

Breus
IV Trobada Musical per a
infants
L’Escola Municipal de Música
d’Altafulla, la de Torredembarra i el
Centre de Lectura de Reus van participar el passat 8 de maig en la IV
Trobada Musical per a infants. L’activitat, que es va celebrar a Altafulla,
va anar adreçada a nens i nenes de 4 i
5 anys dels tres centres amb l’objectiu
d’apropar la música als més petits i de
fomentar la convivència. Tal i com ho
va explicar la professora de sensibilització de 4 i 5 anys, Antònia Coscojuela. La diada va comptar amb assajos,
jocs, tallers de pintura pel matí, i un
dinar a l’aire lliure. Ja a la tarda, va
tenir lloc l’activitat central, un concert
a càrrec dels nens i nenes participants
en la trobada.

Altafulla presenta les I Jornades Gastronòmiques “Al teu gust”
Altafulla viu des del passat 17 d’abril tot un mes amb la
gastronomia com a protagonista. Són les I Jornades Gastronòmiques “Altafulla al teu gust”, impulsades des de la
regidoria de Turisme que encapçala l’edil Alejandro Francino
i que s’allargaran fins el 17 de maig. La iniciativa pretén promocionar la gastronomia local avalada per la cuina de vuit
restaurants del municipi: Acqua, que és el restaurant del Club
Marítim, de cuina mediterrània amb tocs d’autor; Les Bruixes,
a la Vila Closa, que fusiona la cuina de mercat i de temporada;
Voramar Cal Vitali, al barri marítim a peu de platja, de cuina
tradicional i mediterrània; La Torreta, també al barri marítim,
amb especialitats gastronòmiques marineres, autòctones i
tradicionals; Ballesté, ubicat al centre del municipi, amb innovacions culinàries dins la cuina casolana; Bruixes de Burriac,
de l’Hotel Gran Claustre, amb cuina creativa d’autor; Faristol,
tot un clàssic de la Vila Closa, amb base autòctona i tocs imaginatius i la Trattoria, en la part més moderna de la vila, de
cuina típica italiana. Es tracta de degustar uns menús que van
des dels 25 als 30 €.

Alejandro Francino i Josep Maria Gené van presentar les jornades

En el marc de la presentació, l’alcalde d’Altafulla, Josep Maria
Gené, va subratllar la importància d’aquesta campanya de
promoció gastronòmica com una mesura més per combatre
la crisi i rendibilitzar els recursos amb què disposa el poble,
mentre que el regidor de Turisme va assenyalar que les
dates de celebració de les jornades s’han fet coincidir amb
l’arribada del turisme familiar ja que ara és època de preparar la segona residència de cara a l’estiu. Tot i això, un dels
principals objectius de la campanya és l’aposta de la desestacionalització dels visitants, una de les fites marcades per la
regidoria, que treballa des de fa temps en aquesta direcció.
Francino no ha descartat que la segona edició de les jornades
tinguin lloc a la tardor.•
Fotografia de família dels restaurants participants
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La professió de la Sandra
En una casa situada al centre de Tarragona, vivia jo amb la meva
família. M’agradava molt jugar amb la meva cosina, que també
vivia a la mateixa casa. Sempre que li preguntava a la Sandra, la
meva cosina, què voldria ser de gran, ella em contestava que li
agradaria ser bomber. Els meus oncles, els seus pares no sortien
de la seva sorpresa perquè des que la Sandra era molt petita tenia
molt clar al que es volia dedicar. Possiblement, canviarà d’idea,
pensava jo, que tenia la mateixa edat que la meva cosina. Mai
no havia vist cap dona bomber, i tampoc me l’imaginava a ella.
El Nadal en què la Sandra va complir 10 anys, va demanar als
Reis, un camió de bombers amb escala, mànega d’aigua, sirena
i un casc. Quan va descobrir que tot el que havia demanat l’hi
havien portat, es va posar molt contenta i va començar a jugar.
Nosaltres, les seves cosines mai l’acompanyàvem en aquells jocs,

però a ella no l’importava res. Seguia jugant hores i hores a apagar focs amb la seva mànega d’aigua. Van anar passant els anys
i la Sandra seguia jugant a bombers. Va acabar els seus estudis i
per fi, podia complir el seu somni. Com que era una noia, a tots
els semblava estrany que es presentés a bomber. Ella va superar
totes les proves i no va tenir cap problema per formar-se en
aquesta professió. La Sandra des de petita tenia molt clar el que
volia ser. Ara ja ho havia aconseguit, havia lluitat pel seu somni.
Els seus companys de treball (que tots eren homes) i ella, havien
format un magnífic equip per ajudar a totes les persones que
necessitaven els serveis que oferia el cos de bombers.•

Ana Spuch Albilares
1r ESO B - IES Altafulla

Tot
Arriba l’estiu, / Les flors floreixen / I l’amor és viu. / No és fàcil
trobar / Una persona a qui estimar / I que et correspongui sense
dubtar. / No és la teva mirada, / Ni els teus ulls /Que em segueixen
de passada. / Són els teus petons / Tan intensos, tan significatius /
Que em demostren l’amor que sents per mi. / Sinó aquells detalls
/ Tan petits, tan / inofensius / Que no puc viure sense ells. / Això

demostra el que és l’Amor, / És a dir, Tot, / Tot allò que es fa amb
el cor.•

Clàudia Terés
3 ESO A - IES Altafulla

L’amor
Entrava com un llamp / Directament al cor, / Sentia com s’escampava / Deixant rastre i olor. / Em donava alegria, / Sentiment i
calor / Dia rere dia, / Era l’amor. / Poc a poc se’n va / Poc a poc
desapareix. / S’apaga la llum de l’amor / Amb pausa i dolor. / Però

l’esperança queda allà, / Sé que demà tornarà, / Mentrestant estaré impacient / Per tornar a trobar el sentiment.•

Fermí Recasens
3ESO A - IES Altafulla

La venjança
Aquesta és la història de la Raquel, una adolescent rebel de 13
anys.
Tot va començar quan un dimarts d’estiu va arribar de l’institut i va tenir una discussió amb la seva mare: —Apa!! Que em
“piru” amb els meus amics! —Tu no vas enlloc, que són aquestes
maneres d’entrar a casa? Saps que no m’agrada que parlis així!
—D’acord, no em “peguis” el rotllo! Adéu! —No! Estàs castigada! Com aquesta discussió en tenen moltes cada tarda, fins que
un dia la Marina, la mare de la Raquel, es va cansar i va planejar
una venjança per a la seva filla, ja era hora que aprengués com
s’havia de comportar. Va decidir comportar-se com ella. El primer
que va fer, va ser aixecar-li el càstig. —Però, Raquel que fas aquí?
Per què no et “pires” amb els teus amics? —Mare, et passa alguna
cosa? —No, però digues, què fas aquí? —Si estic castigada! -Ah!!

Això era abans, quan tenies a l’altre mare! —Quina altre mare ni
què “històries”? —Sí, he canviat, ara faràs el que et doni la gana.
A la Raquel li va agradar aquell sobtat canvi, de totes maneres
li resultava una mica estrany. Després de diversos dies de menjar
porqueries i no fer els deures, es va cansar. —Estic farta de que
em posin notes a la agenda per no fer els deures, però és que jo
estic acostumada a que la meva mare m’ho repeteixi 50 vegades
i ara que no m’ho diu mai… Així que la Raquel va anar a parlar
amb la seva mare. —Mare, vull que tornis a ser igual que abans!
Si us plau! Et prometo que canviaré! Li havia donat una bona
lliçó.•

Irene Cabello
1r ESO - IES Altafulla

La teva flor
A la meva habitació, / Amagat entre les ombres, / En un racó
queda el record, / Del teu regal en penombra. / M’havies donat
una flor, / Acolorida, esplèndida i bella, / I amb sis pètals del teu
amor, / Li vas donar forma de rosella. / Però el temps ha anat
passant / I el clavell s’ha anat pansint, / I ara no és més el que ha
quedat / Que una tija amb un pètal ennegrit. / Primer em començares a evitar, / I a parlar-me malament. / Que com ho vaig notar?
/ Només li quedaren cinc pètals al pensament. / Després em vas fer
plorar, / Sovint perdies la paciència, / I aquest cop ho vas remarcar
/ Traient-li un pètal a la meva hortènsia. / El dormir no em treia
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la son, / El menjar no em deixa tipa, / I vas anar marxant a poc a
poc, / Deixant tres pètals a la tulipa / Al final em vas acomiadar
/ Amb subtilesa i sense rancúnia, / Però ben soleta em vas deixar
/ Amb els dos pètals de la meva petúnia. / Ara mig recuperada /
Torno a veure el sol / I tot i així encara guardo / L’últim pètal del
teu gira-sol.•

Núria Ortiz
3 ESO B - IES Altafulla
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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 €
MENJAR PER EMPORTAR, AMPLIA OFERTA
EN TAPES I MENÚS PER GRUPS I EMPRESES
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

BAR
LA VIOLETA
D’ALTAFULLA
RACONET DEL PACHET

C. SANT ANTONI 13 • 43893 ALTAFULLA (TARRAGONA)
TEL. 977 65 00 83

9

Sant Jordi 2010

PLAÇA DEL POU • núm. 89 • maig 2010

Un Sant Jordi amb més d’una vintena d’activitats
La Setmana Cultural de Sant Jordi es va encetar el 21 d’abril amb el dinar dels socis i les sòcies de l’Esplai, seguit l’endemà pel
conta contes a càrrec del grup Peix Peixet i el disc fòrum Raimon canta Espriu presidit per Fonxo Blanch. L’acte central però va
esdevenir el dia 23 amb la fira de llibres i el concurs literari que es va celebrar al pati de les antigues escoles Teresa Manero
on enguany Altafulla Ràdio va emetre-hi un programa especial en directe que va comptar amb la participació del públic i va
sortejar molts premis. El nou fons de la biblioteca, els castells, les presentacions de llibres d’autors locals, els Estudis Altafullencs
34, els tallers a les escoles, l’Ateneu de Dones, els Bastoners, entre d’altres, van completar un programa festiu amb més d’una
vintena d’activitats.•
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Col·lecció pròpia
Disseny i exclusivitat
Teixits europeus de qualitat
Talles de la 36 a la 50
També tenim lenceria
C. Mossèn Miquel Amorós, 6A.
Altafulla (Tarragona) Tel +34 977 652 401

Los implantes dentales son en la actualidad la solución para reponer los dientes
ausentes. Tienen la ventaja de no tener
que desgastar los dientes adyacentes,
como se hacía antes, para la colocación
de un puente fijo. Se vuelve a tener
la sensación de tener un diente propio. El problema radica a veces que no
hay hueso suficiente para colocar un
implante, con lo cual se debe recurrir a
implantes óseos o regeneración o sea
guiada para devolver el volumen perdido.
Debemos saber que cuando se puede un
diente o mas, también se está perdiendo
hueso a medida que pasa el tiempo. Todo
órgano que no se usa se atrofia y eso es
lo que sucede con el hueso. Por eso es
conveniente la colocación lo mas rápido
posible después de una extracción.
DRA. MARTA P CASTELLANI

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....

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

DIMARTS

PILATES

10:30 - 11:30

TAI TXI

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

PILATES

IOGA KUNDALINI

TXI KUNG

10:45 - 12:00

HATHA IOGA

11:00 - 12:00

TAI TXI

13:00 - 14:00

TONIFICACIÓ CORPORAL

15:15 - 16:30

PILATES

17:15 - 18:30

IOGA KUNDALINI

17:30 - 18:30

TXI KUNG

TONIFICACIÓ CORPORAL
HATHA IOGA
IOGA KUNDALINI

IOGA I RELAXACIÓ PER A NENS

17:45 - 19:00
18:45 - 20:00

DANSA VENTRE
PILATES

HATHA IOGA

PILATES

PILATES

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

BOLLYWOOD
DANSA VENTRE

21:30 - 22:30

IOGA KUNDALINI

TAI TXI

IOGA KUNDALINI

TAI TXI

MEDITACIÓ

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

TALLER DE NUMEROLOGÍA
Per:
Adriana Lara
Dates:
15 – 16 de maig

(Places limitades)

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

Telf. 977 65 15 49

info@alnatur.es

www.alnatur.es
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“He viscut com una mancança el fet de no poder
néixer al meu poble”
Salvador Joan Rovira i Gómez va ser proclamat el passat 25 d’abril com a fill adoptiu d’Altafulla amb el
suport unànime del Ple i recolzat pel Centre d’Estudis, l’Ateneu Cultural de Dones i el Cercle Artístic. De saga
altafullenca des del segle XV, amb avantpassats vinculats a Altafulla i al Baix Gaià, va néixer a Tarragona per
circumstàncies polítiques de la postguerra. És professor d’Història moderna a la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili. Ha estat cofundador del Centre d’Estudis d’Altafulla, en el que ha ocupat els càrrecs de
president, secretari general i coordinador de publicacions. A les seves espatlles romanen més d’una trentena
de publicacions referents al nostre municipi i territori com ara “Antoni de Martí i Franquès i l’Altafulla del seu
temps (1750-1832)”, de 1982; “Els Martí, un llinatge del Baix Gaià (segles XVI – XVIII)”, de 1991, o “Els March.
Darrers senyors de Creixell i Roda de Barà, de 2003.
8 I tornarà a escriure sobre Altafulla?
(Somriu) He recuperat els ànims i les idees. He escrit sobre
Altafulla perquè em sento i vull ser patrimoni d’Altafulla.
Vull que el proïsme sàpiga tant la història d’Altafulla com
jo. El que escric és per als altafullencs i després per a la resta
del món. El meu nomenament com a fill adoptiu honora la
important tasca que ha dut i està duent a terme el Centre
d’Estudis amb l’objectiu de promoure l’estudi de la història,
la geografia, la cultura i el folklore de la vila; i per una altra
banda, honora la meva família especialment la meva tieta
Teresa —l’emoció del seu record es fa palesa en el seu rostre.

“El que escric és per als altafullencs
i després per a la resta del món”
8 Recorda quan va començar el Centre d’Estudis?
Sí com si fos avui. Va començar a gestar-se el 1975 a través
d’un grup de recerca adherit a l’Institut Ramon Berenguer IV
de Tarragona però no va ser fins el 1977 que es va constituir
oficialment. Tot i això, el primer acte públic a Altafulla va ser
per la tardor de 1975 al Fòrum Parroquial. Allí hi era el Fonxo
Blanch, el Joan Carnicer, la Maria Porter...

8 Quina sensació li queda després de ser proclamat
fill adoptiu d’Altafulla?
Naturalment de satisfacció i d’una enorme emotivitat. Tot i
això, el fet de no haver pogut néixer a Altafulla ho he viscut
sempre com una mancança, com un complex d’inferioritat.
La meva família és de les poques que queden a Altafulla que
datin del segle XV amb avantpassats vinculats a aquesta vila
i al Baix Gaià. Tenim d’altres exemples al meu, de pares, avis
i avantpassats tots altafullencs que van néixer fora del municipi: el torrenc Mañé i Flaquer, Antoni Rovira i Virgili —de
mare altafullenca— i Mossèn Pere Ribot.

“Em sento i vull ser patrimoni d’Altafulla”
8 En el seu parlament va confessar “quedar-se buit” a
l’hora de seguir escrivint sobre Altafulla...
Sí, i és la veritat. Quan el 2003 es va aturar l’expedient de
nomenament de fill adoptiu cap a la meva persona em va
produir un buit, una desmotivació, que em va fer renunciar
a seguir coordinant l’edició dels Estudis Altafullencs. Fa vuit
anys que no investigo sobre Altafulla: vaig quedar buit!
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8 I per quin moment passa el centre?
Crec que passa per un bon moment, un moment dolç. És una
entitat viva i activa, que al llarg dels anys s’hi han anat sumant
socis i sòcies fins a superar la xifra dels 350. Recordo que
érem quatre, com aquell qui diu, que vam començar aquesta
aventura. El centre s’està obrint a la ciutadania i això és molt
important. S’organitzen diferents activitats i sortides com ara
excursions, visites... i això fa atraure el públic.

ALBERT JANSÀ
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Exclusivo en

Body Center
Plaça dels ocells,2
Telf.977 65 08 23

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

ACTIVITATS
Infantil:
DANSA CLÀSSICA
TEATRE MUSICAL
MOVIMENT CREATIU
SALSITOS
ENGLISH FUN

Adults:
DANSA CLÀSSICA
CONTEMPORANI
MODERN JAZZ
SALUT CORPORAL (Mètode propi)
DANSES DEL MÓN

I aquest estiu......
Si tens entre 3 i 16 anys.
Vine a gaudir del nostre Campus Artístic i Esportiu al Tennis
Tamarit!!!

Del 28 de Juny al 30 de Juliol
I si ets més gran.
Classes de Salsa, Bachata, Merengue, Cha-cha-cha... Tango Argentino i Bollywod
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Èxit de la Cursa 1er de Maig dels Atletes d’Altafulla
l’any 2011, però el llistó comença a ser-hi massa alt. Els que
ens han vist treballar durant mesos per a un resultat d’hores,
saben que ho tornarem a intentar, però serà impossible que
ho aconseguim sense la vostra ajuda, els que heu vingut a
participar i a animar, els que ens heu patrocinat i els més de
100 voluntaris /es que heu aconseguit que la nostra cursa no
sigui una cursa qualsevol.
Classificació Absoluta Masculina
1.
Daniel Alonso Ruiz (BCN ATLETISME)
2.
Mohssen El Haddad (RUNNERSWORLD)
3.
Juanan Fernández (RUNNERSWORLD)

En les curses infantils hi van participar un total de 472 corredors

El passat dissabte 1 de maig el nostre poble va viure una grandíssima festa de l’esport, la Cursa dels ATLETES D’ALTAFULLA.
Més de 800 atletes entre nens, joves i adults van inundar els
nostres carrers, completant les 9 curses que es van disputar per
a les diferents edats. Aquesta jornada serà recordada, esperem que només durant el proper any, per diferents motius. És
fins a la data, l’esdeveniment esportiu més multitudinari mai
fet al nostre poble. Una organització modèlica, pròpia de les
curses més importants que es disputen a Catalunya. Un recorregut magnífic, que ha rebut l’elogi de tots els que van disputar la cursa… i un element que no s’aconsegueix quan qui
organitza i participa no té una vinculació amb el poble o amb
l’esdeveniment, l’entusiasme i l’entrega per a que tot surti el
millor possible. Segur que hi ha hagut petits detalls que se’ns
han “escapat”, i que serviran de motivació per a la cursa de

El Roquissar es fa a la mar

Classificació Absoluta Femenina
1.
Marta Camps Galí (ATLETES D’ALTAFULLA)
2.
Angélica Esparza (ISS HOSPITALET)
3.
Conxi Toscano (ATLETES D’ALTAFULLA)
Podeu consultar les classificacions complertes a
http://atletes.nireblog.com
A més, cal destacar el molt bon resultat a la Cursa del Calçot
de Valls, per part del nostre equip. Una vegada més, van
triomfar les noies, que van quedar primeres classificades per
equips (Marta, Conxi, Anna, Núria i Mª José). La Marta va
quedar segona de la general absoluta, a més de primera de la
seva categoria d’edat. La Conxi i l’Anna varen quedar primeres en el seu grup d’edat, i la María José, segona. En la Marató
de Paris varem tenir la participació de tres atletes, la Núria
Batet (va baixar de 4 hores, molt bé!), en Francesc Cañellas i
en Jordi Juan. També en la Cursa dels Bombers i en la de Port
Aventura, hi va haver una gran representació de l’equip. •

Breus
Organitzen la Copa Baix Gaià de futbol set

Per segon any consecutiu els nens i les nenes de l’Escola El
Roquissar, tornaran a fer el curs de vela dins de l’horari lectiu.
Després de la fantàstica experiència del curs passat on els nostres alumnes van fer la iniciació, aquest any toca continuar
aprenent i millorant. Aquesta idea que va sortir fa tres anys,
i que per diferents causes va quedar en l’oblit, des de l’AMPA
de l’Escola El Roquissar la vam reprendre, i amb la inestimable col·laboració de les mestres de l’escola i el Club Marítim
d’Altafulla, la vam convertir en una realitat. L’objectiu és
acostar als nostres nens i nenes al mitjà marítim, aquest que
tenim tan a prop i que fins ara ha semblat inaccessible per
a la majoria. A més estem d’enhorabona, ja que aquest any
sembla que també s’afegirà l’Escola La Portalada, i per tant
tots els nens i nenes d’Altafulla podran tenir una formació
mínima en l’esport de la vela. Desitgem que per a tots plegats
el vent bufi a favor i que la nostra iniciativa no quedi en anècdota, sinó en el currículum dels nostres alumnes.•
AMPA ESCOLA EL ROQUISSAR
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Els ajuntaments d’Altafulla, Torredembarra, Creixell i
Roda de Barà i l’empresa Rico Esports organitzen el primer torneig de futbol set Copa Baix Gaià. Els equips interessats en participar-hi ja s’hi poden inscriure a través de
la pàgina web www.copabaixgaia.com. Només inscriure’s,
els grups rebran diferents obsequis com ara samarretes
commemoratives, vals de descompte, entre d’altres. Cada
equip disputarà un mínim de tres partits. Les inscripcions
estaran obertes fins el 28 de juny, mentre que la competició començarà el 5 de juliol fins el 17. Els partits es
jugaran en camps de gespa artificial.

Esports
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El Club de Dòmino Altafulla-La Torreta representarà Tarragona en el
Campionat d’Espanya
L’Hotel La Torreta va acollir el passat 17 d’abril la 18ena jornada de
la lliga provincial de Tarragona de Dòmino entre el Club Dòmino
Altafulla-La Torreta i el Bellamar de Segur de Calafell, primer i segon
classificats respectivament. Les tres primeres partides van acabar dos
a u favorable a l’Altafulla; mentre que les tres segones van finalitzar
u a dos a favor del Bellamar. Les tres darreres partides se les va endur
l’equip del Baix Gaià, fet que va tancar el matx en un sis a tres a favor
dels altafullencs. A falta encara de quatre partits per a la finalització
del campionat —a l’hora de tancar aquesta edició—, el Club de Dòmino
Altafulla- La Torreta s’ha proclamat matemàticament campió de la Lliga
Provincial de Dòmino de Tarragona 2010 per sisena vegada consecutiva.
Així, el conjunt d’Altafulla representarà el municipi i el territori tarragoní al Campionat d’Espanya de Dòmino per Equips, que es disputarà els
propers 5, 6, 7 i 8 de desembre a Maspalomas (Gran Canària).•

El CFS Altafulla obre les inscripcions del II Esplai Esportiu i el
IV Campus d’Estiu de futbol sala
El Club Futbol Sala Altafulla organitzarà des del 28 de juny fins el 30 de juliol el II Esplai Esportiu. El període d’inscripcions ja
està obert. L’Esplai acull diferents activitats com ara l’aprenentatge d’esports diversos, tallers, jocs d’aigua, manualitats, psicomotricitat, activitats d’oci i treballs en grup. Té lloc al poliesportiu municipal i l’horari és de dilluns a divendres de vuit del
matí a dues de la tarda. El preu inclou també esmorzar. L’Esplai va adreçat a nens i nens d’entre tres i vuit anys. L’organització
es planteja ampliar l’esplai al mes d’agost en funció de la demanda que hi hagi. Les inscripcions es poden fer al local social del
club, a la plaça de la Pedrera, 3, i als telèfons 977 65 19 05 o bé 625 65 92 71.
D’altra banda, el CFS Altafulla també ha fixat les dates per celebrar el IV Campus d’Estiu de Futbol Sala que se celebrarà del 12
al 31 de juliol, de dilluns a divendres, de nou del matí a dues de la tarda al pavelló. El campus va adreçat a nens i nenes d’entre
nou i catorze anys. En matèria esportiva, la pedrera del club ha estat convidada un any més a participar al IV Torneig d’Àger, a
Lleida, on s’hi desplaçaran els prebenjamins, benjamins i alevins de la casa que hi participen des de la seva creació ara fa quatre
anys. Els prebenjamins i benjamins hi restaran els dies 4, 5 i 6 de juny, mentre que els alevins, els dies 28, 29 i 30 de maig.•

Des de 2001 treballem amb tu. Volem agrair la confiança
que heu anat dipositant en nosaltres durant aquests nou
anys i donar la benvinguda als socis nous i animar-vos a
continuar junts. Volem treballar per tu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BOUTIQUE CELESTE
SERVICIOS TURISTICOS NADAL SL
CAMPING CALEDONIA SL
ALTA 2000 SL
BAR PONT DE MAR
RESTAURANT EL BRASER DEL MAR
FORN NOGUES
FINQUES PIJUAN
THE LITTLE SCHOOL S.L.
FARMACIA ARASA
RESTAURANT EL POZO
SUPER GORI
HOTEL LA TORRETA S.L.
QUIOSC LLUIS
GERMANS QUIXALOS SL
PERRUQUERIA IMATGE SCP
GRANJA ST. FRANCESC C..
FINQUES BONET
RESTAURANT COSTA DORADA
ESTANC D’ALTAFULLA
RESTAURANT PARK

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RESTAURANT EL PATIO
GARDEN CENTER GAIA
RESTAURANT LLEBEIG
DROGUERIA TORRES
ADFIMA Administració Finques
FERRETERIA CASAS
BODY CENTER
CAMPING SANTA EULALIA
REGAL I PAPER
RESTAURANT FARISTOL
EUROP SERVICE
LA CAIXA
BAR GORI
HOTEL YOLA
RESTAURANT EL BUFFET
HOTEL SANT MARTIN
ALNATUR TRACTAMENTS NATURALS
ORENETA HOTEL
GULINVES, S.L.
FINQUES RAMON FUENTES
FUSTERIA CEBALLOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RESTAURANT CAL VITALI
PLANETA MAGIC
CAMPING TRILLAS PLATJA TAMARIT SL
CAMPING TAMARIT S.A.
BAR LA VIOLETA
FUSTERIA JACOB
LA TABERNA
JOSEP SALA LLORENS - PINTOR
VIA VINS 28 SL
HOTEL GRAN CLAUSTRE
IRIBAR TAPATAPA S.L.
CONTRUCCIONS BARCELO
ESTIL GOS
INSTAL·LACIONS A2 S.C.P
ATTENDS UN PEU
TOSCANA MODA I COMPLEMENTS
GAUDIRÀS
MARBRES SOCIAS
JOAN HERNÀNDEZ I AZNAR
PERRUQUERIA ÀNGELS
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Avança la comissió per la revisió del Cadastre i de l’IBI
FRANCESC FARRÉ # ALTERNATIVA ALTAFULLA
Tal com havia demanat des de fa mesos Alternativa Altafulla, amb el suport de la resta
de l’oposició municipal, la comissió que ha
de permetre la revisió dels valors cadastrals
d’Altafulla ha començat a treballar amb la presencia de tots els grups implicats (govern, oposició, Adarca, Consell de Participació i experts)
S’ha constituït el Consell Sectorial per la revisió
cadastral i ja ha arribat a uns acords defensats
per Alternativa: Iniciar un nou procediment
de valoració col·lectiva general amb l’aprovació, a principis de 2012, d’una nova Ponència
de Valors que corregeixi les desigualtats de

valoració (els immobles similars han de tenir
valor semblants), redueixi el valor que va disparar-se el 2006, la reducció de la diferencia
de valors unitaris i del nombre de zones amb
valors unitaris diferents. També es recull la
voluntat que tot el procés de revisió compti
amb la participació ciutadana. Entre les primeres passes a fer s’ha plantejat demanar a la
gerent del Cadastre que, en aplicació de la llei
de cadastre immobiliari, es signi un conveni de
col·laboració amb l’ajuntament que permeti al
consistori fer l’elaboració de la nova ponència
de valors que amb caràcter general pot ser a

partir de 2012 però que de caràcter parcial (en
les zones més afectades com el Poblado) podria
ser abans. També es demana disposar de totes
les dades censals per analitzar la revisió... Des
d’Alternativa felicitem l’esforç per avançar en
el diàleg i el treball per millorar l’IBI i el Cadastre que sempre hem demanat i que finalment
totes les parts han assumit per treballar conjuntament. La nostra actitud en aquest consell
es basarà des del principi i fins el final aportant
diàleg, propostes i solucions que permetin el
seu anàlisi i arribar al millor acord possible amb
tothom.•••

Altafulla, Altafulles diverses, disperses, però molt riques
JOSEP MARIA GENÉ I TORRELL # PSC
Des de finals del mes de març, durant tot
l’abril i els primer dies de maig, la societat
d’Altafulla ha estat mostra de la seva diversitat
i riquesa. El passat 30 d’abril, el col·lectiu en
defensa del riu Gaià, va organitzar i realitzar
una marxa a peu, des de Santa Coloma de
Queralt fins a la platja de Tamarit. Des de les
fonts de les Canelles, fins al Pont de Mar de
les Botigues de Mar d’Altafulla. Prop de 80
quilòmetres en tres jornades. La finalitat de la
marxa és per reivindicar que s’alliberi el riu i

poder obtenir un cabdal ecològic. Des del PSC,
saludem aquesta iniciativa. Hem de felicitar al
col·lectiu d’Atletes d’Altafulla per la impecable
organització de la cursa del Primer de Maig.
Organitzar i moure, en ordre i concert, a més
de 1.000 atletes de diferents categories, denota una capacitat de gestió manifesta. També
els hi hem de reconèixer la bona imatge que
ofereixen d’Altafulla a l’exterior. I esperem
que aquesta prova sigui la prova de referència
entre les que es fan a l’entorn. Altres coses han

passat, de caire participatiu, la controvertida
consulta del dret a decidir, que es va realitzar
el 25 d’abril. Dels resultats del qual tothom
n’està content. El mes de maig també ens portarà convocatòries col·lectives, i participatives.
La primera i la més innovadora a Altafulla,
és el Banc del Temps. Felicitats i que visqueu
molts anys. Mencionar també la reeixida festa
de Sant Jordi. I, com anècdota, la sorprenent
matinada tricolor del 14 d’abril. A tots ells
moltes felicitats.•••

Positivos. Motivos positivos
CONXITA NAVARRO # PARTIT POPULAR D’ALTAFULLA
El Partido Popular de Altafulla, honrando la
Buena Gestión, Eficiente y la Ilusión que nos
motivaron siempre para permanecer en el gobierno municipal día tras día, pleno tras pleno,
vuelve a encontrar motivos para la satisfacción
de TODOS y para TODOS. Por un lado, desde la
regiduría de Urbanismo y de Servicios, hemos
podido aprobar el gobierno y con el apoyo
unánime de la oposición, ocho Actuaciones

en el municipio, por importe en su conjunto
de cerca de cuatrocientos mil euros, 400.000
que van a revertir directamente en mejoras
en el municipio, y mejoras en el empleo y en
el bienestar de todos los ciudadanos. Todas las
adjudicatarias han sido empresas vinculadas
estrechamente a Altafulla, así como sus empleados y respectivas familias. Enhorabuena a todos,
pues nadie mejor para el buen hacer sobre

nuestro municipio. Quiero también desde aquí
agradecer a todas las personas e incluso algunas
familias que se han puesto en contacto con el
Partido Popular de Altafulla a través de nuestro
Teléfono de Atención al Ciudadano así como
por Internet. Son muy exigentes! Y eso hay que
agradecérselo. Desde aquí deciros que no nos
tenéis que agradecer nada. Sentimos que esto
es parte de nuestro compromiso social.•••

Desbordant / afeblint la nostra democràcia?
FONXO BLANCH # PAU
A tanta fragmentació, més que pluralitat en el
menú de grups al Ple, ara hem afegit, la “participació” i “la consulta per la Independència”.
El grau d’entropia del nostre sistema polític
altafullenc potser sí que ens portarà a la mort
tèrmica. Anant per pams: dupliquem, o més,
els espais polítics a Altafulla: de conservadors
(PP i amb sang jove va de retro... + Ideal); de
populistes (AUPA i Ideal); de nacionalistes (CiU,
ERC com a la resta del país i també la majoria
del PSC); de socialistes (PSC i PAU) i d’esquerra
beautiful people (AA/ABG = EUiA dels Alonso
Farré i també prou d’ERC; tan bronzejats i
mudats alguns). És previsible una reunificació,
com li dic amb el meu íntim rival / soci: tu vol-
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dries encapçalar CiU des d’Ideal i jo el PSC...
Tenim mala peça al teler... i no amollarem les
nostres vocacions, oi?, per cedir-les com a pesos
pesants als de més lleugers... La “participació”
recicla sobretot exregidors: a la reunió del
Consell Sectorial per a la Revisió del Cadastre,
en vaig haver de comptar 3 (un, exalcalde);
sumem-hi que Muntades també s’hi reuneix
en la de Territori... Podem dir que tenim un
Senat autoelegit, de velles glòries com a la italiana. Entre pressionar des del públic als Plens
i “participar” no sé per què cal donar la cara i
programa presentant-se a les eleccions. Joc poc
net, oi? A la consulta han anat a votar els regidors del PSC. Tots els populistes del Ple i el pen-

dent d’ubicació van votar sí... L’organització
tenia la seu logística al local habitual del PSC...
Quina trepa: o no està al partit que li correspon
(ERC, CiU o ICV) o s’apunta a ser vist a l’aparador més glamurós per novell. Els únics de fiar,
coherents, pel que fa al cas, els d’ERC: amb qui
vaig tenir el goig de debatre —i dos cops— a
la Sala de Plens, perquè finalment van poder
exercir la més genuïna de les virtuts polítiques:
la polèmica, el combat dialèctic: amb criteris,
argumentacions i sobretot informacions transparents —cadascú segons la seva perspectiva,
experiències, influències i idees. •••

Opinió i Fòrum
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Les Jornades Gastronòmiques, un èxit de molts
ALEJANDRO FRANCINO # REGIDOR NO ADSCRIT
Les Jornades Gastronòmiques va ser una proposta que ja estava inclosa dins el Pla director
del Patronat de Turisme d’Altafulla i que hem
anat madurant al llarg d’un parell d’anys.
La motivació per organitzar unes jornades
gastronòmiques ha estat triple: d’una banda,
volem proporcionar una eina de cohesió al
sector de la restauració d’Altafulla i promoure
la creació d’una marca identificativa que faciliti
la seva projecció. D’una altra banda, pretenem
que aquestes jornades esdevinguin una manera efectiva de donar a conèixer la població,
tots els seus atractius turístics i, principalment,
la seva gastronomia, i en tercer i darrer lloc,

volem desestacionalitzar la temporada turística
i ampliar a la resta de l’any, ja que d’aquesta
manera creiem que el comerç local també en
sortirà beneficiat. Amb tot això esperem consolidar el tipus de turisme familiar que ja tenim
i que visiten el poble la temporada turística. Els
volem oferir una alternativa a l’oferta habitual
de sol i platja, donant-los a conèixer una altra
faceta del nostre poble que segurament desconeixien. Però també ens interessaria atreure un
tipus de turisme de proximitat, és a dir, aquell
que prové de ciutats i pobles del voltant de casa
nostra i que poden venir a passar un dia aquí,
gaudir de la gastronomia, conèixer i fer ús del

comerç local i dels encants turístics i culturals
d’Altafulla. Les expectatives d’aquestes jornades no poden ser millors, tenint en compte la
resposta dels vuit restaurants que han volgut
participar de la iniciativa, al cap i a la fi, els veritables protagonistes de les jornades i els valedors de tot plegat, amb la seva bona voluntat i
el seu saber fer als seus establiments. Feia molt
de temps que els restauradors de la nostra vila
volien dur a terme una acció d’aquestes característiques i per fi ho hem aconseguit. Estem
molt satisfets i esperem que els resultats siguin
immillorables per a tots ells. Agraint a tots ells.
Una abraçada. •••

Fòrum

Altafulla Decideix informa: Resultats de la consulta popular sobre la
independència de Catalunya

tir dels 18 anys) ha estat del 16,15%. Total
de votants 563.
Votants del SI:
Votants del NO:
Vots en Blanc
Vots Nuls

Altafulla ha dit sí a la Independència del nostre país! La participació de votants respecte
al padró de 3.852 vilatans (incloent la franja
de jovent de 16 a 18 anys i els estrangers) ha
estat del 14,69 %. La participació de votants
respecte al cens real de 3.326 vilatans (a par-

512
34
15
1

90’94%
6’03%
2’7%
0’67%

L’associació Altafulla Decideix agraeix la
participació de tots els votants en aquesta primera consulta popular feta al nostre
poble i als que han col·laborat econòmicament comprant números del sorteig. Donem
també gràcies a l’Ajuntament per deixar-nos
la Biblioteca per fer les reunions i com a
col·legi electoral, així com l’emprèstit de les
urnes i agraïm la col·laboració i custodia proporcionada pels mossos d’esquadra. Estem

realment contents dels resultats i creiem que,
malgrat que aquest referèndum no sigui vinculant, és un pas més per demostrar la voluntat i desitjos dels catalans i de tots aquells
que sense haver-hi nascut viuen al nostre
país per aconseguir, en un futur, el projecte
de Catalunya com a Nació Independent amb
ple dret dins de la Unió Europea, amb més
recursos a nivell econòmic i amb tots els drets
culturals. Demanem disculpes a tots aquells
(que van ser bastants)que tot i estar censats
al poble, per manca d’acreditació oficial no
van poder exercir el seu vot, però els agraïm
igualment el seu interès per fer-ho i esperem
que la propera vegada hi puguin participar
sense inconvenients.
ALTAFULLA DECIDEIX

Cursa atlètica dels Atletes d’Altafulla

El Primer de Maig els atletes locals varen
celebrar la tercera edició de la cursa atlètica amb un gran èxit tant participatiu com
d’organització. Cada any ho milloren tot i ja
sembla una cursa veterana amb més detalls
tant tècnics com d’atenció als participants.

A ressaltar el gran nombre de col·laboradors
tant de l’entitat com d’altres entitats o amics.
El recorregut almenys al meu parer un xic
dur per la categoria “open” una mitja distància força trencacames. Els organitzadors han
donat un exemple del que es promocionar

alhora l’esport de base i el popular. Bona
cosa celebrar el dia del treball, tot treballant
per una bona causa en la que molts hi creiem.
Enhorabona companys!
DINO ALBALADEJO
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ALTAFULLA RÀDIO 107.4 FM
Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

—graella tardor-hivern 2009—
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

Espai obert
Notícies

15:00 - 16:00

70 x hora

Fes natura

16:00 - 17:00

Cinema

Espai vital

13:00 - 14:00

Dissabte

Diumenge

La màgia de les sardanes
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

Calidoscopi

Catsons

Com viure en un
galliner

Guantanamera

El patito de goma (r)

La màgia de
les sardanes

Cap de setmana (r)

El patito de goma (r)
Para que no me olvides
Barà rock (r)
Garden musical

80 Punt dance

100 X 100 Esports

7 Dies

Tock de rock (r)

Sempre joves(r)

Altafullencs (r)

Uavavaua! (r)

Guantanamera (r)

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

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

Retrats (r)

Notícies

Notícies

Notícies

Notícies / ple (2)

Notícies Comarca (r)

Fil directe / radiofòrum (1)

Uavavaua!

Notícies comarca

Fil directe / radiofòrum (r)

Somos Latinos

The road of country

Bad music blues

Baix gaià esports
21:00 - 22:00

Boulevard

Jazz fm

Cap de setmana

Altafullencs

Punt de sortida (r)

22:00 - 23:00

Barata elèctrica

Barata elèctrica

Barata elèctrica

Barata elèctrica

Propera Parada

Barata elèctrica

Barata elèctrica

23:00 - 00:00

100 X 100 Esports

Fòrmula Gaià

Fòrmula Gaià (r)

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

Propera Parada (r)

01:00 - 02:00

ESPAI OBERT
NOTÍCIES

02:00 - 03:00

IN SESSION (r)
Somos Latinos (r)

IN SESSION
•
•
•
•
•
•
•

977 65 29 23
977 65 06 93
altafullaradio@altafullaradio.com
www.altafullaradio.com

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.

* Consultar retransmissions esportives a la pàgina web.

v
Torre
11:40
19:55
Torre
10:30
20:15

Transports

HORARI EXTRAORDINARI D’AUTOCARS
Dissabtes Feiners
Altf
Tgn
Tgn
Altf
11:46
12:04
9:00
9:24
20:01
20:19
17:00
17:23
Diumenges i Festius
Altf
Tgn
Tgn
Altf
10:36
10:54
10:00
10:24
20:21
20:39
18:00
18:24

Torre
9:30
17:30
Torre
10:30
18:30

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

23:29
23:30
23:35
23:45
23:53
23:55
00:15
00:17
00:25
00:35
00:39
00:40

01:04
01:05
01:10
01:20
01:28
01:30
01:45
01:47
01:55
02:05
02:09
02:10

02:34
02:35
02:40
02:50
02:58
03:00
03:45
03:47
03:55
04:05
04:09
04:10

04:34
04:35
04:40
04:50
04:58
05:00
05:05
05:07
05:15
05:25
05:29
05:30

AUTOBUSOS

RENFE
Altf/Tgn

Tgn/Altf

6:58
7:30
8:29
9:59
10:28
10:58
11:58
12:58
13:59
14:26
14:59
15:58
17:27
18:00
19:00
19:29
20:26
20:29
20:59
21:29
21:59
22:33

5:52
7:00
7:21
7:47
8:00
8:56
9:25
10:32
11:25
11:56
12:25
13:24
14:28
14:54
15:57
16:30
16:58
17:29
17:53
18:30
18:57
19:12
19:43
19:57
20:30
20:39
21:00
21:20
21:34

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

Serveis
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Telèfons
i adreces
AJUNTAMENT

977 65 00 08

Plaça del Pou, 1

SÍNDIC DE GREUGES
RECAPTACIÓ MUNICIPAL (Ajunt.)
CORREUS
OFICINA D’OCUPACIÓ

977 65 22 69
977 65 61 09
977 65 18 16
977 65 11 88

POLICIA LOCAL

609 32 96 51
977 65 02 80
062
977 63 53 00
088
085
977 22 00 80
977 54 70 80
977 25 25 25
977 65 60 07

Marquès de Tamarit, 16

GUÀRDIA CIVIL
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS (Tarragona)

AMBULÀNCIES (centraleta)
CONSULTORI DE SALUT

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

112
977 64 38 01
977 65 16 76
628 99 17 79
977 65 02 07

Les Escoles, 3 (poble)

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
ESCOLA LA PORTALADA

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

CASAL LA VIOLETA
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
ALBERG JUVENIL ‘CASA GRAN’
PISCINA MUNICIPAL

977 65 24 68

977 65 21 32

C. de Les Bruixes s/n

977 65 11 76

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)

977 65 21 20

Cabana, 2

BIBLIOTECA MUNICIPAL

977 65 00 83

Placeta, 12

Mainada, 2B

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

977 65 20 60

S. Antoni Abat, a la Violeta

Era de l’Esteve

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

Les Escoles s/n

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

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

Escoles, 10

ESCOLA DE MÚSICA (migdies)

S. Antoni Abat, 11

FARMÀCIA ANNA ARASA

Mainada, 2A

VETERINARIS
D’URGÈNCIES

CENTRE D’ESTUDIS D’ALTAFULLA 977 65 09 12

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

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 dimarts 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
26/02
03/09
10/16
17/23
24/30

maig:
maig:
maig:
maig:
maig:

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

31/06
07/13
14/20
21/27

juny: S. DOMINGO
juny: A. ARASA
juny: S. DOMINGO
maig: A. ARASA

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/ext/

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

Cogul: 977640003 - C/ Antonio Roig,14
Arasa: 977642704 - C/ Verge Montserrat, 4
Miró: 977640735 - C/ Pere Badia, 55
Escudé: 977130735 - C/ Filadors, 6-8
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