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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.

Malauradament, la violència és una llosa pesant que arrossega
la nostra societat des de temps immemorials. No obstant, cada
cop més es posen en marxa mecanismes des de les institucions
públiques i privades per combatre tal lacra. Podríem parlar
de molts tipus de violència: la física, psicològica, sexista, la de
gènere... Però en qualsevol cas, totes responen a una acció
violenta o coacció moral exercida sobre una persona per tal
d’obligar-la a una determinada acció o omissió. Tant el dret
civil com el penal lleven responsabilitat als actes comesos sota
l’acció de la violència. A més, el codi penal preveu una sèrie
de delictes com ara la rebel·lió, sedició, violació, etc., en què la
violència és una part integrant en la seva descripció. És a dir,
la violència la poden patir les dones, els homes, els pares i les
mares i els fills i les filles. Per tot això, aquest editorial posa
aquest mes un semàfor verd a la decisió de la regidoria de
Benestar Social en què per primer cop fa extensiva la Comissió
de Violència a tots els sectors de la població. És cert que gran
part d’aquesta xacra atempta a les dones però també és cert
que molts infants i gent gran són víctimes d’accions violentes
físiques i morals. Aquesta comissió és un primer pas i una eina
important per afrontar aquests casos, però darrera d’això
també ha d’existir la col·laboració ciutadana. Per això és molt
important denunciar qualsevol fet que denoti certes accions
violentes cap a les persones, independentment de la seva cultura, orígens i raça. Tot fet violent, és a dir, delictiu, s’ha de
denunciar davant les autoritats perquè actuïn amb celeritat i
amb la major eficiència i eficàcia possible. La violència és cosa
de tots. Nosaltres la podem aturar. No ho dubtis i si ets sents
atacat o atacada denuncia-ho a la Policia Local (609.32.96.51).
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Ja som més de quatre milers!
La primera dècada del segle XXI serà recordada en la història de la demarcació de
Tarragona per l’espectacular creixement demogràfic viscut al territori. En només
deu anys, el nombre d’habitants s’ha incrementat un 35% i ha passat de poc més
de 600.000 persones a les 805.789 apuntades, segons les dades oficials d’empadronament a 1 de gener de 2010 facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
Aquest augment s’ha vist reflectit, sobretot, a les poblacions costaneres. De fet,
a dia d’avui, malgrat la crisi econòmica i la davallada de la immigració, aquests
municipis continuen registrant nous habitants. En el cas d’Altafulla, per exemple,
en els últims deu anys la població s’ha incrementat en un 51%, passant dels 3.111
habitants (1.589 homes i 1.522 dones) a l’any 2000 als 4.711 actuals (2.355 homes
i 2.356 dones).
“La població d’Altafulla s’ha incrementat en un 51% els últims deu anys”
Segons les xifres de població publicades per l’INE, Altafulla comptava al 2001 amb
una població de 3.329 habitants (1.715 homes i 1.614 dones); al 2002, de 3.563
habitants (1.819 homes i 1.744 dones); al 2003, de 3.710 habitants (1.896 homes
i 1.814 dones); al 2004, de 3.828 habitants (1.949 homes i 1.879 dones); al 2005,
de 3.993 habitants (2.011 homes i 1.982 dones); al 2006, de 4.274 habitants (2.142
homes i 2.132 dones); al 2007, de 4.415 habitants (2.210 homes i 2.205 dones); al
2008, de 4.554 habitants (2.284 homes i 2.270 dones); i al 2009, de 4.685 habitants
(2.340 homes i 2.345 dones).

A nivell general, però, aquesta tendència s’ha frenat, i el creixement demogràfic a les nostres comarques s’ha vist
afectat. De fet, segons l’INE, respecte a
l’any anterior, els veïns de les comarques
tarragonines s’han incrementat un tímid
0,68%, menys de la meitat del registrat
en l’any anterior (1,83%) i molt per sota
del fort creixement d’anys anteriors. Tot
i això, municipis del Baix Gaià com ara
La Pobla de Montornès o Vespella de
Gaià han augmentat en més d’un 100
% la seva població en aquests darrers
deu anys.•
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Ple Ordinari 28 de gener
El 15 de març és la data límit per sol·licitar el
fraccionament de l’IBI
El Ple d’Altafulla, celebrat en la darrera sessió ordinària del 28
de gener, va aprovar el nou calendari fiscal per aquest exercici
on les dates de pagament dels fiscos es mantenen tal i com
restaven l’any anterior. Així, el principal impost municipal (IBI
urbana), el tipus del qual s’ha rebaixat enguany fins el 0,83
%, es procedirà al seu cobrament per part de BASE a partir
del 30 de juny fins el 30 d’agost d’aquest any. D’altra banda,
aquells contribuents que estiguin interessats en fraccionar el
pagament en dues vegades, ho hauran de sol·licitar a BASE
abans del 15 de març. Per la seva banda, aquells veïns i veïnes
que hagin fraccionat el seu pagament en exercicis anteriors
no és necessari que ho tornin a sol·licitar sempre i quan ho
vulguin continuar fent d’aquesta manera. I per aquelles
persones que ho vulguin fraccionar en més de dues ocasions
també ho hauran de sol·licitar abans del 15 de març, tot i que
en aquests casos, se’ls aplicarà uns interessos afegits per part
de BASE. Les famílies nombroses que disposin de les acreditacions adients com a tal, gaudiran d’un 20 % de bonificació
que se’ls aplicarà automàticament.

Sant Martí, representant de l’Arquebisbat de Tarragona,
propietari de la muntanya de Sant Antoni. Segons va detallar
l’alcalde d’Altafulla, Josep Maria Pérez, el contracte estableix
fer ús d’aquestes instal·lacions per part de l’Ajuntament per
unes quantitats econòmiques anuals de 7.000 € en el cas de
la utilització del terreny, i de 2.500 € en el cas de l’ús de la
torre, per un termini de 15 anys. Amb això, l’Ajuntament es
fa responsable del manteniment de l’entorn de l’Ermita i el
seu espai de lleure com són les barbacoes. Els veïns i veïnes
que en vulguin fer ús han de sol·licitar-ho a l’Ajuntament. La
muntanya de Sant Antoni és un dels tradicionals espais on se
celebren festes populars com és l’11 de Setembre i el Dimarts
de Pasqua. D’altra banda, fonts municipals han assegurat que
aquests diners que rebrà l’Església per part de l’Ajuntament
serviran per costejar les obres de millora i restauració que
s’estan duent a terme a la mateixa parròquia, ja que es troben
actualment en un estat de deteriorament. A més, l’església de
Sant Martí i l’Ermita de Sant Antoni formen part també del
conjunt històric, artístic, cultural i turístic del municipi. El contracte va tirar endavant amb el suport de l’equip de govern
(Ideal, PP, PSC i el regidor no adscrit Jano Francino) i de PAU
i AUPA, amb l’abstenció de CiU, i les votacions en contra dels
dos representants d’ABG i el d’ERC.

CALENDARI FISCAL PER L’EXERCICI 2011
Concepte

Dates

IAE

29/07/11 a 29/09/11

IBI urbana

30/06/11 a 30/08/11

IBI rústica

30/06/11 a 30/08/11

BI característiques especials

30/06/11 a 30/08/11

IVTM

31/03/11 a 31/05/11

Taxes

29/07/11 a 29/09/11

Aproven el contracte per l’ús de l’entorn de
l’Ermita de Sant Antoni
La majoria del Ple va aprovar també el contracte de cessió
d’ús de la zona verda i de la torre on està instal·lada l’antena d’Altafulla Ràdio, a l’Ermita de Sant Antoni d’Altafulla,
subscrit entre l’Ajuntament i el rector de la parròquia de

L’Ajuntament d’Altafulla rebrà d’EMATSA 28.000 €
anuals per l’emissari d’Altafulla
El Ple d’Altafulla també va aprovar un conveni entre l’Ajuntament i l’Empresa Municipal d’Aigües de Tarragona (EMATSA) perquè el consistori d’Altafulla permeti que les aigües
residuals provinents de l’estació depuradora del Mèdol, que
gestiona EMATSA, evacuïn a l’emissari de la platja d’Altafulla,
situat a l’entorn de la desembocadura del riu Gaià. Aquí hi
van a parar les aigües residuals de la Móra, Ferran, la Riera,
el Catllar, la Nou i també d’Altafulla. Per l’Empresa Municipal
Mixta d’Aigües d’Altafulla, aquest conveni no implica cap
cost, ja que tampoc és gestora de la depuradora del Mèdol,
la gestió de la qual respon a l’entitat tarragonina. El conveni
s’ha assolit després d’una dura negociació entre administracions i on l’Ajuntament d’Altafulla ha aconseguit duplicar la
subvenció que rebien d’EMATSA en l’anterior conveni, que
ha passat dels 12.000 als 28.000 €. Aquest nou conveni té una
durada de deu anys.•

Breus
Adif millorarà l’estació de trens d’Altafulla
Adif ha adjudicat les obres de millora de l’accessibilitat en
l’estació d’Altafulla-Tamarit, situada a la línia d’ample convencional Barcelona-Tarragona-València, amb un pressupost
de 128.718,2 €. Les principals actuacions consistiran en la prolongació i elevació de les dues andanes per facilitar un accés
més segur i còmode als trens. Aquesta actuació s’emmarca en
el pla global d’inversions que Adif està duent a terme per a la
millora i modernització de les infraestructures i instal·lacions
de la xarxa d’ample convencional de Catalunya i permetrà
augmentar els estàndards de qualitat, seguretat i accessibilitat
als clients d’aquesta estació de la demarcació de Tarragona.
Els treballs, adjudicats a l’empresa Coymal, contemplen la
prolongació en una longitud de 40 m de les dues andanes per
aconseguir una longitud útil de 200 m, i el recrescut fins a una
alçada de 68 cm respecte a la cota de carril. D’aquesta manera,
s’ampliarà la superfície útil de les andanes en prop de 500 m2
fins als 1.977 m2. Així mateix, s’instal·larà un nou paviment i es
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col·locarà una nova peça de vorera d’andana que incorporarà
bandes de proximitat i una franja podotàctil. Les operacions
es completaran amb el muntatge de mobiliari urbà, lluminàries i tanca de tancament.
Inscripcions obertes per al Concurs de Truites
L’Àrea de Festes de l’Ajuntament d’Altafulla ha obert ja el
període d’inscripció per a participar en el tradicional Concurs
de Truites que tindrà lloc al casal la Violeta el proper 3 de
març. La data límit per inscriure’s és el 25 de febrer i aquelles persones interessades ho podran fer-ho a la recepció de
l’Ajuntament. El concurs de truites s’emmarca dins els actes
programats per al Carnaval d’Altafulla 2011 que se celebrarà
el cap de setmana del 5 i 6 de març. L’Àrea de Festes de l’Ajuntament ha fet una crida a la ciutadania amb l’objectiu de
superar la participació de l’any passat que va obtenir una forta
afluència de concursants, i així mateix, fa extensiva aquesta
crida a la participació per a la festivitat de Carnestoltes.

El Ple
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Breus
Rebutgen canviar el nom del carrer Sant Antoni
Abat
La majoria del Ple va rebutjar una proposta del grup de
PAU, a l’oposició, que pretenia aprovar la restitució del
nom tradicional del carrer de l’Hostal, al vial comprès entre
els carrers de Dalt i Marquès de Tamarit i que respon en
l’actualitat al carrer de Sant Antoni Abat. L’edil de PAU,
Fonxo Blanch, va defensar la moció argumentant que el
nom de l’actual carrer commemora el 17 de gener de 1939,
dia en què el Cuerpo del Ejército Marroquí entra al poble
d’Altafulla. Segons Blanch, el canvi de nom respon a un
acte de justícia i recuperació democràtica. D’altra banda,
el grup d’ABG va homenatjar el passat 15 de gener a totes
aquelles persones que al llarg de la història han defensat la
llibertat i la democràcia amb motiu del compliment de 72
anys de l’entrada de les tropes franquistes a Altafulla. Els
representants ecosocialistes van col·locar un ram de flors
amb els colors de la bandera republicana al peu del monòlit
que l’Ajuntament va instal·lar ara fa dos anys al cementiri
municipal en record a les víctimes de la Guerra Civil i van
finalitzar l’acte amb el cant dels Segadors.

La Comissió de Violència s’obre a tots els
sectors de la població
La regidoria de Benestar Social, que encapçala l’edil Conxita
Navarro, ha recuperat la Comissió de Violència de Gènere
que es va crear fa uns mesos, tot i que se li ha canviat el nom
per Comissió de Violència amb l’objectiu d’obrir-la a tots els
sectors de la població i no únicament a les dones, tal com ha
assegurat Navarro. La mateixa regidora ha confessat que en
els darrers mesos s’han detectat casos de maltractaments a
menors. Per aquest motiu, s’ha fet extensiva la comissió a la
resta de la població més enllà de la figura de la dona amb la

finalitat de no excloure ningú susceptible de ser agredit tant
físicament com psicològicament. La posada en marxa de la
nova Comissió de Violència coincideix també amb la programació d’un cicle de xerrades, col·loquis, entre d’altres, que
es posaran en marxa ben aviat. L’edil ha fet una crida a la
ciutadania a denunciar qualsevol cas i ha assegurat que les
dades personals es tracten amb rigorosa confidencialitat. El
telèfon de denúncia és el de la Policia Local 609.32.96.51.

Prorroguen els serveis socials subscrits amb el
Consell Comarcal
El Ple d’Altafulla va aprovar el passat 28 de gener la prorrogació dels convenis subscrits entre l’Ajuntament i el Consell
Comarcal del Tarragonès sobre el finançament i gestió dels
serveis bàsics d’atenció social primària. Aquest conveni correspon a les treballadores socials amb què disposa l’Ajuntament per part del Consell Comarcal del Tarragonès per
atendre les peticions d’ajuda social de la ciutadania tots
els matins. Aquest servei supramunicipal s’ofereix a tots els
pobles de la comarca a excepció de Tarragona i Salou, que
ja disposen de personal propi. L’Ajuntament destina uns
18.000 € en aquest sentit.

La Policia Local deté un home buscat per la
Interpol
Agents de la Policia Local d’Altafulla van procedir a la
identificació d’un home, a mitjans de gener, de 24 anys i
de nacionalitat portuguesa, després de ser vist al voltant de
les onze de la nit, entre la zona de la Ronda i Via Roviano.
Sobre aquest pesava un requeriment de cerca i captura per
part de la Interpol. Un cop identificat i detingut, va ser traslladat a les dependències de la Policia Local per ser entregat
posteriorment als Mossos d’Esquadra.

Tribuna
Carta oberta al Sr. Alonso
El Sr. Alonso té pressa. O potser haurem
de dir el Sr. “Gosset” (ell diu que se sent
com un gosset). Al pobre, no l’hem deixat
que fes d’assessor, es veu que és millor
això que pensar que no te raó. El que
ell demanava ja se li va demostrar amb
la llei a la mà que no era legal fer-ho.
S’imaginen si tots els partits polítics amb
representació a l’Ajuntament, plantessin
les sigles als vidres i demanessin que els
nostres assessors es passegessin per tot
l’Ajuntament, o estiguessin als despatxos com ells demanen fer? L’Ajuntament
es convertiria en una mena d’anades i
vingudes de gent aliena a la feina i als
serveis que s’han de donar al poble. Hi
ha una cosa que se’n diu “seu de partits
polítics”. Allí es fa la feina d’assessor, de
funcionament d’un partit, etc. És clar que
per això has de llogar un local. Si fas servir
un espai de l’Ajuntament, t’estalvies el
lloguer i és l’Ajuntament qui te’l paga. Al
Sr. Alonso el veig molt nerviós, ansiós, si

més no. El comparo amb un hereu que ha
d’ocupar el lloc del seu pare i que pensa
que ha de ser per ell, però és tan ansiós
que no t’espera. No fa més que pensar
en inventar coses per intentar desacreditar-lo, treure’l abans que no decideixi
donar-li el lloc a un altre que potser s’ho
mereixi més. Mentrestant arriba el dia
que ha d’ocupar el lloc i l’únic que ha
aconseguit és fer el ridícul. Fa quatre anys
que sóc del PSC d’Altafulla. No sé si aquí
som més bons, o més dolents (més cara de
relaxats segur que sí, degut a la tranquil·
litat d’“esperit” que ens dóna viure aquí).
El que sí tinc clar és que aquí fem tot el
que sigui perquè a Altafulla hi hagi un
equip de govern que disposi de tranquil·
litat per poder treballar amb seguretat i
eficiència. I tant que m’agradaria que tots
fóssim “d’esquerres”, però ara per ara,
som un grup de cinc persones de quatre
grups de diferents “colors” que hem valorat per damunt de tot el treball conjunt.

Tenir una plena llibertat per treballar com
cada un pensa que ho ha de fer i sobretot,
una bona comunicació entre tots, ajudarnos en tot allò que és bo per Altafulla i
tirar-lo endavant amb dignitat. Lamento
dir-li Sr. Alonso i companyia que vostès,
perdò “ABG i altres grups d’esquerres”,
l’únic que van aconseguir quan van estar
al govern és una gran crispació que es
notava fins i tot al carrer i bé, uns regidors
marxaven, altres els volien fer marxar, etc.
Si hi ha vuit grups, jo li asseguro que al
menys set (malauradament de l’altre, tinc
els meus dubtes), creiem en la democràcia
i actuem en conseqüència.•
Puri Miró
Regidora de Cultura i Ensenyament
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Una nova manera d’educar i aprendre
Despertar l’interès de l’alumne per allò que està aprenent.
Aquest és un dels principals objectius que es fixa qualsevol
claustre de professors de qualsevol escola catalana. Però hom
sap que és una fita difícil d’assolir i més quan l’Estat espanyol
és un dels països de la Unió Europea amb un dels índexs més
elevats de fracàs escolar (28%). Malgrat això, el col·legi La
Portalada d’Altafulla ha entès bé el missatge i s’ha enginyat
una manera d’educar més atractiva pels seus alumnes. Es tracta de l’assignatura de Medi, que imparteix el mateix director
del centre, Josep Lluís Pagès. Una seixantena d’alumnes de
sisè de Primària han participat durant aquest darrer semestre
en l’elaboració d’una vintena de treballs relacionats amb el
món de l’electricitat i el magnetisme i els resultats han estat
més que “positius”. Diferenciar-ne un o un altre ha estat
una decisió difícil pel professor quan se li ha preguntat per
quin escolliria si hagués de triar el més sofisticat, ja que ha
manifestat que “tots són d’un elevat nivell”. Amb tot, un dels
projectes més interessants que s’han presentat ha estat la
simulació d’una vall on hi havia instal·lat un molí d’aigua que
funcionava a través de l’energia solar obtinguda mitjançant
la instal·lació de plaques. També un dels altres projectes més
sofisticats ha estat la creació d’una muntanya feta mitjançant
espuma injectada que oferia una espectacular barreja de

Un dels treballs d’energia solar

Alguns dels alumnes de Sisè de Primària

llums que s’encenien a través d’un circuït elèctric. Tots aquests
treballs es poden contemplar al mateix vestíbul del centre.
Els valors de l’aprenentatge
Conèixer com funciona un circuït elèctric, treballar en equip
i la implicació dels pares en l’educació dels seus fills són els
principals valors que n’ha destacat Josep Lluís Pagès: “La
implicació dels pares en l’educació dels seus fills és importantíssima a l’hora de captar l’interès dels més joves per aprendre
coses noves”. Tant és l’interès mostrat pels alumnes que això
s’ha reflectit també en els exàmens, ja que segons el mateix
docent, “s’han tret unes notes d’entre el notable i l’excel·lent”. D’altra banda, La Portalada ha pres mesures davant
l’elevat índex de fracàs escolar que hi ha a l’Estat. I és que un
dels principals problemes que afronten els centres és la comprensió lectora per part dels alumnes. És per això que el centre ha iniciat tres noves accions per millorar aquest aspecte.
Cada dia, després de l’esbarjo, els alumnes tenen deu minuts
per llegir qualsevol llibre que escullin; el centre ha obert la
biblioteca per les tardes i està previst que comencin diferents
tallers d’expressió oral i escrita. L’objectiu és ben clar: despertar l’interès dels alumnes perquè estudiïn.•

Breus
La Portalada, amb la Barcelona World Race
Els alumnes de quart, cinquè i sisè de Primària de l’escola La
Portalada participen enguany en un projecte de seguiment
amb els tripulants de la quinzena d’embarcacions que participen a la Barcelona World Race de vela. Els alumnes estan
en contacte on line amb els participants de la cursa que els
expliquen l’evolució dia a dia d’aquesta carrera nàutica. A
més, els alumnes tenen previst visitar el Consorci del Far des
d’on es coordina tota la cursa i el 25 de març, d’altra banda,
visitaran la Sagrada Família a Barcelona.

L’Escola de Música viatjarà a Bèlgica
L’orquestra de l’Escola Municipal de Música d’Altafulla viatjarà el 29 d’abril a Bèlgica on participarà en un festival de
música que té lloc al nord del país. Es tracta d’un festival que
agrupa formacions d’arreu del món, i que enguany n’acollirà un total de 130. De l’Escola de Música d’Altafulla hi participaran 20 alumnes, dels 22 que composen l’Orquestra, que
aniran acompanyats de pares i professors, esdevenint una
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cinquantena de persones. L’any passat, el centre va participar també en un festival de música a Santander. L’arribada
està prevista pel 2 de maig.

L’IES Altafulla i La Portalada, al programa “Tu
ajudes”
Els projectes sobre l’”Adquisició de dues pissarres digitals”,
a càrrec de l’Associació de Mares i Pares (AMPA) de l’ escola
La Portalada (2.500 €) i el de la “Dotació del laboratori de
ciències”, a càrrec de l’AMPA de l’IES Altafulla (2.000 €) són
els dos projectes educatius que enguany s’han presentat al
programa “Tu ajudes”, que promou cada any la Fundació
Caixa Tarragona. Aquest programa permet als clients de
CatalunyaCaixa a Tarragona decidir el destí de part dels
recursos econòmics de la Fundació als projectes presentats.
Sota el lema “Petits gestos, grans canvis”, el programa activa projectes que s’insereixen en cinc àmbits d’actuació diferents. Els codis de votació són el 2313, pel de la Portalada; i
el 2468, pel de l’IES Altafulla.
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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 12,65 €
MENJAR PER EMPORTAR, ÀMPLIA OFERTA
EN TAPES I MENÚS PER GRUPS I EMPRESES
Menú cap de setmana a 15,65 €

**

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
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Altafulla s’assegura a FITUR
la col·laboració de la Generalitat
en la promoció dels Munts
Altafulla s’ha assegurat la col·laboració de la Generalitat en
el Pla de Competitivitat de la Tàrraco Romana pel que fa a
la promoció de la vil·la romana dels Munts. El regidor de
Turisme, Alejandro Francino, va mantenir una reunió, en el
marc a la Fira Internacional de Turisme (FITUR) de Madrid,
amb el president del Consorci de la Tàrraco Romana, Sergi
de los Ríos; i amb el conseller d’Empresa i Ocupació, Francesc
Xavier Mena, per tal que el Govern mantingui el seu suport
al pla que, des d’inicis del 2010, es desenvolupa en els quatre municipis implicats: Roda de Barà, Constantí, Altafulla
i Tarragona. Els objectius principals d’aquest pla, iniciat el
2010, és consolidar la Tàrraco Romana com una de les principals destinacions de turisme cultural de la Mediterrània,
cohesionar els espais de la Tàrraco Romana –Altafulla, en
la seva vil·la romana dels Munts, Constantí, Roda de Barà, i
Tarragona- aprofitant el pes de la ciutat, i potenciar la seva
imatge com a destinació cultural i amb qualitat de vida.
De cara aquest 2011 destaca una nova senyalització de la
ruta romànica. Això permetrà unificar criteris amb els quatre municipis i acabar amb els problemes de senyalització.
Abans de Setmana Santa, entraran en funcionament els
nous webs i eines 2.0 que permetin a la Tàrraco Romana ser
present a la xarxa.•

43.500 visites el 2010,
líders al Baix Gaià
www.altafullaradio.com

Breus
La Parròquia de Sant Martí i La Sínia presenten
projectes al “Tu Ajudes”
Els projectes presentats al Baix Gaià dins el programa
“Tu Ajudes” de CatalunyaCaixa, entre d’altres, són el de
“Restauració de la capella de Sant Crist”, a càrrec de la
Parròquia de Sant Martí d’Altafulla (2.500 €) i el del “Programa d’educació ambiental adreçat a centres d’educació
especial”, a càrrec de l’Associació Mediambiental La Sínia
d’Altafulla (6.000 €). El de “Restauració de la capella de
Sant Crist” s’emmarca dins de la 3ª fase de restauració de
les teulades de l’església. La capella presenta un estat molt
precari a causa de la seva mala conservació, les goteres i les
humitats. El codi per votar el projecte és el 2314. Per la seva
banda, el del “Programa d’educació ambiental adreçat a
centres d’educació especial” pretén oferir a tots els centres
de Tarragona que treballen amb persones dependents, tot
un seguit d’activitats relacionades amb la descoberta de
l’entorn natural per tal de viure experiències diversificades
i enriquidores per tal d’afavorir la progressiva integració
dins la societat. L’entitat ja fa cinc anys que treballa en
aquesta línia, i tal i com ha explicat un dels seus responsables, Joan Vives, és una experiència “molt enriquidora” i
una bona manera de “normalitzar la situació d’aquests col·
lectius de persones”. El projecte inclou diferents activitats
com ara el Jardí dels Sentits, el Racó de la Bruixa Sabina,
el Camí Sensorial, el centre divulgatiu de la tortuga Berta,
tallers d’apicultura, i activitats de descobriment dels animals de la granja. El codi de votació és el 0947.

La Generalitat pagarà les ajudes de menjador
escolar el 28 de febrer
La consellera d’Educació, Irene Rigau, ha assegurat que
les beques per als menjadors escolars, que es deuen des
d’octubre, es pagaran el 28 de febrer. Rigau ha explicat
que tot i les retallades que està fent el nou Govern per
tirar endavant una política d’austeritat, es mantindran les
mesures socials com ara aquestes ajudes perquè els nens
de tot Catalunya que ho necessitin puguin dinar a l’escola.
Ensenyament subvenciona les ajudes de menjador a les
famílies a través dels Consells Comarcals, que avancen els
diners. Els últims dos anys, el Govern ha pagat aquestes
ajudes el 4 de febrer.

Fòrum
Jo també vaig conèixer Labordeta
Des de fa 35 anys i durant bastants
de seguits vaig tenir contacte ni que
fos d’any en any amb en Labordeta.
Llavors només era conegut a la seva
terra per la lluita a favor de les llibertats i la reivindicació de la comunitat
aragonesa a través de la docència i
la cançó. Cada any actuava de franc
i passava el dia amb amics i vilatans
en un petit poble de Teruel (Jorcas)
pel qui tenia una predilecció especial,
doncs era molt representatiu de l’
Aragó rural. Els qui tractarem amb ell,
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sabíem de les seves qualitats humanes
i la seva implicació per una societat
més justa. Després va venir la televisió, la política i va tenir una projecció
més nacional. Just coincidint amb la
seva malaltia, va comprar una casa a
Altafulla i vaig parlar amb ell algun
cop. El darrer, jo anava de geganter
a les Festes i el vaig saludar amb un
“bona tarda senyor Burdeta” i com
que no em coneixia, em vaig aixecar
el vestit del gegant i en veure’m va
dir: “Rediós! Si me hubieses dicho:

Bona nit, viejazo, seguro que te reconozco”. Estava ja delicat de salut però
conservava ben viva la seva ironia. El
vaig conèixer en totes les seves etapes
i mai va perdre la seva personalitat
forta però íntegra i sobretot, clara.
“Recuérdame como un árbol batido,
como un pájaro herido, como un
hombre sin más”. Així era en Labordeta.•
Dino Albaladejo
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Breus
L’onada de fred deixa una
temperatura mínima de -4,5º C
a Altafulla
L’onada d’aire fred que es va iniciar el
cap de setmana del 22 i 23 de gener va
deixar temperatures mínimes rècord
a diverses poblacions de Catalunya.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), en cinc estacions amb més
de deu anys de dades continuades es
va batre el rècord de temperatura més
baixa registrada. En el cas d’Altafulla,
l’observador Tamarit–Hort de la Sínia,
ubicat a Altafulla, va registrar una
temperatura mínima de -4,5ºC durant
la matinada de dissabte a diumenge.
Una dada que responsables del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)
han qualificat “d’anormal” al tractarse d’un municipi de costa, i tenint en
compte les temperatures històriques
registrades fins al moment. Durant la
jornada de diumenge, es va mantenir la mateixa tendència, situant-se la
temperatura mínima en els -3,2ºC.

Instal·len l’Observador Tamarit
– Hort de la Sínia

C/ Cantó de la Vila, 13 B. Altafulla • Telf. 637 199 046

Des de principis d’aquest passat mes de
gener, Altafulla disposa d’un observador oficial del Servei Metereològic de
Catalunya. Es tracta de l’Observador
Tamarit – Hort de la Sínia que s’emmarca dins la Xarxa d’Observadors
Metereològics del SMC. Els responsables de passar les dades que es van
registrant dia a dia són els veïns Jordi
Cuscó, Joan Vives, Lluís Brulles i Josep
Maria Aules. A més, a partir d’aquesta
edició de “La Plaça del Pou”, poden
consultar les dades en les pàgines
darreres de Serveis d’aquesta revista
municipal.

L’Esplai congela la quota dels
socis
L’Esplai de la Gent Gran d’Altafulla
va decidir en l’assemblea celebrada el
passat 20 de gener congelar la quota
dels socis i les sòcies de l’entitat que
roman en els 10 €. Seguint l’ordre del
dia establert, es va fer un balanç de
les activitats del 2010, es va aprovar
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l’estat de comptes del passat exercici,
i es van presentar les activitats per
aquest nou curs. La conformitat de
socis i sòcies en tots els punts tractats
demostra un cop més el bon funcionament de l’entitat. Tot i el bon moment
pel qual passa, però, el seu president,
Tomàs Biarnés, va voler destacar la
manca de la figura de vicepresident
des de la mort de Lluís Canyelles. En
aquest sentit, ha fet una crida a la
implicació de tots els membres.

El PIJ organitza una sortida a
Grandvalira
Els Punts d’Informació Juvenil de la
zona TRAC - Torredembarra, Roda de
Barà, Altafulla i Creixell - ofereixen
dins del programa “Propera Parada”
una nova activitat, consistent en una
esquiada a Grandvalira (Andorra). La
sortida tindrà lloc els dies 11, 12 i 13
de febrer, i anirà dirigida a majors
de 14 anys. El preu és de 100 euros
per als joves de Torredembarra i de
120 € per a la resta. El lloguer dels
esquís és de 25 € extres per als que
no en portin. Les places són limitades.
Les persones interessades poden rebre
més informació al Punt d’Informació
Juvenil de Torredembarra o al telèfon
977 64 00 25.

Montse Castellarnau
continuarà com a
coordinadora del Consell de
Participació
La veïna d’Altafulla, Montse Castellarnau, continuarà en el càrrec com
a coordinadora del Consell de Participació Ciutadana dos anys més. Així
es va decidir en l’assemblea extraordinària del passat 29 de gener que
es va celebrar a la sala de plens de
l’Ajuntament. Després que no es presentés cap candidatura, Castellarnau
va acceptar el càrrec durant dos anys
més. D’altra banda, un dels projectes
que du a terme el Consell és el Banc de
Temps que ja ha assolit la cinquantena
d’intercanvis des de la seva posada en
marxa. L’organització ho ha qualificat
d’èxit, ja que fomenta les relacions
ciutadanes.
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ACTIVITATS
MOVIMENT CREATIU
DANSA CLÀSSICA
CONTEMPORANI
LATIN JAZZ
ENGLISH FUN
Horari d’informació:
Dimecres de 9:30 a 13h
i de dilluns a dijous de 17:30 a 19 h
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L’entrevista
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“M’agrada buscar el per què i el com de les coses”
Maria Porter i Moix, filla adoptiva d’Altafulla des del passat 8 de gener. Ha contribuït
en la promoció i la divulgació de la cultura catalana i, molt especialment, l’altafullenca. Amb ganes d’estudiar i desxifrar els misteris camuflats de la vila. Sense intenció
que la seva tasca i figura sigui condecorada ni dignificada.
8 Quina va ser la primera impressió que va tenir quan va
saber que volien concedir-li el títol de filla adoptiva d’Altafulla?
Ja feia temps que ho insinuaven, però un dia m’ho van
comunicar oficialment amb una carta. Bé... quan la vaig rebre
ja hi estava conforme. Les vegades que abans n’havíem parlat,
però, sempre deia que no valia la pena. Després vaig pensar
que si el poble volia i li semblava correcte que es concedís el
títol, s’havia de celebrar l’acte. I és que jo no sóc gaire amiga
d’honors ni reconeixements, i aquesta mena d’històries més
aviat em fan una mica d’angúnia. He fet tot el que he tingut
a l’abast, sobretot perquè tinc una imaginació bastant meva,
moltes preguntes pendents i m’agrada buscar el per què i el
com de les coses.
8 La iniciativa del seu nomenament va néixer del Centre
d’Estudis d’Altafulla i de seguida va tenir el suport de l’Ateneu Cultural de Dones, el Cercle Artístic i l’Esplai de la Gent
Gran. Altafulla l’aprecia.
Sempre estic a punt de col·laborar amb qui sigui. Amb el
Centre d’Estudis hi he participat molt. N’he estat presidenta
dues vegades i, encara ara, sóc l’encarregada de les publicacions. O sigui que, seleccionar les publicacions, estructurar els
estudis i tot el que això significa ja fa més de deu anys que
ho faig. Aquí hi he realitzat una feina a fons i, amb els altres,
sempre que ha fet falta hi he col·laborat.

“Sempre estic a punt de col·laborar amb qui
sigui”
8 És nascuda a Barcelona però amb l’estima que té per Altafulla és com si hagués nascut aquí...
Això és una història una mica vella... El meu pare era de
Montblanc i, abans de la guerra, anàvem cap allí amb tren. El
trajecte passava per Altafulla i, a mi, aquest poble, ja de petita, em feia molta gràcia. Sobretot m’agradava perquè veia els
dos castells: el d’Altafulla i el de Tamarit. Després van passar
molts anys fins que, ja més gran, quan vaig haver recollit uns
quants diners per adquirir una casa pròpia, vaig començar
a buscar un lloc per viure. Perquè... tot i que sóc nascuda a
Barcelona no m’agrada gens ni mica viure a la ciutat; sempre
he pensat que viure en una ciutat és com estar en una gàbia.
En aquell moment buscava un lloc que tingués comunicacions
fàcils i es va donar la casualitat que a Altafulla hi vivien diversos cosins del meu pare. És a dir, aquí ja hi tenia unes arrels. A
més, com que sóc arqueòloga de vocació i hi havia els Munts...
Aleshores vaig començar a venir a casa d’una cosina germana
del pare. Finalment, als anys setanta, vaig fer-me la meva casa
a Altafulla, i ara ja fa onze anys que hi visc permanentment.
8 El dia del seu nomenament va dir que faltava imaginació i
hi havia molts misteris i investigacions per fer a Altafulla...
On és el poblat ibèric? Ningú ho sap, però aquí hi havia un
assentament ibèric perquè hi ha ceràmica ibèrica escampada
per tot el voltant del poble: cap a Sant Antoni, als Safranars,
les sitges que es van descobrir prop del castell... Clar, jo no sé
si el poblat era gran, petit... Ho sospito però fins que no es
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Maria Porter i Moix, a casa seva

faci una excavació a fons no es podrà saber del cert. Després
hi ha el tema de l’església. Existeix una documentació on la
parròquia surt citada al segle XI. Per tant, en aquella època
ja hi deuria haver un edifici, que no pot ser aquest, ja que
les esglésies romàniques estan orientades d’est a oest i no de
nord a sud, com l’actual. La part de l’epístola d’aquest edifici
està muntada sobre el buit, és a dir, no té fonaments sobre
la roca sinó que hi ha uns contraforts que pugen des de baix,
del camí, i el terreny està reomplert. Tot plegat fa sospitar. A
més, l’església d’ara és massa ampla per la poca quantitat de
gent que hi havia aleshores. Segur que la part de la capçalera,
quan s’acaben les capelles, i hi ha la cripta sota, és la que van
afegir al segle XVIII, perquè el contracte de construcció ho
diu. També hi hauria d’haver una església gòtica, que podria
ser sota de l’actual, però molt més petita. El mateix Fòrum,
per exemple, és testimoni de que hi havia hagut construccions
gòtiques. O el cementiri, que està sobreposat... Tot això són
interrogants, qüestions que sospito però s’han de comprovar
amb unes excavacions, prospeccions, anàlisis i estudis... Hi ha
molta feina a fer.

“Faig les coses perquè em sembla que es bo
de fer-les”
8 Narcís Carulla, veí i membre del Centre d’Estudis, el dia
que va rebre el títol li va dedicar unes paraules de respecte
i reconeixement. Els quatre eixos principals de la seva vida:
optimisme vital i cultural, religiositat positiva, catalanitat i
gaudi de tot plegat amb senzillesa, humilitat i dignitat.
Jo continuo sent igual, sempre he estat igual. Penso que
les coses sempre tenen un desllorigador, siguin de la mena
que siguin. Sóc cristiana i encara vaig a missa, però també sóc
molt crítica amb l’església, sobretot amb la jerarquia. De la
catalanitat no cal ni parlar-ne. I... finalment, jo no faig mai
res, ni hi penso. Perquè els diaris parlin d’un reconeixement...
No, faig les coses perquè em sembla que es bo de fer-les. •
Eduard Virgili

Cultura
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Cultura programa un cicle de cinema a la Violeta
La regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament d’Altafulla,
que encapçala l’edil Purificació Miró, ha programat un cicle de
cinema aquest mes de febrer a la sala la Violeta. Les projeccions van a càrrec de la Filmoteca privada Andrés De Andrés
que compta amb més de 16.000 títols en el seu arxiu cinematogràfic. La programació es va estrenar el passat 5 de febrer
amb la projecció d’una sèrie de dibuixos animats com ara “Les
aventures de Tom & Jerry”, i tot seguit, es va poder gaudir de
la pel·lícula “La Telaraña de Carlota”. La resta de sessions, que
s’iniciaran a les vuit del vespre seran: “Mamma Mía!” (dissabte
12 de febrer); “Cumbres borrascosas” (dissabte 19), i “To be or
not to be” (dissabte 26). El preu de l’entrada és de 2 € i s’adquireixen a la mateixa Violeta moments abans de la projecció.
La regidora de Cultura, Puri Miró, ha manifestat que es tracta
d’una activitat que complementa el cicle de cinema que organitza el Cine Club Altafulla Link el tercer dijous de cada mes,
sense fer-ho incompatible amb aquesta activitat que l’ha definit com un “encert”. Ha afegit també que aquest nou cicle de
cinema diversifica l’oferta cultural del municipi i ha matisat que
es tracta d’una prova pilot. D’altra banda, la Filmoteca Andrés
De Andrés disposa d’una llarga trajectòria d’organització d’activitats cinematogràfiques. També és responsable del cicle de
cinema de l’Antiga Audiència de Tarragona i de nombroses

sessions de cinema a la fresca que s’organitzen en diferents
municipis de la Costa Daurada.
Jazz al Centre d’Interpretació
La regidoria de Cultura també ha col·laborat amb l’organització
d’un cicle de música jazz al Centre d’Interpretació d’Altafulla,
a la pallissa de l’Era del Senyor, que sota el títol d’AltafuJazz,
portarà a celebrar cinc concerts fins el mes de maig. L’organització va a càrrec d’OilJazz, col·lectiu per a la promoció de la
música del jazz i la clàssica d’Altafulla. El cicle es va estrenar el
passat 5 de febrer amb el concert de Josep Maria Domènech
trio, que va oferir un repertori sobre la música popular andalusa. De fet, el títol del repertori portava el nom de “Recordant
García Lorca”. La banda va recuperar en aquest sentit cançons
de l’artista andalús i les van arranjar portant-les al terreny del
jazz. El cicle d’OilJazz continuarà el 5 de març, 2 d’abril, 7 i 28
de maig. Aquesta activitat compta amb excel·lents artistes de
la vila i rodalies com ara Joan Rion, Josep Maria Domènech,
membres de la JazzOrquestra IES d’Altafulla, la Big Band de
Tarragona, Ivan Sáenz, Xavier Díaz, Víctor Berger, Gill Kiffa,
Toni Pla, Marcos Serrano, Oriol Aymat, d’entre altres. El preu
de l’entrada és de 8 €.•

L’Ateneu Cultural de Dones vesteix els Reis Mags
L’Ateneu Cultural Dones d’Altafulla, ha engalanat aquest any,
als Reis Mags d’Orient amb uns vestits majestuosos. Les dones
de l’Ateneu, van ficat fil a l’agulla durant l’any passat des del
dia que se’ls hi van proposar. De fer-ne uns vestits nous al Reis
Mags, doncs ja en feien més de 30 anys els que fins ara lluïen
i estaven una mica malmesos. No van dubtar un instant, amb
tota la il·lusió es van ficar mans a l’obra, amb les seves habilitats
i actituds de fer coses i més encara quan es tracta de col·laborar
i actuar una vegada més pel benefici del nostre poble, per a tots
nosaltres i aquest cop amb una raó més gratificant tractant-se
de tan màgic moment pels nostres infants. No ha estat feina
fàcil ja que, si bé en tenim uns tallers de costura, patchwork,
punt de creu, de mitja... són moltes puntades, però aquest
encàrrec era molt especial, estaria sota supervisió de moltíssima
gent i hauria de perdurar per uns quants anys més, a part d’invertir en molt temps i diners, però sobre tot temps, hores i hores
de costura, de fer i desfer, i torna-hi a fer una prova i un altre,
dibuixant, dissenyant, valorant, buscant solucions, amunt i avall...etc. tot i això sense deixar de banda la nostra responsabilitat
envers l’associació. Malgrat els nostres mals de caps i tot el temps invertit en aquesta tasca, estem molt orgulloses dels resultats,
creiem que cadascú tindrà la seva opinió i criteri, però per a nosaltres i els nostres infants, els Reis Mags que ens venen a visitar
a la nostra vila sempre seran els més meravellosos del mon. Fins l’any vinent tingueu tots un profitós any nou.•
Engràcia Carmona
Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla

Breus
La web d’Altafulla Ràdio rep 43.500 visites el 2010
Altafulla Ràdio torna a estar d’enhorabona. Si fa uns mesos aquesta mateixa casa anunciava l’assoliment dels 6.000 oients,
segons el Baròmetre de la Comunicació elaborat per la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, i fa uns dies feia pública
la fita dels més de 1.000 usuaris a la xarxa social Facebook, ara arriba de nou amb bones notícies. Segons l’estudi realitzat
pel servei d’estadístiques Google Analytics, la pàgina web www.altafullaradio.com ha rebut durant aquest 2010 un total de
43.500 visites. A més, aquestes provenen de diferents països com ara Espanya, Alemanya, Suècia, Estats Units, Regne Unit,
França, Polònia, Argentina, Romania, i Bèlgica. Aquestes dades mostren l’interés que té la ciutadania per la informació local
i de proximitat per la qual segueix vetllant l’emissora municipal d’Altafulla.
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Els Castellers d’Altafulla actuen a
les Decennals de Valls
Després d’una temporada
per emmarcar, els Castellers d’Altafulla enceten el nou any i la nova
campanya amb les forces
renovades i encarant els
nous objectius amb il·lusió
i empenta. Els liles van
donar el tret de sortida
de la temporada a les Festes Decennals de la Candela de Valls, que es va
celebrar el passat 30 de
gener. Pel cap de colla,
Arturo Palavecino, es preveu una temporada molt
interessant amb nous reptes i amb la voluntat de
consolidar la gamma alta
dels castells de 7. D’altra
banda, la darrera assemblea de la colla va presentar la reestructuració de la
junta, després que el fins
ara president Jordi Ribé
presentés la seva dimissió ara fa unes setmanes
per deixar pas a les noves
generacions, i fos substituït per Esteban Giralde
qui ja va ocupar el càrrec temporades anteriors.
Altres canvis que s’han
produït han estat noves
incorporacions en la Junta
Administrativa, Junta Tècnica, en el departament
de Disseny i Comunicació,
i en les vocalies.•

Els Castellers d’Altafulla, a Valls

Atletes d’Altafulla: Preparant
l’1 de Maig
El darrer mes de gener l’activitat del Atletes d’Altafulla ha
estat centrada en les curses de Barcelona, tant la Cursa de
Sant Antoni com la Mitja Marató. En aquesta segona hi van
participar 23 atletes del club, la meitat dels quals van fer
marca personal en la distància. Felicitacions a tots i totes!
L’atleta més destacat va ser el Luis Ramón López, que va
estar a punt de trencar l’hora 20 minuts, però també cal
fer esment dels altres: Lluís, Miguel, Ito, Francesc, Miquel,
Abe, Jordis, Ernest, Claude, David i molts altres que van
fer una gran cursa en un dia de pluja i molt d’hora pel
matí. Aquesta és la idea del nostre club, veure que tenim
tantíssima gent portant el nom del nostre poble per tot
arreu. Fer esment també que a la cursa de Sant Antoni, la
Marta Camps va fer segona de la general amb un temps
de 37 minuts, un temps que fa que el 95% dels atletes
masculins participants estiguin per darrera de la nostra
atleta, el que dóna una idea del seu nivell. D’altra banda,
en el quart de Marató de Reus del passat 17 de gener, Ana
Mª Yuste va aconseguir la victòria en la categoria F5 de
veterans. El mateix dia, la Marta Camps va batre el Rècord
de Catalunya, de veteranes, de 3.000 metres llisos en pista
coberta amb un temps de deu minuts i 31 segons. A nivell
social, recentment s’ha fet l’assemblea general del club
en la que s’han renovat els càrrecs de la junta directiva
i s’hi ha afegit una responsable d’activitats internes, la
Maria José Carabante. Aquest càrrec serà el responsable
d’organitzar les activitats socials del club, com ara el Dia
del Club i diferents trobades informals. La Maria José,
veïna de Brises del Mar, s’ha iniciat recentment a competir en proves de velocitat en pista aconseguint uns grans
registres que permeten tenir esperances de medalles en
campionats de Catalunya i Espanya de veterans. Tant ella
com la Marta competiran als campionats de Catalunya,
Espanya i Europa en proves de 400, 800 i 1.500. Finalment,
hem començat a treballar per organitzar una nova edició de la nostra cursa de primavera de l’1 de Maig. Tots
aquells que vulgueu participar-hi, tant corrent-la com de
forma voluntària amb l’organització, feu-nos-ho saber a
la nostra web www.atletesaltafulla.com.•

Nova Junta de Pares de l’Escola del CFS Altafulla
L’Escola del Club Futbol Sala Altafulla ja
disposa de nova junta. El passat dijous es
van reunir diferents pares i mares dels
jugadors de l’entitat per conformar el
nou equip. Entre els components, que
n’hi ha de repetidors i de nouvinguts,
s’hi troben Francisco Largo, Joan Rufí,
Paqui Correa, Jordi Morell, Jordi Roberto,
Esther Sánchez, Amador Tomé, i Aurelio
Bigorra.•

D’esquerra a dreta: Paqui Correa,
Jordi Morell, Paco Largo, Joan Rufí,
Jordi Roberto i Esther Sánchez
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Esports

Quadrangular de futbol sala benjamí al pavelló

Després de l’èxit obtingut en el I Torneig Vila d’Altafulla Futbol Sala Cadet Nacional, el pavelló municipal va acollir el passat 16 de
gener una nova jornada esportiva de futbol sala amb la celebració d’un quadrangular de categoria benjamí que va comptar amb
la participació del Club Futbol Sala Altafulla, el Club Futbol Sala Roda de Barà, i la Pobla de Montornès FS. L’equip de la Pobla es
va proclamar campió després de superar per 3-2 el quadre altafullenc. La tercera i quarta posició van ser pel Roda de Barà A i el
Roda de Barà B, respectivament. El CFS Altafulla va ser l’entitat encarregada de l’organització.•

Ignasi Marquès dimitirà a final de temporada
El president del Centre d’Esports Altafulla, Ignasi Marquès, ha anunciat que aquesta
serà la seva darrera temporada al capdavant de l’entitat. Ho ha afirmat en el programa Altafullencs Diversos, d’Altafulla Ràdio. Marquès presentarà la seva dimissió,
així com la de l’actual Junta Directiva, el proper mes de maig per tal que els futurs
responsables disposin de temps suficient per encarar i definir el proper curs. Marquès
ha fet evidents les dificultats amb què s’ha hagut d’afrontar el club durant aquesta
campanya, però ha remarcat que en aquests moments existeix un bon projecte. Tot
i això, ha explicat que l’entitat altafullenca necessita un “canvi d’aires”. El president
del CE Altafulla s’ha marcat com a principals prioritats mantenir el primer equip en
la Segona Territorial i sanejar econòmicament els comptes de l’entitat que, segons
Marquès, “necessita prop de 5.000 € per sufragar despeses”. Marquès deixarà la presidència després de dues temporades en el càrrec. Malgrat les dificultats econòmiques
per tirar endavant l’entitat, Marquès ha agraït el suport de l’Ajuntament. •

Penya Ciclista a tot ritme...
Aquest 2011, promet i molt en tots els
aspectes. D’entrada, en les primeres sortides ciclistes, hi ha rècord d’assistències
amb overbooking als esmorzars. Menys
mal que alguns estan a règim... Tant en
BTT com en carretera, alguns ja han anat
a marxes, i algun “professional”, a alguna
cursa, tot lluint el nom del nostre estimat
poble. Els infantils ja van fent càstings de
cara l’inici de temporada. Els senderistes
ja van per arreu patejant indrets a l’abast
de tothom. Els dissabtes al local, hem d’agafar cadires de préstec i ocupar passadissos... A la Solidària hi va entrant material per
endreçar i donar-li destí adient. A nivell social, hem captat vuit socis nous i ja en som 246. A banda dels èxits, també lamentar el
traspàs del nostre soci més “veterà”, en Victorià Romeu i que ha estat rellevat en aquest mèrit honorífic de soci amb més edat,
pel seu germà, en Magí, a qui tenim una especial estima. Continuem a ritme ben viu... Visca la Penya!•
Dino Albaladejo
President Penya Ciclista

Marta Camps, nou rècord de Catalunya de Veteranes
La veïna Marta Camps, del grup Atletes d’Altafulla, ha batut el rècord de Catalunya en categoria veterana femenina en pista
coberta dels 3.000 metres llisos. Camps va aconseguir aquesta nova marca personal el passat 16 de gener a Sabadell, durant
la celebració d’una jornada de control. L’atleta va registrar un temps de 10’ 30”, i el rècord fins ara se situava en els 10’40”.
Després de tancar el 2010 amb diferents podis, Camps encara el nou any amb una bona dosi de motivació i amb les forces
renovades per estar a l’alçada als Campionats de Catalunya, Espanya i, probablement, d’Europa, tal i com ha avançat en el
programa Baix Gaià Esports, d’Altafulla Ràdio.•
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No és ètic hipotecar el futur a tres mesos de les eleccions
Francesc Farré # Portaveu d’Alternativa Baix Gaià
Aprovar compromisos de pagaments a 15 anys
vista o renunciar a uns drets per 10 anys no
sembla de sentit comú, al marge del seu contingut, a tres mesos per a que la ciutadania vagi a
les urnes. És el cas del pagament de 9.500 euros
anuals a la parròquia per l’ús de la zona verda
de Sant Antoni i la torre annexa per un espai
de 15 anys que ha aprovat el plenari i que suposarà en aquest període una despesa municipal
de 142 mil euros sense que l’ajuntament tingui
dret a la seva propietat com així era fa molts
anys quan l’ermita era municipal. Encara que es
tracti d’una subvenció encoberta per finançar
la restauració d’un patrimoni que identifica
Altafulla com és l’església de Sant Martí, creiem

que s’hauria d’haver millorat l’acord introduint
alguna contrapartida per aquest pagament
com pogués ser l’ús de la casa per rendabilitzar
una despesa en temps de crisi. Tampoc sembla
avantatjós que després que paguem 37 mil
euros per mantenir l’antena de la ràdio municipal a la torre, la parròquia es reservi el dret
a poder fer negoci amb tercers per instal·lar
altres antenes. Però el que ens sembla poc ètic,
i per això vam votar en contra, és que això es
faci a 3 mesos d’unes eleccions que pot canviar
la majoria que ha aprovat un compromís per
15 anys. Hagués estat més prudent signar per
un any renovable o retardar l’acord uns mesos
com també s’hagués pogut fer en el conveni

amb EMATSA, aigües de Tarragona, que ens
pagarà 28 mil euros anuals per renunciar per
10 anys a gestionar l’estació depuradora que
evacua a l’emissari de la platja d’Altafulla les
aigües residuals depurades de la Móra, Ferran,
la Riera, el Catllar, la Nou i Altafulla. Quan hi
ha decisions amb efectes econòmics presos al
final d’una legislatura s’hauria de tenir molta
cura com el cas de la revisió del cadastre, que
per llei, obliga que sigui l’ajuntament sortint
i l’entrant els que signin un mateix document
que permetrà la revisió dels valors cadastrals
que actualment suposen en alguns casos uns
IBI’s abusius. •••

La “pataleta” del Sr. Alonso i el seu grup
Manel Ciércoles # PSC
La publicació en el darrer butlletí d’AA demostra estar dirigida per un grup de persones
encapçalades pel Sr. Alonso que encara no
tenen prou maduresa política (i mira que han
tingut temps). Són com a nens malcriats que
quan no poden sortir-se amb la seva ploren i
fan la “pataleta”. Segurament aquesta “pataleta” ve donada pel nostre vot contrari (el
mateix que tots els grups municipals a excepció
d’ABG i d’ERC que no va ser-hi present per
malaltia) que el Sr. Alonso ocupés un espai
municipal destinat als regidors de l’oposició. El
Sr. Alonso en el dia d’avui és un ciutadà més,

sense cap càrrec electe que pugui justificar
l’ocupació d’un espai municipal i ni tan sols
està empadronat. Pel que fa al contingut del
full d’AA efectivament existeixen dues formes
d’entendre la política; la integradora, la que
entén que la societat és plural i que existeixen
diferents sensibilitats dins de la mateixa i per
tant quan tens la responsabilitat de govern ho
has de fer per tots i amb tots, això és el que
entén el PSC per governar i això és el que no
entén AA. Aquests estan entroncats en la seva
política monolítica i allunyats de la realitat
de la societat actual. Cal recordar que amb

aquesta política han desaparegut de la majoria
d’ajuntaments i organismes i per tant, Altafulla és la seva “Numància” particular, una de
les darreres oportunitats que els hi queda per
estar presents (el seu “cortijo”). Però no s’enganyin, el nostre vaixell no va a la deriva sinó
que arriba a bon port, cosa que AA no pot dir,
atès que el seu vaixell es va enfonsar als nou
mesos de sortir de port; no es preocupin pels
nostres electors, ells ja saben amb qui confiar
el seu vot perquè saben el treball que el PSC
ha desenvolupat a l’Ajuntament i continuarà
desenvolupant malgrat AA.•••

Falses informacions en el full d’AA
Eva Martínez # Aupa-Altafulla
Potser ja va sent hora de desmentir els enganys
que comunica el grup “AA”, Alternativa Altafulla, a l’oposició sota les sigles d’ABG. No us
creieu tot el que diu aquest full. Utilitzen falsa
informació per confondre a la població i com
no, per anar de víctimes. Les coses al seu lloc!
Ja que, entre d’altres, fan al·lusió al nom del
partit que represento, vull comunicar que és
del tot fals el que diu el Sr. Fèlix Alonso en
el seu butlletí. En cap moment s’ha dit a la
junta de portaveus que se li barraria el pas a
les oficines habilitades pels regidors de l’oposició. Els regidors d’AA tenen el mateix dret
d’utilitzar aquest espai, ubicat a les antigues
dependències de la Policia. I cal remarcar “els
regidors”, perquè existeix un tret diferencial, i

és que el Sr. Alonso actualment no és regidor,
i en conseqüència, no hi pot instal·lar el seu
despatx, a l’igual que ningun altre membre
d’un partit que no sigui regidor. El fet de ser
regidor, comporta una sèrie de deures, obligacions, responsabilitats i drets. Mereix per la
meva part tot el respecte que l’hagin nomenat
assessor del seu grup municipal, però això no
comporta ocupar aquest espai, gaudir de tots
els drets que té un regidor, sense cap obligació
ni deure, quan ell no és regidor. Li semblaria bé
que la resta de regidors féssim el mateix amb
els nostres assessors i simpatitzants? Segur que
no! L’Ajuntament ha posat a disposició de tots
el grups, la sala polivalent del Centre d’Entitats
per convocar les reunions que cada grup consi-

deri i no fer partidisme dins l’Ajuntament. I diu:
—No, ell mai no ho faria! Potser AA s’oblida
que durant els mesos que van estar al govern
no van brindar a l’oposició la possibilitat d’utilitzar aquesta oficina (aleshores desocupada)
per desenvolupar les nostres tasques. És més,
no només no ens van habilitar cap indret, sinó
que ens trobàvem que no podíem pujar les
escales sense prèvia autorització. L’Ajuntament o Casa de la Vila, és la casa de tots, i mai
se li barra el pas a cap persona, faltaria més! Jo
també entenc el concepte de “polítiques obertes”, però cal que les persones sapiguem estar
al nostre lloc en tot moment.•••

Cap dels grups municipals ho hauria fet
Josep Maria Pérez Roiger # Ideal
Cap dels grups municipals d’Altafulla haurien
ocupat un espai municipal sense tenir una
resposta de la persona competent encara que
haguessis fet una sol·licitud. Vostè Sr. Alonso
ho va fer. Vostè va ocupar un espai sense
permís. Recordo que com a Alcalde vaig rebre
la instància presentada pel grup municipal
d’ABG, li vaig donar la importància que mereixia el fet: Si li autoritzo unilateralment l’ocupació de l’espai destinat a l’oposició (encara
que fos com assessor del grup ABG —grup
que sembla ser vostè no representarà a les
eleccions—), ho hauria de fer a qualsevol altre
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grup que es volgués presentar. Jo crec que la
meva actuació va ser amb molt bon criteri;
vaig decidir convocar primer personalment i
després, amb una reunió amb tots el grups
municipals (mai Junta de Portaveus) perquè
entre tots decidíssim si era adient la seva sol·
licitud i els termes en què es presentava. Va
faltar el representant d’ERC, però la votació
va ser unànime. No es podia permetre, d’acord
amb la normativa que cap persona aliena als
grups municipals fes ús usufructua de l’espai
destinats a ells. Se li va ensenyar al seu portaveu, Sr. Farré, còpia de la consulta efectuada

pel govern. Ell es va enlairar, i jo també, i va
dir que era antidemocràtic i que jo li prohibia.
Li vaig dir que l’informaria per escrit però que
mai li prohibiria i així va ser, li vaig remetre
un escrit on l’informava del bon ús de l’espai
destinat a l’oposició en els ajuntaments democràtics. El seu representant, encara no m’ha
contestat, i vostè, Sr. Alonso, no ha aparegut
més. He de suposar que està d’acord. I ara
vostè, publica que té un sentiment (salvant les
diferències) com un gosset d’anunci? Normalment no utilitzo el butlletí municipal per replicar escrits que han aparegut en altres mitjans,
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però en aquest cas, i donat que el mitjà on va
aparèixer el seu escrit és el mateix que ara fa
un mes l’hi vaig enviar un escrit de rèplica a un

article sobre la neteja de La Portalada i encara
no l’han publicat (vull suposar que per falta
d’espai), he cregut acollir-me al dret a l’opinió

i fer la meva resposta pública en aquest mitjà,
La Plaça del Pou.•••

“Gairebé estem tots...”
Joan Albert Spuch Sánchez # CiU
Uns arriben des de l’Orient ...uns altres, directament des d’una cadira perduda a Barcelona.
I encara que es creguin que són els mateixos,
molt em temo que no és així.
Uns, els primers, porten regals, els altres tracten de convèncer-nos, que ens els portaran. Per
tal d’aclarir-ho, m’agradaria fer un parell de
matisos. No considero just tractar d’equivocar
a la gent amb el significat de dues paraules
que s’expliquen amb claredat en els diccionaris. Aquestes són: Ajuntament: Corporació
pública que representa, governa i administra
els interessos d’un municipi. L’edifici que és
la seu d’aquest govern sovint també es denomina com a casa de la vila. Cortijo: La paraula

“cortijo” s’utilitza per indicar el tipus d’hàbitat rural dispers, propi de la zona meridional
d’Espanya, i que consta de zones d’habitatge i
altres dependències per a l’explotació agrària
circumdant. Són edificis que es troben aïllats en
el camp i que estan dedicats en la seva major
part a una explotació agrícola, masos amb les
seves característiques especials. Doncs bé... No
barregem dos termes, amb l’única intenció de
crear polèmica, ja que no tenen res a veure
entre ells. Deixem que segueixi sent el poble el
que triï qui ha d’estar dins del seu Ajuntament.
No serem nosaltres, llavors, els que portarem la
cadira al lloc que ens sembli. Abans de seure,
haurem de ser els elegits per ocupar les cadi-

res. M’agrada la discrepància, m’agrada que,
tu que penses diferent, tinguis l’oportunitat
de governar, si ets l’elegit. M’agrada tenir
diferents partits als que votar. M’agrada que
em considerin una persona intel·ligent, capaç
de distingir entre adversaris polítics i enemics...
Però el que no m’agrada gens, és que per pensar diferent d’alguns, em tractin d’enganyar i
em menteixin. En fi, anem a esperar el temps
necessari perquè sigui el propi poble amb els
seus vots, el que decideixi qui ocuparà les cadires del nostre Ajuntament. Serà aleshores, i no
abans, quan ens asseiem per dirigir i governar
tan bé com sapiguem i puguem. Fins que arribi
aquest moment... Donem temps al temps.•••

Creem la Comissió de Violència
Conxita Navarro # Partit Popular d’Altafulla
La violència és un greu atemptat contra els
drets dels éssers humans. La diversitat de situacions d’injustícia que poden produir-se han
d’incloure qualsevol individu davant de fets de
qualsevol tipus d’agressió tan física com psicològica. L’equip de govern del Partit Popular
d’Altafulla se sent orgullós de l’aprovació per
majoria de la modificació de l’anterior Comissió
per Violència de Gènere per Comissió per Violència en general. En primera sessió ordinària
de la nova Comissió hem comptat amb la parti-

cipació de representants de diversos col·lectius
per donar inici a un calendari d’actuacions, xerrades, col·loquis i més idees que, de ben segur,
aniran sortint. Esperem que la prevenció, informació i la proximitat dels agents participants
esdevingui en la desaparició de fets indesitjables i alhora doni facilitat, ajuda i suport al que
ho necessiti. Simplement sembla canviar el nom
a un grup de treball però malauradament no és
així; es tracta d’apropar a tothom en convivència i civisme per unir més a tots davant de qual-

sevol injustícia. La Comissió s’inicia amb unes
pautes de màxima confidencialitat i rigor en el
tractament de qualsevol informació, denuncia
o fet. Davant de qualsevol situació que el ciutadà cregui convenient posar en coneixement, no
dubteu de trucar al telèfon d’assistència les 24
hores del dia: 609329651. Gràcies a tots el Regidors per entendre i tenir sensibilitat. Acaba la
legislatura i la Regidoria de Benestar Social
deixa el camí obert per a tots i totes..•••

Som Governabilitat i control del Govern
Fonxo Blanch # PAU
Quan se’ns considera, a la minoria qualificada
de PAU, com d’oposició hem de replicar amb
aquesta resposta: garantim la Governabilitat
d’Altafulla. Sempre escoltem, negociem, decidim, proposem com si fóssim Govern. Forma
part del nostre ADN com a grup. Per esquerrans
moderats i altafullencs arrelats som constructius. Ens sentim una de les parts dins un tot
plural; no pretenem com l’ex ABG, amb el
Consell de “Participació” i Link, controlar-ho
tot... O com AUPA, creure’s la “veu del Poble”.
Com que tenim un model d’Altafulla molt clar
-obert, social, amb tota la il·lusió i compromísens mirem el paisatge i la vida altafullenca amb
ulls exigents i crítics -començant per nosaltres

mateixos- mantenint la Dignitat i la Credibilitat, que per això som governabilitat sense estar
al Govern. Així PAU apleguem els socialistes
amb més coherència ètica i política sostinguda;
a diferència dels qui porten les sigles oficials,
que en són per clientelisme o gregarisme i per
això són comparsa d’un Govern encapçalat
per la minoria política municipal. Des d’aquesta Governabilitat, ens alegrem dels èxits del
Govern amb minoria i per això els felicitem
i votem contents les seves propostes d’acord
-ben poques als Plens. Així aquest gener, els
convenis amb la Parròquia (on aportarem unes
anualitats de 9.500 € durant 15 anys, que faran
sostenible la seva extraordinària inversió per

conservar les teulades de la nostra patrimonial
església de Sant Martí i capella del Santíssim)
i amb EMATSA per la depuradora del Mèdol
(rebent en aquest cas, els diners com si l’explotés la nostra Empresa Mixta d’Aigües: 28.000 €
durant 10 anys). Cal reconèixer-hi les habilitats
en negociació i càlcul econòmic de J. M. Pérez
Roiger. Per control del Govern en minoria hem
criticat que els dos dies de Torneig de Nadal de
Futbol Sala aportéssim uns 16.000 €, quan les
subvencions als clubs estan congelades des de
l’etapa de PAU a Esports el 2007, quan el germà
gran pobre CE Altafulla necessita 6.000 € per
equilibrar pressupost.•••

Feina de Govern
Jano Francino # Regidor
Voldria començar aquest article felicitant a
dos companys de l’equip de govern per la seva
bona iniciativa, concretament a la regidora
Conxita Navarro i la seva acció de globalitzar
el control sobre la violència, en comptes de
regular la violència de gènere únicament, ha
passat a regular tot tipus de violència a través
de la seva comissió, ja que ningú pot quedar
exclòs d’aquest acte tan miserable com vergonyós. Igual d’important és la iniciativa de
la Puri Miró, i la seva aposta d’oferir un servei
més per a la gent del municipi, a l’hora de
recuperar les tardes de cinema a la Violeta, i

no adscrit

tot això, malgrat l’oposició dels oportunistes
de sempre, que volen controlar totes las entitats amb falsedats i males arts, aprofitant-se
de qualsevol tipus de situació, i demostrant
que, entre d’altres, el Link no es més que una
plataforma política per al seu propi benefici, i
que són un grup de tot, menys democràtic. Per
la meva part, un any més, Altafulla ha estat
representada a la fira turística de FITUR, una
cita d’obligada assistència cada any. El Patronat
de Turisme d’Altafulla té com a finalitat quatre
eixos bàsics dintre d’aquestes fires turístiques
del sector: El primer, és la recerca d’inversors

hotelers que ens permetin pujar de manera
sostenible en places hoteleres, o bé, consolidar
les projectades; el segon, és la promoció en sí
d’Altafulla com a marca turística, aquest any
englobada dintre de la marca Tàrraco Romana;
el tercer, és aconseguir aliances supramunicipals i fer relacions institucionals, i el quart i
últim, és la representació com a municipi turístic en els diferents esdeveniments que tenen
lloc durant els tres dies de durada d’aquesta
trobada internacional.•••
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ALTAFULLA RÀDIO 107.4 FM
Hora
00
01

Dilluns

—graella 2010 • 2011—

Dimarts

Dimecres

100 % Música

02

100 % Música

03 - 06

100 % Música

Diumenge
Insession
Propera parada (r)

Insession

100 % Música
100 % Música

Kosmos folk

L’informatiu (1º edició)

09

N’hi ha per llogar-hi cadires

100 % Música

La màgia de les sardanes

100 % Música

10

Cap de setmana (r)

Barà rock (r)

Para que no me olvides

Toc de rock (r)

Garden musical

80 Punt dance

Pilar de vuit (r)

I com estàs de salut?

L’espai obert, el magazín d’Altafulla ràdio

11
12

Infreqüència
L’informatiu (2º edició)

13

L’espai obert, el magazín d’Altafulla ràdio
100 % Música

14
15

Cinema
Empenta

Baix Gaià esports

Peluts

Bg esports

Retrats

Amics dels Esports

I com estàs de salut?

Set dies

Cinema (r)

Cat sons

70xhora

Amics dels Esports (r)

Altafullencs (r)

El temps passa (r)

El temps passa

Fes natura

Barà rock

Música punt cat

El futbol territorial al
Baix Gaià

The road of country (r)

Toc de rock

El patito de goma

100 % Música

100 % Música

100 % Esports

16
17

Dissabte

100 % Música

08

18

Divendres

L’espai obert, el magazín d’Altafulla ràdio

07

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

Dijous

Sempre joves
L’informatiu (3º edició)

19

El ple (últim
divendres de mes)

100 % Música

20

L’informatiu setmanal

The road of country

Fil directe¹/ radiofòrum

Kosmos Folk

Cap de setmana

Fil directe¹/ radiofòrum (r)

Boulevard

Jazz fm

Uavavaua!

Altafullencs

Catsons (r)

Propera parada

Bad music

Bad music blues

Carta de clàssics

Calidoscopi

Baix Gaià esports

Somos latinos

21
22

977 65 29 23
977 65 06 93

23

altafullaradio@altafullaradio.com
www.altafullaradio.com

Barata elèctrica
L’informatiu (r)
100 % Esports

100 % Música

100 % Música

100 % Música

100 % Música

• L’Agenda Comarcal a cada hora en punt des de les 07:00 fins les 00:00 h. • Butlletins informatius locals a les 7, 8, 10, 11 i 12, i a les 17, 18, 20. • (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

Transports

Autobusos nocturns Altafulla / Tarragona
ALTAFULLA
TARRAGONA

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

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

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

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

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

TARRAGONA
ALTAFULLA

Divendres, dissabtes i vigílies de festius

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

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

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

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

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

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

19º

dies 10 i 12

Temperatura mínima

-4,5º

dia 22

Pluja màxima

36,5 l.

dia 28

Mitjana mensual temp. màx.

13,9º

Mitjana mensual tem. mín.

2,8º

Total pluja recollida

38 l.

OBSERVADORS: Joan Vives, Jordi Cuscó, Josep Mª Aules i Lluís Brulles.
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Sempre joves (r)

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: 9.00h
Dissabtes i festius: 10:10h
Diumenges: 17.55h
Bcn / Altafulla
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 15.45 h
Dissabtes i festius:
21.15h
Diumenges:
No hi ha servei

AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners
Trdb
6.25
7.15
7.35
7.45
8.00
8.20
8.40
8.55
9.15
9.45
10.15
10.45
11.15
12.15
13.15
14.15
15.15
16.15
16.45
17.15
18.15
19.15
20.15
21.45

Altf
6.29
7.21
7.41
7.51
8.06
8.26
8.45
9.01
9.21
9.51
10.21
10.51
11.21
12.21
13.21
14.21
15.21
16.21
16.51
17.21
18.21
19.21
20.21
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
8.00
8.10
8.25
8.45
9.05
9.20
9.40
10.10
10.40
11.10
11.40
12.40
13.40
14.40
15.40
16.40
17.10
17.40
18.40
19.40
20.40
22.10

Tgn
6.50
7.45
8.25
9.15
10.15
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.05
14.20
14.45
15.05
15.20
16.15
17.15
17.45
18.15
18.45
19.15
19.45
20.15
21.15
22.20

Altf
7.10
8.05
8.45
9.35
10.35
11.35
12.05
12.35
13.05
13.35
14.05
14.25
14.40
15.05
15.25
15.40
16.35
17.35
18.05
18.35
19.05
19.35
20.05
20.35
21.35
22.42

Trdb
7.15
8.10
8.50
9.40
10.40
11.40
12.10
12.40
13.10
13.40
14.10
14.30
14.45
15.10
15.30
15.45
16.40
17.40
18.10
18.40
19.10
19.40
20.10
20.40
21.40
22.45

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

Dissabtes feiners
Tgn
8.47
9.57
12.07
14.12
16.37
17.37
18.22
19.22
20.22
21.22

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
21.21

Tgn
9.22
10.57
12.27
16.37
17.47
19.12
20.42

Tgn
10.00
11.30
13.00
16.50
18.00
19.30
21.00

Altf
10.24
11.54
13.24
17.14
18.24
19.54
21.24

Trdb
10.30
12.00
13.30
17.20
18.30
20.00
21.30
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Telèfons
i adreces

Aigües d’Altafulla
(servei 24 hores)
Farmàcia Susana Domingo

977 65 16 76
628 99 17 79
977 65 02 07

Casal La Violeta

977 65 00 83

977 65 24 20

Punt d’Informació Juvenil

977 65 24 68

Alberg Juvenil ‘Casa Gran’

977 65 07 79

Piscina Municipal

977 65 21 10

Club Marítim
Parròquia S. Martí
Estació de Servei
Taxis (J. Gabarró)
		
		
Deixalleria (Torredembarra)
Autocars Penedès
Informació RENFE
Protecció Civil
Tanatori de Torredembarra	
L’Hort de la Sínia.
Punt d’Informació del Gaià

977 65 02 63
977 65 01 58
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
977 65 14 89
900 50 67 12

	Les Escoles, 3 (poble)

Ajuntament

977 65 00 08

Farmàcia Anna Arasa

Síndic de greuges
Recaptació Municipal (Ajunt.)
Correus
Oficina d’Ocupació
Policia Local

URGÈNCIES DENTALS CASTELLANI 977 65 14 33
OficinES de Turisme
Marquès de Tamarit, 16
977 65 14 26
Plaça dels Vents, s/n
977 65 07 52
Escola d’Adults
977 65 16 71
Escola La Portalada
977 65 03 23

Guàrdia Civil
Mossos d’Esquadra
		
Bombers (Tarragona)
		
		
Ambulàncies (centraleta)
Consultori de Salut

977 65 22 69
977 65 61 09
977 65 18 16
977 65 19 88
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

Emergències
Urgències CAP Torredembarra

112
977 64 38 01

Plaça del Pou, 1

	Marquès de Tamarit, 16

	Mainada, 2A

Plaça dels Vents, 5

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

Llar d’Infants Hort de Pau

977 65 21 20

Esplai de la Gent Gran

977 65 21 32

Biblioteca Municipal

977 65 11 76

	Mainada, 2B
	Cabana, 2

	C. de Les Bruixes s/n
	Les Escoles s/n

Centre d’Estudis d’Altafulla 977 65 09 12

• 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

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

Església de Sant Martí:
Dissabtes: 19:00 h
Diumenges: 12:00 h

977 65 20 60

S. Antoni Abat, a la Violeta
S. Antoni Abat, 11

	Era de l’Esteve
Placeta, 12

Alcalde Pijuan, 4

655 48 61 15

Escoles, 10

Serveis Municipals

Veterinaris
d’urgències

Escola de Música (migdies)

Església de Sta. Maria:
Diumenges: 13:15 h

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 dimarts a divendres de 9 a 13 i de 17 a 20,
dissabtes de 9 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 17 a 20 h
Dissabte: De 10 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
31/06
07/13
14/20
21/27

febrer:
febrer:
febrer:
febrer:

28/06
07/13
14/20
21/27

març:
març:
març:
març:

A. ARASA
S. Domingo
A. ARASA
S. Domingo

A. ARASA
S. Domingo
A. ARASA
S. Domingo

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies de guàrdia de Torredembarra
als aparadors de les farmàcies locals.
A més:
www.coft.org/guardies/ext/
Cogul: 977640003 - C/ Antonio Roig,14
Arasa: 977642704 - C/ Verge Montserrat, 4
Miró: 977640735 - C/ Pere Badia, 55
Escudé: 977130735 - C/ Filadors, 6-8
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