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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’Ajun-
tament, 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.

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

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

Àrea Municipal de Mitjans de Comunicació

Els centres educatius de la Portalada i el Roquissar d’Altafulla 
han estat premiats recentment amb la distinció d’Escola Verda 
que atorga el Departament de Medi Ambient de la Generali-
tat de Catalunya amb el suport d’Educació, Treball i Indústria. 
És tot un premi a l’esforç tant del claustre de professors com 
dels alumnes a l’hora d’aplicar a l’escola la teoria de les Tres R 
(reduir, reutilitzar i reciclar). Però el concepte d’Escola Verda 
va més enllà. La posada en marxa d’horts ecològics als centres, 
des de l’organització de l’Associació Mediambiental La Sínia 
amb el suport de les regidories d’Ensenyament i Medi Ambient 
de l’Ajuntament, també ha servit perquè els alumnes, des de 
ben petits, coneguin realment d’on provenen els aliments més 
necessaris de la piràmide alimentària com són les fruites i les 
verdures. Que vegin que aquests productes de la terra no sur-
ten tal i com els veuen als supermercats sinó que també tenen 
un cicle de vida, que es planten, broten, creixen i es cullen. A 
més, mitjançant els horts, també es fomenta la dieta mediter-
rània entre els més petits. Precisament l’obesitat infantil afecta 
a un de cada tres escolars a Catalunya. Els experts han mani-
festat que aquesta dada comença a ser preocupant. Els horts 
ecològics també ajuden a combatre aquestes xifres. Més enllà 
d’això, reciclar bé també és estalviar. La regidoria de Serveis 
de l’Ajuntament d’Altafulla ha iniciat una campanya en què 
anima a la ciutadania a dipositar la matèria orgànica al seu 
contenidor corresponent –el taronja- mitjançant una bossa 
compostable, o bé, llençant-la directament al contenidor sense 
bossa, de plàstic, clar. Ans el contrari, el Consell Comarcal 
cobra més cara la matèria orgànica. Quin sentit té el reciclatge 
si es llença l’orgànica amb bossa de plàstic? 

Editorial

Reciclar bé és estalviar[4] EL PLE
 Pla d’ús de temporada
 Col·lector Onze de Setembre

[6] ENSENYAMENT
 Places noves als centres
 Internet i adolescents

[8] CARNAVAL
 Recull d’imatges 2011

[13] CULTURA
 Èxit a l’AltafuJazz
 Reconeixement Castellers d’Altafulla
 Centre d’Estudis

[15] ESPORTS
 Atletes d’Altafulla
 CD Altafulla-La Torreta
 Penya Ciclista

[16] OPINIÓ

Plaça del Pou • núm. 99 • març 2011



3

Plaça del Pou • núm. 99 • març 2011 Escoles

“Aprendre a tenir una dieta saludable i saber què comprem”. 
Aquests són els principals objectius amb què van néixer els 
tallers que l’Escola la Portalada d’Altafulla i el Col·legi Ofi-
cial de Farmacèutics de Tarragona van posar en marxa el 
curs passat i que, després de la bona acollida per part tant 
d’alumnes com de professors, han tornat a repetir enguany. 
Els alumnes de P5 i de 6è van realitzar els passats dies 14, 
15 i 16 de febrer tallers de Nutrició i Etiquetatge; mentre 
que els dies 17, 21, i 22, els alumnes de 4t van protagonitzar 
un taller d’Esmorzars Saludables. Les encarregades de dur a 
terme els diferents tallers van ser les farmacèutiques d’Alta-
fulla, Susana Domingo, i la Móra, Inmaculada Felipe, amb la 
col·laboració del coordinador del centre, Raul Ordóñez. Als 
alumnes de P5, se’ls va explicar un conte on es parlava de les 
qualitats nutritives de la llet, i també van participar en dife-
rents jocs, preparats per treballar l’olfacte, el gust,  la classi-

ficació bàsica dels aliments, i la piràmide alimentària, mentre 
que pels alumnes de 6è d’ESO, se’ls va organitzar un taller de 
nutrietiquetatge. L’activitat comptava amb una xerrada sobre 
els aliments i un exercici teòric i pràctic de comprensió sobre 
com s’han de llegir les etiquetes dels productes. Per la seva 
banda, als alumnes de 4t d’ESO, també se’ls va organitzar una 
conferència sobre els aliments, però en aquest cas, centrant-
se en la  importància de fer un esmorzar saludable i què havia 
de contenir per ser complet i equilibrat. Un cop apresa la part 
teòrica, va arribar la pràctica en què tots els alumnes van 
esmorzar plegats amb la finalitat de fer-ho més entenedor. El 
claustre de professors han valorat positivament l’experiència. 
Ara els alumnes hauran de completar una enquesta sobre els 
coneixements que han après. De ben segur, se’n celebrarà 
una tercera edició.•

Esmorzars saludables a La Portalada

El CEIP Roquissar ja és Escola Verda

“Reduir, reciclar, i reutilitzar”. Sota el lema de les Tres R, 
l’Escola El Roquissar d’Altafulla va donar el tret de sortida el 
passat 24 de febrer a la seva nova etapa com a Escola Verda. 
Les regidores d’Ensenyament i Medi Ambient, Puri Miró i 
Conxita Navarro, respectivament, van ser les encarregades de 
destapar de forma figurativa la placa que acredita aquesta 
distinció, en una celebració de banderoles i anelles de paper 
reciclat on hi va participar tothom. Els alumnes de Cicle Inicial 
van preparar uns rams de flors reciclats en agraïment a la pre-
sència d’ambdues edils; els de Cicle Mitjà, van elaborar el suc 
de llimona per als assistents; i els de Cicle Superior, van posar 
ritme i ambientació a la festa amb la cantada d’un rap. Per la 
seva banda, els més petits, van entonar la cançó El Pastoret. El 
programa “Escoles Verdes” és una iniciativa promoguda pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya, amb la participació del Departament d’Educació 
i el Departament de Treball i Indústria, assessorats per profes-
sionals de la Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA), 

que es va posar en 
marxa l’any 1998. La 
proposta va sorgir 
com un compromís 
per donar suport a 
tots aquells centres 
educatius de Cata-
lunya que volen 
innovar, incloure, 
avançar, sistema-
titzar i organitzar 
totes aquelles acci-
ons educatives que 
tenen la finalitat 
d’afrontar des de 
l’educació, els nous 
reptes del desenvo-
lupament sosteni-
ble. Uns reptes als 
quals també s’hi ha 
adherit l’Escola El 
Roquissar, qui a dia d’avui ja du a terme tallers de compos-
tatge, reciclatge, i d’estalvi elèctric. Tots ells amb un mateix 
objectiu: conscienciar els nens i nenes que hi participen, i les 
seves famílies. El programa incideix de manera individual i 
global en cadascun dels centres i persegueix un canvi en la 
manera d’enfocar i abordar les tasques docents i la gestió de 
l’equipament. No és un programa puntual i finit, limitat a una 
àrea, curs, nivell o centrat en una temàtica concreta. És un 
programa global que té en consideració, i dóna importància, 
al clima escolar, la planificació i organització i les relacions 
dins i fora del centre. Per la seva banda, l’Escola La Portalada 
també durà a terme el seu acte d’inauguració com a Escola 
Verda el proper 15 març a un quart d’onze del matí.•
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Ple Ordinari 25 de febrer
APROVEN EL PLA d’UsOs dE LA tEMPORAdA dE PLAtJA 
2011-13
El Ple va aprovar per majoria el Pla d’Usos de la temporada 
de platja per al període 2011-2013. Aquest pla contempla la 
instal·lació de dos espais de venda de begudes i gelats, dos 
espais més per a la disposició de gandules, una zona per al 
lloguer de patins i similars, un espai per a la instal·lació del 
Server de Salvament Marítim i Socorrisme, una zona de jocs 
infantils i activitats diverses, una zona esportiva, tres espais 
per a la instal·lació de cabines de bany —una de les quals 
estarà habilitada per a persones minusvàlides—, deu passeres 
i tres illes de contenidors de fusta ecològics per a la recollida 
selectiva. Aquest pla també contempla l’ocupació del Passeig 
Marítim amb la disposició de taules i cadires mitjançant l’exis-
tència de tres zones d’ocupació de via pública de 18 m² com 
a màxim, a excepció d’una, de 15 m², sense comptar les jar-
dineres que delimitaran les ocupacions amb prèvia sol·licitud 
i autorització del Servei Provincial de Costes de Tarragona. 
Aquesta ocupació no podrà excedir el termini fixat en l’au-
torització vàlid també per a l’ocupació i la instal·lació de tres 
tarimes a la platja de 35 m² cadascuna. D’altra banda, el nou 

pla pateix alguns canvis respecte les temporades anteriors i, 
a banda de la durada que es fixa en tres anys, s’han introduït 
també canvis en els criteris d’adjudicació —principalment de 
caràcter econòmic—, així com en la incorporació d’un regidor 
de l’oposició perquè formi part del tribunal amb veu i vot 
en el concurs d’adjudicació, els requisits del qual ja resten en 
exposició pública. Així, el pes de les valoracions recau prin-
cipalment en l’oferta econòmica dels concursants i deixa en 
un segon terme, les ofertes en clau de millores estructurals. 
Segons l’alcalde Josep Maria Pérez, “s’ha optat per això ja 
que s’havia detectat que la majoria d’adjudicataris no res-
pectaven gairebé mai les millores estructurals a què s’havien 
compromès”. Així, els concursants hauran d’abonar un mínim 
de 4.000 € per obtenir la concessió de tres temporades, el 70 
% dels quals s’hauran d’abonar el primer any, mentre que 
la resta, s’haurà d’abonar equitativament la segona i tercera 
temporada. D’altra banda, segons Pérez, el pla també evitarà 
la monopolització dels serveis de platja, ja que les empreses 
només podran optar a una de les ofertes. A més, les noves 
bases permetran l’allargament de la temporada que anirà des 
del març fins al novembre. •

Signen els convenis amb les entitats

La regidora de Cultura, Puri Miró, va informar en el passat Ple, 
arran d’ una pregunta que li va formular el regidor de PAU, 
Fonxo Blanch, que en breu se signaran els convenis entre les 
entitats i l’Ajuntament que marquen les activitats que realit-
zaran els col·lectius i les subvencions que rebran per part del 
consistori. A més, enguany s’incorporen el Grup d’Artesans i el 
Centre d’Estudis i on aquesta darrera rebrà uns 500 €.

Serveis renova la senyalització vial

La regidoria de Serveis ha posat en marxa el pla de renovació 
sobre la senyalització de les vies urbanes d’Altafulla. El cost 
de les millores ha estat de 8.000 € i han consistit en pintar de 
nou la senyalització horitzontal dels carrers la suma dels quals 
s’eleva a 100 quilòmetres.

Ajornen el Pla de Protecció Civil

Els membres del Ple van acordar retirar el punt de l’ordre del 
dia que feia referència a l’aprovació del Pla de Protecció Civil 
d’Altafulla. Diferents representants municipals van manifestar 
que necessitaven més temps per estudiar a fons aquest pla 
que previsiblement es tornarà a presentar en la sessió plenària 
ordinària del mes de març.

El març començaran les obres del col·lector d’aigües de 
l’Onze de Setembre

La regidora d’Urbanisme, Conxita Navarro, va informar en el 
Ple que a mitjans o finals de març començaran les obres del 
col·lector d’aigües pluvials que travessaran tot el carrer Onze 
de Setembre. Es tracta d’unes obres corresponent al Pla Únic 
d’Obres i Serveis (PUOSC) aprovat el 2007. El cost de les obres 
s’eleven a uns 480.000 € i són finançats per aquest pla. 

Breus
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Alternativa agraeix que altres grups es treguin la careta
Des d’Alternativa volem agrair que els 
grups de l’equip de govern i els que en 
el seu dia van fer la censura només es 
dediquin a parlar del nostre candidat 
Fèlix Alonso i no diguin res del que 
fan ni del que proposen, està clar que 
la única cosa que els uneix es anar en 
contra del grup que va guanyar les elec-
cions i ara que s’apropa el mes de maig 
es llencen totes les falsedats possibles 
contra el nostre candidat i la nostra tra-
jectòria. Creieu que valia la pena produ-
ir tant guirigall pel fet que una persona 
pogués fer servir un espai del seu grup 
municipal? Clar, no era una persona 
qualsevol, és el candidat a alcalde per 
part d’Alternativa. Oblidàvem que hi 
ha professionals de la crispació i ens ho 
van demostrar durant nou mesos fins a 

la moció de censura; caigut el govern es 
va acabar la ràbia. En canvi en aquests 
tres anys hem respost educadament, 
amb propostes i diàleg perquè vam 
valorar que era el millor per Altafulla i 
no per uns interessos. Així la gent s’ha 
pogut preguntar: valia la pena la moció 
de censura? Tenim ara un govern en 
minoria, amb un alcalde escollit gràcies 
al vot d’un trànsfuga i que substitueix 
al que va encapçalar la censura que 
va fugir una nit d’estiu sense donar la 
cara i després de donar un cop de puny 
sobre la taula. S’ha demostrat que la 
situació econòmica era molt més greu 
i que no l’havíem provocat nosaltres 
en nou mesos de govern. Ara l’acció 
de govern cada vegada és més breu 
(com es pot veure en els darrers plens) 

mentre seguim necessitant respostes en 
un temps de crisi amb una administra-
ció que escolta poc i manté dèficits en 
neteja i serveis. A nosaltres ningú ens 
farà callar, però com a força guanya-
dora de les darreres eleccions estem 
obligats a treballar des de la seriositat i 
la necessitat que Altafulla es mereix una 
alternativa que treballi rigorosament 
per l’optimització dels recursos i per una 
Altafulla oberta. Ja veiem que en canvi 
els nervis fan que altres grups només 
parlin de nosaltres i de desqualificar 
el nostre candidat. Moltes gràcies per 
treure-us la careta.•

francesc farré

Portaveu d’Alternativa Altafulla 

Tribuna

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

M’explicaré. Hem de tenir molta cura a l’hora de reciclar 
bé, de vegades pensant que ho fem bé, la veritat és que 
ho fem malament. Reciclar bé podria beneficiar-nos fins 
al cinquanta per cent del cost normal de la recollida d’es-
combraries. Però... Reciclar malament ens costa el doble. 
Si vostè contamina encara que solament sigui amb una 
bossa de plàstic que no sigui compostable en el conte-
nidor de l’orgànica, el camió de la recollida quan arriba 
a la planta amb tota la seva càrrega, pot ser rebutjat 
per mala selectivitat i immediatament en lloc de pagar 
la càrrega amb una bonificació del 70%, passarem a 
pagar-lo al 200 % de més. Altres materials de selectivitat 
com ara cartró, vidre, plàstic o rebuig segueixen un altre 
procés que no afecta al cost, però l’orgànica “cuidado”... 
La paguem el doble del cost o més. Benvolguts conciu-
tadans, quan feu la selecció, heu d’estar segurs que la 
feu bé, de no ser així podríeu sense voler perjudicar al 
municipi.•

“Reciclar malament ens costa 
molts diners al poble”

Me explicaré. Tenemos que tener mucho cuidado en 
reciclar bien, a veces pensando que lo hacemos bien, la 
verdad es que lo hacemos mal. Reciclar bien podría bene-
ficiarnos hasta el cincuenta por ciento del coste normal de 
la recogida de basuras. Pero... Reciclar mal nos cuesta el 
doble. Si usted contamina aunque solo sea con una bolsa 
de plástico que no sea biodegradable en el contenedor 
de la orgánica, el camión de la recogida cuando llega a la 
planta con toda su carga, puede ser rechazado por mala 
selectividad e inmediatamente en lugar de pagar la carga 
con una bonificación del hasta 70%, pasaremos a pagarlo 
al 200 % de más. Otros materiales de selectividad como 
cartón vidrio, plástico o rechazo siguen otro proceso que 
no afecta al coste, pero la orgánica “cuidado”... La paga-
mos el doble del coste o más. Queridos conciudadanos, 
cuando hagáis la selección, debéis estar seguros de que 
la hacéis bien, de no ser así podríais sin querer perjudicar 
al municipio.•

 “Reciclar mal cuesta mucho 
dinero al pueblo ”

Josep Maria pérez i roiger

Alcalde d’Altafulla
Josep Maria pérez i roiger

Alcalde de Altafulla
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El Departament d’Ensenyament de la Generalitat oferirà el 
curs vinent un total d’1.044.509 places en els diferents ense-
nyaments, xifra que significa un increment de 12.127 places 
respecte la del curs anterior 2010-2011, quan la xifra va ser 
d’1.032.382 places. En el cas d’Altafulla, les escoles La Portala-
da i El Roquissar ja van dur a terme les corresponents jornades 
de portes obertes per donar a conèixer als pares i mares dels 
més petits les seves instal·lacions. Unes jornades que, en tots 
dos casos, van comptar amb força afluència de públic. Vila-
tans i vilatanes que busquen per als seus fills un tracte proper 
i familiar, alhora que una educació de qualitat. El director de 
l’Escola La Portalada, Josep Lluís Pagès, va manifestar que les 
places que ofereix el centre per al curs vinent s’eleven a 50 en 
el cas de P-3, i entre una i tres en la resta de cursos. P5 i 3r ja 
estan complets. Amb tot, el període d’inscripció va acabar el 
passat 25 de febrer. Per la seva banda, la directora de l’Escola 
El Roquissar, Àngels Ejerique, va avançar que el centre ha 
ofert 23 places a P-3, dues a P-5, sis a 2n, tretze a 4t, i cinc a 5è 
i 6è. La resta de cursos —P4, 1r, i 3r— ja estan plens. La direc-
tora ha destacat també la importància del suport de l’AMPA 
per al bon funcionament de l’escola, i la seva col·laboració 
en l’organització d’activitats extraescolars i en l’aportació 
de material. De fet, l’entitat va presentar un nou projecte al 
programa “Tu ajudes” de CatalunyaCaixa per incrementar la 
dotació musical del centre amb l’objectiu de contribuir en el 
desenvolupament d’aquesta faceta artística en els infants.

dia de la Pau a la Portalada
Per tal de celebrar el Dia de la Pau, el passat 27 de gener, els 
alumnes de La Portalada van fer un seguit d’activitats per tal 

de remarcar que la pau i la concòrdia entre els pobles i les 
persones és un dels objectius que ens hem de marcar i que 
és allò que tots hem d’intentar assolir per poder gaudir d’un 
món cada dia millor i més unit. És per això, que els alumnes 
de la Portalada van confeccionar un mural amb la coloma que 
simbolitza la pau emmarcada amb la paraula pau en totes les 
llengües que van anar aportant els alumnes procedents de les 
diverses nacionalitats que conformen el centre i que conviuen 
units i en pau en el dia a dia de l’escola. També van elaborar 
un altre mural on els nens agafats de la mà simbolitzaven la 
germanor i la pau entre els homes i les dones, i en el que van 
fer palès que està a les seves mans fer cada dia un món millor. 
Per últim, un grup d’alumnes de diferents cursos van cantar 
unes cançons el tema de les quals pau era el fil conductor; 
mentre la resta de companys les van acompanyar i gaudir.•

Ensenyament

Les escoles d’Altafulla ofereixen un centenar de noves places 
per al curs 2011-12

La Jazzorquestra, a l’auditori Pau 
Casals

Alumnes de l’IES Altafulla van participar el 
passat 16 de febrer en el concert del Cicle 
Joves Intèrprets de l’Auditori Pau Casals. 
Es tracta de la Jazzorquestra, un projecte 
que ha liderat el professor i percussionista 
Joan Rion, qui ha explicat que durant el 
curs 2008-2009 van engegar amb molta 
il·lusió el projecte de la Jazzorquestra de 
l’IES Altafulla. Un projecte que, atenent la 
diversitat, treballa un repertori de temes 
clàssics i moderns tot afavorint l’eix de la 
seva proposta: la creació espontània i la 
improvisació, és a dir, el jazz. Actualment, 
la Jazzorquestra està formada per 30 alum-
nes de 1r, 2n, 3r i 4rt d’ESO de l’institut, 
disset dels quals estudien en diverses esco-
les de música —dues flautes travesseres, un 
clarinet, quatre violins, dos violoncels, dues 
guitarres, quatre teclats i dos percussionis-
tes—, dos que reben classes particulars de 
música a casa seva, i de la resta que no fan 
música fora del centre —dos tenen dicta-
men i dos han fet reforç a l’aula comple-
mentària. Els assajos són tots els dimecres 
laborables de 13 a 15 h aprofitant l’horari 
de finalització de les classes.

Breus

 

Xerrada sobre els riscos d’Internet a l’IEs 
Altafulla

“Per prevenir un perill, el conei-
xement és essencial”. Aquest va 
ser el missatge que van transme-
tre la Marta i el Xavi, membres 
de l’Oficina de Relacions amb 
la Comunitat dels Mossos d’Es-
quadra, a la trentena de pares 
i mares que es van apropar el 
passat 22 de febrer al gimnàs de 
l’IES Altafulla, en el marc de la 
xerrada sobre Riscos d’Internet. 
Una iniciativa que va néixer a 
proposta de la Comissió per a l’Eradicació de la Violència de l’Ajuntament, 
amb la col·laboració del centre. Segons va anunciar la directora de l’insti-
tut, Imma Reguant, s’ha començat amb els pares, i més endavant s’organit-
zaran sessions amb els alumnes. De fet, durant les hores de tutoria ja s’ha 
començat a treballar en la matèria pel fet d’estar immersos en el programa 
Educat 1x1 de digitalització de les aules. La conferència va posar sobre la 
taula el límit entre allò legal i allò il·legal des d’una visió policial del que 
poden ser els perills de la xarxa, que poden acabar provocant situacions 
conflictives i afectant negativament en el desenvolupament de l’infant. 
Les principals preguntes i preocupacions dels pares, però, acostumen a ser 
sempre les mateixes, i giren entorn de la limitació i el control de l’ús d’in-
ternet. I és que Internet pot esdevenir una eina útil a l’hora de compartir 
informació, intercanviar idees i opinions, però també es pot convertir en 
una plataforma perillosa i nociva. És per aquest motiu que cal treballar 
conjuntament per conscienciar els més petits.•
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RESTAURANT
“La millor cuina”

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

**

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 €

La VioLeta
D’aLtaFULLa

Raconet del Pachet

C. Sant antoni 13 • 43893 altafulla (tarragona) 
tel. 977 65 00 83

BaR
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Recull d’imatges de les festes de Carnaval amb el concurs de truites, l’arribada de Sa Majestat Carnestoltes, la sortida dels nens i les nenes 
de les llars d’infants i la Rua de Carnaval. / Fotos: A. Jansà. / C. Gómez
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Participació

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

7
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43.500 visites el 2010,
líders al Baix Gaià

www.altafullaradio.com
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“El complex Les Bruixes ha d’esdevenir referent 
a la comarca”

Les sales de cinema del complex Les Bruixes d’Altafulla van reobrir de nou el 
passat 18 de febrer després que restessin tancades arran de la cessió de l’em-
presa que les explotava fins ara. MCB Cinemes és ara el grup que gestiona el 

complex. Joan Montserrat, gerent de l’empresa, confia en rellançar Les Bruixes 
i ha començat a fer-ho a través de la implantació del sistema digital de projec-

ció amb el 3D incorporat a les set sales de cinema.

8 Quina és l’experiència d’MCB Cinemes?
 Doncs des del 1985 que em dedico en el sector 
del cinema i ara justament celebrem el desè ani-
versari de l’explotació del complex de cinema de 
Calafell, que fins ara ha funcionat molt bé. I crec 
sincerament que el cinema d’Altafulla pot funcio-
nar bé i molt.
8 Quins són els principals objectius que s’ha mar-
cat?
 Que el complex Les Bruixes d’Altafulla es con-
verteixi en un referent a la comarca com a centre 
lúdic, i fins i tot, esportiu. Confio plenament en 
el rellançament de Les Bruixes amb la captació de 
nous operadors que apostin per obrir nous negocis, 
ja que en l’actualitat només queda una cafeteria i 
una sala de bitlles.
8 Què vol dir també com a centre esportiu?
 Estem ultimant algunes negociacions amb el 
Club Gimnàstic de Tarragona perquè MCB Cinemes 
esdevingui el centre de cinemes oficial del Nàstic 
en què a través de les seves pantalles es promocio-
ni el futbol base del club i el primer equip. Més enllà d’això, 
volem vincular quatre pilars fonamentals per nosaltres i per 
Altafulla: la família, l’esport, la cultura i el cinema.
8 I això com es fa?
Doncs col·laborant molt estretament amb l’Ajuntament, les 
entitats esportives, socials i culturals del poble per arribar a 
un objectiu comú: dinamitzar la vila. 

8 Quines són les principals novetats que presenten?
 A banda de les novetats, el primer que hem fet és un 
rentat de cara, amb un vestíbul molt més alegre, dinàmic 
i cinematogràfic. Hem adequat les instal·lacions, arreglant 
totes aquelles butaques que estaven trencades, adaptant la 
climatització de les sales... I pel que fa a les novetats, la prin-
cipal és la implantació del sistema digital de projecció amb 3D 
incorporat, que ha significat una inversió de 200.000 €. Però 
més enllà de les novetats més estrictament de les sales, hi ha 
la novetat també que l’espectador podrà a partir d’ara adqui-
rir les entrades per Internet i fins i tot per un iPhone. I el que 
és més important, la compra i reserva de l’entrada escollint 
també el número de la butaca no tindrà cap cost afegit ni cap 
comissió.

8 Vaja que les noves tecnologies també és el punt fort 
d’aquest rentat de cara...
Sí i no només això. També llançarem al mercat una targeta en 
què els pares i les mares no caldran que els donin diners als 
seus fills per adquirir les entrades sinó que a través d’aquestes 
targetes podran pagar tant les entrades com els refrescos i 
demés complements que vulguin adquirir per veure les pel-
lícules.

8 I també han canviat els horaris...
Sí. Obrim tots els dies de la setmana. També avancem les 
sessions que les comencem a les quatre de la tarda. Com a 
novetat principal en aquest sentit, el dia de l’espectador deixa 
de ser els dimecres i passa als dilluns amb un preu de l’entrada 
de cinc euros. Les sessions golfes es projecten els divendres i 
dissabtes, i vigílies i festius. I pel que fa als preus, sis euros els 
dies laborables i set, les vigílies i festius, mentre que també 
hi ha descomptes per al públic jove i jubilat. Pel que fa a les 
pel·lícules en 3D, l’entrada és de 8,5 € més l’euro que fem 
pagar per les ulleres que l’espectador podrà fer servir en més 
d’una ocasió.•

albert jansÀ

“Hem de vincular la família, la 
cultura, l’esport i el cinema per 

dinamitzar la vila”

“Les entrades pel cinema es 
podran adquirir per l’iPhone”

Joan Montserrat, gerent d’MCB Cinemes Altafulla. / Foto: Pere Ferré
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El cicle de jazz omple el Centre d’Interpretació

Una cinquantena de persones van omplir el passat 5 de febrer el Centre d’In-
terpretació d’Altafulla amb motiu del cicle de música jazz AltafuJazz, que 
organitza l’entitat Oil Jazz amb la col·laboració de la regidoria de Cultura. 
El grup Josep Maria Domènech Trio va ser l’encarregat de donar el tret de 
sortida a aquest cicle que s’ha estrenat amb una alta participació de públic. El 
cicle continua aquest mes de març amb la banda Cornelius Trio, que actuarà 
el proper dissabte 12 de març a dos quarts de nou del vespre. Cornelius Trio 
és la proposta de tres companys que se senten atrets per la sonoritat i les pos-
sibilitats dels trios experimentals que va liderar el músic Jimmy Giufre en les 
dècades de 1950 i 1960. Jugaven amb la fórmula màgica del trio, però amb 
formats atípics que s’allunyaven del convencional trio de jazz amb piano, con-
trabaix i bateria, optant per propostes mes arriscades i lliures com per exemple 
el clarinet i saxo tenor amb el trombó i la guitarra. En el cas de Cornelius Trio, 

els instruments triats són el saxo baríton, la bateria i el corno di Bassetto, a cavall entre el clarinet i el clarinet baix que per la seva 
particular singularitat, es pren com a excusa per inspirar el nom del trio, Cornelius. La peça més representativa de l’obra de Giufre 
és la del Western Suite, dedicada als Apatxes i a la conquesta de l’Oest. La banda s’embarca en una aventura sonora a través de 
la música de cambra però mitjançant el llenguatge del jazz i la improvisació. Està formada per Emilio Cabello (corno di Bassetto), 
Ivan Sáez (saxo baríton) i Fernando García-Ramos (bateria). Les entrades, a 8 €, es poden adquirir a l’Oficina de Turisme, Alnatur 
i La Mamba Negra. Més informació a altafujazz@gmail.com.•

Els Castellers d’Altafulla reben un reconeixement en 
l’11a Nit Empresarial de la CEPtA

Els Castellers d’Altafulla, juntament amb les altres 12 colles de la 
província de Tarragona, han rebut un reconeixement per part de 
la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona en el 
marc de la 11a Nit Empresarial CEPTA, celebrada en el Palau Firal 
i de Congressos de Tarragona el passat 25 de febrer. El motiu del 
reconeixement ha estat la recent declaració, per part de la UNESCO, 
del Castells com a patrimoni Immaterial de la Humanitat i per al seu 
lliurament, CEPTA va destacar una sèrie de similituds entre el món 
empresarial i el casteller com són; el fet de lluitar col·lectivament 
per un objectiu comú, la necessitat d’una bona organització i d’un 
bon lideratge, la competitivitat, etc. El President de la Colla, Esteban 
Giralde, va tenir l’honor de rebre el reconeixement de les mans de 
Ses Alteses Reials els Prínceps d’Astúries, personalitats més destaca-
des de l’esdeveniment, juntament amb el President de la Genera-
litat Artur Mas, l’Alcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros i el 
President de la Diputació de Tarragona Josep Poblet.•

castellers d’altafulla

trobada a Altafulla de la Coordinadora de 
Centres d’Estudis de Parla Catalana 

La seu social del Centre d’Estudis d’Altafulla va acollir el passat 5 de febrer 
la primera reunió ordinària del 2011de la Junta de la Coordinadora de 
Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCPC). L’entitat, presidida per Josep 
Santesmases, agrupa a més de 110 centres i instituts d’estudi repartits pels 
territoris de parla catalana, entre els quals s’hi troben el Principat, el País 
Valencià, les Illes Balears, Andorra, la Catalunya Nord, l’Alguer i Aragó.•

Esteban Giralde, dels Castellers, el primer de la segona fila a 
la dreta. / Foto: CEPTA
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Altafulla està d’enhorabona! Cada vegada més grups 
d’amics, casals, agències i associacions s’interessen per la 
història i la cultura de la nostra vila. El Patronat de Turisme 
observa amb satisfacció l’augment de les visites guiades a 
la Vila Closa, Baix a mar i Els Munts, i els nostres visitants 
queden sempre gratament sorpresos. En molts casos, 
són ells mateixos que recomanen aquesta visita a amics i 
coneguts. Aquest mes de febrer van venir al nostre poble 
un grup de 60 cotxes MG de col·lecció. Aquests cotxes, 
aparcats darrera del castell mentre feien la visita, van ser 
una atracció per molts vilatans que van pujar per veure 
aquestes autèntiques joies d’un passat. Hem d’agrair a la 
Policia Local la seva total col·laboració i ajuda en aquest 
cas concret, i en general sempre que ha calgut. Des del 
Patronat volem demanar disculpes a tots els vilatans per 
si en algun moment aquests grups poden causar alguna 
molèstia, però comptem amb la vostra comprensió per tal 
de continuar promocionant la nostra vila.•

patronat Municipal de turisMe d’altafulla

Augmenten les visites guiades a la Vila Closa, Baix a Mar i Els Munts

Un any més i dins la nostra agenda del Propera Parada..., el passat 11, 12 i 13 de febrer es va realitzar la primera de les esqui-
ades programades per aquest any 2011 conjuntament amb Carretera i manta, què com ja sabeu, és el segon any consecutiu 
que ens unim per tal de treballar conjuntament i que hem concentrat novament uns 140 joves entre les diverses poblacions, 
arribant a 67 joves per part de la zona TRAC (Torredembarra, Roda de Barà, Altafulla i Creixell). La sortida es va realitzar a 
Andorra, a les pistes de Gran Valira i un any més vam tenir que ampliar places degut a la gran participació que desperten 
entre el jovent aquestes sortides, tot i així, al març se’n realitza una altra, també a Andorra i aquesta vegada a les pistes de 
“Pal Arinsal”, on les expectatives de participació estan sent iguals que a l’anterior. Us recordem que ja podeu fer la inscripció 
al vostre Punt d’Informació Juvenil de referència i què, el preu de la sortida són 100 €, que inclouen: 2 nits d’allotjament a 
l’Hotel Panorama 4* (1AD + 1MP), 2 dies de forfait, assegurança i transport.•

propera parada – Zona trac

Uns 140 joves participen de l’Esquiada del Propera Parada

Inauguren les obres de remodelació del Punt d’Informació Juvenil

El Punt d’Informació Juvenil (PIJ) d’Altafulla 
està d’enhorabona. El passat 4 de març es van 
inaugurar les obres de remodelació del PIJ, que 
s’ubica a l’Era de l’Esteve. Les obres han consistit 
en l’habilitació d’un espai diàfan que ha permès 
disposar d’una entrada molt més àmplia del PIJ; 
s’ha renovat tot el terra i s’han sanejat les parets. 
També s’han millorat les impermeabilitzacions, 
restaurat les teules que estaven trencades i s’ha 
pintat tot l’equipament. S’ha instal·lat també 
una nova xarxa d’il·luminació. El cost de les obres 
ha estat de 18.000 € i han estat finançades prin-
cipalment pel Departament de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya. L’acte va comptar amb 
la presència de l’alcalde d’Altafulla, Josep Maria 
Pérez; el regidor de Joventut, Manel Ciércoles; 
la regidora de Cultura, Puri Miró; la regidora 
d’Urbanisme, Conxita Navarro, l’arquitecte de 
l’obra, Xavier Mercadé i representants de la 
Coordinació Territorial de Joventut a Tarragona 
i tècnics de Joventut de diferents municipis. La 
inauguració va comptar també amb un berenar 
i una exhibició de ball per part dels joves del 
Centre Obert. •

D’esquerra a dreta: Manel Ciércoles, Sandra Ballester, Josep Maria Pérez, Conxita 
Navarro i Xavier Mercadé. / Foto: Carla Gómez
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Marta Camps: Record d’Espanya de 800 metres llisos
Durant el mes de febrer la nostra gent ha aconseguit un seguit de triomfs memorables. Per 
començar, el Tito Griñant ha aconseguit cinc medalles als campionat de Catalunya de vete-
rans, tres d’elles d’or. Als mateixos campionats, la Maria José Carabante es va proclamar cam-
piona de Catalunya de 400m llisos i sotscampiona de 200m llisos. Això en la seva primera par-
ticipació, i en la seva categoria amb molt de mèrit, doncs es va imposar a algunes atletes que 
en la seva època sènior eren prop de l’elit. També, el Germán Alonso es va proclamar campió 
de Catalunya de la seva categoria en 800mll. També molt destacable és el rècord d’Espanya 
en categoria de veterans aconseguida per la Marta Camps, en 800mll amb 2min. 20segons i 
46 centèsimes, de nivell! A més, també ha aconseguit batre el de Catalunya de 1.500mll, anar 
sumant! En un altre àmbit, el fons en ruta, el nostre equip va participar en la Mitja Marató i 
10km de Cambrils del 27 de febrer i en la Marató de Barcelona del 6 de Març. En la Mitja, cal 
destacar les actuacions d’Ernest Baiget —33è en la categoria Sènior Masculí amb un temps 
d’01’23”34’”—; Arantxa Abillar —33ena en la categoria Sènior Femení amb un temps de 
02’07”57’”—; Jordi Juan —33è en la categoria M40 amb un temps d’01’29”39”’—, i Miquel 
Mivasago Sánchez –34è en la categoria M50 amb un temps d’01’46”10”’. I pel que fa als 
10.000, Carme Clavero va acabar en 4a posició de la categoria F50 amb un temps de 56”09”’; 
Arjan Kleij, 9è en M40 amb 38”46”’, seguit de Ricard Garcia, amb 39”04”’; Àngel Cortés, 11è 
en M60 amb 57”46”’; i Núria González, 17ena en F40 amb 56”27”’. En la Marató vam ser 
uns dotze participants del nostre club. Es tracta d’una competició exigent, ja no només per 
la pròpia competició sinó pel propi entrenament que demana. En aquest sentit, la previsió 
era que podríem ser fins a setze atletes però vam tenir algunes baixes pròpies de la duresa 
dels plans d’entrenament, que seguim amb il·lusió. Salut i milles!•

ricard Garcia

President Atletes Altafulla

Tito Griñant, a la dreta de la imatge

Un total de 
66 parelles 
d’arreu d’Es-
panya van 
participar en 
el I Open de 
Dòmino d’Al-
tafulla, que es 
va celebrar el 
passat 27 de 
febrer al casal 
La Violeta. El 
certamen va 

retre homenatge a la figura de Bartolomé Galán, veí de Saba-
dell i molt vinculat al Club de Dòmino Altafulla-La Torreta, 
organitzadora de la prova. Galán va ser campió d’Espanya per 
equips i per parelles d’aquest esport i ara fa un any va tras-
passar a l’edat dels 61 anys. La parella guanyadora d’aquesta 
primera edició va ser la formada per Pedro Pelayo i Miquel 
Sánchez, de Reus; seguida de la de Pilar Araujo i Francesc 

Martínez, en segona posició; i de la de Pedro Ruíz, de Cadis, 
i el veí d’Altafulla, Francisco Javier Belvel, en tercera. El Club 
Dòmino Altafulla-La Torreta va fer entrega dels trofeus als cin-
quanta primers classificats, que van ser obsequiats amb pernils 
ibèrics, lots de productes, cava, vi, entre d’altres. El certamen 
va comptar amb la presència de la presidenta de la Federació 
Catalana de Dòmino, Roser Cabra, i dels presidents de les fede-
racions territorials de Barcelona, Tarragona, València i Cadis. 
Precisament, Roser Cabra, nomenada recentment presidenta 
de la Federació Catalana de Dòmino, va deixar clar que un dels 
principals objectius que s’ha fixat és que al dòmino se’l declari 
esport oficial a Catalunya com es qualifica en altres regions de 
l’Estat com ara Múrcia, Cantàbria o Canàries, i per extensió, 
també olímpic, com succeeix en països com Veneçuela, Cuba, 
Costa Rica, Panamà o la República Dominicana. D’altra banda, 
el capità de l’Altafulla-La Torreta, Josep Maria Giménez, va 
qualificar d’”èxit” la prova i va destacar la participació de 
molta gent jove, com el cas de Daniel Valcárcel, de 13 anys i 
vingut de València, que “garanteixen d’alguna manera la con-
tinuïtat d’aquest esport”.•

Pedro Pelayo i Miquel sánchez, primers en el I Open de dòmino 
Bartolomé Galán

Ara és l’hora de pedalar, els infantils....
La Penya Ciclista no para i ara toca els infantils. Iniciar el seu 
rodatge un cop passats els primers freds de l’any. Aviat els 
veurem tombar pels voltants d’Altafulla. Ànim a tots tant par-
ticipants com acompanyants que no és tasca fàcil. Els ciclistes 
segueixen sent més que mai, en ambdós grups, fent curses i 
marxes, tot lluint Altafulla per arreu. Els senderistes han confir-
mat a la segona sortida que com els ciclistes, cada cop són més. 
Ja tenim nou xandall i samarretes de “trekking”. La Solidària ha 
fet entrega de 20 bicicletes més amb destí al Senegal. Per últim, 
ressaltar que hem assolit nou rècord de socis i ja en som 254. 
Visca la Penya!•

dino albaladejo

President Penya Ciclista
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Altafulla no es pot permetre més disbauxes
Marisa Méndez-Vigo # alternatiVa Baix gaià

Aquesta legislatura que acaba s’ha carac-
teritzat a Altafulla, per crisis i convulsions 
freqüents, com el moment econòmic i social 
conseqüent que estem vivint: comença amb 
un govern progressista encapçalat per ABG 
que va obtenir el major número de vots al 
2007. Segueix amb una moció de censura 
(gairebé tots en contra, perquè entre d’al-
tres raons vam començar a ser més austers 
i curosos del que s’havia estat en anys ante-
riors per ser capaços de preveure on ens 
portaria la crisi de la construcció); amb la 
moció i dins un govern de coalició, finalment 
el PSC obtenia l’alcaldia, raó per la qual no 

havia volgut pactar en el seu dia amb Alter-
nativa... i s’acompanya d’un regidor que ens 
abandona i es comporta com a trànsfuga. 
Seguidament dimiteix una regidora del PSC, 
entra un altre, surt del govern una regidora 
(d’AUPA, que havia participat en la moció 
de censura) i que es queda a l’oposició i 
entra un altre (de CIU). L’alcalde del PSC 
dimiteix, com alcalde i també com a regidor, 
a nou mesos de les eleccions municipals! 
Entra una nova regidora del PSC (anava la 
quarta a la llista!), hi ha un nou alcalde, un 
nou govern en minoria i algun regidor que 
havia entrat, sortit, i tornat a entrar, surt. El 

regidor de PAU, (quin nom per algú que no 
se sap si ha estat dinamitzant o dinamitant 
els plens) també entra i surt. Aquest ball de 
regidors que entren i surten, dimiteixen i 
es queden, ha estat el govern d’Altafulla 
durant els darrers quatre anys. Mentrestant, 
Alternativa coherent, constant, treballant 
des de l’oposició, manté els seus principis i 
programa com a garantia que no ens mouen 
interessos aliens a la millora del poble i el 
benestar de la seva ciutadania. Aquesta és 
la diferència... •••

Opinió

L’Olla d’Altafulla no és l’Olla de les Mentides
Conxita naVarro # partit popular d’altafulla

L’Olla d’Altafulla és una festa gastronòmica 
de la qual n’hem d’estar molt orgullosos, 
conservar-la i gaudir-la plegats. L’Olla de les 
Mentides és una cosa ben diferent. Aquest 
és el darrer escrit que farem fins que no 
passin les eleccions, i per un cop, trencarem 
la nostra línea de comunicació per deixar 
ben dites unes quantes veritats en resposta 
a unes quantes mentides. Dubto molt que 
cap de les nostres vilatanes i vilatans tingui 
poca memòria, però ja sabem que en políti-
ca, n’hem de fer, de memòria. I més encara 
quan hem de matinar, mes rere mes, amb 
les mentides dels incompetents que van 
portar el municipi a les portes de la més crí-
tica situació en la nostra història de govern 

local, a un pas de ser intervinguts per fallida 
econòmica per part de la Diputació. Que 
tothom sàpiga com han anat les coses. Al Ple 
del mes de gener, l’equip de govern, en un 
habitual exercici de transparència, va infor-
mar a tot el municipi —oposició inclosa— de 
les gestions per assolir la connexió amb bus 
urbà entre Altafulla i Tarragona. Crec que 
tots, fins i tot els més joves, hem pensat més 
d’un cop com és possible que estan Altafulla 
i Tarragona tan a prop, estiguin tan lluny en 
serveis de transport públic. No oblidem que 
aquesta iniciativa ja la va impulsar l’alcalde 
Juan Pijuan, en pau descansi, en un temps en 
que alguns dels que ara corren per Altafulla, 
encara anaven en bolquers. És una autèn-

tica llàstima que l’oposició, els comunistes 
de xalet (sé que et plagio Fonxo), tingui la 
poca vergonya d’atribuir-se aquesta iniciati-
va. Podrien atribuir-se també la iniciativa de 
baixar l’IBI, però clar, això seria massa vergo-
nyós, estant recent com està que van ser ells 
que el van apujar. Podrien també atribuir-se 
el sanejament dels comptes municipals, però 
clar, seria encara més vergonyós, quan van 
ser ells que van buidar el “calaix”, i això 
dissortadament per a ells també és molt pre-
sent en la ment de totes i tots els vilatans. 
En definitiva, que les coses clares, bromes en 
aquests temps les justes, i que cadascú actuï 
segons la seva consciència, aquells que en 
tenen, és clar...•••

Balanç d’aquesta legislatura
eVa Martínez # AUPA-altafulla

Benvolguts vilatans. S’aproxima el final 
d’aquesta legislatura 2007-2011 i vull dedi-
car aquestes línies a expressar quin ha estat 
el meu balanç d’aquests quatre anys. Em 
vaig presentar encapçalant la llista del grup 
municipal independent Aupaltafulla, partit 
que va formar govern durant els vuit anys 
anteriors, pensant que el projecte encara 
es podia tirar endavant. Però, com tot a la 
vida, tot té un començament i un final. Des 
del meu inici en la política municipal, he 
lluitat per la coherència i pel sentit comú, 
defensant sempre els interessos del vilatà, 
prenent decisions importants i demostrant 

en tot moment capacitat de treball i entesa. 
És evident que una legislatura amb tants 
grups i amb tres alcaldes, no pot haver estat 
un jardí de roses. Aquests anys els he dedicat 
a defensar el que és just i denunciar el que 
no ho és. No em va ser fàcil decidir sortir 
d’un govern on el que regnava era la injustí-
cia, recaptar més impostos per poder gastar 
més. El meu deure era defensar el poble i 
no fer costat als que us donaven l’esquena 
i només pensaven en la seva comoditat i 
continuïtat. Cal dir que on es pot demostrar 
una veritable tasca és en el govern, com vaig 
demostrar durant els set mesos davant de 

les regidories d’Ensenyament, Acció Social i 
Ciutadania, on vaig adquirir un gran conei-
xement i experiència. A l’oposició fiscalitzes 
l’acció del govern quan s’escau, i quan es 
tracta d’un govern en majoria poc es pot fer. 
Tot i així, considero haver estat a l’alçada de 
les circumstàncies en tot moment i desitjaria 
que aquesta fos la lectura de tots vosaltres. 
Especialment vull agrair a totes aquelles 
persones que m’han fet partícip de les seves 
preocupacions i m’han brindat la possibilitat 
de lluitar per elles. És possible que el projec-
te d’Aupaltafulla hagi acabat, però el meu 
encara és viu...•••

Les assignatures pendents. Els compromisos de PAU...
fonxo BlanCh # pau

Sigui com una mena d’esborrany de progra-
ma electoral, perfectament heretat d’aques-
ta legislatura que consumim i per tant amb 
coherència i credibilitat per proclamar-lo. De 
fet, han anat guiant les nostres mocions. I 
n’hem tingut suports —a cadascuna— per la 
qual cosa podem teixir futures aliances que 
garanteixin futur Govern. Amb PAU, queda 
sobradament demostrat, que mai s’escau una 
crisi de Governabilitat perquè no ens agrada 
deixar en fora de joc i fer faltes al camp sinó 
tenir el control de pilota, de ritme del partit 

i sobretot associar-nos. Mai no serem Messi, 
però sí els Xavi Hernàndez / Xavi Alonso (que 
som refosa de culers i merengues, sobretot). 
Perquè aquesta legislatura el Govern i el Ple 
han estat contínuament desbordats, la prin-
cipal assignatura pendent és el propi poder 
municipal. El nostre és Representatiu, que 
no Participatiu: constituït de Ple dels regi-
dors elegits per vot universal, lliure i secret, 
que alhora elegeix Alcalde / Junta de Govern 
i decideix cada mes (després de Comissions, 
amb personal tècnic). La participació es 

regula per Consells Sectorials, nodrits també 
pels representans de les entitats altafullen-
ques —que totes tenen local i les culturals— 
perquè hem governat PAU! Convenis anuals 
assentat aquest marc de poder municipal 
democràtic amb lideratge del Ple Plural ele-
git democràticament els objectius concrets 
pendents que prou que es diuen: —Suavitza-
ció i supressió de ressalts. Tenim al costat CiU 
/ Juan Spuch, segur. Com en retornar el nom 
al c) de l’Hostal. —Culminació de la igualtat 
de tracte entre esports, amb camp de gespa 
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La cultura y el deporte no debe ser patrimonio de ningún partido
Jano franCino # regidor no adsCrit

Si existía alguna duda del intento de mani-
pulación política del Link y de los Atletas por 
parte del partido comunista de Alternativa, 
quedó resuelta con las declaraciones de su 
cap de llista, en el que intenta utilizar a estas 
dos entidades para provecho electoral. Es 
muy triste que utilicen la cultura y el deporte 
(que yo también practico como es el correr), 
en una herramienta más de su campaña, 
cuando deberían ser actividades lúdicas y 
ajenas a los colores políticos. Demuestran 
una vez más, que son capaces de utilizar 
todo y a todos sin importarles de quién se 
trate. En contraste, otros fundan la asocia-
ción de comerciantes (ATECA), posibilitando 
conseguir para el municipio subvenciones 

antes inexistentes, además de agrupar a los 
comercios del pueblo, y generar empleos 
y actividad turística, sin jamás presumir de 
ello. Es la diferencia entre el trabajo serio 
y responsable, contra el populismo y el 
intento de crispación social a que nos tienen 
últimamente acostumbrados esta gente. A 
sus ideas descabelladas como querer que 
el tren llegue por una vía subterránea a la 
Vila Closa, se le suma una pésima gestión 
económica que desembocó en una subida 
espectacular que Alternativa hizo de IBI 
cuando estaban en la alcaldía sin importar-
les entonces, la crisis o la opinión de nadie. 
Y ahora, sin ningún respeto se apuntan pro-
yectos de otros como la conexión de los cines 

con la carretera, los autobuses y tantas otras 
cosas... Seamos serios, si una persona, no 
regidor, se adueña del despacho destinado a 
la oposición sin permiso, utiliza recursos que 
todos pagamos para uso personal, coloca 
carteles de propaganda electoral dentro del 
Ayuntamiento, siendo este edificio plural y 
de todos, lo más normal es que los regidores 
se quejen. Esta falta de sentido democrático 
es otra muestra de lo que puede ser este 
grupo, que formó parte de un gobierno 
tripartito, que tampoco fue el más votado, 
pero que si gobernó dos legislaturas segui-
das, llevando a Cataluña a una situación 
insostenible. •••

a l’Estadi Joan Pijuan. Tenim al costat PSC / 
Manel Ciércoles. —Poble de rotondes i zones 
verdes elegants i boniques, com s’escau a 
una vila declarada d’interès artístic i monu-

mental (escenari de folklore i belles arts). 
Podem estar ben orgullosos que en serveis 
d’Ensenyament, Sanitat i Regulació; vivenda 
d’oferta pública i infraestructures de sane-

jament estem més que ben orientats i força 
servits tots plegats.•••

Fòrum

Hotel d’Entitats d’Altafulla
Benvolguts senyors. Atès que ens dema-
neu la nostra opinió envers la proposta de 
posar el nom de Josep Sala a l’edifici de 
l’Hotel d’Entitats d’Altafulla, us comunico 
el següent: En primer lloc, vaig tenir l’oca-
sió de conèixer personalment al Sr. Josep 
Sala com també la seva obra. Reconec el 
seu treball i dedicació com a ciutadà del 
poble d’Altafulla, com a bon artista i com 
a excel·lent persona. Per tot això, el seu 

record em mereix respecte i consideració. 
Pel que fa al Centre d’Entitats, on s’acu-
llen diverses entitats culturals, artístiques i 
esportives, li escauria millor el nom que ja 
el representa anomenat Hotel d’Entitats; 
d’aquesta manera les entitats que en for-
mem part, ens sentíssim totes i cadascuna, 
representades. Crec que, la idea d’aquest 
reconeixement i homenatge és molt maca 
però no considero que sigui apropiat per 

a un lloc on s’acullen un conjunt d’àmbits 
socials amb diversitat d’estructures. Per 
exemple, si l’Ajuntament disposa d’una 
sala de pintura i escultura, sí que em sem-
blaria escaient que la sala l’anomenessin 
amb el nom propi de l’artista. Rebeu una 
salutació cordial.•

franCisCo largo

President del CFS Altafulla

Prou culs de sac i colls de botella! 
És necessària una sortida millor pel trànsit

Al carrer Hort de Pau d’Altafulla aviat 
s’acabarà la pau i la seguretat dels veïns 
si no es troba una sortida millor pel 
seu futur trànsit. L’alternativa és obrir 
el cul de sac Camí de les Sínies, opció 
reclamada pels veïns de la Zona Centre 
amb 850 signatures. La solució és eficaç 
també pels veïns de la Zona Sud on tots 
els carrers acaben cul de sac o bé en coll 
de botella. Tècnics d’urbanisme troben 
viable aquesta solució que només depèn 
de voluntat política. Com i quants anys 
hauran de viure els veïns d’Hort de Pau 

sense la seva tranquil·litat i seguretat 
habituals? Aquesta és la qüestió. Veiem 
que la rapidesa no és la virtut dels governs 
d’Altafulla. Podem dir el mateix de la seva 
eficiència? Com s’explica que un govern 
(any 2006) posi cinc badens ineficaços 
per la seva poca altura entre el Camí del 
Prat i el Bar Carlets? Com s’explica que un 
altre govern (any 2007) posi sis badens 
massa alts entre el Bar Carlets i la Rotonda 
de l’Eroski? Com s’explica que un tercer 
govern (any 2009) posi tres badens ideals 
a un extrem del carrer Marquès de Tama-

rit i suavitzi i posi a l’altura ideal només 
els tres primers badens de l’altre extrem 
del carrer i, en canvi, mantingui sense 
suavitzar encara (any 2011) el baden més 
alt i agressiu d’Altafulla al davant de la 
Parada del Bus? Compte! Pot ser una 
trampa i amb els badens no val a badar. 
Quants intents, anys i milions han calgut 
per aplicar una solució tan senzilla! Volem 
solucions perquè tenim drets, drets a la 
salut, a la seguretat i a la vida.•

José raMon puértolas i Joan lópez

sr. Fonxo Blanch...
Mai he estat una persona interessada en 
coses de política però quan veig l’escrit 
del Sr. Fonxo Blanch a la Plaça de Pou, 
tot es regira dintre meu. Sr. Fonxo, no 
sé si dir-li Sr. o Fonxo, “a seques”, en el 
cas de Participació Ciutadana, està molt 
equivocat, en sóc la coordinadora de 
la secció de socials i sempre he dit que 

“quan Participació es polititzi, almenys 
per la part que em pertoca, jo dimitiré”. 
No cregui estar en poder de la raó, en 
aquest cas, és veritat que va ser impulsat 
per un partit però això no ho monopolit-
za. Potser si s’apuntés al Banc del Temps 
canviarien els seus punts de vista i podria 
dir que col·labora en ajudar a la resta de 

ciutadans. O és vostè que necessita ajuda? 
Apunteu-vos-hi, el mal humor marxarà, 
sereu més feliços i per fi podreu dir que 
ajudeu als ciutadans d’aquesta vila, a tots 
sense excepció.•

MerCè BlanCh

Coordinadora BT-Socials
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AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners

Dissabtes feiners

Diumenges i festius

ALTAFULLA RÀDIO 107.4 FM 

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

* Consultar retransmissions 
esportives a la pàgina web.

Altafulla 
El Catllar 
Creixell 

La Nou de Gaià 
La Pobla de Montornès

Renau
La Riera de Gaià

Roda de Barà
Salomó

Torredembarra
Vespella de Gaià

v
RENFE

Altf/tgn tgn/Altf

6:58 5:52
7:30 7:00
8:29 7:21
9:59 7:47

10:28 8:00
10:58 8:56
11:58 9:25
12:58 10:32
13:59 11:25
14:26 11:56
14:59 12:25
15:58 13:24
17:27 14:28
18:00 14:54
19:00 15:57
19:29 16:30
20:26 16:58
20:29 17:29
20:59 17:53
21:29 18:30
21:59 18:57
22:33 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 NOCTURNS ALTAFULLA / TARRAGONA
Divendres, dissabtes i vigílies de festius

A
Lt

A
FU

LL
A

 
tA

R
R

A
G

O
-

N
A

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

tA
R

R
A

G
O

-
N

A
A

Lt
A

FU
LL

A TARRAGONA Imp. Tarraco 00:15 01:45 03:45 05:05
TARRAGONA R. Vella 00:17 01:47 03:47 05:07
TARRAGONA Rot. Boscos 00:25 01:55 03:55 05:15
TARRAGONA Rot. La Mora 00:35 02:05 04:05 05:25
ALTAFULLA Cent.Comercial 00:39 02:09 04:09 05:29
ALTAFULLA Parada Centre   00:40 02:10 04:10 05:30  

Serveis

Transports

—graella 2010 • 2011—

trdb Altf tgn tgn Altf trdb
6.25 6.29 6.45 6.50 7.10 7.15
7.15 7.21 7.40 7.45 8.05 8.10
7.35 7.41 8.00 8.25 8.45 8.50
7.45 7.51 8.10 9.15 9.35 9.40
8.00 8.06 8.25 10.15 10.35 10.40
8.20 8.26 8.45 11.15 11.35 11.40
8.40 8.45 9.05 11.45 12.05 12.10
8.55 9.01 9.20 12.15 12.35 12.40
9.15 9.21 9.40 12.45 13.05 13.10
9.45 9.51 10.10 13.15 13.35 13.40
10.15 10.21 10.40 13.45 14.05 14.10
10.45 10.51 11.10 14.05 14.25 14.30
11.15 11.21 11.40 14.20 14.40 14.45
12.15 12.21 12.40 14.45 15.05 15.10
13.15 13.21 13.40 15.05 15.25 15.30
14.15 14.21 14.40 15.20 15.40 15.45
15.15 15.21 15.40 16.15 16.35 16.40
16.15 16.21 16.40 17.15 17.35 17.40
16.45 16.51 17.10 17.45 18.05 18.10
17.15 17.21 17.40 18.15 18.35 18.40
18.15 18.21 18.40 18.45 19.05 19.10
19.15 19.21 19.40 19.15 19.35 19.40
20.15 20.21 20.40 19.45 20.05 20.10
21.45 21.50 22.10 20.15 20.35 20.40

21.15 21.35 21.40
22.20 22.42 22.45

trdb Altf tgn tgn Altf trdb
8.20 8.26 8.47 9.00 9.24 9.30
9.30 9.36 9.57 10.30 10.54 11.00
11.40 11.46 12.07 12.40 13.04 13.10
13.45 13.51 14.12 14.30 14.54 15.00
16.10 16.16 16.37 17.00 17.24 17.30
17.10 17.16 17.37 18.00 18.24 18.30
17.55 18.01 18.22 18.45 19.09 19.15
18.55 19.01 19.22 19.45 20.09 20.15
19.55 20.01 20.22 21.00 21.24 21.30
20.55 21.01 21.22 21.35 21.59 22.05

trdb Altf tgn tgn Altf trdb
8.55 9.01 9.22 10.00 10.24 10.30
10.30 10.36 10.57 11.30 11.54 12.00
12.00 12.06 12.27 13.00 13.24 13.30
16.10 16.16 16.37 16.50 17.14 17.20
17.20 17.26 17.47 18.00 18.24 18.30
18.45 18.51 19.12 19.30 19.54 20.00
20.15 21.21 20.42 21.00 21.24 21.30

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

00
100 % Música L’espai obert, el magazín d’Altafulla ràdio

Insession

01 Propera parada (r)

02 100 % Música Insession 100 % Música

03 - 06 100 % Música
100 % Música

07
100 % Música

08 Kosmos folk 100 % Música
L’informatiu (1º edició)

09 N’hi ha per llogar-hi cadires La màgia de les sardanes

10
100 % Música

Cap de setmana (r) Barà rock (r)

L’espai obert, el magazín d’Altafulla ràdio
11

Para que no me olvides Toc de rock (r)
12 Infreqüència

13
L’informatiu (2º edició)

Garden musical 80 Punt dance
L’espai obert, el magazín d’Altafulla ràdio

14
100 % Música

100 % Música
100 % Música

Pilar de vuit (r) I com estàs de salut?
100 % Esports Bg esports

15 Cinema
Baix Gaià esports

Retrats Amics dels Esports I com estàs de salut? Set dies Cinema (r)

16 Empenta Cat sons 70xhora Amics dels Esports (r) Altafullencs (r) El temps passa (r)

17
El patito de goma

Toc de rock El temps passa Fes natura El futbol territorial al 
Baix Gaià

Sempre joves (r)

18 Peluts Sempre joves Barà rock Música punt cat The road of country (r)

19
L’informatiu (3º edició) El ple (últim 

divendres de mes)
L’informatiu setmanal

100 % Música

20
Baix Gaià esports

The road of country Fil directe¹/ radiofòrum Kosmos Folk Cap de setmana Fil directe¹/ radiofòrum (r)
Somos latinos

21 Boulevard Jazz fm Uavavaua! Altafullencs Catsons (r)

22 Barata Electrica Fòrmula Gaià Propera parada Bad music Bad music blues

23
L’informatiu (r)

Carta de clàssics Calidoscopi
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.

Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM)
ESTACIÓ D’ALTAFULLA / SERVEI METEREOLÒGIC DE CATALUNYA /

HORT DE LA SÍNIA (Tamarit)

Dades del mes de FEBRER

Temperatura màxima 22,8º dia 22

Temperatura mínima -0,4º dia 3

Pluja màxima 6,7 litres/m2 dia 28

Mitjana mensual temp. màx. 16,3º

Mitjana mensual tem. mín. 4,4º

Total pluja recollida 11,3 litres/m2

OBSERVADORS: joan ViVes, jordi cuscó, josep Mª aules i lluís brullas.

www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html
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AjuntAment 977 65 00 08
 Plaça del Pou, 1 
Síndic de greugeS 977 65 22 69
recAPtAció municiPAl (Ajunt.) 977 65 61 09
correuS 977 65 18 16
oficinA d’ocuPAció  977 65 19 88
PoliciA locAl 609 32 96 51
 marquès de tamarit, 16 977 65 02 80
guàrdiA civil  062
moSSoS d’eSquAdrA 977 63 53 00
  088
BomBerS (tarragona) 085
  977 22 00 80 
  977 54 70 80
AmBulàncieS (centraleta) 977 25 25 25
conSultori de SAlut 977 65 60 07
 mainada, 2A 
emergèncieS 112
urgèncieS cAP torredembarra 977 64 38 01

AigüeS d’AltAfullA 977 65 16 76
(servei 24 hores)  628 99 17 79
fArmàciA SuSAnA domingo 977 65 02 07
 les escoles, 3 (poble) 
fArmàciA AnnA ArASA 977 65 24 20
 Plaça dels vents, 5 
urgèncieS dentAlS cAStellAni 977 65 14 33
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
 Plaça la Portalada s/n 
ceiP roquiSSAr 977 65 19 69
ieS AltAfullA 977 65 16 62
llAr d’infAntS f. BlAnch 977 65 60 31
 mainada, 2B 
llAr d’infAntS hort de PAu 977 65 21 20
 cabana, 2 
eSPlAi de lA gent grAn 977 65 21 32
 c. de les Bruixes s/n 
BiBliotecA municiPAl 977 65 11 76
 les escoles s/n   
centre d’eStudiS d’AltAfullA 977 65 09 12
 escoles, 10 

eScolA de múSicA (migdies) 977 65 20 60
 S. Antoni Abat, a la violeta 
cASAl lA violetA 977 65 00 83
 S. Antoni Abat, 11 
Punt d’informAció juvenil 977 65 24 68
 era de l’esteve  
AlBerg juvenil ‘cASA grAn’ 977 65 07 79
 Placeta, 12  

PiScinA municiPAl 977 65 21 10
 Alcalde Pijuan, 4 
cluB mArítim 977 65 02 63
PArròquiA S. mArtí 977 65 01 58
eStAció de Servei 977 65 22 54
tAxiS (j. gABArró) 607 86 46 44
  607 15 38 18
  977 65 29 90
deixAlleriA (torredembarra) 977 64 58 19
AutocArS PenedèS 977 66 08 21
informAció renfe 902 24 02 02
Protecció civil 977 65 14 89
tAnAtori de torredemBArrA 900 50 67 12
l’hort de lA SíniA. 
Punt d’informAció del gAià 655 48 61 15

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

28/06 març: A. ARASA
07/13 març: S. DOMINGO
14/20 març: A. ARASA
21/27 març: S. DOMINGO

28/03 abril: A. ARASA
04/10 abril: S. DOMINGO
11/17 abril: A. ARASA
18/24 abril: S. DOMINGO
25/30  abril: A. ARASA

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les far-
màcies 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

HORARI DE MISSES

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

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

Veterinaris 
d’urgències 

Durant 24 h
977 65 29 08
627 56 39 39

*
629 71 15 90

Punt d’informació 
juvenil

Era de l’Esteve 977 / 65 24 68 e-mail:
PIJ_altafulla@hotmail.com

Obert tot el dia de dilluns a divendres

DEIXALLERIA DE TORREDEMBARRA

 De 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 acre-
ditar la residència a Altafulla)

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

Servei	Municipal	de
Recollida	de	Brossa

RECOLLIDA DE MOBLES I ANDRÒMINES
Quan necessiteu un servei, haureu de trucar al telèfon 977 
65 00 08, en horari d’oficina, i us indicaran el dia que els 
podreu treure deixant-los davant del vostre domicili. Hau-
reu de deixar les vostres dades. Aquest servei és totalment 
gratuït. Si no podeu esperar al dia assenyalat, podeu utilit-
zar el SERVEI DE DEIXALLERIA de Torredembarra. Aquest 
està obert de 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

Telèfons 
i adreces (

Serveis Municipals

• SERVEIS SOCIALS · Atenció al públic
 Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
 Educador Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
• BiBlioteca Municipal ‘Martí Magriñà’
 De dilluns a divendres, de 16 a 20 h
• oficina de correus (C. Marquès de Tamarit, 16)

 De dilluns a divendre, de 8:30 a 14:30 h
 Dissabtes, de 9:30 a 11:00 h
• aigües d’altafulla (C. Marquès de Tamarit, 16, Local B)

 De dilluns a divendres, de 9 a 13 h

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

Serveis




