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OPINIÓ

On pots trobar la “Plaça del Pou”?

És la nostra hora
S’acaba una legislatura. Com a mitjà de comunicació,
com a servei municipal i, sobretot, des de la responsabilitat que ens complau d’oferir, ens dirigim des de
la Plaça del Pou, sense entrar en valoracions anteriors
o futures. Ens dirigim, des de la nostra posició, tan a
prop dels altafullencs i altafullenques, per tal de valorar l’excel·lent oportunitat que ens brinda la democràcia un cop més. I és complex el moment polític. El
municipal i el general. I és per això mateix que hem de
sentir la força de cadascú de nosaltres, la de mostrar
la nostra responsabilitat sobre la nostra vila. Altafulla
és un municipi en progrés, en constant canvi, i ara, un
cop més, és a les nostres mans decidir quin tipus de
municipi volem. Totes són propostes de futur, valentes, tots volen ser els nostres representants desitjant
una Altafulla millor.
És hora de reflexionar i donar el nostre suport a
alguna de les candidatures. Escoltar, valorar i decidir.
Perquè és l’hora de donar la nostra força als representants dels nostres desitjos. És l’hora de triar la nostra
Altafulla dels propers anys. És la nostra hora.

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.

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

Ens interessa que hi participis:

Ja us podeu anunciar a

(màxim 2.000 caràcters)

Plaça del Pou

Per a més informació i inserció d’anuncis:
625 581 451 · comercial@altafullaradio.com
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Camí de la Creu

L’XIè Camí de la Creu acull una de les edicions amb més afluència de
públic de la seva història

Un espectacle en majúscules que sota la llum ataronjada del
marc incomparable de la Vila Closa va omplir de realisme i
autenticitat els carrers d’Altafulla sota la mirada commoguda
i el silenci sepulcral de milers de persones.
Així és com es va viure el passat 19 d’abril el tradicional
Camí de la Creu. Un Via Crucis Vivent que celebrava la seva
onzena edició i que recuperava de forma molt especial la
totalitat dels seus quadres. Un total de nou escenes que ressegueixen la passió, la mort, i la resurrecció de Jesucrist. La
representació es va iniciar a la plaça del Pou amb el tradicional Quadre de la Samaritana, interpretat pels més petits de
la vila; i va finalitzar al parc del Comunidor, que es va tornar
a convertir en el Calvari on Jesús va ser crucificat. El Sant

Sopar, el comiat de la Verge Maria acompanyat d’un tendre
Ave Maria de la veu de la soprano Eva Anaya i de la flauta
travessera de Sònia Virgili, el Pare Nostre al Getsemaní a càrrec de la Coral Nous Rebrots, el petó de Judes, la negació de
Pere, el seguici de Jesús amb la creu a l’esquena, i el desconsol
de Maria, van ser alguns dels moments més emotius de la
representació. El punt àlgid de la nit, però, va arribar amb el
moment de la resurrecció, que va acollir una de les estrenes
del concert musical del compositor local Serge Mühle, que va
provocar diversos minuts d’aplaudiments entre els assistents.
Una cita ineludible que s’ha convertit en tot un símbol a Altafulla i a arreu de la comarca, i que enguany ha acollit una de
les edicions amb més afluència de públic de la seva història.•

Breus
La Jazzorquestra a Roviano
Un any més, reprenem les activitats relacionades amb
l’agermanament Altafulla-Roviano. Aquest cop viatgem
cap a Itàlia amb la Jazzorquestra de l’Institut d’Altafulla,
una agrupació instrumental formada per nois i noies de
12 a 15 anys sota la direcció de Joan Rion. A més dels
components de la Jazzorquestra, també hi viatgen alguns
pares, professors, i membres de l’Associació Amics de
Roviano, així com gent del poble que ha volgut fer-ho.
L’estada a Roviano serà del 20 al 23 de maig i ens
allotjarem en cases de famílies del poble, que ens acolliran amb l’alegria i la bona disposició que els caracteritza i
on ens sentirem, com sempre, més que ben tractats.
D’entre les diferents activitats previstes allà, hi ha el
concert que la Jazzorquestra oferirà el dissabte a la tarda,
i la visita a Roma el diumenge.
Des de l’Associació volem agrair sincerament el suport
i l’ajut de tots els qui han col·laborat en l’organització
d’aquest viatge, sense els quals això no hagués estat
possible. Esperem passar-ho molt bé i gaudir d’aquesta
estada de quatre dies a Roviano.

Veïns i veïnes d’Altafulla van celebrar aquest mes d’abril el Sopar de
la Generació del 44. Enguany compleixen 67 anys, i ho van festejar a
l’Hotel Gran Claustre. Moltes felicitats!

Associació Amics de Roviano
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El Ple
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Ple Ordinari 29 d’abril
El Ple d’Altafulla va aprovar el passat 29 d’abril per majoria,
amb els vots en contra d’AUPA i de CIU, l’increment de les
tarifes d’aigua i clavegueram en un 3% per a l’exercici 2011.
Els següents quadres mostren els nous preus:
AIGUA
Tarifa domèstica

De 0 a 30 m3/ trimestre. 0,2987 €
De 31 a 60 m3/trimestre. 0,5974 €
Més de 61 m3/trimestre. 1,1948 €

Tarifa industrial

De 0 a 30 m3/ trimestre. 0,2987 €
De 31 a 60 m3/trimestre. 0,8961 €
Més de 61 m3/trimestre. 1,7922 €
13 mm. 1,14
20 mm. 2,61
25 mm. 2,61
30 mm. 2,61
40 mm. 2,61
50 mm. 2,61
60 mm. 12,88
80 mm. 19,06
100 mm. 25,75

Quota fixa de servei per
abonat i trimestre

Drets de connexió

€
€
€
€
€
€
€
€
€

135,20 €

Instal·lació comptador

47,32 €

Venda comptador

47,33 €
CLAVEGUERAM

Tarifa domèstica

De 0 a 30 m3/ trimestre. 0,1030 €
De 31 a 60 m3/trimestre. 0,2575 €
Més de 61 m3/trimestre. 0,4120 €

Tarifa industrial

De 0 a 30 m3/ trimestre. 0,1339 €
De 31 a 60 m3/trimestre. 0,3348 €
Més de 61 m3/trimestre. 0,5356 €

Quota fixa de servei per abo- Quota fixa domèstica. 3,50 €
nat i trimestre
Quota fixa industrial. 199,63 €
Drets de connexió

159,71 €

El Ple també va aprovar, amb l’abstenció d’ERC, les noves
condicions del permís d’obres en quant a la caducitat i els

Oficina Municipal
d’Ocupació
d’Altafulla

Busques
feina?
C/Marquès de Tamarit, 16.
Telf. 977 65 19 88
ana.soriano@tarragones.cat
Visites concertades
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terminis d’obertura i tancament dels treballs. Uns requisits
que estableixen un termini de dos anys per iniciar les obres,
i de quatre anys per acabar-les; així com instauren l’aplicació
d’aquesta nova regulació a tots els expedients d’obres que,
a data de publicació de l’acord, tinguin les llicències vigents,
incloses per motiu de pròrroga.
La sessió també va tractar la mesa de negociació celebrada
el passat 18 d’abril referent a l’acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Altafulla, i dels seus organismes autònoms. Un conveni que va ser aprovat per unanimitat per la totalitat del Ple.
D’altra banda, es van aprovar diferents modificacions de
crèdit del pressupost de l’Ajuntament, corresponents a una
incorporació de crèdits obligatòria —1.126.871’12 €— i voluntària —23.514’28 €— per tal de complir la Llei d’Estabilitat
Pressupostària; a una generació de crèdits per ingressos de
8.900 € corresponent a la rehabilitació del Punt d’Informació
Juvenil (PIJ) —1.250 € per a maquinària i instal·lacions, 3.250
€ per a mobiliari, i 4.400 € per a equipament informàtic—;
i a una transferència de crèdit de 10.000 € dins de l’àrea de
Cultura per a entitats sense ànim de lucre.
MOCIONS D’URGÈNCIA (a modo de breus)
ABG va presentar una moció d’urgència per demanar a la
Generalitat la retirada del pla de disminució de despesa sanitària a Catalunya; la recerca d’altres maneres de pal·liar el dèficit
del Govern; i el manteniment de les inversions i de les despesa
sanitària a la comarca del Tarragonès. Una demanda que va
rebre el suport de la majoria del Ple, amb l’abstenció de CIU.
La regidoria de Cultura va presentar una moció d’urgència
per incompliment dels acords de la Diada de Sant Jordi pels
quals, durant la Junta de Portaveus del passat 20 d’abril, es va
acordar que l’espai de l’avinguda Marquès de Tamarit fos únicament pels comerciants d’Altafulla, quedant fora entitats,
partits polítics, i el mateix Ajuntament, amb la possibilitat
d’instal·lar les seves parades en altres espais de la població.
Davant l’incompliment del Consell de Participació Ciutadana i
del Cercle Artístic, la moció demanava que ambdues entitats
es fessin responsables. La moció es va aprovar, amb els vots en
contra d’ABG (2), AUPa, i PAU, i l’abstenció d’ERC.•

Turisme d’Altafulla

Fes-te
voluntari

i aconsegueix molts
avantatges…
Informa-te’n a
l’Oficina de Turisme.
c. Marquès de Tamarit, 16
Telf. 977 65 14 26
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Els liles aconsegueixen el 3 de 7 més
matiner de la seva història
Els Castellers d’Altafulla van descarregar el passat 3 d’abril el 3 de
7 més matiner de la seva història,
en el que va esdevenir la Diada de
Primavera. Els liles afrontaven la
primera actuació de la temporada,
que es va celebrar a la plaça Martí
Royo, al costat dels Nois de la Torre
i els Castellers de Sant Pere i Sant
Pau.
Amb un 5 de 6, un 3 de 7, un
2 de 6, un pilar de 5, i un pilar
de 4, els d’Altafulla van tornar a
demostrar que són colla de set, i
que aquesta pot tornar a ser una
gran temporada. De fet, tal i com
ho ha corroborat el cap de colla,
Arturo Palavecino, “poder portar a
plaça de forma habitual castells de
la gamma alta de set serà el gran
repte per aquesta campanya”.•

Cultura
El veí Àngel Lluís Carrillo publica la seva segona
novel·la, Tarrako
Després de dos anys de treball, la nova publicació
d’Àngel Lluís Carrillo ha vist la llum. Tarrako, una
novel·la negra que es desenvolupa a una ciutat fictícia del futur carregada de normes i prohibicions,
on un detectiu en crisi i decadent descobreix un
assassinat en un món de dones misterioses, fosques
i seductores, desapareguts, bombes, terroristes,
mafiosos, revenja, alcohol, amor, i històries que es
compliquen i que acaben resolent-se de forma vertiginosa. L’autor barreja la protesta social i la ironia,
amb una bona dosi d’humor i un llenguatge planer,
quotidià i proper.
Àngel Lluís Carrillo es descriu com un “metge
que escriu a les seves hores lliures”. És veí d’Altafulla, un poble que qualifica de “preciós, encantador,
i amb gent molt maca”, tot i que no oblida els seus
orígens i els records que encara guarda de Cornudella de Montsant. L’any 2008 ja va enlluernar a
molts lectors amb la publicació de la seva primera
novel·la, Fresas y Melocotones.•

Intercanvi de ritmes entre l’Escola de Música i
el Conservatori de Tarragona
El passat 9 d’abril els alumnes de Percussió de l’Escola de
Música vam fer un intercanvi amb els alumnes de Percussió
de l’Escola de Música del Conservatori de Tarragona. Vam
tenir l’oportunitat de compartir un matí ple de música i
bon ambient amb una colla de 25 nens i nenes i dos professors, tocant més d’una vintena d’instruments de percussió
diferents, esmorzant mentre xerràvem de música, i acabant
l’activitat amb un concert per a tot qui va voler assistir-hi
i que va ser tot un èxit. Ara ja estem pensant en el proper
curs en què nosaltres anirem al Conservatori a retrobarnos amb els amics que vam fer. Visca la Música!!!•
Luis Chacón
Professor de Percussió i Cap d’Estudis de
l’Escola de Música d’Altafulla

La revista anual “Estudis Altafullencs” arriba a la 35ena edició
El Centre d’Estudis d’Altafulla va presentar el passat 16 d’abril
la 35ena edició de la revista anual “Estudis Altafullencs”. La
nova entrega va arribar de la mà de l’escriptor i president de la
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i membre
del patronat de l’Institut Ramon Muntaner, Josep Santesmases.
Aquesta edició recull diferents articles i estudis de Francesc
Blanch, “Breus d’Altafulla al setmanari Panadés/Penedès (març
1971-1974); de Luís Brulles i Narcís Carulla, “Estadística temàtica dels articles publicats a Estudis Altafullencs del número 1
al 35”; d’Isaac López, “Les sales d’art i assaig a la comarca del
Tarragonès (1967-1977)”; de Jordi Morant i Clanxet, “Trilogia
poblenca. Records del primer president de la societat cultural
Amics de Montornès”; de Maria Noguera, “Plantes d’Altafulla”; de Maria Porter i Moix, “L’exposició d’homenatge a Antoni
Gelabert i el Xilofòrum”; de Salvador Rovira, “Americans altafullencs del primer terç del segle XIX”; i de Joan Vives, “Pregó de
Festa Major”.
D’altra banda, l’entitat ha organitzat una sortida per al proper dissabte 28 de maig a la Badalona romana i al Monestir de
Sant Cugat.•
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Societat
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Rosario de Martí i de Salazar rep la Medalla Centenària de la Generalitat
La veïna d’Altafulla Rosario de Martí i de Salazar va ser homenatjada el passat 15 d’abril amb la Medalla Centenària del
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya. La directora dels Serveis Territorials a Tarragona,
Anna Maria Solé i Ramos, li va lliurar una medalla d’argent
gravada amb el seu nom i amb l’any de naixement, en commemoració de la celebració del seu centenari.
L’acte va ser presidit per l’alcalde d’Altafulla, Josep Maria
Pérez; la regidora de Serveis Socials, Conxita Navarro, qui va
fer entrega d’un ram de flors en nom de l’Ajuntament; i diferents representants municipals. Tampoc hi van faltar amics i
familiars, que a dia d’avui s’eleven a dos fills, deu néts, i vinti-dos besnéts.
Rosario de Martí i de Salazar va néixer a Tarragona el 16
d’abril de 1911 a la casa pairal del número 8 del carrer de
Santa Anna —actual Museu d’Art Modern. És descendent

Entrega de la medalla a Rosario de Martí, acompanyada dels seus
dos fills i de la directora del Serveis Territorials a Tarragona

Concert pro-obres de polifonia
sacra a l’Església de Sant Martí
d’Altafulla

La Parròquia de Sant Martí d’Altafulla va celebrar el
passat 16 d’abril un concert pro-obres de polifonia
sacra per col·laborar en el manteniment i la conservació de l’Església. L’actuació va anar a càrrec del Cor
Ciutat de Tarragona, amb Josep Prats a la direcció, i
Marc Torres a l’orgue. La formació va interpretar obres
de Henry Purcell, Felix Mendelsson, M. Lauridsen, B.
Britten, i John Rutter.
El concert va comptar amb la col·laboració dels
ajuntaments d’Altafulla i de Tarragona, i tots els assistents van poder oferir el seu donatiu per a la rehabilitació de l’edifici.•
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Foto de família de l’acte d’entrega de la Medalla Centenària a
Rosario de Martí

directe de l’il·lustre savi tarragoní Antoni de Martí i Franquès.
Va rebre el Sagrament del bateig a la Parròquia de la Trinitat
de Tarragona, i la Primera Comunió a la Parròquia de Sant
Martí d’Altafulla. Es va casar, també a Altafulla, el 10 d’octubre de 1935, amb el doctor Rafael Masoliver i Martínez.
Des de la seva naixença ha estat molt lligada a Altafulla on,
arrel de la jubilació professional del seu marit, hi va fixar la
seva residència. Model de virtuts cristianes, ha dedicat la seva
vida a la família, convertint-se en una esposa, mare, àvia, i
besàvia exemplar, disposada sempre a ajudar a aquells que
l’envolten. Les plantes, la natació, la lectura, la rebosteria, i la
costura han estat altres de les seves passions. Unes afeccions
que, tot i no poder desenvolupar a causa de la seva pèrdua
de visió i de sordesa, recorda amb entusiasme. Una admiració
que es va fer evident durant l’entrega de la medalla, on Rosario va mostrar la seva emoció i agraïment, i on va reconèixer
que “en el temps que li queda de vida, la durà a sobre i la
lluirà amb orgull”.•

“La pèrdua de memòria és causada
per l’envelliment natural del cervell”
La preocupació per la pèrdua de la memòria i perquè aquesta
pugui derivar en una malaltia de demència, sumada a l’ansietat
que aquesta inquietud pot arribar a generar, van ser les principals
qüestions que una vintena de persones van posar sobre la taula en
el taller de memòria per a gent gran, impulsat per la regidoria de
Benestar Social durant el mes d’abril a l’Esplai de Jubilats.
L’activitat va ser conduïda per la psicòloga del Centre de Formació de la Creu Roja, Verónica Herrera, qui qualifica de “normal” la pèrdua de memòria a causa de “l’envelliment natural
del cervell”. L’objectiu del taller era explicar el funcionament de
la memòria i proposar exercicis per evitar que aquesta pèrdua
sigui tan gran i perquè es pugui exercitar per millorar-la. Algunes
d’aquestes proves es van desenvolupar al voltant d’una millor
atenció i concentració, i de tècniques per recordar alguns noms o
frases. La voluntat del consistori és poder programar noves edicions i altres tallers en la mateixa línia.•

On vols dinar?
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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 €

BAR
La Violeta

**

RESTAURANT

D’ALTAFULLA

“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

Raconet del Pachet
C. Sant Antoni 13 • 43893 Altafulla (Tarragona)
Tel. 977 65 00 83

Fe d’errades
En l’edició anterior de la Plaça del Pou, en una de les
declaracions dels veïns d’Altafulla sobre els 100 números
d’aquesta publicació, hi figurava el nom de Maria Àngels
Sala, en comptes de figurar-hi el de Maria Sala.•

En l’edició número 100 de la Plaça del Pou, l’article referent
al taller de memòria per a la gent gran presentava el Centre de Formació de la Creu Roja com a entitat organitzadora, quan es tracta d’una iniciativa impulsada i finançada
per l’Ajuntament d’Altafulla, i impartida per l’esmentat
Centre de Formació. •
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L’entrevista
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“La Justícia no és objectiva perquè la imparteixen
éssers humans”
Pilar Pascual, Jutgessa de Pau d’Altafulla des de fa gairebé un any, en substitució del Jutge de Pau titular. Interessada en el benestar social, el desenvolupament de la cultura, la sanitat... Creu que el clima polític altafullenc és molt
actiu, amb moltes persones que hi volen intervenir i amb moltes idees per portar a terme, però també molt difícils d’aconseguir.
8 En què consisteix ser Jutgessa de Pau?
Quan era molt petita li vaig fer la mateixa pregunta al
meu pare i em va contestar el següent: “un Jutge de Pau és
aquella persona bona, escollida pel poble o els seus representants per intervenir quan existeixen problemes entre els
veïns”. Potser hi ha una altra definició millor, però aquesta ja
m’agrada.
8 Com arriba a ser Jutgessa de Pau d’Altafulla?
Quan em vaig jubilar ja feia diversos anys que residia a
Altafulla. Va ser aleshores quan em vaig oferir per a desenvolupar tasques socials. L’alcalde que en aquell moment es
trobava al capdavant de l’Ajuntament em va indicar que una
de les maneres de treballar en benefici d’Altafulla podia ser
presentant-me a la posició de Jutgessa de Pau Substituta. És
un gran honor que em consideressin apta per ocupar aquest
lloc.
8 Però vostè no té formació en Ciències Jurídiques...
No sóc universitària. Vaig ser l’única filla entre cinc germans, en el sí d’una família acomodada de la postguerra. El
meu pare va deixar que jo escollís el que volia estudiar i, amb
la falta de maduresa de la joventut, vaig fer una mica de tot.
Tinc una formació polivalent: secretariat, idiomes, música...
però tot sense concloure. No és el que faria ara, ni el que
he aconsellat als meus tres fills, tots ells universitaris i dues
d’elles, també, amb màster.

“És un gran honor que em consideressin apta per ocupar aquest lloc”
8 Quina és la seva experiència i trajectòria professional,
doncs?
Ara estic jubilada i exerceixo de matriarca d’una família
àmplia i molt unida. Durant més de 25 anys, però, he treballat
com a secretària executiva d’un gabinet jurídic i com a petita
empresària de dues botigues dedicades a la decoració.
8 És difícil desenvolupar la tasca de Jutgessa de Pau?
Al Jutjat de Pau d’Altafulla hi ha molta feina; més de la
que es pot imaginar des de fora. No és difícil portar a terme
aquesta tasca perquè compto amb la col·laboració d’una
secretària de Jutjat molt competent i treballadora. A més, en
moments de dubtes relacionats amb terminis, formes o competències dels tribunals, comptem també amb el recolzament
dels magistrats, secretaris, oficials i agents del Jutjat del Vendrell.
8 En quina mena d’assumptes ha d’intervenir?
La feina principal resideix en tenir al dia el Registre Civil:
realitzar les inscripcions d’altes per naixement, baixes per
defunció, atorgament de certificacions múltiples, anotacions
de canvis de nom, d’estats civils, etc. Feines de tipus administratiu i burocràtic: comunicacions, notificacions, citacions... A
més a més, també celebrem casaments, actes de conciliació
i judicis de faltes. Afortunadament, aquests últims, no són
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molts i només afecten
a casos molt concrets.
8 Què és el millor i el
pitjor de la seva feina?
El millor de la feina
que estic realitzant al
Jutjat és el control del
Registre Civil en la part
referent a altes per
naixement. I és que
a Altafulla tenim un
índex de natalitat molt
alt. D’altra banda, el
pitjor són el munt de
notificacions i citacions
que arriben a les meves
mans i amb les quals
m’adono de la gran quantitat de conflictes de tot tipus:
econòmics, deutes, robatoris, violència de gènere, baralles,
delictes per imprudència, per excés d’alcohol o de drogues,
etc. que tenen lloc en aquest petit racó del món.

“S’hauria de vetllar pel compliment de
les sentències, ja que són moltíssims
els casos en què es deixen de complir”
8 De vegades dóna la sensació de què la Justícia és tova en
les sentències...
No crec que les sentències siguin toves; potser en alguns
casos comptats... El problema resideix en què la majoria de
les sentències no arriben a complir-se en tota la seva durada, amb les conseqüències que això comporta. En els casos
d’homicidis, assassinats, violència de gènere, condemnes per
violacions o pederàsties, etc. els delinqüents són, quasi sempre, éssers de conductes socialment inadequades i de costums
difícilment transformables. Les condemnes no s’haurien de
reduir ni un sol dia i aquestes persones s’haurien de mantenir
sota vigilància fins aconseguir la seva total rehabilitació, en
el cas que aquesta fos possible. Quant als assumptes civils
també s’hauria de vetllar pel compliment de les sentències, ja
que són moltíssims els casos en què es deixen de complir, per
exemple, els pagaments de les pensions a menors, sense que
es cerqui una autèntica solució a aquesta problemàtica.
8 És objectiva la Justícia?
La Justícia no és objectiva perquè la imparteixen éssers
humans. Tots tenim influències per la nostra educació, les
nostres creences, el nostre entorn... i s’ha de ser molt íntegre
per poder deixar tot això a un costat. Sense cap dubte, hi ha
jutges que són imparcials, però desafortunadament aquesta
no és una qualitat que es pugui adquirir en la formació de la
Judicatura.•
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L’Institut d’Altafulla
participa en el projecte
Comènius “Comparing our
Cultures”
El passat 30 març un grup de 28 alumnes de
2n i 3r curs d’ESO i 4 professors de l’Institut
d’Altafulla van visitar el Hornsea School and
Language College del Hornsea. Aquesta visita
forma part del projecte europeu Comènius
anomenat “Comparing our Cultures” en què
participa el centre en col·laboració amb l’Institut de Hornsea.
L’estada en aquest poblet costaner del comtat de Yorkshire s’ha perllongat deu dies durant
els quals els estudiants, allotjats amb famílies
angleses, han participat en nombroses activitats, excursions i visites a interessants indrets de
la zona (York, Lincoln, Whitby…).
Els resultats de l’experiència han estat del
tot engrescadors perquè, a banda de millorar
ostensiblement el seu nivell d’anglès, els alumnes han tingut l’oportunitat de conviure amb
famílies angleses, de conèixer els seus costums i,
fins i tot, de fer amistat amb els seus “germans”
anglesos. Ara esperen amb entusiasme que els
retornin la visita al mes d’octubre. Mentrestant,
mantenen el contacte i treballen conjuntament
en una web compartida.•
Institut d’Altafulla

Educació i Solidaritat
Solidaris amb el Japó
Enguany la diada nacional de Sant Jordi ha caigut en Setmana Santa,
motiu pel qual i contràriament a com és habitual, es van haver de pensar alternatives prou engrescadores i festives per celebrar, pels voltants
d’aquestes dates, quelcom relacionat amb la cultura del llibre i les flors.
Tot això afegit al fet, que per la festivitat votiva altafullenca de l’ermita,
s’iniciaven les classes del tercer trimestre el dimecres 27 d’abril, hi havia
tres dies on es podien inserir unes jornades que vam anomenar “Festa de
la primavera”. Des de l’escola es tenia clar que calia ser solidaris amb la
tragèdia del Japó. I així va sorgir la idea d’unir els conceptes de la festivitat
i les cultures amb un objectiu comú. Amb el lema “Pensaments i alegries
per al Japó” i dins de la programació de la “Festa de la primavera”, durant
el dijous dia 28 d’abril, els alumnes de sisè de l’Escola el Roquissar van
muntar unes parades a les portes del centre per posar a la venda llibres,
flors en torretes decorades pels alumnes del centre, i punts de llibre amb
cal·ligrafia japonesa. També es van oferir “grulles” (animal que simbolitza
el desig de bona salut i benestar en la cultura japonesa) fetes amb tècniques de papiroflèxia pels més grans de l’escola. Amb l’assessorament
i la col·laboració desinteressada de la Sra. Kyoko Urakawa, mare d’una
alumna del centre. La recaptació anirà destinada a l’ajuda pels damnificats
del Japó.
Escola El Roquissar
Una família japonesa de la llar d’infants Francesc Blanch ens va demanar
si podíem col·laborar per recollir dinars pels nens i nenes del Japó. Des
de la llar vam preparar uns pastissos casolans i els vam posar a la venda a
l’entrada de l’escola. La recaptació es va ingressar a www.ashinaga.org,
que és una associació d’ajuda als nens i nenes orfes. Gràcies a tothom per
la seva col·laboració.•
Llar d’Infants Francesc Blanch

www.petitcabas.es

9

Setmana Santa 2011

Plaça del Pou • núm. 101 • maig 2011

La Setmana Santa desafia la pluja a Altafulla
La previsió de mal temps no va aconseguir trencar les tradicions que any rere any aglutinen centenars de veïns i veïnes en el que
esdevé el programa cultural de Setmana Santa. Dinars, actuacions musicals, danses, presentacions, processons, misses, caramelles,
contacontes infantils, xocolatades populars, i el concurs literari van ser algunes de les activitats que es van dur a terme. La novetat enguany, però, va ser la I Fira del Llibre i la Rosa de Sant Jordi. Una iniciativa que neix amb la voluntat de consolidar-se.•
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Setmana Santa 2011
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Mobilitat
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Foment reforça la senyalització horitzontal de l’enllaç de la Mora,
on en només quatre mesos s’han produït set víctimes mortals
Tot i l’existència d’informes tècnics que validen la senyalització del tram de carretera de la N-340 que limita els termes municipals d’Altafulla i Tarragona, a l’alçada de la urbanització de La Mora; els tres accidents que s’han produït en el que portem d’any
en aquest punt de la via i les set víctimes mortals conseqüents —la darrera una noia de Tarragona de 27 anys que va perdre
la vida el passat 17 d’abril en un xoc frontal amb un camió—, han provocat la necessitat d’inspeccionar l’estat de la via i de la
senyalització per determinar si cal fer millores en el tram.
Tot i assegurar que el punt en qüestió compleix de manera “estricta” amb la reglamentació tècnica de carreteres, el Ministeri de Foment va realitzar el passat dia 19 diferents tasques de reforç de la senyalització horitzontal a la unió de l’autovia A-7
amb la N-340, del punt quilomètric 1171,500 al 1172,300, amb l’objectiu de remarcar la separació entre els dos sentits de la
circulació i millorar l’orientació dels conductors. Els treballs van consistir en separar els carrils, allunyant-los un de l’altre amb
una doble línia, i col·locant-hi al mig una illeta central amb un zebrejat pintat. Segons el Ministeri responsable, el proper pas
serà la reconversió del tram afectat en autovia. De moment, no hi ha cap data concretada.•

Detinguts dos veïns d’Altafulla pertanyents a una organització que
blanquejava capital procedent del tràfic il·lícit de vehicles
Els Mossos d’Esquadra van desmantellar a principis del mes
d’abril una organització que blanquejava capital procedent
del tràfic il·lícit de vehicles. En l’anomenada operació Bretanya II la policia va detenir set persones d’un clan familiar
amb un llarg historial delictiu, que mitjançant el mètode
de l’encastament robaven vehicles de gamma alta. Entre els
detinguts, tots de nacionalitat espanyola, s’hi trobaven els
veïns d’Altafulla Andrés S.R., de 49 anys; i Maria Ángeles H.
C., de 44 anys.
Coordinats per la Fiscalia i el Jutjat d’instrucció número
24 de Barcelona, es va decretar l’embargament preventiu de

béns mobles i immobles per valor superior a cinc milions d’euros. Entre els actius confiscats hi havia vehicles d’alta gamma,
diners en efectiu, embarcacions marítimes d’esbarjo i un total
de 28 immobles, dos dels quals es corresponien a habitatges
ubicats a una zona residencial de Punta Cana, a la República
Dominicana.
Aquestes detencions corresponien a la segona fase de
l’operació en què es pretenia desmantellar la complexa estructura mercantil de compra i venda de vehicles creada al servei
de les activitats delictives que el grup criminal portava realitzant des de feia anys.•

La Policia Local incorpora el test Cozart en la seva campanya
antidrogues
La Policia Local s’ha sumat a la campanya antidrogues de la Direcció General de Trànsit (DGT). Els agents disposen des del
passat 8 d’abril d’un test de drogues, el test Cozart, que analitza la saliva dels conductors a la recerca de substàncies capaces
d’afectar la seva capacitat de conducció. A diferència d’altres mostres biològiques on les restes de droga poden mantenir-se
durant períodes molt considerables de temps, la concentració de drogues a la saliva és el millor indicador per verificar en
només uns minuts la presència d’aquestes substàncies en la sang. En una única mostra és possible detectar fins a cinc drogues
diferents, dins dels àmbits de les cannabinoides, amfetamines, cocaïna, opiacis i benzodiazepines. El temps de detecció varia en
cadascun d’aquests àmbits. En els cannabinoides va del moment de la ingestió fins passades les 24h; i en el de les amfetamines,
el de la cocaïna, el dels opiacis, i en el de les benzodiazepines, des del moment de la ingestió fins a tres dies.
Aquesta incorporació tanca el decàleg de possibles actuacions de la Policia Local, que complementa així la realització de
la prova d’alcoholèmia en aquells conductors amb una taxa de 0,0, però amb signes evidents d’estar influenciats per altres
substàncies.•

Breus
L’alcalde d’Altafulla, Josep Maria Pérez, i el regidor d’Esports, Manel Ciércoles, transmeten les “seves més sinceres disculpes per no ser presents en l’atorgament de premis de la Cursa Primer de Maig dels Atletes d’Altafulla”. Des del consistori
han justificat l’absència explicant que “no volien pecar d’intrusisme”, ja que no van ser convidats a l’acte. Tot i això, han
destacat la seva col·laboració en l’esdeveniment i han felicitat l’entitat.
TROBADA DE TENNIS TAULA PER A PRIMÀRIA
SEA CEIP El Roquissar i el Consell Esportiu del Tarragonès han organitzat, amb la col·laboració del Club Tennis Taula
Altafulla, la Trobada de Tennis Taula per a Primària. La iniciativa tindrà lloc el dissabte 14 de maig a partir de les 16:15h
a l’Escola El Roquissar. La competició va dirigida a jugadors d’edat escolar de les categories Prebenjamí, Benjamí, i
Aleví.
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1 de maig, més que una cursa
Sabem que molts de vosaltres vau ser-hi el dia 1 de maig, el
dia de la cursa que organitzem els Atletes d’Altafulla. Sabem
que molts vau córrer i que molts vau veure com corrien els
vostres fills i filles. Sabem que molts i moltes de vosaltres heu
iniciat la vostra afició a córrer en la nostra cursa. Sabem que
ens recolzeu amb la vostra presència perquè sou conscients de
l’esforç que suposa organitzar un esdeveniment com aquest.
Però el que us volem transmetre des dels Atletes és el nostre
agraïment per fer que la nostra cursa sigui una de les millors.
En participació, en promoció de l’esport infantil i popular, en
voluntariat, en ambient i en organització. Entre tots hem creat
un model que molts intenten imitar i que pocs poden igualar.
La cursa ja no és únicament un esdeveniment que organitza
una entitat. Gràcies a vosaltres és quelcom més. És una festa
nostra. Una festa diferent. Una festa de l’esport. Una festa per
a tota la família. Una festa de la que tots els veïns i veïnes es
poden sentir orgullosos i en volen ser partícips. Una festa per
Altafulla. Més de 950 inscrits entre nens i adults, 10 curses diferents, 20 categories, prop de 100 voluntaris i voluntàries, molts
comerços i entitats col·laboradores i incomptables espectadors.
Només són dades. GRÀCIES A TOTES I TOTS. Podeu trobar totes
les fotos i classificacions a: www.atletesaltafulla.com

CLASSIFICACIONS
Categoría General M
1r Paul Sie Kawasi
15:57
2n Mohssen El Haddad 16:07
3r Victor Gonzalez Leon 16:48
Categoría General F
1r Mari Carmen Milllet
2n Nuria Torquemada
3r Susana Isabel Vieira

Runnersworld Tarragona
Runnersworld Tarragona
Club Atletisme Tarragona

20:18 51 C.A. Safor Cafe Max
20:38 57 Independent
21:10
Independent
Guillermo Alonso Cantorné
Atletes Altafulla

Penya Ciclista Infantil, solidària i excursionista
Dos testimonis de nostra frenètica
activitat en són l’entrega de 20
bicicletes “solidàries” amb destí
Senegal; així com la primera sortida “infantil” de la temporada.
El proper 5 de Juny fem l’excursió
anual, aquest cop a Sant Llorenç
del Munt-Serra de l’Obac. La Penya
Ciclista no para i continua fent
amics,esport i poble!!!
Penya Ciclista d’Altafulla
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Responsabilitat i orgull
Francesc Farré # Portaveu d’Alternativa Altafulla
Al llarg de la legislatura que finalitza, des
d’Alternativa hem exercit la responsabilitat com a força més votada tant al govern
com a l’oposició. En aquest darrer ple per
responsabilitat hem aprovat un increment
del 3 per cent en la factura de l’aigua que
s’havia congelat l’any anterior. El consell
d’administració de l’empresa d’aigües va
informar de l’aplicació d’un increment per
l’IPC que ens obliga la comissió de preus de
Catalunya. Altres grups ara s’oposen només
amb arguments electoralistes ja que no van
estar presents en el consell per voluntat pròpia. També per responsabilitat hem defensat

una proposta per aprovar el conveni dels
treballadors de l’ajuntament, condicionant
tota modificació horària i valoració de llocs
de treball fins que no es constitueixi el futur
govern municipal. Per responsabilitat també
hem presentat una moció que demana a la
Generalitat que retiri el pla de retall de la
despesa sanitària que afecta també a Altafulla, buscant altres maneres de pal·liar el dèficit. I l’orgull: El de tenir una riquesa d’entitats i una societat civil participativa com s’ha
demostrat ara en la col·laboració per l’èxit
de la cursa atlètica del primer de maig o per
donar a conèixer les feines que fa el Consell

de Participació, si bé aquí amb l’absurditat
d’una moció del Govern que enlloc d’agrair
la tasca de voluntariat, critica que el Consell
estès present per Sant Jordi explicant a la
gent el que fa per Altafulla. Desitgem que
això no torni a passar com també que en la
propera legislatura tinguem un consistori
estable amb alternativa, sense censures, ni
trànsfugues. Estimem la gent i el nostre
poble i per això, amb orgull, sóc l’únic portaveu que a la solapa en els darrers plens he
portat el pin amb l’escut d’Altafulla. •••

Il·lusió, estabilitat, i futur
PSC d’Altafulla
En les properes eleccions municipals escollirem la composició del nostre ajuntament.
Aquests quatre anys, el PSC d’Altafulla ha
tingut una etapa prou difícil, tot i aquestes
dificultats hem aconseguit donar estabilitat
i conseqüentment governabilitat.
El nostre treball queda reflectit amb tot
el seguit d’actuacions al nostre poble. Rehabilitació del PIJ, Centre d’Entitats, millores als centres d’ensenyament, posada en
marxa del Poliesportiu i gimnàs. Hem tirat
endavant diferents actes esportius com ara

el Campionat d’Espanya de Vela Catalana
(col·laborant amb el Club Marítim), el Torneig Internacional de Volei-platja, el primer torneig de Nadal de Futbol Sala, etc.;
i diferents convenis amb joventut com ara
el Propera Parada, el Pla local de joventut,
etc. A Altafulla es presenten 8 llistes per a
11 regidories. Totes estan legitimades per
fer-ho. A les anteriors eleccions ja vam dir
que eren moltes orquestres tocant a diferent
to. Això fa doncs impossible governar a cap
llista en solitari. S’han de fer acords de totes

totes entre diferents partits o coalicions. És
difícil acontentar a tothom, uns pensen que
ho has de fer amb uns i d’altres amb uns
altres. Davant aquests fets, el PSC ha tingut
ben clar que només ho farà amb qui ens
garanteixi estabilitat i futur per al nostre
poble. Aquesta ha estat i serà sempre la
nostra actuació. Per fer que no es perdés la
tranquil·litat i d’aquesta manera es pogués
treballar, per tal que el bon govern i el sentit
comú tornessin a imposar-se. •••

Què volem per altafulla!
Eva Martínez # Regidora Aupaltafulla
El que no volem més és sentir vergonya d’un
govern que mostra reiterativament la manca
de sensibilitat i censura envers al Consell de
Participació Ciutadana, Associacions i Entitats del Poble. En aquesta ocasió el tema
ha anat més enllà del que es pot tolerar!
Convertint una diada de Sant Jordi representativa de la cultura d’un poble com el nostre,
amb la participació de la nostra gent, amb el
que hagués estat una gran fira a l’avinguda
Marquès de Tamarit, tots junts, com una
gran família amb harmonia, i en canvi el
resultat final, en contra del sentit comú, ha
estat sotmès, per incoherència, a crear una
fira amb paradetes disgregades. I és que

estem tornant a l’època del Cèsar, dividir per
vèncer... A qui vèncer? Al poble? Sí, sembla
que aquest és el lema, treballar en contra
dels interessos del poble! Doncs, manifestem un rebuig total d’aquests governs que
no treballen ni entenen al poble, que anomenen populistes als que defenem precisament els interessos dels vilatans. Necessitem
urgentment persones que siguin capaces
d’escoltar al poble, atendre les seves necessitats i buscar solucions als seus problemes. A
més de saber dirigir els plens amb suficient
respecte i elemental educació, cosa que no
ha estat possible durant aquests quatre anys
de legislatura.

Prou ja, d’egos polítics que només pensen en fer el seu somni realitat, governar
a tota costa, pactar amb qualsevol, fer
coalicions contra natura, i deixar a Altafulla
amb una situació ingovernable. Desitgem
un futur polític per Altafulla, evidentment
millor que en aquesta última legislatura. Un
futur on els vilatans siguem l’eix principal de
la política municipal, on els valors dels polítics mereixin el reconeixement i la confiança
de tots nosaltres.
CAL APOSTAR PER UN POBLE I GOVERN
COHESIONAT!
Sincerament, •••

Seamos serios señores
Josep Maria Pérez Roiger # Alcalde
Si todos los representantes de los grupos del
ayuntamiento de Altafulla son convocados
democráticamente por el Sr. Alcalde para dictaminar sobre un problema, y este problema
se debate, y se toma una resolución refrendada por la mayoría absoluta, este voto debe
de ser respetado y sobre todo mantenido.
Después, se puede proceder a juzgar si fue
o no acertado, pero de momento mantenido. Por lo tanto, estimados señores, a todos
aquellos decidieron cambiar el sentido de
su voto (que fueron todos excepto CIU y el
Gobierno) desde estas líneas les transmito una moción de reprobación. Hablando
de reprobación, vaya una también para el
Consell de Participació (esta es personal, la
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otra, la que provocó el cambio de voto antes
mencionado, ya se aprobó en el pleno). Me
explicaré, en el turno de palabras al público
del Pleno del pasado día 27 de abril, ustedes
dijeron que se habían reunido (porque esta
es su forma habitual de actuar) y que habían
decidido por mayoría, emprender la acción
que les costó la reprobación del pleno municipal, es decir, plantar sus reales donde se les
había pedido que NO LO HICIERAN (vaya, de
paso, que ustedes fueron la única institución
municipal que desoyó la recomendación de
los portavoces). Pues bien, podría aplaudir la
actitud (contestataria, como procede) pero
no la forma, ya que y muy al contrario de lo
que hizo el gobierno para tomar la decisión

de no autorizar a nadie que no fuese comerciante el instalarse donde ustedes lo hicieron,
(recuerden que el gobierno reunió a todos
los grupos del Pleno), ustedes se reunieron,
y faltando a las reglas más elementales de
convocatoria, sin ni tan siquiera convocar a
su presidente, que resulta ser el Alcalde y se
le supone la obligación de asistir y presidir
las reuniones, o así se le exige cuando conviene, repito, ustedes se reúnen y deciden
saltarse a la torera una decisión tomada por
el Pleno del Ayuntamiento. Reprobación,
reprobación a SU forma democrática, plural
y participativa de tomar decisiones. Como
decía, Señores, SEAMOS SERIOS, Altafulla no
se merece menos.•••

Opinió i Fòrum
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“Altafulla en positiu” Ara és el moment de CiU.
Joan Albert Spuch # CiU
Quan estigui a les nostres mans aquest
exemplar de la Plaça del Pou, estarem a
pocs dies de les eleccions municipals. Jo sóc
dels que pensa que el temps no s’atura amb
ningú i som nosaltres els que hem de seguir
el seu ritme. Ara és el moment de triar
govern per Altafulla, agafar impuls positiu i
avançar. Per això, anem a aprofitar aquesta
oportunitat que ens ofereixen les urnes i
sumar-nos al govern de la Generalitat de
Catalunya votant CiU.
Ara que formem part del govern de la
Generalitat, recolzem-nos en ells perquè

veure el nostre programa i la nostra forma
de fer les coses. Podreu participar en els
nostres debats oberts i sobretot us adonareu
que estem a disposició dels ciutadans per
millorar tots junts. Som un grup de persones
amb una bona formació en molts diferents
aspectes de la vida i volem oferir els nostres
coneixements per Altafulla. A canvi, necessitem el teu vot i el de tots els ciutadans que
com nosaltres desitgin el millor per al nostre
Poble. És el moment de pensar en positiu.
És el moment de votar CiU. El proper dia 22,
vota Convergència i Unió. •••

al seu torn ens impulsin i ajudin en tot el
necessari per millorar el nostre poble. Els
parlarem de tu a tu perquè formem part de
la seva estructura i serà molt més fàcil que
ens escoltin a nosaltres que no als altres. És
per tant el moment de pensar en positiu,
és el moment de votar CiU perquè si no ho
fem, no podrem demanar res a canvi. És
essencial anar a votar. És un fet primordial
per a la nostra democràcia que nosaltres
puguem decidir qui volem que ens governi i
representi. CiU està amb tu. Aquests dies (en
moltes ocasions), tindreu l’oportunitat de

Para muestra un botón
Conxita Navarro # Regidora
Crec que som tots conscients dels greus
moments que afrontem. Tots plegats. I aquí
és on nosaltres ens afirmem més que mai,
sense dubtes, doncs no és allò que facis,
sinó que és com ho facis que farà que hagi
valgut la pena o no d’intentar-ho. Per això,
estic de que cada acte, per petit que sigui,
importa, influeix en la resta, com un vot
influeix en el resultat d’unes eleccions. He
trobat més interessant avui fer una reflexió,
i portar-la a aquest escrit, sobre com, des del
nostre dia a dia, des de la feina que he estat
fent tots aquests darrers anys al govern del
municipi, hem pogut influir en l’estat actual

del

Partit Popular d’Altafulla i Candidata

a l’Alcaldia d’Altafulla

comercial i d’oci; la comissió de violència; presentar uns comptes sanejats, amb estabilitat
pressupostària mantenint tots els serveis, i fer
uns pressupostos estables per poder abaixar
l’IBI... En fi, quan hi penso, em costa de creure
que hagi tingut el temps, el suport i l’ajuda
per tirar endavant tot plegat... Ara bé, si això
és el que el meu poble volia, m’ho haureu
de dir el diumenge vint-i-dos de maig, a les
Urnes. Per seguir fent les petites coses com
les sé fer, com jo crec que ens aporten al gran
projecte que ha de ser el benestar de tots i
d’Altafulla. Hi podeu Confiar.•••

de les coses. I així, fent una repassada ràpida, me n’adono que he hagut d’impulsar:
l’adequació de l’estadi municipal alcalde
Pijoan; l’accés al poliesportiu; el revestiment
amb pedra del mur del camí de la basa; la
construcció del centre d’entitats; el clavegueram de baix a mar; l’enllumenat de les zones
de brises, els munts i baix a mar; la tramitació
de les vivendes socials; els cursos de memòria
per a la gent gran; l’adequació de la zona del
Roquissar; el conveni amb el futur hotel Marquès Tamarit per tal d’adequar, al seu cost,
el pàrking de les piscines; la construcció de
la parada d’autobús a la rotonda de la zona

Motius per anar a les llistes…
Fonxo Blanch # Regidor PAU
Deú ni do: finalment serem vuit llistes; les
mateixes de fa quatre anys, però amb dues
substitucions perquè ERC dóna pas a SI —amb
fills de pares d’ERC fins i tot— i AUPA s’autodissolt (després de la davallada 5-4-1), mentre
sorgeix una nova agrupació d’electors autèntic aplec d’agreujats.
Certament, ja podem parlar d’un fenomen arrelat, relacionat amb les llistes: que
tenim / som regidores i regidors que li hem
agafat addicció; alguns tanta, tanta com per
canviar de llista: la que fou 2ª d’ERC fa vuit

anys ha acabat de regidora del PSC l’últim
any; la que fou cap de llista d’AUPA ara es
recicla com a 2ª del jove independentisme
emergent, on va de 3ª la ex 2ª del PSC. Que
Jano Francino fill sigui el 2n de J.M. Pérez
demostra que la coherència en voler surar
arruïna tota credibilitat.
Per la meva part serà la setena vegada
que em presento, aspirant a continuar per
sisena vegada al Ple (2ª,3ª,4ª, 6ª, 8ª i imminent
9ª legislatures). Ep! mantenint, sempre, un fil
de continuïtat que es diuen Jordi Marquès i

Jordi Blanch, la primera fornada de regidors
del PSC que sempre han signat a UPA i a PAU
com a constituents d’agrupacions d’electors
el 1999, el 2007 i el 2011.
Per què finalment em segueixo presentant? Perquè em van animar l’Helena P. Arzola i el Lluís Canyelles. Perquè hem d’aprovar
les assignatures pendents (ressalts suavitzats,
camp de gespa, IBI d’equilibri estable). Perquè els minoritaris que remem a contracorrent millorem el món entorn, l’estimat apassionadament: com a herència i somni!•••

Fòrum
Gerodontologia
Les necessitats odontològiques dels més
grans estan augmentant. L’expectativa de
vida augmenta i hem d’aconseguir que
la gent gran gaudeixi d’una bona qualitat de vida. Els problemes que es troben
freqüentment són pèrdues dentàries múltiples amb desoclussions, i acompanyades
moltes vegades de problemes articulars.
Disminució de l’alçada del terç inferior
de la cara amb aparició d’úlceres a les
comissures labials que es poden arribar a
infectar. Disminució del to i força muscular, de l’alçada del terç inferior de la cara,
aplanament de l’articulació tempo mandibular. La conseqüència és una pèrdua

de l’eficàcia masticatòria que produeix
un dèficit nutricional. Amb això es desencadena una sèrie de desequilibris que
condueixen a malalties de diferent índole.
Extreure peces en mal estat, evitant així,
infeccions recurrents, com en el cas de
pacients amb malalties periodontals (piorrea), a on els microorganismes produeixen
una infecció crònica perjudicant la salut
general del pacient. Instal·lació de pròtesis tan fixes com removibles. Les fixes
necessiten la presència d’una quantitat de
dents que puguin suportar com a pilars.
Són molt còmodes i no s’han de treure
a casa com les pròtesis removibles. La

col·locació d’implants dóna al pacient la
sensació de tornar a tenir les seves pròpies
dents.. Es poden col·locar tant per sostenir
una pròtesis fixa com removible. Control
de càncer bucal són, entre d’altres, les
activitats que podem oferir.
Establir un seguiment amb revisions
periòdiques i planificació d’un programa
preventiu que controli la higiene i mètodes adequats pel seu manteniment, a més
de patologies freqüents.•
Dra. Marta P. Castellani
Nº Colg: 4526
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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

10

100 % Música

La màgia de les sardanes

100 % Música

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

Retrats

Amics dels Esports

I com estàs de salut?

Set dies

Cinema (r)

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
Peluts

Bg esports

Cat sons

Baix Gaià esports

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
21
22

977 65 29 23
977 65 06 93

23

altafullaradio@altafullaradio.com
www.altafullaradio.com

Barata Electrica

Fòrmula Gaià
L’informatiu (r)

100 % Esports

100 % Música

100 % Música

100 % Música

100 % Música

Es tiempo de…
Movida

• 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 ABRIL
Temperatura màxima

29,2º

dia 10

Temperatura mínima

7º

dia 18

Pluja màxima

17,4 litres/m2

dia 22

Mitjana mensual temp. màx.

21,2º

Mitjana mensual tem. mín.

10,1º

Total pluja recollida

10,1 litres/m2

OBSERVADORS: Joan Vives, Jordi Cuscó, Josep Mª Aules i Lluís Brullas.
www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html

18

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: 7.30h
Dissabtes i festius: 10:10h
Diumenges: 17.55h
Bcn / Altafulla
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 15.45 h
Dissabtes i festius:
20.15h
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
8.46
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
20.21

Tgn
9.22
10.57
12.27
16.37
17.47
19.12
20.42

Tgn
10.00
11.30
13.00
16.50
18.00
19.30
21.00

Altf
10.24
11.54
13.24
17.14
18.24
19.54
21.24

Trdb
10.30
12.00
13.30
17.20
18.30
20.00
21.30

Serveis

Plaça del Pou • núm. 101 • maig 2011

(

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 (977 65 60 07):
De dilluns a divendres (matí): de 8 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
02/08
09/15
16/22
23/29

maig:
maig:
maig:
maig:

30/05
06/12
13/19
20/29

juny:
juny:
juny:
juny:

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

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

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies de guàrdia de Torredembarra
als aparadors de les farmàcies locals.
A més:
www.coft.org/guardies/ext/
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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Diferents imatges de l’XIè Camí de la Creu, que enguany ha celebrat la totalitat dels seus
quadres, i ha acollit més públic que mai.

