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OPINIÓ

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

Es diu que durant “l’Arc de Sant Martí al capvespre, l’endemà
festa”. I bé que ho sabem els altafullencs i les altafullenques
que per això aquestes dies celebrem la festivitat del nostre
patró. Sant Martí ja ens envolta i ho ha fet encetant un programa amb un total de 64 activitats diferents, diverses i variades per a tots els públics. Un programa ambiciós, en quantitat
i qualitat que ens omple d’alegria, gaudi i festa el nostre dia
a dia. Amb moltes novetats com ara el tast de la capa de Sant
Martí. Per llepar-s’hi els dits! Però no hem d’oblidar que no
només puguem celebrar en germanor la nostra festa grossa,
hem de seguir fent poble, fent pinya i fent Altafulla. El nostre gran valor és la nostra gent que gràcies a ella s’ha pogut
organitzar una festa grossa i econòmica. No obstant, aquests
dies també hem de celebrar altres bones notícies. Fa uns dies
celebràvem la nominació de Tarragona com a seu dels Jocs
Mediterranis del 2017, un tren que no hem de deixar escapar.
Organització, infraestructura, equipaments hotelers i comercials... Tot això és el que podem oferir, i el que és més important, que la nostra gent sigui partícip també d’aquesta gran
festa. Segona notícia. El cessament definitiu del terrorisme
d’ETA. La democràcia ha tornat a guanyar; com no podia ser
d’una altra manera. Ara, és moment, que la societat en el seu
valor absolut prengui protagonisme en aquest afer i enterri
definitivament aquest conflicte. I tercera notícia. Les jornades
gastronòmiques han registrat xifres excel·lents quant a participació i ressò mediàtic. Cal seguir la mateixa línia, cal apostar
fermament per la nostra gent que són els primers que actuen
com a guies turístics per posar Altafulla al lloc on es mereix.
Visca Sant Martí!

Vols rebre-la per correu electrònic?
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a
altafullaradio@altafullaradio.com o també entrant al
web www.altafullaradio.com
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El Premi Eutiches distingeix els 25 anys del Centre d’Estudis
El Centre d’Estudis Altafulla va ser distingit el passat 19
d’octubre, en el marc dels Premis Tarragonès celebrats a la
Riera de Gaià, amb el Premi de Difusió Eutiches per la seva
trajectòria com a entitat que promou l’estudi de la història,
la geografia, la cultura i el folklore de la vila i el Baix Gaià.
Aquests premis, que són atorgats pel Consell Comarcal del
Tarragonès, s’endinsen en els àmbits de la Investigació, la
Creació i la Difusió. L’Ajuntament d’Altafulla va ser qui va
proposar la nominació de l’entitat en reconeixement a la seva
tasca. En motiu de la celebració del 25è aniversari del centre,
aquest guardó ha esdevingut així un reconeixement a la seva
trajectòria històrica i cultural. Actualment compta amb 360
socis de tota la geografia catalana, i manté intercanvis amb
30 Centres d’Estudis d’arreu del món. Posseeix una biblioteca
amb més de 3.000 volums de llibres i publicacions periòdiques
sobre història, geografia, i folklore, així com un important
arxiu fotogràfic i d’imatges impreses.

Imatge de la xerrada “Franco i Catalunya”. / Foto: J.M. Recasens

Josep Magrinyà (a la dreta) recollint el premi. / Foto: J.M. Recasens

Una mitjana de 50 persones participen en el cicle de
xerrades
Un any més, el Centre d’Estudis ha impulsat aquest octubre
un nou cicle de xerrades que ha comptat amb un total de cinc
ponents: Joan Maria F. Thomas, professor d’Història Contemporània de la URV; Albert Cardona, expresident del Centre
d’Estudis Altafulla; Joan Prat, antropòleg i professor emèrit
de la URV; Máximo Borrell, catedràtic d’Economia Financera,
i Maria Porter, expresidenta del Centre d’Estudis i Filla Adoptiva de la Vila. L’èxit ha tornat a acompanyar aquest cicle que
ha comptat amb una assistència de públic d’unes 50 persones
per sessió. Els temes de debat han estat diversos. Des de la
relació de Franco i Catalunya, la mitologia i la identitat catalana fins a l’estudi de la vida de la moneda i el llibre.•

Els Gegants d’Altafulla diuen adéu
El Bruixot i la Xoixeta, o la Bruixa, sortiran per últim cop per
Sant Martí. Els Gegants s’han de restaurar, tant els caps com
l’estructura i els vestits. Per tant, no sortiran més amb aquest
format actual. Animem al poble a dir-los-hi adéu. Els gegants
nous comencen a prendre forma. Ja hi ha els primers dibuixos
i les primeres idees. Els treballs aniran a càrrec de l’artista

local Marcel Socias, amb l’ajuda dels geganters i nens que
porten els nans. D’altra banda, per Sant Martí, s’estrenaran
dos nans nous.•
Abel Gilmarina
Cap de colla dels Gegants i Nans d’Altafulla

Els Castellers d’Altafulla repeteixen el seu
millor registre en el Concur7
Els Castellers d’Altafulla han tornat a tocar el cel. Els liles
han repetit els seus millors registres en la vuitena edició
del Concur7 de Torredembarra, celebrada el passat 2
d’Octubre a la plaça de la Vila, aconseguint un pilar de 4
caminant; un 4 de 7 amb el pilar; un 3 de 7 amb el pilar,
i un 5 de 7. L’adrenalina i l’emoció no van faltar en una
diada en què la colla altafullenca va marxar a casa molt
satisfeta de la seva actuació, transmesa en directe per
Altafulla Ràdio. Tot i no poder endur-se les primeres
posicions, consideren que han fet un bon paper i que han
mantingut el llistó molt alt en una edició que ha marcat
els millors registres de la història del certamen. El Concur7 va veure fins a 22 castells de la gamma alta de set:
un dos de set carregat, un tres de set aixecat per sota, dos
sets de set, sis cincs de set, set quatres de set amb el pilar
i cinc tres de set amb el pilar. De les 13 colles participants,
els liles van acabar la jornada en el lloc sisè. Ara, per als
d’Altafulla, comença el compte enrere per la diada de la
Festa Major de Sant Martí en què es preveu el 2 de 7.•

Breus
L’Ateneu organitza una sortida al
Palau de la Música
L’Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla ha organitzat per al proper 27
de novembre una sortida al Palau
de la Música Catalana per gaudir
del concert «Las cuatro estaciones»,
de Vivaldi. La sortida es realitzarà
en autocar a dos quarts de cinc
de la tarda des de la plaça Portalada. El preu per a les sòcies serà
de 57 euros, i per a les que no ho
siguin, de 60. Les dones interessades poden realitzar la seva reserva
i efectuar el pagament fins el 5 de
novembre al Centre d’Entitats, en
horari de 5 a 7 de la tarda.
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Ple Extraordinari 24 d’octubre
L’Ajuntament redueix el coeficient de l’IBI del
0,83% al 0,78%

D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals

29,16

Els membres del Ple, en sessió extraordinària, van aprovar
per majoria, la reducció del coeficient de l’Impost de Béns
Immobles (IBI) del 0,83% al 0,78%. Així, tal i com ha apuntat
el regidor d’Hisenda, Francesc Farré, es dóna compliment “a
un dels compromisos que es van fixar durant la campanya
electoral”, i que situa la xifra “en el valor de l’any 1996”. Per
la seva banda, l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha defensat
la rebaixada i ha argumentat: “Ajustar la quota a un valor
inferior seria perillós” per l’estabilitat econòmica del consistori, en resposta a l’edil del PPC, Conxita Navarro, que li reclamava una rebaixa del 0,75%. En aquesta sentit, el coeficient
de l’IBI es rebaixa fins al 0,78% durant l’exercici del 2012 per
als béns de naturalesa urbana, i pels de naturalesa rústica, el
tipus se situa en el 0,56%; mentre que per als béns de caràcter
especial el tipus serà de l’1,3%. D’altra banda, l’Ajuntament
exigirà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost en
els casos d’immobles d’ús residencial que es trobin desocupats
amb caràcter permanent, segons estableix l’article 72.4 del
RDL 2/2004 aprovat el 5 de març del 2004. Cal recordar que
l’IBI es pot abonar de manera fraccionada avisant-ho prèviament a BASE.

De 16 a 25

48,60

De més de 25

149,94

L’impost de vehicles s’incrementarà en funció de
la cilindrada
Una altra de les modificacions aprovades ha estat la de l’Impost sobre Vehicles. El Ple va aprovar, amb els vots en contra
del PP i d’Ideal, un increment del fisc en funció de la cilindrada dels vehicles, amb valors que van des de l’1,6% al 9%.
L’alcalde Fèlix Alonso va defensa la proposta i va argumentar
que “ha de pagar més qui té més i es pot permetre un vehicle
de major cilindrada i més cavalls”. Segons les noves quotes,
les furgonetes tributaran com a turismes, d’acord amb la
seva potència fiscal, tot i que hauran de complir els requisits
mínims per a ser considerats com a furgonetes (nombre de
passatgers, càrrega portàtil, etc.). Les quotes en cada una de
les categories queda així:
Potència i classe de vehicle

De menys de 1000 kg de càrrega útil

28,27

De 1000 a 2999

45,82

De més de 2999

141,61

F) Altres vehicles
Ciclomotors

7,07

Motocicletes fins a 125 cc

7,16

Motocicletes de 125 a 250 cc

12,34

Motocicletes de 250 a 500 cc

26,51

Motocicletes de 500 a 1000 cc

56,04

Motocicletes de més de 1000 cc

115,10

Incrementa un 2% la brossa per augmentar la
neteja i les illes de contenidors
El Ple també ha aprovat, amb els vots en contra del PP i
d’Ideal, l’increment d’un 2% de la taxa d’escombraries en els
casos dels habitatges i un 4%, per a la resta d’establiments i
locals, a excepció de les oficines, les immobiliàries i els despatxos tècnics que es veuen afectats en la mateixa proporció
que els habitatges ja que generen un volum d’escombraries
inferior, segons va explicar el responsable d’Hisenda, Francesc Farré. Farré va defensar la proposta argumentant que
“aquest increment servirà per duplicar el servei de neteja
dels contenidors durant tot l’any —després de la millora
evident en el servei durant l’estiu—, i en una nova campanya
de conscienciació dirigida a la ciutadania. La resta d’aquest
increment servirà també per a la instal·lació d’una nova illa
de contenidors que s’ubicarà al carrer Avellaners. Les quotes
queden així:

Quota ajuntament
CONCEPTE

A) Turismes

Euros/any

De menys de 8 cavalls fiscals

20,19

1.- Habitatges

De 8 a 11,99

55,21

1.1.- Casa entre mitgeres, pis o apartament

126,81 €

De 12 a 15,99

120,14

1.2.- Casa en filera

137,62 €

De 16 a 19,99

165,78

1.3.- Habitatge unifamiliar aïllat

147,52 €

212,80

2.- Restaurants, Bars, Cafeteries, Granges, Bufets:

De més de 20 cavalls fiscals
B) Autobusos

Establiments fins a 100 m2 de superfície

De menys de 21 places

137,45

Establiments des de 100 m metre/addicional

De 21 a 50 places

201,69

De més de 50 places

259,53

3.- Supermercats, comerços alimentaris i indústries de
caràcter familiar:

C) Camions

4

E) Remolcs i semirremolcs arrossegats per vehicles de
tracció mecànica

2

Establiments fins a 100 m2 de superfície
Establiments des de 100 m metre/addicional
2

520,39 €
2,59 €

311,99 €
1,75 €

De menys de 1000 kg de càrrega útil

69,76

De 1000 a 2999

141,61

4.- Comerços no alimentaris i d’altres no previstos en cap
altre apartat:

De 2999 a 9999

207,62

Establiments fina a 100 m2 de superfície

De més de 9999

259,53

Establiments des de 100 m metre/addicional
2

200,38 €
0,88 €
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5.- Hotels, Fondes, Hostals:
a) de 1 a 25 habitacions

796,39 €

b) de 26 a 50

1.284,73 €

c) de mes de 50

1.405,04 €

6.- Càmping
a) Per cada parcel·la d’acampada

18,10 €

7.- Grans superfícies comercials de productes alimentaris de
mes de 1000m2:
Quota fixa

12.313,50 €

Per cada metre addicional

2,01 €

8.- Grans superfícies comercials de productes no alimentaris de mes de 1000m2:
Quota fixa

11.100,94 €

Per cada metre addicional

0,98 €

9. Cinemes, bitlleres i altres locals d’oci:
584,22 €

Fins a 100 m2
Fins a 500 m2 (€/m2)

3,90 €

Fins a 1000 m (€/m )

2,92 €

2

2

Fins a 1500 m (€/m )
2

1,96 €

2

Més de 1501 m (€/m )
2

2

10. Oficines, immobiliàries i despatxos
tècnics

0,98 €

Reestructuren i actualitzen l’Impost de Taules i
Cadires
Pel que fa a l’Impost de Taules i Cadires, el Ple va aprovar
una “actualització i canvi d’estructura”, tal i com va definir
la proposta tant l’alcalde com el responsable d’Hisenda. El
consistori ha realitzat un estudi del que seria el preu real del
sòl a partir del qual ha establert la seva proposta. Durant el
proper exercici, els establiments que instal·lin una terrassa a
la via pública hauran de pagar 50 €/m2 a l’any, en el cas de
la primera línia de mar; 40 €/m2, en el cas de la segona línia
—fins a la via del tren; i 30 €/m2, en la resta del municipi. La
proposta ha tirat endavant amb els vots a favor del govern
municipal amb el suport de CiU.
Bonificació per restar obert tot l’any
D’altra banda, l’Ajuntament aplicarà una bonificació del 50%
de la taxa a aquells establiments que romanguin oberts fora
de l’època d’estiu. La mesura respon a la voluntat d’incentivar l’activitat econòmica i comercial a la vila durant tot l’any.
Aquesta bonificació s’aplicarà sobre la quota anual a excepció dels mesos de juny a setembre. Queden exclosos aquells
establiments que no es trobin al corrent de pagament o que
tinguin deutes amb el consistori. La bonificació caldrà sol·licitar-la abans del 10 de desembre de l’any en curs.

147,52 €

Breus
Les retallades en Educació obliguen a fer créixer les taxes de les escoles bressol i l’Escola de Música
Una altra de les mesures per fer front a les retallades per part de la Generalitat en matèria d’Educació ha estat l’adequació de la taxa de les llars d’infants municipals. Dels 1.800 € per alumne amb què es disposava l’exercici passat, ara
se’n disposa de 1.600 €, el que significa una disminució de la subvenció de l’11%. Davant d’aquesta reducció, la taxa
d’aquest curs escolar s’incrementa en un 1,5% a partir del mes de gener, i un 1,5% a partir del mes de setembre. A més,
la plantilla també s’ha hagut d’ajustar passant dues de les treballadores de jornada completa a mitja jornada. Tindrà una
bonificació del 30% de la matrícula i sobre la quota mensual d’horari bàsic l’alumne que ja tingui un germà matriculat
en el curs vigent. Una altra de les entitats que ha vist afectat el seu pressupost ha estat l’Escola Municipal de Música,
passant de 600 € de subvenció per alumne a 460 €. En el cas dels alumnes majors de 18 anys la subvenció és inexistent.
D’acord amb aquestes dades, la taxa per aquests darrers alumnes s’incrementa en un 5%, mentre que per als menors de
18 anys, ho fa en un 2,5%.
Taxes que s’apugen d’acord amb l’IPC i que es congelen
El Ple també ha aprovat l’increment d’un 3%, d’acord amb l’Índex de Preus sobre el Consum (IPC), en les taxes corresponents al taxi, cementiri municipal, retirada de vehicles abandonats a la via pública, instal·lació de quioscos, actes d’usos
públics, guals –amb una bonificació del 10% en els habitatges de protecció oficial-, ocupació d’usos públics per mercaderies o material de construcció, i la publicitat de la ràdio i revista municipals. Altres modificacions que s’han aprovat
han estat l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), amb la incorporació de les autopistes a la zona de les Bruixes;
Llicències Urbanístiques, establint un import mínim; i la creació del nou servei de menjar a domicili per a la gent gran,
amb la qual es paga una taxa de 4,89 € per àpat. Les persones més grans de 75 anys inscrites en el programa “Bon dia”
gaudiran d’una bonificació del 25%. S’han mantingut altres ordenances com ara l’Impost de la Construcció i Obres (ICIO),
la llicència d’obertura d’establiments, la del transport escolar i adaptat, o la de l’Escola d’Adults.
Modifiquen criteris en la taxa sobre l’ús del poliesportiu
El Ple també ha aprovat una actualització i modificació de criteris en la taxa sobre l’ús del poliesportiu i la piscina municipals. Es produeix un petit increment en el cost de l’ús de la pista. Per a aquelles entitats incloses dins del Consell Esportiu,
el preu passa de 4,5 € a 5 €; i per a aquelles entitats de fora del poble o per a aquelles persones que en vulguin fer un ús
individual es produeix una regulació de la taxa. En el cas del gimnàs, es congela en 20 € al mes, i en el cas de campanyes
de promoció esporàdiques —fins ara no regulades— el preu serà d’1 € diari, no superant mai els 30 dies de campanya,
entre d’altres complements com ara en l’ús dels vestuaris.
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Pere Gomés substitueix Joan Albert Spuch com a regidor de CiU
Pere Gomés va prendre possessió del càrrec com a nou regidor de Convergència i Unió (CiU) a l’Ajuntament d’Altafulla, en substitució del dimissionari Joan Albert Spuch, que va renunciar a la seva acta en
el passat ple municipal “en discrepància amb les retallades del Govern de la Generalitat —que lidera
CiU— en el sector de la Salut”, segons va manifestar. La pressa de possessió es va celebrar en el Ple
extraordinari d’ordenances i taxes municipals que es va celebrar el passat dissabte 22 d’octubre.•

La Biblioteca d’Altafulla celebra el seu 25è aniversari (1986-2011)
Aquest any s’han acomplert els vint-i-cinc anys de la inauguració de la Biblioteca, coincidint amb la festa Major de Sant
Martí de 1986, s’inaugurà la primera Biblioteca Municipal
d’Altafulla amb l’alcalde Joan Pijuan. La responsable de la
biblioteca fou la Pepita Farreras.
Passat
La Biblioteca Pública d’Altafulla commemora aquest any el
25è aniversari. En 25 anys han passat per la biblioteca moltes
persones, s’ha multiplicat el fons documental i s’ha incrementat el número de serveis que ofereix a l’usuari. La Biblioteca
Martí Magriñà s’ha convertit en el centre de la vila més visitat
i amb més socis. La Biblioteca d’Altafulla inicià el seu recorregut ubicada a les noves dependències de la casa de la Vila en
la actual sala de plens de l’Ajuntament d’Altafulla. Al febrer
de 1986 la biblioteca ja estava en ple funcionament. El fons
inicial era de més de 300 documents i en acabar l’any 1986 el
nombre de socis era aproximadament 100 En aquest primers
deu anys es duen a terme les tasques de creació del catàleg
d’autors, títols i matèries, l’organització del fons, els carnets
d’usuaris i la gestió del préstec. La Biblioteca en el seu nou
emplaçament en principi, tan sols va oferir el seu servei al
públic amb el préstec, i la consulta en sala, a més a més de
mantenir les exposicions de la sala annexa.
Al desembre de 1995 es disposa d’un nou emplaçament per
la biblioteca i aquesta es trasllada a les antigues Escoles Teresa
Manero. En la diada de Sant Jordi de 1996 s’inaugurà la nova
biblioteca amb l’alcalde Manel Ceperuelo. S’incrementaran
l’espai , el fons i el nombre de carnets d’usuari, els serveis de
consulta i préstec es mantindran. També s’incorpora un nou
servei, el recull de premsa que es mantindrà fins l’any 2006.
L’any 2006 s’inicià una nova etapa que durarà aproximadament 5 anys , incorporant les noves tecnologies, ordinadors
d’accés públic i per la gestió i tasques de manteniment del
fons, nous serveis: Reorganització del fons, incorporació de
nous materials, audiovisuals i altres, accés a Internet, creació
d’un club de lectura d’adults, formació d’usuaris i activitats
de foment de la lectura. S’incorpora un nou espai annexa
a la biblioteca que fa de magatzem. També es posen en
funcionament les tres biblioteques escolars de la vila amb el
suport i assessorament de la responsable se la biblioteca que
manté un seguiment acurat dels projectes. En aquest període
es va deixar de banda la construcció del nou equipament de
biblioteca perquè no es considerava prioritari enfront d’altres
interessos i opcions difícilment justificables.
Present
Actualment la biblioteca inicia un nou camí cap el futur amb
un retard de més de 20 anys, compta amb el seu fons automatitzat i formant part del catàleg col·lectiu de lectura pública,
facilitant així la gestió i consulta del préstec mitjançant les
eines d’un programa de gestió bibliotecària, Millennium,
que comparteix amb la xarxa de biblioteques públiques de
la Generalitat de Catalunya. A punt de fer el salt al futur, es
posarà en marxa el nou software de gestió aquest mes de
novembre coincidint amb les festes de St. Martí. Es mantenen
els serveis encara que de forma més àgil i eficaç, amb benefi-
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cis per la gestió i pels usuaris de la biblioteca. S’han incorporat
nous serveis, Des de l’any 2011 hi ha servei de connexió wi-fi
en tot l’equipament, un servei cada vegada més utilitzat i
que no queda comptabilitzat en les estadístiques, nou club
de lectura d’assaig i gestió de duplicats i materials obsolets
a través del bookcrossing. La biblioteca ha editat nombroses
guies de lectura, i ofereix sessions de formació als usuaris
tant en temes bibliogràfics com d’ús d’Internet. L’equipament
també acull un punt de suport a les Escoles, Institut i entitats
d’Altafulla. En aquest moment el nombre d’usuaris s’acosta
als 2000 carnets de préstec, i l’assistència diària és de mes de
40 persones de mitja. El fons és de més de 9000 documents
registrats (resten incorporar nous materials en dipòsit), i la
subscripció a 10 revistes i dos diaris. Actualment compta amb
25 punts de lectura i una secció infantil i juvenil diferenciada
espacialment, una secció d’audiovisuals i un àrea de consulta
de revistes i premsa. La tipologia de l’usuari d’aquest servei
ha anat canviant al llarg d’aquest període, de manera que
infants i joves han baixat considerablement la utilització del
servei, mentre que adults i gent gran s’han convertit en els
grans consumidors.
Futur
El futur de la Biblioteca es projecta principalment en una
nova ubicació, un nou espai adient a les necessitats de l’equipament que s’ha quedat molt limitat per la gestió del projecte, l’espai actualment és insuficient per mantenir la totalitat
del fons, per la realització d’activitats i per la demanda de
nous serveis dels usuaris. Cal dotar d’un pressupost específic
per aquest servei, que a hores d’ara encara no compta amb
una partida en els pressupostos de l’Ajuntament, per incrementar els fons de forma actualitzada i no com s’ha vingut
fent al llarg d’aquests 25 anys mitjançant donacions dels
usuaris, per dur a terme un projecte de foment de la lectura i
per donar un servei adient als nous temps. Caldrà definir com
ha de ser el model de servei bibliotecari de la vila d’Altafulla.
A banda del préstec personal, la biblioteca també vol oferir
préstec a domicili i préstec a centres educatius. Volem crear
un espai de famílies, obrir el club de lectura infantil i juvenil
i mantindrà una oferta d’activitats estable per tots els grups
d’edat de la vila. Una biblioteca pública, i la d’Altafulla ho és,
és l’equipament més emblemàtic de la cultura i un bé social
per definició. La seva pròpia missió i vocació es defineix per
proveir la ciutadania dels elements d’accés al coneixement i a
la cultura de manera lliure i gratuïta i per a tot tipus de població. Aquest principi, irrenunciable, es practica a Catalunya
des de que el 1918 la Mancomunitat posa en marxa la xarxa
de biblioteques populars. “Aquesta història és un fidel reflex
del treball dels tècnics bibliotecaris, una tasca moltes vegades
callada i anònima, de grans professionals que, gràcies a la
seva vocació, cura i esforç, han aconseguit fer de la Biblioteca
d’Altafulla el centre de conservació i difusió del patrimoni
bibliogràfic Altafullenc”.
Helena Cobos
Responsable Biblioteca d’Altafulla
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Ajuntament

Fèlix Alonso és escollit membre del Consell de Governs Locals
El Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona va acollir
el passat 27 d’octubre l’acte de constitució del Consell de
Governs Locals, un nou òrgan que neix amb l’objectiu de
representar els interessos dels municipis davant la Generalitat i participar en les iniciatives legislatives i avantprojectes
del Govern català que afectin el món local. Tal i com preveu
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el seu article 86, al
consell hi seran representats els municipis i les diputacions,
mentre no funcionin les vegueries. El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, hi participa com a membre nat, juntament amb els presidents de les diputacions de
Barcelona, Lleida i Girona; de l’alcalde de Barcelona, i dels
presidents de les dues entitats municipalistes: l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis
de Catalunya (FMC). La resta, fins arribar a cent, són alcaldes designats pels grups polítics en base a criteris de proporcionalitat
territorial. Quinze dels alcaldes, entre ells el d’Altafulla, Fèlix Alonso, provenen de municipis del Camp de Tarragona i les Terres
de l’Ebre. La resta de municipis del territori representats són L’Aldea, Amposta, Les Borges del Camp, Cambrils, Cunit, Horta de
Sant Joan, Montblanc, Móra d’Ebre, Prades, Prat de Comte, La Sénia, Tivenys, Ulldemolins, i Valls.•

**

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
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L’entrevista
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“La lectura és preciosa i poder atendre a la gent per
oferir-la encara més”
Pepita Farreras, bibliotecària. Més de 20 anys apropant llibres a les persones. Ha vist néixer i
ha fet créixer la Biblioteca Municipal Martí Magriñà. Altafullenca atenta a tothom, molt discreta, disposada als canvis, amb ganes de millorar el que ja té, hàbil en fer estimar la lectura
i satisfeta del futur que li espera a la biblioteca que enguany celebrà el 25è aniversari.
8 Quins són els precedents de la Biblioteca Municipal d’Altafulla?
A finals del anys 50, a la Cooperativa
Agrícola, hi havia una petita biblioteca
que depenia del Servei de Biblioteques
de la Diputació de Tarragona. En època
de mossèn Castellà, la Cooperativa va
proposar-nos, als joves que estàvem a
la Parròquia, que ens féssim càrrec de la
biblioteca. Paral·lelament, la Diputació
ens va donar un fons de llibres, igual
que a totes les altres biblioteques, que
no es movien d’Altafulla. D’altra banda,
però, n’hi havia uns altres que viatjaven
amb tren o autobús als municipis veïns, i
que calia anar a buscar quan ens avisessin. Es tractava d’una biblioteca mòbil;
era com una roda. Cada tres mesos la
coordinadora de biblioteques ens enviava cartes i ens informava del dia i el
lloc on havíem d’enviar dues maletes de
llibres. I a la vegada, nosaltres rebíem
les maletes d’un altre poble. De vegades
algú s’entretenia i no arribaven quan
tocava i havíem d’escriure cartes per
saber què passava…
8 I tot això canvia als anys 80...
L’any 1985 es va inaugurar la Biblioteca Municipal on ara hi ha la sala
de plens de l’Ajuntament. El febrer
de 1986 es va posar en marxa. Quan
vam començar teníem molts pocs llibres,
però molta voluntat de tirar-la endavant. Hi havia la necessitat de posar la
cultura a l’abast de tothom i de donar
un servei als vilatans. La Biblioteca va
tirar endavant gràcies a un Ajuntament
molt sensible en aquesta matèria. Vull
destacar la figura de Martí Magriñà, un
dels principals impulsors.

“Hi havia la necessitat de
posar la cultura a l’abast de
tothom i de donar un servei
als vilatans”
8 Qui utilitzava aquest servei?
Al principi, la biblioteca va anar molt
adreçada als nens i nenes de les escoles. Des d’un primer moment s’hi van
implicar molt els mestres i els pares. Els
infants venien després de l’escola, berenaven, feien els deures i consultaven les
enciclopèdies i, al final, agafaven un llibre per llegir a casa. Els divendres fèiem
lectura en veu alta. Els nens i nenes
triaven un llibre i se l’anaven passant de
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l’un a l’altre, perquè només en teníem
un de cada.
8 Quin era el fons de la Biblioteca?
Teníem uns 350 llibres. De tant en
tant rebíem donacions per part de
l’Ajuntament, per Sant Jordi, per Reis…
No es podia tirar la casa per la finestra.
Al principi ja vaig confeccionar tres
catàlegs. Cada llibre tenia 3 fitxes: una
per l’autor, una pel títol i una altra per
la matèria. La informació era igual per
les tres fitxes, però s’ordenava de manera diferent. Després, encara, si volíem,
s’omplia la targeta sistemàtica. Tot a
mà… era una feinada!
8 Una feinada recompensada amb la
millora de les instal·lacions...
La biblioteca quedava petita i, a
més, l’Ajuntament necessitava espai. Les
escoles Teresa Manero havien tancat i
ja se sap que quan un espai es tanca
es deteriora molt ràpidament. Ens vam
reunir i vam creure oportú aprofitar les
antigues escoles per emplaçar la biblioteca i, a la vegada, engrandir l’Ajuntament. L’any 1995 vam fer obres al nou
espai, a finals d’any ja hi vam portar tots
els llibres i per Sant Jordi de 1996 es va
inaugurar.
8 Què va significar aquest canvi?
L’accés va ser més fàcil. Abans, per
accedir a la biblioteca s’havien de pujar
unes escales molt dretes. La gent gran
gairebé no venia; jo anava a casa seva
i els duia el llibre que desitjaven. Era
com una biblioteca a domicili. L’entorn
també va canviar molt; aquí al costat hi
havia l’escola de música. Les activitats
culturals s’aglutinaven. Els nens que
anaven a música, abans no es feia l’hora, venien a la biblioteca. La biblioteca
va ser més gran, vam tenir més llibres i,
a més, es va incrementar el nombre de
lectors i usuaris.

“A banda de bibliotecària
feia d’oficina de turisme, de
punt d’informació i de guia”
8 A banda de les tasques que desenvolupa tota biblioteca, va iniciar un
recull de premsa que fes referència a
Altafulla...
Nosaltres cada dia teníem el Diari de
Tarragona. Vaig adonar-me que cada
setmana hi havia unes tres o quatre
notícies referents a Altafulla en aques-

ta publicació. Llavors, l’any 1990, vaig
proposar de fer un recull de premsa que
podria ser interessant per construir una
petita història local. De seguida em van
donar el vist i plau i vaig anar a la Biblioteca Pública de Tarragona per tal d’informar-me de com ho havia de fer. En
aquest recull, que arriba fins l’any 2006,
hi ha de tot: 15 anys d’història de la vila
recollits en notícies, resultats de partits
de futbol, defuncions, programes de
festes, fotografies… Era molta feina i,
segurament, amb tot el que ara significa la biblioteca, és impossible de fer.
8 Quins records guarda d’aquesta
època?
Tinc molt bon record dels estius,
quan venia gent de Sant Sebastià, Segòvia, Cadis… Els estiuejants venien a la
biblioteca moltes tardes. Jo els preguntava per què no anaven a la platja i ells
em responien que ja s’hi banyaven al
matí, i que la tarda era més tranquil·la a
la biblioteca. Molts d’aquests tornaven
l’estiu següent! A banda de bibliotecària feia d’oficina de turisme, de punt
d’informació i de guia! [riu] Recordo un
dia que vaig explicar-li els hotels que hi
havia al nostre municipi a una senyora
de Bilbao que volia allotjar-se a Altafulla. Tota aquesta gent em felicitava per
Nadal; amb alguns fins i tot encara ens
enviem cartes.
8 Quina valoració fa després de treballar 20 anys al servei d’Altafulla?
Ho valoro molt positivament. La
biblioteca ha seguit el procés del poble.
La lectura és preciosa i poder atendre
a la gent per oferir-la encara més. Els
nens i les nenes, que ara ja són grans,
sempre em saluden i em recorden els
bons moments que vam passar junts.
Estic molt satisfeta perquè veig que la
biblioteca, ara amb l’Helena Cobos al
capdavant, segueix la seva tasca i té
molt de futur.
Eduard Virgili
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Altafulla Ràdio i Maria Porter, en els Premis Turístics del Baix Gaià
Roda de Barà va acollir el passat 24 d’octubre la II Nit dels Premis Turístics
del Baix Gaià. Uns guardons derivats de l’agrupació de les onze poblacions
que conformen el territori —Altafulla, Torredembarra, Creixell, La Riera
de Gaià, La Nou de Gaià, Salomó, Vespella de Gaià, El Catllar, La Pobla
de Montornès, Renau i Roda de Barà—, que reconeixen entitats, empreses, personalitats, o professionals del sector turístic per la seva trajectòria
i bona gestió empresarial. Altafulla va ser guardonat per doble partida.
D’una banda, l’emissora municipal Altafulla Ràdio va rebre el reconeixement de Millor Mitjà de Comunicació, per la seva difusió i promoció
turística del Baix Gaià. Va recollir el premi el director de l’emissora, Albert
Jansà. I de l’altra, la veïna Maria Porter i Moix, amb el reconeixement a
la Persona dedicada a l’estudi del Baix Gaià. Altafulla Ràdio va començar
les seves emissions al desembre de 2001, convertint-se així en la primera
emissora municipal del Baix Gaia. Per la seva banda, Maria Porter i Moix,
filla adoptiva d’Altafulla, ha realitzat diversos articles a la revista Estudis
Altafullencs, editada pel Centre d’Estudis d’Altafulla, i ha presentat articles que han estat publicats al Centre d’Estudis del Gaià a Vila-rodona.
Entre els seus treballs podem trobar el llibre “Altafulla”.•

Maria Porter i Albert Jansà recollint els premis.
/ Foto: Susana Benítez

ATECA homenatja la “Maria del Cafè”, de Cal Seguidill
L’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla (ATECA) va
retre homenatge el passat 29 d’octubre a la família Pijuan Segú, en el que
va esdevenir l’11è Sopar d’Hivern de l’entitat. Enguany, la gran homenatjada va ser Maria Segú Veciana, de la Pobla de Montornès, qui, des que
es va casar als vint anys amb Josep Maria Pijuan Bargalló fins que es va
jubilar, va regentar el cafè Pijuan, més conegut per tots com Cal Seguidill.
El primer cafè de la vila, que va obrir les seves portes l’any 1890, de la mà
de Joan Pijuan Arall i Maria Salvat, fins que una mica abans de la Guerra Civil, va passar a mans del seu fill i exalcalde d’Altafulla, Joan Pijuan
Salvat i de la seva dona, Maria Bargalló. D’aquest matrimoni van néixer
tres germans, Joan, Jordi, i Josep Maria Pijuan Bargalló. Va ser aquest
últim qui va continuar amb el negoci familiar, compaginant la feina amb
la d’encarregat de la fàbrica de la roca de Gaià. Es va casar amb Maria
Segú Veciana, qui a partir de llavors va ser coneguda per tothom com la
La família Pijuan Segú amb representants d’ATECA i
Maria del cafè. Amb el pas del temps, el que va néixer com un negoci
l’Ajuntament. / Foto: Carla Gómez
familiar, es va convertir en un punt de trobada de veïns i veïnes, i en l’eix
vertebrador de la societat altafullenca. El cafè estanc disposava d’una sala al pis de dalt on es realitzaven diferents activitats, com
ara cinema, reunions, o ball amb gramola, on es van conèixer, i després es van casar, moltes parelles del Tarragonès. També es
feia servir de vestuari dels equips de futbol d’Altafulla; i cada diumenge després de missa eren pocs els que es perdien les sípies
blanca i vermella, i els calamars a la romana de Cal Siguidill. El 1980, el negoci es va separar, i els fills, l’Anna Maria Pijuan Segú
i el Pepe Pijuan Segú, van ser qui el van regentar. L’Anna Maria va agafar el bar, i el Pepe va fer-se càrrec de l’estanc. La sala de
dalt va continuar acollint diferents activitats, i funcionant com la seu de la penya Barcelonista i del Tennis Taula. A dia d’avui,
l’estanc s’ha traslladat al carrer Sant Antoni Abad; i el bar ha deixat de funcionar.
L’acte va ser presentat pel president d’ATECA, Lluís Canyelles; i va comptar amb la presència dels regidors de l’Ajuntament
d’Altafulla, Francesc Farré i Montse Castellarnau; del director de la CEPTA, Xavier Borrell; del president de la Comissió de
Comerç Interior de la Cambra de Tarragona, Rafa Olivier; i del Secretari Institucional de Comerç de PIMEC, Enric Calvo; a banda
dels socis, comerciants, i amics i familiars de la Maria.•

Breus
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Més de 3.600 menús en les Jornades Gastronòmiques

Campanya de desratització i desinsectació

Segons dades facilitades per l’Àrea de Turisme d’Altafulla,
les II Jornades Gastronòmiques d’ “Altafulla, al teu gust”
han tingut un èxit excel·lent respecte edicions passades.
La desena de restaurants participants han servit poc més
de 3.600 menús en els 45 dies que s’ha allargat la mostra
gastronòmica. Segons aquestes xifres, els ingressos han
ascendit als més de 100.000 €. Aquestes dades garanteixen
així la continuïtat d’aquestes jornades que han servit per
donar a conèixer més encara la gastronomia altafullenca i
promocionar en tots els àmbits la vila d’Altafulla.

L’Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla ha posat en marxa
aquest mes d’octubre una campanya de desratització i
desinsectació que s’ha dut a terme en diferents zones del
poble principalment a l’Avinguda Marquès de Tamarit per
tal d’eliminar i prevenir possibles plagues d’insectes i rates.
L’actuació de desratització s’ha realitzat en diferents punts
i a l’interior de les clavegueres. La campanya ha resultat
positiva perquè ha disminuït considerablement la població
d’aquestes espècies animals.

Educació
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L’Institut d’Altafulla és l’únic del Baix Gaià adherit al projecte eduCAT 2.0
L’Institut d’Altafulla s’ha adherit al nou programa eduCAT 2.0,
impulsat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, esdevenint l’únic centre del Baix Gaià que disposa
d’aquest projecte. Els més propers que també s’hi han adherit
són centres educatius de la ciutat de Tarragona. El centre ja
va participar el curs passat en el programa 1x1, i ha quedat
integrat ara en el nou pla. La directora de l’Institut d’Altafulla,
Imma Reguant, ha explicat que els alumnes de 1r a 3r d’ESO
ja disposen d’un miniordinador portàtil per cadascú, i que els
de 4t, de moment, disposen de l’aula d’informàtica del centre.
Tot i que ha reconegut que ha estat “un canvi de model que
ha costat”, s’ha mostrat satisfeta pels resultats assolits. El nou
pla subvenciona els alumnes amb 150 € per la compra dels
aparells, i els centres, amb 35 € per alumne, per a continguts i
entorns virtuals d’aprenentatge (EVA). En el cas altafullenc, les
famílies han passat de finançar els llibres de text tradicionals, a
fer-se càrrec de la meitat del cost de l’ordinador dels seus fills
–valorats en uns 300 €. La resta ha estat finançada per la Generalitat. Pel que fa als llibres digitals, el govern català també
n’ha cofinançat la llicència. Tot i que el procés d’adaptació al
nou model està sent lent, els alumnes es mostren “més motivats, més còmodes, i més contents”, segons Imma Reguant.
Això sí, sempre, sota la supervisió del professor.
Recepció als estudiants anglesos
L’Ajuntament d’Altafulla, encapçalat per l’alcalde Fèlix Alonso, i acompanyat per la regidora d’Educació, Eva Martínez, i el
regidor de Joventut, Jordi Molinera, entre d’altres representants municipals, van oferir el passat 19 d’octubre una recepció institucional al consistori pels estudiants anglesos d’Educació Secundària, del centre educatiu Hornsea School and

Recepció a l’Ajuntament als estudiants anglesos.
Foto: Carla Gómez

Language College, del municipi de Hornsea (Yorkshire), que
durant una setmana van compartir aules amb els alumnes de
l’Institut d’Altafulla. Aquesta visita neix arran del segon any
del projecte europeu Comènius en el qual hi participa el centre educatiu d’Altafulla, i que porta per títol “Comparing our
Cultures”. El projecte consisteix principalment en reforçar la
dimensió europea dels estudiants a través de la promoció de
la mobilitat i la cooperació entre centres educatius europeus,
la conscienciació sobre la diversitat de cultures i llengües que
hi ha a Europa, el foment del desenvolupament personal dels
alumnes i l’intercanvi d’experiències. Hi ha participat un total
de 56 alumnes de primer, segon, tercer i quart d’ESO -28 de
cada centre-, i són les mateixes famílies dels alumnes de cada
país que acullen els estudiants a casa seva. El març passat van
ser els alumnes altafullencs que van passar una setmana amb
els seus homòlegs anglesos.•

Projecte “Antoni Gaudí”
Durant el curs escolar 2009-2010, a l’escola bressol “Hort de Pau”, vam treballar el projecte “Antoni Gaudí” amb tots els nens i les nenes del nostre centre. Va ser una experiència molt motivadora,
amb l’objectiu d’introduir els infants, d’una manera lúdica i divertida, al món del grafisme, a l’observació directa (tant a partir de fotografies de les seves obres, com de la sortida organitzada per
l’AMPA al Centre Gaudí de Reus) per desenvolupar els detalls, formes i volums de les seves obres.
Pensem que és una manera d’introduir els infants a conèixer i estimar el món de l’art que ens
envolta. Aquest projecte l’hem presentat al Comitè Científic del II Simposi d’Innovació Educativa
que se celebrarà a Barcelona els dies 25 i 26 de novembre de 2011, i la nostra sorpresa ha estat
que ens l’han acceptat i ens han convidat a presentar-lo en la Mostra d’Evidències d’Innovació
Metodològica. Tot l’equip educatiu d’Hort de Pau, volem compartir la nostra alegria i satisfacció
amb tots vosaltres i sobretot amb les famílies que el van viure i hi van participar.•
Equip Educatiu
Llar d’infants Hort de Pau

Breus
El PIJ d’Altafulla, al Halloween de Port Aventura
Els Punts d’Informació Juvenil (PIJ) de la Zona TRAC –Torredembarra, Roda de Barà, Altafulla, i Creixell– han programat
un any més, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Tarragonès, una nova sortida a Port Aventura amb motiu de la
festa de Halloween. Enguany, la sortida tindrà lloc el proper
dissabte 12 de novembre, i inclourà l’entrada al parc temàtic i
el transport, a un preu de 36 euros per persona. Les persones
interessades en assistir-hi poden posar-se en contacte amb
qualsevol dels quatre PIJ’s. Les places són limitades.

L’escola El Roquissar destina la recaptació de la castanyada al “Letxu”
El col·legi El Roquissar ha destinat la recaptació de la venda
de castanyes, celebrada el passat 28 d’octubre, per la campanya “Mou-te pel Letxu”. La festa es va organitzar en el marc
de la Castanyada que celebra cada any el centre. La plataforma ja ha recaptat més de 14.500 € en només tres mesos.
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Tres joves altafullencs d’entre els millors 23 d’Espanya en dards
L’equip de dards Àncora d’Altafulla, després de classificar-se en el campionat
provincial d’aquest any, va participar en el 21è Campionat Nacional de Dards
Electrònics d’Espanya celebrat a Benidorm els passats dies 29 i 30 d’octubre.
Els millors 350 equips de l’Estat espanyol es van aplegar en aquest torneig i
els joves altafullencs que s’hi van desplaçar van aconseguir classificar-se en la
23ena posició. L’equip està format per Jordi Cuscó, Ramon Pedrol, George Gilbert i Ivan Carmona.•
Jordi Cuscó

D’esquerra a dreta: Ivan Carmona, Ramon Pedrol, George Gilbert i Jordi Cuscó

Força massiva a Tarragona
Ara és l’hora de demostrar, un cop més, que som efectivament
un gran club, participant de forma multitudinària a la Mitja
Marató de Tarragona. Hem estat diversos anys a punt de ser
l’entitat amb més inscrits, ens hi ha anat de ben poc. Ara tenim
una nova oportunitat d’estar a dalt de tot, i que es vegi una
autèntica massa de corredores i corredors amb la nostra samarreta d’Altafulla. Ho podem aconseguir ! La nostra qualitat la
fan palesa també els dos nous èxits aconseguits: Tito Griñant
ha estat medalla de plata veterà als Campionats d’Espanya,
i Luis López Marín ha aconseguit la victòria en la Triatló del
Mediterrani com a veterà, i quart absolut. Tenim, a més, nous
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reptes: Falta ben poc per a la Marató Costa Daurada, on hi participaran un bon grapat de companys. Els hi desitgem una molt
bona cursa. Us esperem per a entrenar amb nosaltres. Ja sabeu
que sereu rebuts tots amb els braços oberts. En efecte, cada
dia som més atletes, i cadascú de vosaltres aporta valors únics
al grup, i viceversa! Podeu veure els horaris d’entrenament al
web www.atletesaltafulla.com. Per cert, si us voleu fer socis del
club, ara és el moment, comencem la campanya d’enguany.•
David Velasco
Atletes d’Altafulla

Acció social
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Servei de menjar a domicili per a les persones amb mobilitat reduïda
La regidoria d’Acció Social, que encapçala l’edil Eva Martínez,
ha posat en marxa el servei de menjar a domicili “en previsió de les necessitats que es poden donar a Altafulla” amb
la voluntat d’atendre socialment a aquelles persones grans,
majors de 65 anys, que per motius de malaltia i mobilitat
reduïda, no es poden valdre per sí mateixes per poder preparar-se el menjar. Aquest servei d’àpats serà subministrat
des de la cuina del menjador de la llar d’infants Hort de Pau
—inaugurada recentment—, segons el conveni subscrit entre
l’Ajuntament d’Altafulla i l’empresa Res-Tàrraco, responsable
de la cuina de l’escola bressol. Els àpats seran envasats en
tapers individuals. Per aquest motiu, el Ple d’Ordenances i
Taxes va aprovar una taxa reguladora per aquest fi. Tot i
que l’ordenança engloba les persones majors de 65 anys,
també s’inclouen aquelles que tingui una edat inferior però
que mantinguin certa mobilitat reduïda sota acreditació
mèdica. Les persones interessades en sol·licitar aquest servei
ho podran fer a través de prèvia instància als Serveis Socials
de l’Ajuntament. Aquest servei serà subministrat de dilluns
a divendres, prèvia reserva, i a tal efecte, serà transportat al
domicili del beneficiari. Es podrà proveir fins a un màxim de
quatre àpats. La taxa del servei de menjar a domicili s’ha fixat

en 4,89 €. Les persones més grans de 75 anys inscrites en el
programa “Bon dia” gaudiran d’una bonificació del 25%, per
tant, la quota quedarà en 3,67 €. Les reserves es faran com a
mínim amb 24 hores d’antelació. De forma excepcional, podrà
ser en terminis inferiors sempre que es pugui acreditar.
Balls socials
L’Àrea d’Acció Social i Ciutadania posarà en marxa aquest
novembre una nova iniciativa dirigida a la gent gran. Després dels programes Bon Dia, el servei de menjar a domicili
i “Felicita la gent gran”, la regidoria encapçalarà un curs de
ball social per a la tercera edat. L’activitat està oberta a totes
aquelles persones del municipi majors de 65 anys que vulguin
gaudir d’una estona divertida i trencar amb la rutina diària,
a més d’exercitar el cos d’una forma saludable. Les classes
s’iniciaran el proper 9 de novembre en dos grups diferenciats.
El primer, els divendres de dos quarts de dotze del matí a dos
quarts d’una del migdia a l’Esplai de Jubilats; i el segon, els
dimecres de dos quarts de cinc a dos quarts de sis de la tarda
a La Violeta. Les persones interessades en participar-hi poden
inscriure’s a l’Ajuntament, trucant al 977 65 00 08.•

Mou-te pel Letxu” ja supera els 14.400 €
Un total de 14.465,91 € és la xifra que ha assolit, en només tres mesos, la campanya solidària “Mou-te pel Letxu”. La plataforma té l’objectiu de millorar la qualitat de vida del veí Juan Carlos Gutiérrez a través d’una cadira bipedestadora que li permeti
incorporar-se verticalment de forma mecànica i a diari, donat que pateix mobilitat reduïda. Ara per ara, s’està treballant per
obtenir la configuració de la cadira més adequada per a la millora del “Letxu”. La campanya també ha servit per conscienciar
a la població de la problemàtica que envolta aquest tipus de lesions cerebrals. L’Ajuntament ja disposa d’un desfibril·lador
per evitar aquestes seqüeles i preveu l’adquisició de nous aparells. La darrera activitat solidària la va protagonitzar el Cineclub
Altafulla Link que va recaptar un total de 310 € en la projecció de la pel·lícula “Esto es ritmo” a la plaça del Pou (a la foto).•

Curs sobre Eines per a l’Anàlisi i la Gestió de Conflictes
La Policia Local i personal de diferents àrees de l’Ajuntament d’Altafulla van començar el passat 20 d’octubre un
Curs sobre Eines per a l’Anàlisi i la Gestió de Conflictes, que
s’allargarà fins el 18 de novembre. La formació, impulsada
pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la
Generalitat amb la col·laboració de l’Ajuntament, desenvolupa de manera introductòria els elements bàsics que envolten
la mediació i la resolució de conflictes, i mostra com es duen
a terme i quines són les seves particularitats. El curs es desenvolupa en diferents sessions presencials i en línia. El curs
està impartit pels formadors Ana Maria Nogueras i Robert
Gimeno, del Programa de prevenció i mediació comunitària
de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de
Justícia Juvenil.•

Breus
El 13 de novembre, II Open de Dòmino d’Altafulla
E Club Dòmino Altafulla-La Torreta organitzarà el proper 13 de novembre el II Open de Dòmino d’Altafulla. El campionat
es disputarà a 300 punts o a un temps de 50 minuts, pel sistema suís de competició, i segons les normes de l’Associació de
Dòmino de Tarragona. El certamen, que tindrà lloc a La Violeta, s’iniciarà a dos quarts de deu del matí i finalitzarà amb l’entrega de trofeus i un petit refrigeri al voltant de dos quarts de tres de la tarda. El preu d’inscripció és de 20 € per persona,
i inclourà esmorzar i beguda. Per a més informació i inscripcions, poden posar-se en contacte a través dels telèfons 609 39
01 59, 626 24 69 52, o bé, 616 83 32 65.
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L’actor Carles Francino fitxa pel Centre d’Esports Altafulla
El Centre d’Esports Altafulla ha incorporat l’actor i futbolista amateur Carles Francino. Francino juga com a davanter i ja havia militat en el conjunt
altafullenc en anteriors temporades. Segueix així les passes del seu pare, el
periodista Carles Francino, director del programa Hoy por hoy, de la Cadena
SER, que també havia jugat al CE Altafulla. Com a actor, el seu darrer treball
ha estat el del paper com a protagonista del personatge Bosco, l’inspector
de policia de la sèrie Punta Escarlata, que es va enregistrar en gran part a
Altafulla el 2009, i fa pocs mesos es va emetre per televisió. També ha fet el
paper de Pau a la telenovela Ventdelplà aTV3 i el paper de Rai a la sèrie Hospital Central de Telecinco, entre d’altres papers. Carles Francino va debutar
amb el passat 16 d’octubre davant els Pallaresos, partit que va acabar amb
victòria per 1 a 0 a favor dels locals.•

Pujada a l’Ermita i Diada de la Penya
Un total de 228 socis i sòcies han format part en alguna de
les vint-i-set edicions de la Pujada a Sant Antoni, que organitza any rere any la Penya Ciclista d’Altafulla, coincidint
amb la celebració de la seva diada anual. Des de la seva
posada en marxa el 1985, els socis Rafael Moreno i Antoni
Ramírez no hi han fallat mai, la sòcia amb més participacions és Núria Vidal, amb disset, i el soci més veterà en pujar
va ser l’Alexander Marten, que ho va fer l’any 1992 quan
tenia 82 anys. Tot i no registrar nous rècords, l’edició d’enguany, que es va celebrar el passat 16 d’octubre des de la
plaça del Pou, va tenir un caràcter especial, ja que, es va
celebrar la decisió del Comitè Internacional d’escollir Tarragona com a seu dels Jocs del Mediterrani del 2017. El guanyador d’aquesta 27ena edició va ser Julio Solanes, amb una marca
d’1’32’’05; seguit d’Eduard Suñé, amb 1’38’’55; Daniel Vidal, amb 1’39’’10; Xavier Garcia, amb 1’39’’75; i d’Emilio Martínez,
amb 1’41’’10. En acabar la competició, participants i vilatans van gaudit d’una jornada de portes obertes al local de la Penya,
on van recuperar forces amb coca amb xocolata. La diada va culminar amb un sopar de germanor al restaurant Yola, on va
tenir lloc la tradicional entrega de trofeus, reconeixements, i distincions de la temporada.•

Els benjamins del CFS Altafulla guanyen el I Trofeu d’Alforja
L’equip benjamí del Club Futbol Sala Altafulla, que entrena Pedro Navarro, va
guanyar la primera edició del Trofeu d’Alforja que es va celebrar el passat 23
d’octubre. I és que els petits de l’entitat altafullenca van deixar el llistó ben
alt, després de desenvolupar un bon joc d’equip, compenetrat i brillant, i que
va aconseguir deixar la porteria a zero i marcar 31 gols. Per la seva banda, la
jugadora de l’equip femení, Leiza Aguirre, ha estat convocada pel seleccionador català sub-17 per participar en l’entrenament que es va dur a terme el
passat 23 d’octubre a Gèlida. •

Els benjamins van golejar de forma contundent a Alforja. / Foto: CFS Altafulla

Breus
El CM Altafulla distingit en els Premis Auriga FVSCVS 2011
El Club Marítim d’Altafulla ha rebut una distinció del Consell Esportiu del Tarragonès, dins dels IV Premis Auriga FVSCVS
2011. La condecoració, a proposta de l’Ajuntament d’Altafulla, li ha estat atorgada en reconeixement a la seva trajectòria i
dedicació al foment esportiu, així com les activitats que duu a terme al llarg de l’any. A banda de les regates, trofeus, competicions, i actes socials que organitza i en què participa, el club ofereix diferents activitats, entre les quals en destaquen
l’Escola de Vela –que funciona durant tot l’any dins de l’Escola Catalana de Vela-, activitats d’estiu, i diferents esports de
pista com ara el tennis, el pàdel, el frontó, el futbol sala, o el vòlei platja. El Club Marítim d’Altafulla va obrir les seves portes
el 18 de juny de 1977, sota la direcció de Jorge Robert Quinto. Actualment, l’equipament és presidit per Joan Sanfeliu.
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Altafulla amb els Jocs del Mediterrani
Francesc Farré # Alternativa Altafulla
Des d’Altafulla celebrem que l’any 2017
Tarragona i la seva àrea d’influència siguem
la seu dels Jocs del Mediterrani. És una
gran oportunitat de promoció de tot tipus,
demostrar la nostra capacitat organitzativa i
esportiva a nivell internacional i de generar
il·lusió. Des d’Alternativa hem apostat des
del primer moment per aquests jocs i des
del govern a l’any 2007 ens vam implicar
totalment demanant que Altafulla fos subseu dels Jocs. Al ple extraordinari del 18 de
desembre de 2007, essent jo alcalde, es va
aprovar una moció de suport a la candidatura i demanant ser subseu. Aquesta petició va
ser ratificada en la única visita institucional
a Altafulla de l’alcalde de Tarragona, Josep

Fèlix Ballesteros, al gener de 2008. Comptàvem poder utilitzar especialment el poliesportiu, però també els camins del terme, el
litoral i la possibilitat de millorar altres instal·
lacions a 9 anys vista com el camp de futbol
o una nova piscina. La moció de censura a
l’abril de 2008 i el poc interès dels governs
Gené i Pérez han deixat Altafulla fora de
les subseus dels Jocs del 2017. El govern
municipal no va voler pagar els 11 mil euros
que hagués suposat estar en l’organització
esportiva dels jocs. Al novembre de 2009
vaig preguntar al govern Gené quines passes
s’havien fet per estar a la candidatura i la
resposta va ser que s’ignorava com estava i
no es va fer res. Ara, amb l’elecció final de la

candidatura de Tarragona, tothom s’apunta
al cavall guanyador. Potser és massa tard.
Des d’Alternativa lamentem aquesta poca
visió de l’anterior govern però creiem que
no tot està perdut. Tenim capacitat organitzativa, ho vam demostrar amb la triatló,
tenim pistes i espai, i el més important gent
i il·lusió. Ens hem tornat a posar en contacte
amb Tarragona per recordar el nostre suport
de fa 4 anys i per oferir-nos per realitzar
alguna prova o com seu de suport en entrenaments, estades o en els jocs paral·lels que
es realitzaran tant a nivell esportiu com
cultural i turístic. Altafulla s’ho mereix i no
podem renunciar a gaudir i viure els Jocs del
Mediterrani de 2017. •••

Visca Sant Martí, el bon govern i el vot estelada!
Jordi Molinera # Solidaritat Catalana
Un cop estigueu llegint aquestes línies de
ben segur que ja estarem immersos en plena
Festa Major de Sant Martí. Una Festa Major
amb més de 60 actes, organitzats i portats
a terme per moltes entitats del poble, així
com per molts altafullencs i altafullenques
que ens han fet arribar les seves idees a les
Comissions Participatives de Festa Major.
Com a regidor de Cultura i Festes, espero
que tots i totes gaudirem d’aquests dies de
festa, baixant al carrer a participar i que
sobretot, tothom se la faci seva!
Des del Ple de l’Ajuntament l’equip de
Govern vam presentar les taxes municipals
pel 2012, on cal destacar la rebaixa del coeficient de l’IBI al 0,78%, complint així amb les

per la Independència

promeses electorals que des de Solidaritat
vam fer durant la campanya electoral. Des
de la regidoria d’Acció Social, la companya
Eva Martínez ha posat en marxa el servei
de menjar a domicili per la gent gran i amb
mobilitat reduïda, que per menys de 4 €
rebran a casa un màxim de 4 àpats. A Urbanisme continuem treballant per la reactivació del Centre Comercial Les Bruixes, en breu
esperem poder donar-vos més noticies. Des
de l’equip de Govern també hem optat per
reconvertir 12 pisos de compravenda (ara
buits) de la 2º Fase de la promoció d’Hort de
Pau, en habitatges de lloguer amb opció a
compra: cal posar les coses més fàcils.
A més, el proper 20 de novembre toca

anar a votar un cop més, aquesta vegada a
les eleccions al Congrés i al Senat de l’Estat
espanyol. Des de Solidaritat Catalana per la
Independència, després de que fos impossible una coalició entre els diversos partits que
aposten per un Estat propi per Catalunya,
recomanem la llibertat d’opció de vot d’entre les diferents opcions possibles: abstenció,
vot en blanc, vot a una candidatura o el vot
nul en forma d’estelada. Aquesta darrera
opció serà la que jo, com a regidor independentista, votaré: enfront unes institucions
espanyoles cada cop més bel·ligerants contra
Catalunya els catalans, cal mostrar un rebuig
contundent, cal votar estelada! •••

No podemos ni decir amén
Josep Maria Pérez Roiger # Ideal
No podemos ni decir amén con permiso de
nuestro señor, y si no... Hemos ganado y
mandamos. ¿Pasa algo? La verdad, no me
esperaba tanta desfachatez, resulta que
después de tres años de aguantar carros y
carretas por parte de los verde / comunistas y
de la recientemente conversa- independentista, ahora, y solo ahora es necesario que
cada tasa cubra el coste total de su objetivo.
Antes, recuérdenlo ustedes, se llenaban los
plenos cuando se debatían las ordenanzas,
no solo para pedir que no subiesen, no. Ya

que estas estaban congeladas, si no que para
pedir que se rebajasen —basuras, Escuela de
Música, llars d’nfants, etc. Ahora, el pleno
del sábado por la mañana, diez personas y
aplaudiendo las subidas. Hay que recordar
que han subido todas, sin excepción el denominador común es el IPC pero algunas rozan
el expolio. Recordemos que para los que les
gusta comparar, nuestro municipio vecino,
Torredembarra, donde nos hemos mirado
tanto en su espejo, ha optado por rebajarlo
todo o congelarlo. Pero claro, antes sí que

era válida la comparación, cuando estaban
en la oposición, ahora eso no vale. IBI, este
impuesto, fue el adalid, el ariete que utilizaron sin pudor durante su época de oposición. Ahora sí, cuando estaba perfectamente
orquestado para rebajar el tipo al 0,70%, y
ellos lo sabían porque se les informó en la
comisión de Hacienda para las ordenanzas el
año pasado, y con el compromiso por parte
de nuestro grupo de no hacer campaña electoral de ello, solo lo rebajan al 0,78%. Vostès
mateixos. •••

Solicite en el Ayuntamiento su “Tarifa plana de tasas”
Grup Municipal
… Y ellos a lo suyo… ¿Favorecer al pequeño empresario?; ¿Promover y estimular la
creación de puestos de trabajo?; ¿Permitir al
ciudadano la “auto-gestión” de sus recursos?
Noooooo… Eso es de “fachas”, de “capitalistas”, de “burgueses”… Ellos a lo suyo, al
modelo de “éxito demostrado”, al comunismo, es decir, yo me quedo con todo y te
doy lo que yo decido que te corresponde…
Y así, AA-IU, con el necesario apoyo de sus
socios secesionistas, SI, y el no tan necesario,
de momento, del regidor del partido más
camaleónico del espectro, CiU, deciden, subir
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del

Partit Popular d’Altafulla

impuestos y tasas municipales, de un 2% a un
100%, según los casos, en contra del criterio
de Ideal y del Partido Popular, que exigen
congelación de tasas e impuestos y una bajada aún mayor del coeficiente del IBI (0,75%).
Justificación: “Qué pague más quien más
tiene…” Y la pregunta es: ¿Quién tiene más y
debe pagar más? ¿El que trabaja más y el que
más ahorra, o el que, por poner un ejemplo,
compra un “terrenito” por 180.000 €, declara
que le ha costado 60.000 € y luego justifica
la propiedad del 50% del mismo? En octubre
del 2008, un miembro del actual gobierno

decía: “En una situació de crisi, aquesta no
l’ha de pagar la ciutadania i s’hauria de mirar
de congelar les taxes que tinguin un caràcter
social.”…Una de dos, o ya no estamos en
crisis, o ya no nos consideran ciudadanos. En
cualquier caso, tranquilidad… Acójanse ustedes al programa electoral de SI, punto 38 y
vayan al Ayuntamiento a solicitar su Tarifa
Plana de Tasas, en cómodos pagos trimestrales y/o mensuales. PD: Genial el “Pasatge
Diabòlic” dels Diables d’Altafulla, un 30 de
nota: 10 en trabajo, 10 en organización y 10
a los actores. •••

Fòrum
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Inventari d’oportunisme d’AA/ABG
Aquest serà l’escrit més dur que escriuré. M’agrada tornar bé per mal i veure
l’ampolla mig plena; se’n diu compassió i
esperança. Per mantenir la credibilitat de
la Política – l’Ètica i el Govern de la ciutat –
la coherència o el reconeixement d’errors
resultem imprescindibles. Noti’s que Política és antònim de política, com la generositat i la il·lusió en són de la mesquinesa
i l’alarmisme (que a Altafulla han restats
demostrats en els qui s’han mobilitzat i
guanyat les eleccions contra el Cadastre
–congelat 6 anys! I l’IBI (el que calia amb
tant poca densitat i com a cost de tranquil·
litat sense construcció, a part de contrafort
d’equilibris pressupostaris mínims). Anem
a les acusacions dures, anunciades, que
poden resumir-se en quatre: 1ª) Un cap de

llista, i més un alcalde no pot estar censat
a una altra vila, ja que així no l’afecten
els principals impostos directes, sobre els
quals a més pren les decisions. Com es
pot omplir amb infinitat de “caretos” la
campanya d’una vila on no hi vius i on no
pagues impostos directes. Però és molt
votat: pels que només estan censats —que
no implicats– i volen pagar el mínim d’impostos... 2ª) La principal plataforma cultural d’AA és el Cineclub Link (presidit pel
germà també regidor, aquest sí ben censat
i contribuent). Aprofiten les mateixes sales
contra les quals van organitzar la cassolada el dia de la seva inauguració. La seva
principal plataforma social han estat els
pisos d’oferta pública que controlaven a la
Generalitat; pisos mercès a la urbanització

privada aprovada legalment, mai amb el
seu consentiment i reconeixement! “Ellos
vuelven” són les grues sense les quals no
tindríem habitatge públic rècord! 3ª) Els
seus esquers electorals estrella: la neteja
i l’IBI al 0,78. La neteja l’han heretada
de les illes de contenidors instal·lades pel
Govern AUPA+PSC, amb Lluís Lorenzo com
a regidor. La sostenibilitat econòmica del
servei mercès al 40% que van augmentar
el 2009. Només l’herència d’hisenda rebuda, aplicant els trams del nou Cadastre i el
0,9 d’IBI el 2008-10 i el 0,83 aquest 2011
ha permès aquest 0,78 actual, que estava
plenament garantit i... sense haver de
pujar taxes...•
Fonxo Blanch Canyelles

Altafulla: un poble on viure
Qui perd els orígens, perd la identitat....
Raimon. Altafulla ens deixava el gust pel
retorn . Tornar a recórrer els seus carrers
empedrats i costeruts de la Vila Closa, pel
traç i el tros de la Mediterrània des de les
Botigues de Mar. Un aforisme asiàtic diu
que les crisis s’han d’interpretar en clau de
noves oportunitats. Així que foragitada
per la pluja de meteorits que s’instal·len
d’acord amb cites cap a la cursa de les
majories absolutistes, ara sí, després al
carrer, ara no. Versió original millorada i
adaptada en clau d’Els Soprano o Gomorra, aquestes maneres acceptades com a
normals no provoquen més que un sentiment d’escapada, d’eixida, de fugida, a la
recerca d’un espai on expressar no fa mal,
on l’esforç col·lectiu recupera l’urgent
fragilitat de saber escoltar, com un bri
d’esperança cap a la democràcia directa. I

penso que no és fàcil, però sí és important,
i molt. De fet, aquest precepte de recuperar la democràcia directa també té a veure
amb la tria d’Altafulla, un fet que no hem
volgut deixar passar, perquè si d’orígens
identitaris es tracta puc assegurar des de
la meua maduresa que la meua iaia estaria
d’allò més contenta sabent que he tornat
a les terres on el Tio Roquet, germà de
l’avi, va ser reconegut com a estorer i com
a manobre, on va eixamplar el seu arbre
genealògic, era a principis dels anys 30, va
voler ser d’on li van reconèixer les seues
capacitats. I on es va poder guanyar el Pa.
Si el meu pare visqués estic convençuda
que estaria content de saber que he tornat
a terres on vaig iniciar els meus estudis un
any que es feia un mundial, vaig deixar
la ciutat el 87 amb el títol sota el braç...
Ha plogut molt i prou... Des del setembre

som a Altafulla on la gent també diu Bon
Dia, com ho deia la meua iaia. I ho diu
encara la meua mare, els meus amics, els
veïns i les veïnes... Venim del Nord, venim
del Sud, els orígens no els podem triar son
atzarosos, però el destí i els pobles i les
ciutats d’on volem pertànyer sí que els /les
podem decidir en determinats moments,
no són temps fàcils però sí, desacomplexats per encetar noves maneres com la
d’escoltar i anar fent, xino, xano, a poc a
poc... Ara que el diàleg es fa imprescindible, altres territoris no molt llunyans
encapçalen rànquings d’especulació i de
no diàleg, no entenen, no escolten, però
han tret bons rèdits i profits on ni s’escolta
ni et pots expressar.•
Júlia Planelles

Forever young (Sempre Joves)
Els protagonistes d’aquesta fotografía sempre es conservaran
joves ja que han nascut al millor
any de la seva vida. Us pregunteu,
quin any és aquest? No ho sabeu!
L’any 1946. El passat 14 d’octubre
es va celebrar un dinar en el seu
honor al restaurant Gran Claustre. No són jubilats i jubilades, són
gent d’empenta i per demostrarho us direm que ja han quedat
per tornar-ho a celebrar el proper
2050 amb la mateixa empenta i
il·lusió que ara. •
Mercè

17

Serveis

Plaça del Pou • núm. 107 • novembre 2011

ALTAFULLA RÀDIO 107.4 FM
Dilluns
00
01

—graella 2010 • 2011—

Dimarts

Dimecres

Dijous

100% Música

Divendres

Dissabte

Diumenge
Warm up (r)

L’espai obert (r)

Propera parada(r)

02

Warm up

100% Música

03

100% Música

04
05
06

100% Música

07

Cap de setmana (r)

08
09

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

08.30
09.00
10.30
11.00

10
11
12

Cinema
Empenta

Baix Gaià
Esports (r)

17

altafullaradio@altafullaradio.com
www.altafullaradio.com

23

* Consultar retransmissions
esportives a la pàgina web.

•
•
•

v

100 % Música

Molt més que
reggae

Segona educació

I com estàs de salut?

Baix Gaià Esports (r)

Cinema (r)

Cat sons

100 % Música

100 % Música

L’internauta (r)

El temps passa (r)

El temps passa

Noms propis

7 Dies

Toc de rock (r)

Barà rock

Música punt cat

Altafullencs

The road of country (r)

Sempre joves
L’informatiu (4a edició)

Baix Gaià Esports

L’informatiu setmanal

The road of country

L’entrevista

Kosmos folk

Cap de setmana

L’entrevista (r)

Boulevard

Jazz FM

L’internauta (r)

Altafullencs diversos

Cat sons (r)

Propera parada

Bad music

Bad music blues

Carta de clàssics

Calidoscopi

L’internauta

100% Música
L’informatiu (5a edició)

100 % Esports (r)

100 % Música

Baix Gaià Esports (r)

La movida madrileña

L’Agenda Comarcal i els Butlletins Locals a cada hora en punt des de les 07:00 fins les 00:00.
Transmissió dels Plens Municipals el darrer dissabte de mes i de les audiències públiques, el primer dissabte de mes quan no hi ha Ple.
(r) Redifusió dels programes.

Transports

Autobusos nocturns Altafulla / Tarragona

ALTAFULLA
TARRAGONA

ALTAFULLA Parada Centre
ALTAFULLA Cent.Comercial
TARRAGONA R. Vella
TARRAGONA Imp. Tarraco

23:29
23:30
23:53
23:55

01:04
01:05
01:28
01:30

02:34
02:35
02:58
03:00

04:34
04:35
04:56
05:00

TARRAGONA
ALTAFULLA

Divendres, dissabtes i vigílies de festius

TARRAGONA Imp. Tarraco
TARRAGONA R. Vella
ALTAFULLA Cent.Comercial
ALTAFULLA Parada Centre

00:15
00:17
00:39
00:40

01:45
01:47
02:09
02:10

03:45
03:47
04:09
04:10

05:05
05:07
05:29
05:30

RENFE
Altf/Tgn
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

Tgn/Altf/
Bcn
5:52
7:00
7:47
8:00
8:56
9:25
10:32
11:25
12:25
13:24
14:28
14:54
16:58
17:29
17:53
18:30
18:57
19:57
21:00
21:34

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

29,9º

dia 7

Temperatura mínima

7,2º

dia 26
dia 27

Pluja màxima

56 litres

Mitjana mensual temp. màx.

25º

Mitjana mensual tem. mín.

12,4º

Total pluja recollida

91 litres

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

18

100 % Música

Baix Gaià Esports

Galàxiallibre

Toc de rock
El patito de goma

19

22

El Futbol
al Baix Gaià

Garden musical

100 % Música

100 % Esports

15

21

Toc de rock (r)

L’espai obert
100 % Música

16

977 65 29 23
977 65 06 93

Barà rock (r)

El ple / para que no me olvides

La cuina de Carbó

14

20

La màgia de les sardanes

L’informatiu (1a edició)
N’hi ha per llogar-hi cadires
L’informatiu (2a edició)
L’espai obert

L’informatiu (3a edició)

13

18

100% Música

Kosmos folk (r)

Els matins d’Altafulla Ràdio

AUTOCARS
Altafulla / Bcn
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 9.00h
Dissabtes i festius: 7:30h
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
7.10
7.30
7.45
8.00
8.20
8.40
9.00
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
7.16
7.36
7.51
8.06
8.26
8.46
9.06
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
21.51

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
7.65
7.55
8.10
8.25
8.45
9.05
9.25
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
7.40
8.25
9.15
10.15
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.10
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
22.25

Altf
7.10
8.00
8.45
9.35
10.35
11.35
12.05
12.35
13.05
13.35
14.05
14.30
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
22.45

Trdb
7.15
8.05
8.50
9.40
10.40
11.40
12.10
12.40
13.10
13.40
14.10
14.35
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
22.50

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

Tgn
9.00
10.30
12.40
14.30
17.00
18.00
18.45
19.45
21.00
21.35

Altf
9.24
10.54
13.04
14.54
17.24
18.24
19.09
20.09
21.24
21.59

Trdb
9.30
11.00
13.10
15.00
17.30
18.30
19.15
20.15
21.30
22.05

Diumenges i festius
Trdb
8.55
10.30
12.00
16.10
17.20
18.45
20.15

Altf
9.01
10.36
12.06
16.16
17.26
18.51
20.21

Tgn
9.22
10.57
12.27
16.37
17.47
19.12
20.42

Tgn
10.00
11.30
13.00
16.50
18.00
19.30
21.00

Altf
10.24
11.54
13.24
17.14
18.24
19.54
21.24

Trdb
10.30
12.00
13.30
17.20
18.30
20.00
21.30
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Telèfons
i adreces
Ajuntament (Plaça del Pou, 1)

977 65 00 08

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

Urgències CAP Torredembarra
Aigües d’Altafulla
(servei 24 hores)

977 64 38 01
977 65 16 76
900 194 998

Plaça del Pou, 1

	Marquès de Tamarit, 16

	Mainada, 2A

Emergències
Farmàcia Susana Domingo

112
977 65 02 07

Farmàcia Anna Arasa

977 65 24 20

	Les Escoles, 3 (poble)
Plaça dels Vents, 5

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 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
Dra. RIQUELME
INF. MÍRIAM VADILLO
INFERMERIA TARDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
Horaris de consultes
INF. ROSER FLEIX: De DL a DV (matins)
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

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
655 48 61 15

JUTGE DE PAU

977 65 20 17

Placeta, 12

Alcalde Pijuan, 4

Escoles, 10

• 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
• Recollida de Mobles i Andròmines
Ajuntament d’Altafulla 977 65 00 08

977 65 00 83

	Era de l’Esteve

Centre d’Estudis d’Altafulla 977 65 09 12
Pavelló poliesportiu

Casal La Violeta
S. Antoni Abat, 11

Plaça la Portalada s/n

CEIP ROQUISSAR	
IES ALTAFULLA
Llar d’Infants F. Blanch

977 65 20 60

S. Antoni Abat, a la Violeta

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

Serveis Municipals

Veterinaris
d’urgències

Escola de Música (migdies)

977 65 15 71

Servei de transport per a la gent gran
ANADA
10,15

TORNADA

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

12,25

Eroski

12,30

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

10,25

Carrer dels Munts

10,35

Mirador dels Munts

12,40

Carrer de la Bassa

10,45

Carrer de Santa Marta

12,50

Carrer de les Esplanes

10,55

Via Augusta/Plaça dels
Vents

12,55

Via Augusta/Plaça dels
Vents

11,00

Carrer de les Esplanes

13,05

Carrer de Santa Marta

11,10

Carrer de la Bassa

13,15

Mirador dels Munts

11,20

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

13,25

Carrer dels Munts

11,25

Eroski

13,35

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al
TeL. 977 65 00 08

Regidoria d’Acció Social i Ciutadania

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

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

NOU HORARI DE MISSES (per obres)
Església de Sant Martí:
Dissabtes: 19.00 h (al Fòrum)

Església de Sta. Maria:
Diumenges: 11:45 h

01/06
07/13
14/20
21/27
28/30

novembre:
novembre:
novembre:
novembre:
novembre:

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

01/04
05/11
12/18
19/25
26/31

desembre:
desembre:
desembre:
desembre:
desembre:

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

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