
Im
pr

ès
 a

m
b

Pa
pe

r r
ec

ic
la

t i
 e

co
lò

gi
c

111
	4		·	EL	PLE	· Incrementen les tarifes d’aigua i clavegueram per garantir l’equilibri financer

	6		·	EDUCACIÓ	· L’Institut d’Altafulla albergarà Batxillerat el curs vinent

	8		·	L’ENTREVISTA	· Assumpta Tomàs i Núria Miró, del Club Bàsquet Altafulla

Plaça 
del	Pou

Butlletí d’Informació Municipal
AjuntAment d’AltAfullA

Març	2012

L’originalitat	centra	el	Carnaval	2012



2

Sumari

 editA:  Àrea Municipal de Mitjans de coMunicació d’altafulla

  Plaça del Pou, 1. 43893 ALTAFULLA · www.altafulla.cat

 direcció:  Àrea Municipal de Mitjans de Comunicació
 col·lAborAdors:  Carla Gómez, Eduard Virgili, Neus Gris, Aixa Aceña, Jean Segovia, 
  Ingrid Van Ginkel, Eva Blanch, Penya Ciclista, Ateneu de Dones, 
  Carles Garcia, Araceli Rilova, David Velasco i Toni Cabanillas.
 fotogrAfiA:  Neus Gris, Juan G. Álvarez i Nou Silva Equips.
 PortAdA:  Truita guanyadora del concurs de truites d’Altafulla, feta per 
  Ingrid Van Ginkel. / Foto: Ingrid Van Ginkel
 coordinAció editoriAl:  Albert Jansà 639 775 436 
  Nou Silva Equips SL 977 248 883 · nousilva@telefonica.net
 imPressió:  Anfigraf SA 
 diPòsit legAl:  T-1721-1999 
 tirAdA:  2.200 exemplars

Ja us podeu anunciar a 
PLAçA	DEL	PoU

Per a més informació i inserció d’anuncis:
638 355 670 · comercial@altafullaradio.com

Àrea de Mitjans de coMunicació
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Escriu a la “Plaça del Pou” 
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On pots trobar la “Plaça del Pou”?
La “Plaça del Pou” es distribueix en més de 30 

establiments d’Altafulla. La podeu trobar a l’Ajun-
tament, Quiosc Llibreria Lluís, als forns A. Martí 
i Nogués, a les gelateries La Perla i Ronda, a la 

Papereria Regal i Paper, entre d’altres.

Vols rebre-la per correu electrònic?
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a 

altafullaradio@altafullaradio.com o també entrant al 
web www.altafullaradio.com

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

Àrea Municipal de Mitjans de Comunicació

L’Instiut d’Altafulla acollirà el curs vinent Batxillerat. Concreta-
ment, les dues modalitats de Ciència i Tecnologia i Humanitats 
i Ciències Socials. Això vol dir que a partir del curs vinent es 
podrà cursar tota l’Educació Secundària a Altafulla, sense que els 
joves del municipi hagin de desplaçar-se a altres poblacions per 
seguir els seus estudis secundaris. És una molt bona notícia que 
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat hagi pensat 
en el nostre municipi. Val a dir que la direcció de l’institut i els 
diferents ajuntaments ja feia mesos que treballaven en aquest 
sentit. Però tot acaba arribant. Perquè també hem de fer memò-
ria. A finals de gener del 2003, coincidint amb la inauguració de 
l’ampliació de l’escola La Portalada, pares i mares de l’AMPA van 
entregar unes 2.500 signatures que reclamaven la construcció 
d’un institut d’Educació Secundària a Altafulla, que esdevingués 
així l’institut del Baix Gaià, ja que aglutinaria alumnes de muni-
cipis de l’entorn d’Altafulla, com passa a Torredembarra. Les 
signatures les va recollir la mateixa consellera d’Ensenyament, 
la llavors Carme Laura Gil, que havia vingut a Altafulla a inau-
gurar les noves aules de la Portalada i que, gràcies a aquestes, 
els alumnes altafullencs abandonaven els barracons i estrenaven 
noves instal·lacions. El temps ho posa tot al seu lloc. Ara, al 2012, 
Altafulla gaudeix d’una gran salut en Educació amb dues escoles 
d’Educació Primària, dues llars d’infants municipals, un institut, 
una Escola d’Adults i una Escola de Música. Perquè l’Educació és 
un pilar fonamental de l’Estat de Dret. Perquè la investigació i el 
coneixement és una inversió de futur segura per afrontar la crisi. 
I qui sap, si en un futur, Altafulla no podria albergar un centre 
descentralitzat d’estudis universitaris. Per què no?

Editorial

Ja tenim 
Batxillerat
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Recull d’imatges del Carnaval 2012 d’Altafulla marcat enguany per la seva originalitat i creativitat que van mostrar les disfresses, carrosses 
i comparses. / Fotos: Albert Jansà / Carla Gómez



4

El	Ple Plaça del Pou • núm. 111 • març 2012

Ple extraordinari 3 de març
L’ORdeNANçA de CiVisMe PReVeu PReseRVAR L’esPAi PúbLiC 
COM A LLOC de CONViVèNCiA

La majoria del Ple Municipal ha permès tirar endavant l’Ordenança de 
Civisme i Convivència Ciutadana d’Altafulla, una proposta molt deba-
tuda al consistori durant els últims mesos. La moció va ser aprovada 
amb els vots a favor d’AA-E i SI. El PP i Ideal hi van votar en contra 
el mateix dia que presentaven una moció on sol·licitaven la retira-
da de la seva tramitació argumentant que per redactar-la s’hagués 
hagut de tenir més en compte la realitat del municipi i l’opinió dels 
ciutadans, per exemple, a través d’una consulta popular. Per la seva 
banda, la regidora de Participació, Montse Castellarnau, ha defensat 
la proposta i ha explicat que va néixer aquesta necessitat de tirar-la 
endavant arran de reiterades actuacions i conductes d’incivisme que 
creaven força malestar a la ciutadania. Segons Castellarnau, es va 
prendre com a mostra els textos d’altres ordenances que ja estaven en 
funcionament en altres poblacions, i es van adaptar a les necessitats 
puntuals del municipi. Es va fer arribar l’esborrany a regidors, entitats 
del poble, al Consell de Participació, i a la resta de vilatans i vilata-
nes a través de l’Audiència Pública del passat 17 de desembre. Un 
cop presentat, el text es va incloure en el passat Ple. Durant aquests 
mesos d’estudi, segons ha apuntat Castellarnau, s’han rebut diferents 
suggeriments d’entitats i particulars, que s’han incorporat en el text 
presentat en el passat Ple. Castellarnau ha insistit que es tracta d’un 
“procés participatiu, i que ho continuarà sent després de la seva 
aprovació”. L’Ordenança Cívica preveu preservar l’espai públic com a 
lloc de convivència, on totes les persones hi puguin desenvolupar en 
llibertat les seves activitats amb ple respecte a la dignitat i als drets 
dels altres. Montse Castellarnau ha insistit un cop més que l’ordenan-
ça estarà exposada al públic durant 30 dies perquè la ciutadania i els 
grups polítics puguin fer les seves al·legacions.

APROVeN uN iNCReMeNt de Les tARiFes d’AiguA i 
CLAVegueRAM PeR gARANtiR L’eQuiLibRi FiNANCeR

El Ple ha aprovat amb els vots de l’equip de govern (AA-SI) i d’Ideal 
l’actualització de tarifes acordada per unanimitat en el Consell d’Admi-
nistració de l’Empresa Municipal. Aplicant l’informe tècnic de la comis-
sió de preus l’increment per tots els conceptes és del 3%, mentre que 
també es produeix un increment de 2,53 € per usuari domèstic i trimes-
tre de la quota fixa de clavegueram. Aquest darrer increment garanteix 
que s’arribi a l’equilibri financer evitant el dèficit que s’hagués produït. 
Especialment s’ha hagut de fer front a l’increment de la despesa finan-
cera del darrer préstec per inversions que passa d’11.000 € a 67.000 
€ i a l’increment de l’11,8% de la despesa de compra d’aigua al CAT 
que es produeix per la manca de la subvenció per primera vegada de 
l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) de la Generalitat. També cal cons-
tar que el CAT (Consorci d’Aigües de Tarragona) obliga a l’Ajuntament 
a pagar una segona concessió de 215.000 m³ que s’havia demanat fa 
anys per l’increment de consum al conjunt del municipi i especialment 
a Brises del Mar i que s’ha de pagar malgrat no s’utilitzi. La inversió 
realitzada per la companyia d’aigües en els darrers tres anys ha estat 
d’un 1.202.000 € que motiven ara la comptabilització de la despesa 
financera del préstec. La inversió s’ha fet en el col·lector, sanejament i 
clavegueram al barri marítim (Jaume I i Senna), les obres de subminis-
trament en el Fortí, Camí del Prat i Baixada de la Cova, l’actualització 
de comptadors i les obres de clavegueram dels carrers Barceloneta, 
Comunidor, Senna, Jaume I i Via Hercúlia. També s’ha fet una inversió 
pel control de fuites i la previsió per l’arribada d’aigua de la xarxa del 
CAT a Brises, el control de rosegadors al clavegueram i l’adequació del 
nou local de l’empresa mixta al carrer Vinyet. Les noves tarifes que pos-
siblement entraran en vigor en el proper rebut, passaran de pagar 0,29, 
0,59 i 1,19 euros metre cúbic en els tres trams de la tarifa domèstica a 
0,30, 0,61 i 1,23 mentre que la taxa de clavegueram de 0,10, 0,25 i 0,41 
a 0,10, 0,26 i 0,42 € metre cúbic, modificant la quota fixa de servei de 
3,50 a 6,03 € abonat per trimestre.

Les donacions de sang freguen la xifra rècord a 
Altafulla amb una cinquantena

Un total de 50 persones van donar sang el passat 
22 de febrer al Centre de Salut d’Altafulla, en 
una nova edició de la campanya de donació de 
sang “Amb una vegada no n’hi ha prou”, impul-
sada des del Banc de Sang i Teixits de Tarragona 
amb la col·laboració de l’Ajuntament. Entre la 
cinquantena de participants, 45 persones van 
poder fer efectiva la donació, mentre que les 
cinc persones restants no hi van poder participar 
d’acord amb els requisits establerts. Unes xifres 
que freguen les registrades ara fa uns mesos, que 
van marcar un rècord de participació al municipi 
amb un total de 49 donacions, més dues persones 
que s’hi van prestar tot i no poder-se fer efectiva 
finalment la donació. El programa de donació 
preveu tres trobades a l’any. D’aquesta mane-
ra, aquest 2012, a banda de la del passat 22 de 
febrer, està previst que se’n realitzin dues més.

Incorporen un autobús especial per facilitar 
l’entrada dels nens al col·legi

L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona 
(EMT) ha incorporat un autobús especial de la 
Línia 9 que para a Altafulla i arriba a les 8:55h 
per tal que els alumnes provinents dels barris 
tarragonins de la Móra-Tamarit i Ferran puguin 
entrar puntuals a les escoles d’Altafulla. Es trac-
tava d’una de les reivindicacions principals de 
l’Associació de Veïns La Móra-Tamarit amb la 
finalitat de modificar els horaris de la línia per 
tal de donar prioritat a aquelles persones que 
utilitzen el transport públic per anar a treballar i 
anar a l’escola. Així ho va explicar el president de 
l’associació, Francesc Garcia, a Altafulla Ràdio.

Preinscripcions escolars a La Portalada i al 
Roquissar, del 19 al 30 de març

Les escoles d’Educació Primària d’Altafulla, La 
Portalada i El Roquissar, obriran del 19 al 30 de 
març el període de preinscripció pel curs escolar 
2012-13, ambdós dies inclosos. És per això que La 
Portalada obrirà les seves portes a mares, pares i 
futurs alumnes el proper dijous 15 de març amb 
la finalitat de conèixer les instal·lacions, el pro-
fessorat i el funcionament de l’escola. L’horari de 
portes obertes serà de 9:15h a 10:00h i, de 15:30h 
a 16:15h. Pel que fa al Roquissar, la jornada de 
portes obertes serà un dia abans, el dimecres 14 
de març, de 9:00h a 11:00h, i de 15:00h a 16:30h.

Altafulla es promociona a Navartur

Altafulla ha estat present aquest febrer a la Fira 
Internacional de Turisme de Navartur. El muni-
cipi ha compartit estand amb el Patronat Muni-
cipal de Turisme de Tarragona i amb Constantí, 
a través del Consorci de la Tàrraco Romana, tal 
i com va fer amb FITUR, la Fira Internacional de 
Turisme de Madrid.

Breus
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eL 25 de MARç, CONsuLtA POPuLAR

La consulta popular sobre l’adhesió d’Altafulla a l’Associació 
de Municipis per la Independència (AMI) serà el 25 de març. 
El Ple d’Altafulla ho va aprovar amb els vots en contra del PP i 
d’Ideal, i servirà per decidir si Altafulla s’ha d’adherir a l’AMI. 
Hi podran participar totes les persones majors de 16 anys que 
estiguin empadronades a Altafulla en data de 29 de novembre 
de 2011. La votació es durà a terme al local municipal número 
16 de l’Avinguda Marquès de Tamarit, on fins ara s’ubicava 
l’Oficina de Turisme. El vot es podrà efectuar de forma pre-
sencial, per correu, o de forma anticipada en diverses meses 
que s’instal·laran arreu del municipi al llarg d’aquest mes de 
març, i oferirà com a resposta el sí, el no, i el vot en blanc. La 
pregunta que es formularà serà la següent: “Estàs d’acord que 
Altafulla entri a formar part de l’Associació de Municipis per la 
Independència, i que per assolir la independència serà mitjan-
çant l’exercici del Dret a l’Autodeterminació?”. Es constituirà 
una mesa de seguiment de la consulta, que serà l’òrgan que 
garantirà el procés transparent i democràtic. Aquesta estarà 
formada per la regidora de Participació Ciutadana, Montse 
Castellarnau; pel Secretari municipal, Francisco De Sales; la tre-
balladora municipal, Mar Riambau; un representant del Con-
sell de Participació Ciutadana; i un representant de l’oposició, 
aquests dos últims encara per determinar.

eN diNO JA És FiLL AdOPtiu de LA ViLA d’ALtAFuLLA

Regidors i públic assistent al Ple van tornar a rebre amb aplau-
diments el nomenament del veí Dionisio Albaladejo Reyné 

com a Fill Adoptiu d’Altafulla. En Dino va traspassar el passat 
26 de gener a l’edat de 56 anys víctima d’un càncer, i fins el 
dia de la seva mort va destacar per la seva tasca organitzativa, 
associativa i d’implicació social i esportiva al municipi com a 
president de la Penya Ciclista d’Altafulla, membre destacat 
dels Gegants i Nans, de l’Associació Amics de Roviano, i de 
l’AMPA de l’Escola La Portalada, entre altres entitats i col-
lectius. Una trajectòria que, lluny de colors polítics i banderes, 
va destacar durant el seu nomenament el regidor d’Activitat 
Física i Esport, Guillermo Alonso, que ja va anunciar que es 
realitzarà un acte públic impulsat des de l’Ajuntament on hi 
seran convidats familiars, amics, entitats, i formacions políti-
ques, per reconèixer la important trajectòria d’en Dino.

dONeN suPORt ALs siNdiCAts CCOO i ugt eN CONtRA 
de LA ReFORMA LAbORAL

La sessió plenària del passat 3 de març va comptar amb la 
presència del secretari general de Comissions Obreres a Tarra-
gona, Jaume Pros, i del responsable d’Administració Local del 
sindicat de la Unió General del Treball a Tarragona, Antoni 
Pinós, que van ser els encarregats de llegir la moció que pre-
sentaven els dos sindicats en contra la reforma laboral que 
ha elaborat el Govern de l’Estat. Segons els representants 
sindicals, aquesta darrera reforma “és el major atac que hi ha 
hagut des de la democràcia envers els drets dels treballadors” 
i han insistit que el que cal per afrontar la crisi “és una refor-
ma financera en profunditat”. El Ple va aprovar la moció amb 
la majoria dels vots a favor dels representants d’AA-E i SI. Els 
regidors del PP i Ideal hi van votar en contra.

unes 160 persones participen en l’11ena Calçotada d’AteCA
Unes 160 persones van participar el passat 5 de març en l’onzena edició de la Cal-
çotada que organitza anulament l’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants 
d’Altafulla (ATECA). Com és habitual, la trobada va tenir lloc en una finca del 
Castellot de la Riera de Gaià on hi van assistir diferents representants municipals 
de l’Ajuntament d’Altafulla i d’altres administracions locals properes al municipi. 
I és que ATECA integra a tots els empresaris, treballadors autònoms o per compte 
pròpia que tinguin treballadors al seu servei, pertanyent al terme municipal d’Al-
tafulla i la seva àrea d’influència amb la voluntat de promoure, promocionar, i 
dinamitzar la vila des de diferents vessants que van més enllà del turisme, com ara 
la cultura i la societat. L’entitat va celebrar l’any passat el seu desè aniversari. • 

Pau Alabajos, el 18 de març, i Obrint Pas, el 13 d’abril

El casal La Violeta d’Altafulla acollirà el proper 18 de març el concert del cantautor valencià Pau Alabajos, dins el festival 
BarnaSants. L’actuació serà a les set de la tarda i les entrades es poden adquirir a l’Ajuntament d’Altafulla, o bé, al Tele-
Entrada de CatalunyaCaixa. D’altra banda, després de la gira per Alemanya, amb memorables concerts a Berlín, Hamburg i 
Kiel, el grup de música valencià Obrint Pas es disposa a tornar a les carreteres catalanes. La formació farà parada a Altafulla 
el proper 13 d’abril amb una barreja de rock, ska, hardcore, i reggae, i tocs de música tradicional valenciana. La denúncia 
social, la solidaritat, i la defensa de la pròpia identitat cultural i lingüística són les principals protagonistes de les seves 
lletres. El concert de primavera tindrà lloc al Pavelló Municipal d’Altafulla.

Nou curs de monitor de lleure al PIJ

Davant de l’èxit de participació i de la bona acollida de les diferents edicions que s’han dut a terme fins ara, els Punts d’Infor-
mació Juvenil (PIJ) de la Zona TRAC —Torredembarra, Roda de Barà, Altafulla, i Creixell— tornen a apostar per un nou Curs de 
Monitors de Lleure, en el marc del projecte Propera Parada. En aquesta ocasió, el curs es desenvoluparà a Creixell els dies 24, 25, 
i 31 de març, i els dies 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 21, i 22 d’abril, en horari de 9 del matí a 2 del migdia, i de dos quarts de 4 de la tarda 
a dos quarts de 8 del vespre, i comptarà amb el suport de l’Escola Forca, de la Fundació Escolta Josep Carol. Poden inscriure fins 
el proper 16 de març aquelles persones majors de 18 anys que treballin o tinguin alguna experiència en centres i activitats de 
lleure. Les places són limitades i tenen un preu inicial de 174 € per persona (en cas d’arribar als 29 alumnes, el cost serà de 150 
€). En finalitzar el curs, els participants obtindran un diploma de Monitor/a d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil, atorgat per 
la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

Breus
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Educació

Jornades de salut a la Portalada, el Roquissar i l’institut d’Altafulla

Plaça del Pou • núm. 111 • març 2012

Els centres educatius d’Educació Primària i Secundària d’Altafulla han estat aquest passat mes de febrer el focus d’atenció de 
diferents jornades preventives de Salut i Benestar. A la Portalada, la farmacèutica local, Susana Domingo, ha estat l’encarregada 
de dur a terme uns tallers de nutrició per als més petits del centre; mentre que al Roquissar, un any més, ha format part del Pla 
de Consum de Fruita a les escoles que organitzen la conselleria d’Agricultura i Alimentació i el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat amb l’objectiu de conscienciar als més menuts de la importància de consumir fruita. A l’Institut, també es van 
organitzar diferents tallers de nutrició amb la finalitat de fomentar una dieta sana i equilibrada.• 

L’institut d’Altafulla acollirà batxillerat el curs vinent

L’Institut d’Altafulla acollirà per primera vegada les dues 
modalitats de Batxillerat de Ciències i Tecnologia i Humanitats 
i Ciències Socials el proper curs 2012-13. Ho va anunciar el 
passat 28 de febrer la regidora d’Educació, Eva Martínez, que 
va estar acompanyada per la directora de l’Institut d’Altafulla, 
Imma Reguant; la inspectora del Departament d’Educació a 
Tarragona, Carme Mas; l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, i 
Josep Blanch i Angela Morrisey, representants de l’Associació 
de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del centre. El Batxillerat 
consta de matèries comunes, matèries de modalitat i matèries 
optatives, i també del treball de recerca. Les matèries comunes 
les cursa tot l’alumnat que ha de triar un mínim de sis matèries 
de modalitat, de les quals cinc han de ser de la modalitat esco-
llida. Es tracta d’una de les reivindicacions més demandades per 
part de l’AMPA del centre, tal com va apuntar Josep Blanch, 
de l’AMPA. Per la seva banda, Fèlix Alonso va remarcar que 
amb la posada en marxa del Batxillerat a Altafulla permet que 
molts alumnes del municipi “no hagin de marxar cap a altres 
pobles i poder acabar l’Educació Secundària allà on viuen”. La 
previsió d’alumnes que acollirà aquest primer grup de les dues 
modalitats se fixa en els 45 estudiants. En l’actualitat, l’Institut 
d’Altafulla compta amb 280 alumnes, la majoria dels quals són 
d’Altafulla però també dóna servei a escolars que provenen 
de la Nou de Gaià, Vespella i Salomó, principalment. La inspec-
tora d’Educació, Carme Mas, va augurar un èxit de sol·licituds 

per seguir els estudis de l’Educació Secundària a Altafulla. En 
aquesta mateixa línia, tant Eva Martínez com Fèlix Alonso, van 
agrair la col·laboració de totes les administracions públiques, 
en especial, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, 
que han permès que el Batxillerat a Altafulla s’avanci un any, 
ja que la previsió de la posada en marxa s’estimava per al curs 
2013-14. També van destacar la reivindicació ciutadana i van 
recordar la primera manifestació de veïns que es va produir el 
2003 reclamant un centre d’Educació Secundària al municipi. 
Segons Alonso, “ha estat producte d’una necessitat reivindica-
da fa molts anys”.• 

D’esquerra a dreta: Eva Martínez, Imma Reguant, Fèlix Alonso, 
Carme Mas i Josep Blanch. / Foto: A.J.

Altafulla Ràdio posa en marxa un taller de ràdio a les escoles

Sota el títol “L’Escola a la ràdio”, l’emissora municipal d’Altafu-
lla Ràdio, amb la col·laboració de les escoles de La Portalada i 
El Roquissar, ha posat en marxa aquest mes de febrer un taller 
de ràdio dirigit als alumnes d’Educació Primària d’Altafulla. Es 
tracta d’un taller on l’alumnat aprèn el funcionament d’una 
ràdio pública i municipal on realitzen pràctiques com ara la 
dramatització d’un conte, creació i locució d’una falca publici-
tària, creació i realització d’un programa a través d’entrevistes 
i tertúlies, elaboració d’una notícia, diferenciació entre els 
gèneres d’opinió i d’informació, entre altres tasques. A partir 
d’aquí, el programa magazín Espai Obert albergarà tots els 
dimarts una secció sota el mateix títol del taller que serà con-
duït pels mateixos escolars.• Albert Jansà, director d’Altafulla Ràdio, al taller de la Portalada
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**

uns 60 alumnes de La Portalada visiten el Parlament de Catalunya

Una seixantena d’alumnes de 5è d’Educació 
Primària del col·legi La Portalada van visitar el 
passat 27 de febrer el Parlament de Catalunya. 
Els escolars van estar acompanyats per l’alcalde 
d’Altafulla, Fèlix Alonso, i Jordi Miralles, porta-
veu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alter-
nativa. Aquesta iniciativa s’emmarca dins una 
campanya divulgativa per acostar la política als 
alumnes de les escoles de Catalunya, que orga-
nitza el Palau de la Generalitat a través d’unes 
visites guiades gratuïtes. L’objectiu és que els 
nens i nenes coneguin el Govern des de dins i 
les institucions del país. També que sàpiguen 
que la societat civil pot participar en la presa de 
decisions polítiques o en l’elaboració de lleis. Els 
alumnes van visitar la galeria gòtica, el pati dels 
Tarongers, la sala de Govern, el saló Sant Jordi i 
les oficines de Palau, entre altres espais.• 
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“A Altafulla hi ha gent amb ganes de jugar a bàsquet”
Assumpta Tomàs i Núria Miró, presidenta i secretària del Club Bàsquet 

Altafulla, respectivament. Esportistes, defensores de la samarreta groc-i-
negra, convençudes de la idea que tenen a la ment i animades a fer his-
tòria i no parar d’encistellar triples amb el Club Bàsquet Altafulla, entitat 

creada recentment.

8 Com va néixer el Club Bàsquet Alta-
fulla?
 Assumpta Tomàs: Ens vam ajuntar 
un grup de mares, la Marta Ollé, la 
Maria Cinta Roig, la Núria i jo mateixa, 
que compartíem un mateix neguit. I és 
que els nostres fills acabaven de jugar a 
bàsquet a l’escola i, després, quan arri-
baven a l’institut, l’esport i l’equip que-
dava difuminat i dividit perquè molts 
nens i nenes marxaven a Torredembar-
ra o Tarragona per practicar-lo. Amb 
aquesta idea vam pensar en fundar un 
club i donar continuïtat al bàsquet, que 
en acabar la primària es podia practicar 
gràcies a l’activitat de l’AMPA de l’Insti-
tut, però sense jugar a nivell federat.
8 Quan es va crear?
 A.T.: El Club Bàsquet Altafulla es va 
formar al juny de l’any 2010, tot i que 
la primera temporada, en ple estiu, va 
ser impossible de tirar endavant. Final-
ment, els dos equips del Club han pogut 
començar a competir a la temporada 
2011-2012.
8 No és el primer cop que una inicia-
tiva d’aquest estil es vol tirar endavant 
a Altafulla...
 Núria Miró.: És veritat, hi havia hagut 
algun intent de formar un equip de bàs-

quet, però no va acabar de funcionar 
del tot.
 A.T.: Aquell moment tampoc deuria 
ser el més idoni. Ara La Portalada i El 
Roquissar ja compten amb equips de 
bàsquet. Hi ha una bona pedrera, cosa 
que ha fet possible la creació del Club.

8 Quants jugadors formen part del 
club?
 N.M.: Ara mateix tenim dos equips, 
el de les noies i el dels nois. D’una 
banda, l’infantil femení, està format 
per nenes que cursen el primer nivell de 
l’ESO, i de l’altra, el cadet masculí, amb 
nois més grans. La nostra idea és donar 
sortida al bàsquet, que hi hagi aquest 
esport al poble i que estigui obert a 
tothom que desitgi participar-hi.
8 També teniu la intenció de formar 
equips veterans...
8 A.T.: Ja fa tres anys que un grup de 
mares, que va sortir de La Portalada, 
entrenem. Ens vam ajuntar, ens hem 
esforçat molt i fins i tot hem jugat algun 
partidet. La gent ho reclamava i hem 
tornat a engegar l’equip de veterans; la 
veritat és que ha estat força exitós. Ara 
som 20 persones, entre homes i dones, 
que entrenem dos dies a la setmana. 
Convidem i animem a tothom que vul-
gui jugar a bàsquet a sumar-se i partici-
par en el projecte.
8 On entreneu?
 A.T.: Prioritàriament a les instal-
lacions del pavelló, però també a l’ins-
titut. És fenomenal que l’Ajuntament 
d’Altafulla instal·lés cistelles de bàsquet 
al poliesportiu, perquè en una sola hora 
podem compartir entrenaments. Agra-
ïm molt l’esforç realitzat per la regido-
ria d’Activitat Física i Esport.
 Quants socis formen part de l’enti-
tat?
 A.T.: De moment, amb aquest temps 
de vida tan curt, comptem amb una 

cinquantena d’associats. A més, existei-
xen dues modalitats de soci: individual 
i familiar. Pot fer-se soci tothom qui ho 
desitgi, sense la necessitat de jugar; ens 
ajudaria moltíssim i ho agrairíem.
 N.M.: Hi ha un degoteig constant de 
gent interessada i persones que volen 
provar l’esport. Alguns només venen 
un dia i d’altres més, hi ha jugadors 
que potser una setmana no assisteixen 
als entrenaments... Es tracta d’un pro-
jecte seriós, però la idea és practicar 
un esport en equip, passar una bona 
estona i poder donar sortida a aquesta 
inquietud. La gent es pot inscriure quan 
desitgi. Tothom serà benvingut. Apro-
fitem per convidar a tothom qui vulgui 
col•laborar amb nosaltres, jugar a bàs-
quet o donar un cop de mà a l’entitat; 
el contacte amb el club és a través del 
les xarxes socials Facebook i Twitter o 
del correu electrònic cbaltafulla@gmail.
com.

8 Quin és el full de ruta a seguir a 
partir d’ara?
 N.M.: La idea principal és fer una 
pinya i practicar esport. El bàsic és 
passar-ho bé, jugar i tirar endavant. La 
disciplina dels entrenaments i els partits 
de cada cap de setmana uneix a les 
persones que formen part del projecte. 
Si a partir d’això neixen més equips, sur-
ten grans jugadors i es guanyen molts 
campionats, perfecte. A mesura que 
ens anem fent grans ja organitzarem 
més coses. Ja hi ha temps per pensar en 
noves iniciatives. •

eduard Virgili

“La disciplina dels entre-
naments i els partits de 
cada cap de setmana 
uneix a les persones que 
formen part del projecte”

“Convidem a tothom 
que vulgui jugar a bàs-
quet a sumar-se i partici-
par en el projecte”

Núria Miró i Assumpta Tomàs
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el CAC visita les instal·lacions d’Altafulla Ràdio

Maria Dolors Comas, consellera del Consell Audiovisual de Catalunya 
(CAC), i Margarida Blanch, professora de Comunicació a la Universi-
tat Autònoma de Barcelona (UAB), van visitar el passat 29 de febrer 
les instal·lacions de l’emissora municipal d’Altafulla Ràdio. Es tracta 
d’una visita que neix arran d’un estudi que el CAC ha encarregat a 
la UAB per tal de conèixer el funcionament de les ràdios locals de 
Catalunya i la seva situació real al panorama audiovisual català on 
s’estima que hi ha més de 200 emissores locals. Comas i Blanch van 
estar acompanyades per l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso; el regidor 
de Mitjans de Comunicació, Francesc Farré, i el director d’Altafulla 
Ràdio, Albert Jansà.•

La Portalada se suma a la campanya de sensibilització sobre els RAee
L’escola La Portalada d’Altafulla s’ha sumat a donar suport a la campanya 
de sensibilització i foment del reciclatge dels RAEE (Residus d’Aparells 
Elèctrics i Electrònics) que es porta a terme a tota la comarca del Tarrago-
nès. Uns cinquanta alumnes de sisè de La Portalada van seguir la xerrada,  
la temàtica de la qual se centrava en la conscienciació de donar a conèixer 
la problemàtica d’aquests tipus de residus i explicar quins són els canals 
més adequats per eliminar-los perquè d’aquesta manera arribin a les plan-
tes de tractament on seran descontaminats i valoritzats.•

carles garcia

Consell Comarcal del Tarragonès

L’Associació Mediambiental La sínia d’Altafulla celebra el 15è aniversari

L’Associació Mediambiental La Sínia, conjuntament amb l’Associació Hàbitats – 
Projecte Rius, va celebrar el passat 11 de febrer el 15è aniversari de l’organització 
conservacionista i responsable de la custòdia del riu Gaià.  Aquest acte es celebrar 
conjuntament amb l’Associació Hàbitats - Projecte Rius, entitat amb una llarga tra-
jectòria que també commemorava els seus 15 anys, amb qui La Sínia col·labora estre-
tament per la millora i conservació dels espais fluvials. Amb el lema “Catalunya, terra 
de rius”, que l’Associació Hàbitats va proposar per la seva celebració dels 15 anys en 
15 rius de Catalunya, van celebrar aquest acte conjunt amb la plantació simbòlica 
de 15 arbres a l’entorn de la Desembocadura del riu Gaià, que representen els 15 
anys de trajectòria d’ambdues entitats. L’efemèride va comptar amb la col·laboració 
de la colla de grallers els Martinets d’Altafulla i es va fer una entrega d’un record 
sobre l’aniversari. Aquest acte va tenir el suport de la regidoria de Medi Ambient de 
l’Ajuntament d’Altafulla, en el marc del conveni signat amb La Sínia en el Ple del passat 28 de gener amb la finalitat d’impulsar 
la custòdia del tram final del riu Gaià. Per aquest motiu, hi va assistir l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, i la regidora de Medi 
Ambient i Participació, Montse Castellarnau.•

Joan Vives, Violeta Cabrera i Hèctor
Hernàndez. / Foto: E.V

La Festa de l’Arbre va tornar a fer parada a Altafulla el passat 4 de març, i enguany, ho va fer de 
forma especial. L’Ajuntament d’Altafulla va aprofitar la celebració de la diada per desenvolupar 
la proposta escollida per vilatans i vilatanes dins de la partida destinada a noves infraestructures, 
que el mateix consistori va incorporar en els Pressupostos Municipals del 2012. La iniciativa, que va 
comptar amb una setantena de persones, va consistir en la plantació de 25 Ficus (Ficus Australis) a la 
zona comercial del municipi. La plantada es va complementar amb el bateig de cadascun dels exem-
plars amb el nom i cognom del nen o nena que va ajudar a plantar-lo, i a petició d’alguns veïns i 
veïnes, se’ls va classificar amb el seu nom vulgar i científic. La jornada va incloure també una sortida 
en bicicleta, amb la col·laboració de la Penya Ciclista, que va recórrer els arbres més emblemàtics de 
la vila —com ara L’Oliverot—, amb parada en cadascun d’ells per fer una petita explicació instructi-
va de l’exemplar en qüestió. En acabar, els participants van gaudir d’un petit refrigeri per recuperar 
forces. En les darreres edicions, la Festa de l’Arbre havia obsequiat el pati de l’Institut d’Altafulla 
amb quinze moreres; i un dels parcs de la urbanització Brises del Mar amb nou oliveres.•

Altafulla celebra la Festa de l’Arbre amb 25 exemplars de Ficus
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Curs per a la detecció de grups violents als centres educatius
La Prefectura de la Policia Local de Catalunya va organitzar el passat 24 de febrer  una 
jornada formativa per a policies locals i vigilants municipals sobre la detecció i tracta-
ment de grups violents als espais públics i centres educatius. El taller es va desenvolupar 
a la sala de plens de l’Ajuntament d’Altafulla on hi van participar agents locals. El princi-
pal objectiu del curs va ser prioritzar l’anàlisi de les diferents situacions i problemàtiques 
que es donen en la visualització i detecció de joves que alteren el normal funcionament 
dels centres escolars i del normal ús de les zones públiques, amb aplicació de tasques i 
operatives policials que s’ha de desenvolupar en un marc conjunt entre administracions 
públiques i entitats socials implicades. El contingut de l’activitat se centrarà en la definició del concepte de Grups Organitzats 
i origen; el marc legal i competències de la Policia Local i cos de vigilants municipals en el tractament de la problemàtica; els 
conceptes bàsics de seguretat a adoptar en els centres educatius i els espais d’ús públic; la valoració objectiva de les situacions 
de risc dels joves davant una captació de grups, i en les tècniques d’intervenció i prevenció policial del fenomen, entre d’altres 
qüestions. D’altra banda, la Policia Local d’Altafulla ha incrementat en un 16’5% el número d’animals registrats al cens d’animals 
de companyia. Des del cos, es recorda als veïns que tenen l’obligació de registrar tots les seves mascotes. El registre és gratuït. •
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Presenten el i Cicle estable d’Altafujazz

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Altafulla,  que encapçala l’edil Jordi 
Molinera, va presentar el passat 29 de febrer el I Cicle estable de Jazz “Altafu-
jazz”, que organitza conjuntament amb l’entitat local Oil Jazz. Es tracta d’un 
cicle jazzístic, dirigit artísticament per Toni Pla, músic i president d’Oil Jazz, que 
“pretén convertir-se en un referent dins del circuït de jazz que es desenvolupa 
arreu de Catalunya”. El cicle donarà continuïtat a aquest tipus d’estil musical 
cada primer dissabte de mes durant tot l’any. De fet, el cicle ja es va estrenar 
el passat 7 de gener amb l’actuació de The Blow Trio & Sabina, que va omplir 
de gom a gom la Pallissa de l’Era del Senyor. Precisament, el mes de març va 
començar amb l’actuació d’Anna Luna Trio & Bossa, que barrejava la tradició 
del jazz amb la Bossa Nova. D’aquí unes setmanes s’estrenarà també la pàgina 
promocional www.altafujazz.cat que donarà informació dels concerts i dels 
grups i bandes que hi actuaran al llarg de la temporada, que va de gener a 
desembre. Les entrades també es podran adquirir per ServiCaixa, Internet i a la 
guixeta, mitja hora abans dels concerts.•

Toni Pla i Jordi Molinera durant la presentació 
del cicle. / Foto: A.J.

Un total de setze persones participen al Curs Bàsic de Foto-
grafia Digital, que va començar el passat 24 de febrer i que 
imparteix el fotògraf professional Jean Segovia. El taller, que 
té una durada de tres mesos, consisteix en l’aprenentatge de 
les bases teòriques i pràctiques d’aquesta modalitat fotogràfi-
ca, i va destinat a persones majors de 16 anys. Segons la regi-
dora d’Educació, Eva Martínez, “la resposta de la ciutadania 
ha estat molt positiva ja que s’han exhaurit les places i encara 
tenim llista d’espera”. És per aquesta raó que, de ben segur, 
es faci una nova edició en un futur. Les sessions tenen una 
durada de 30 hores i s’imparteixen tots els divendres de dos 
quarts de sis a un quart de vuit de la tarda a l’Escola d’Adults 
d’Altafulla.•

el Club d’scrabble compleix dos anys

Enhorabona Altafulla, el Club d’Scrabble compleix 2 anys! I ho 
fa de la mà de l’Associació Cultural Link. Us recordem que en 
aquest club hi pot entrar qualsevol que sàpiga llegir i escriure i 
que li agradin les paraules. És important que ningú es talli dient 
“no en sé prou”. No hi fa res, comptem amb persones que ens 
poden donar suport i eines per avançar en l’aprenentatge. Per 
aquells de vosaltres que ja en sabeu, una mica o molt, tenim 
el luxe de comptar amb una de les guanyadores del darrer 
torneig celebrat al Prat de Llobregat. I també estan aquells 

que només pretenen passar una bona estona en companyia de 
l’amistat i les paraules. Només es tracta de gaudir d’una altra 
manera. Finalment, recordar-vos que ens trobem dos dies cada 
mes al Centre d’Entitats. Qualsevol dubte ens podeu contactar 
a l’adreça electrònica link.altafulla@gmail.com, o bé, al telèfon 
666 21 77 21. Si fem treballar el cervell, ens sentirem bé.•

araceli riloVa

Associació Cultural Link

L’alberg de la Casa Gran, el més demandat per Setmana 
Santa

El Departament de Benestar Social i Família ha assignat 
aquest febrer les primeres 21.265 places per gaudir del 
programa “Vacances en Família” perquè famílies que tenen 
fills menors d’edat puguin anar de vacances a albergs a 
preus més econòmics. El número que ha sortit, el 5.436, 
serà el punt de partida per a l’assignació automàtica de les 
places. El nombre de famílies preinscrites ha estat de 8.985, 
és a dir, 2.150 més —un 32%— que a la primera convoca-
tòria, l’any passat. Una de les opcions més demandades 
ha estat l’alberg de la Casa Gran d’Altafulla, pel pont de 

Setmana Santa. S’ubica al número 12 del carrer Placeta, té 
un caràcter singular pel fet de procedir d’una antiga masia 
amb un pati adjunt amb terrassa i té una torre que pertany 
a l’antiga muralla. Té una capacitat de setanta places, amb 
habitacions de 4, 5, 8, i 10 llits. Està equipat per a persones 
amb mobilitat reduïda, disposa de sala d’estar polivalent 
amb televisió, biblioteca, sala de jocs, terrassa i calefacció, 
de menjador, màquines automàtiques de begudes calentes 
i fredes, lloguer de tovalloles, telèfon públic, wi-fi i infor-
mació d’excursions. Dins del programa Vacances en Família, 
a l’alberg Casa Gran, s’hi pot accedir des de l’1 d’abril fins 
el 29 de juliol, exceptuant el cap de setmana del 22 al 24 de 
juny, i la setmana del 22 al 29 de juliol.

Breus

 

Més d’una quinzena de persones al Curs bàsic de Fotografia digital
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Javier belbel i Alberto Martínez, 
campions del ii Open de dòmino bartolomé galán

La parella formada per l’altafullenc Javier Belbel i Alber-
to Martínez es van endur el primer premi del II Open de 
Dòmino Bartolomé Galán, que va organitzar el Club de 
Dòmino Altafulla – La Torreta el passat 26 de febrer al 
casal la Violeta. Més de 150 participants provinents d’Al-
tafulla, Tarragona, València, Múrcia i Sevilla, entre altres 
indrets, es van reunir en una jornada competitiva on va 
quedar un cop més demostrat l’alt nivell dels jugadors 
locals, recentment guanyadors del Campionat d’Espanya 
per equips. A la finalització del torneig, es van repartir 
diferents premis en metàl·lic i diversos obsequis com ara 
pernils. / Foto: Neus Gris.•

La regidoria d’esports instal·la una tirolina al parc infantil del Roquissar

La regidoria d’Esport, que encapçala l’edil Guillermo Alonso, ha instal·lat una tiroli-
na al parc infantil del Roquissar per al gaudi dels més petits. Es tracta d’una petita 
atracció infantil on els més menuts poden lliscar, a través d’una instal·lació per 
cable, d’extrem a extrem de l’equipament. La tirolina ha rebut una resposta molt 
positiva per part dels més joves del municipi, molts usuaris de la qual són alumnes 
dels centres educatius del Roquissar i l’Institut d’Altafulla. D’altra banda, la mateixa 
regidoria ha instal·lat ja fa setmanes noves cistelles de bàsquet al pavelló poliespor-
tiu, que permet l’entrenament dels equips del Club Bàsquet Altafulla, una de les 
entitats creades recentment al municipi.•

L’escola de Castells dóna pas a 
l’inici dels Assajos generals

L’Ateneu de dones guanya el 
premi a la “Millor Comparsa” del 

Carnaval de la Pobla

Un grup de sòcies de l’Ateneu de Dones d’Altafulla va ser 
guardonat amb la distinció de “Millor Comparsa” al Car-
naval de la Pobla de Montornès. La festivitat va tenir lloc 
el passat 11 de febrer, i va consistir en una rua pels carrers 
de la vila que va finalitzar amb un ball popular a càrrec del 
grup d’animació Trencamandres, i amb el tradicional Con-
curs de Disfresses al Poliesportiu Municipal. Va ser aquí on 
el col·lectiu altafullenc va ser proclamat guanyador del cer-
tamen gràcies a una curiosa i original disfressa de mosquit 
tigre. El premi va consistir en un xec de 100 €.•

El passat 17 de febrer els 
Castellers d’Altafulla vam 
posar punt i final a l’Escola 
de Castells. Des de l’equip 
tècnic se’n fa una valoració 
global molt positiva, ja que 
s’han complert els nostres 
objectius. Han estat unes 
jornades enfocades a ini-
ciar a nous castellers en 
aquest món i realment hem 
pogut veure cares noves pel 
nostre local. També cal des-
tacar que el 24 de febrer 
vam començar els assajos 
generals d’una manera ben 
especial amb la celebració de la jornada batejada amb el nom 
de  “Sant tornem-hi”, on hi va haver cercavila amb els Nans i 
els grallers d’Altafulla, xocolatada, pica-pica i disco-mòbil. Per 
últim afegir que afrontem les primeres actuacions previstes per 
l’Abril amb la mirada posada en la possibilitat real de participar 
en el Concurs de Castells de Tarragona, fet que ens incentiva 
encara més a fer una gran temporada. Animem, a tothom que 
vulgui, a participar dels nostres assajos generals que són els 
dimecres a les 20 hores i els divendres a les 21 hores al nostre 
local (Era de Ca l’Ixart, C/ de les Eres s/n).•

eVa Blanch

Vocal de comunicació dels Castellers d’Altafulla
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Prepareu-vos per a la cursa!
Aquest mes ha estat també —en van uns quants—, fèrtil en 
èxits per als Atletes d’Altafulla, ja sigui en curses d’atletisme 
popular en ruta com en competicions en pista. Començant per 
les curses populars, el diumenge 19 de febrer, en David Sánchez 
va quedar 3r absolut en la cursa 5.000 metres de La Pineda, a 
només 2 segons del subcampió, confirmant així la seva qualitat 
de valor en alça del nostre club. L’Anna Maria Yuste, com a 
veterana, va aconseguir una nova victòria —Anna, ja tens lloc 
per a tantes copes?—, aquesta vegada al Quart de Marató de 
Reus. Un altre especialista en podis és en Tito Griñant, que va 
aconseguir un or i dues plates al Campionat de Catalunya en 

pista coberta, en la seva categoria de veterà. I la Maria José 
Carabante i la Marta Camps, junt amb dues companyes, allista-
des a Barcelona Atletisme, varen batre el record de Catalunya 
de 4x200, també al Campionat, que es va celebrar a Sabadell, 
a principis de febrer. Aprofitem per a recordar-vos que ja falta 
menys per a la cursa del Primer de Maig, i que us hi esperem 
a tots. Ara és, en efecte, el moment de començar a entrenar 
amb nosaltres! Aprofitem aquest espai per a expressar el nos-
tre condol a la família d’en Dino Albadalejo.•

daVid Velasco

Atletes d’Altafulla - www.atletesaltafulla.com

Petjades de gimnastes altafullenques

El Club Esportiu Rítmica de Torredembarra compta amb la participació des dels 
seus inicis de gimnastes altafullenques que van deixant les seves petjades arreu 
de les comarques tarragonines. El club va nèixer el 2004 com a secció de Gimnàs-
tica Rítmica dins la Unió Deportiva Torredembarra, de la qual es va desvincular el 
2008 per crear l’actual entitat. Forma part del Consell Esportiu del Tarragonès, la 
Federació Catalana de Gimnàstica i la Real Federació Espanyola de Gimnàsia. El 
club participa activament en diferents competicions oficials com els Jocs Esportius 
Escolars de Catalunya, la Copa Catalana, el Campionat de Catalunya en Edat Escolar 
i el Campionat d’Espanya de Gimnàstica Rítmica. L’equip està format per les alta-
fullenques Irina Martínez, Laia Tomé, Judith Palacín, Anna Sentre, Laia Beguerias, 
Sònia Belmonte i Sònia Virgili.•

el “llegat” d’en dino
Fa tot just un mes que ens va deixar i com que en el darrer número. no tinguérem temps de 
modificar el nostre escrit mensual. Aprofitem aquest, per fer públic el seu “llegat” dins la 
Penya que de ben segur haurà “ajudat” pel nomenament com a fill adoptiu d’Altafulla. Fou 
donat d’alta com a soci al gener del 1987 (carnet 107). Tot i que la seva participació activa 
com a ciclista no comença fins l’any 1993. Fins el moment del seu “comiat” aconsegueix: Un 
total de 472 sortides oficials (El 9è de 365 socis) 17 pujades a l’ermita de Sant Antoni (Millor 
marca personal 2’13’’58 el 1995). Mallot verd a la regularitat el 2009. Mallot blau de veterà 
el 2010. Impulsor de la Penya Infantil i la Penya Solidaria. President entre 1997-2006 i dar-
rerament 2010-2012. Guardonat amb la insígnia de plata de l’Entitat, per la seva trajectòria 
i els 25 anys com a soci. Soci actiu en totes les seccions de la Penya: carretera, BTT, infantil, 
penya solidaria i senderisme. Acabar fent servir una dita seva: Companys, les coses es fan en 
vida… i ell en va fer moltes.•

Penya Ciclista Altafulla

el Ctt Altafulla a la Copa tarragona
El passat divendres 17 de Febrer, el divendres previ al carnaval 
altafullenc, el Club Tennis Taula Altafulla va viure un d’aquells 
moments que queden gravats: va ser l’estrena de l’equip 
local a la Copa Tarragona. El Casal la Violeta va ser testimoni 
d’aquest moment que s’havia d’afrontar sense la figura del 
“Guti”, jugador clau i referent del club. Tot i això, uns més 
que entregats a la causa Antonio Ortuño i Josep Nadal van 
defensar els nostres colors contra els jugadors de La Selva; que 
gaudien de molta més experiència en competicions similars. 
L’emoció i la igualtat va regnar a la sèrie, que va veure com 
el debutant Josep N. Va trencar els pronòstics en superar per 
un còmode 3-0 al jugador de La Selva Josep Maria Serret i va 
posar l’un a zero al global. El següent partit no va seguir la 
mateixa tònica que l’anterior i certificava un 1-1 que col·locava 
en clar avantatge als selvatans; però un doble carregat d’emo-
ció on els altafullencs van posar casta, ànima i una bona dosis 
de sang freda va permetre seguir somiant amb la victòria, 
que es podia tocar amb la punta dels dits. Malauradament, 
l’eliminatòria va donar un gir sobtat en benefici dels visitants 

i el 3-2 que ens deixava fora de la competició va determinar 
que aquí van morir les aspiracions dels nostres al torneig 
provincial. Malgrat tot, els jugadors locals van esforçar-se fins 
l’últim moment sense oblidar mai valors com l’esportivitat. 
Enhorabona, companys, perquè tot i no guanyar, vau fer un 
gran i digníssim paper.•

toni caBanillas

CTT Altafulla
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L’institut d’Altafulla acull la i trobada Comarcal de bàdminton
L’Institut d’Altafulla va acollir el passat 25 de febrer la I Trobada 
Comarcal de Bàdminton que organitzava amb la regidoria d’Acti-
vitat Física i Esport de l’Ajuntament d’Altafulla i el Consell Esportiu 
del Tarragonès. Hi van participar més d’un centenar d’escolars de 
les categories benjamí i aleví, infantil, cadet i juvenil d’arreu de la 
comarca. D’altra banda, la Muntanya de Sant Antoni d’Altafulla 
serà l’escenari el proper 25 de març de la tercera jornada de la Fase 
Comarcal del Tarragonès de Curses d’Orientació en el marc dels Jocs 
Esportius Escolars de Catalunya, que organitza el Consell Esportiu 
del Tarragonès, amb el suport tècnic del Club Montsant d’Orienta-
ció, i el suport de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat 
de Catalunya; l’Agrupació Territorial de Consells Esportius de Tarra-
gona i Terres de l’Ebre; els Ajuntaments d’Altafulla i Tarragona; el 
Consell Comarcal del Tarragonès i la Diputació de Tarragona.•

Fòrum

La petjada AA /Abg als pressupostos de 2012
Al capítol d’ingressos mantenen l’herència 
de gran aportació de l’IBI /Cadastre (que 
ha estat fins i tot reconeguda per l’actual 
alcalde; això sí capgirant el seu discurs de 
mesquinesa fiscal que el féu guanyar les 
eleccions). Representa el 55,28% (+0,28). On 
prou que es nota la seva dèria per l’immo-
bilisme econòmic, tan estimat per la classe 
alta residencial que els vota, és en relació 
al Turisme, tan consubstancial a l’Altafulla 
oberta i dinàmica, que és tractat amb furor 
sectari: a) les taxes per terrasses de bars 
pugen de 9.000 € a 15.000 €! Per a ells són 
espais públics “ocupats” que cal “rendibi-

litzar”, quan més aviat cal facilitar-los amb 
acotaments clars: fomentant la vida social 
als cafès i bars que per a G. Steiner és un 
dels trets d’Europa. b) les despeses munici-
pals per a Turisme baixen 36.000 € (10.000 
€ per a transferències a entitats). Per a 
les entitats culturals i esportives, l’aporta-
ció municipal resta congelada; tampoc cal 
millorar la vida en comunitat expressada 
en pertinences a entitats… La gran nova 
despesa made in AA /ABG l’hem de trobar a 
mitjans de comunicació. Mentre baixa 7.200 
€ per a l’emissora i 4.500 € per a aquesta 
revista, destinen 37.000 € per a projectar-se 

a TAC12, on l’actual alcalde pot anar apro-
piant-se de tot els èxits heretats als qui va 
fer tant la traveta. Sort que han començat a 
reconèixer els drets laborals de la periodista 
Carla Gómez, però encara sota del nivell de 
la seva qualificació. Un altre aportació posi-
tiva del Nou Govern, els 4.000 € destinats a 
les orquestres escolars / juvenils altafullen-
ques, que tan ens enorgulleixen en una Vila 
obligada a maridar Belles Arts…•

Fonxo Blanch

Luís López, a la Titan Desert Mountain Bike Marathon

Luís López Marín, veí d’Altafulla i membre del grup d’At-
letes, disputarà el proper mes de maig, la Titan Desert 
Mountain Bike Marathon. Es tracta d’una prova èpica que 
es competeix amb bicicleta de muntanya, basada en la 
filosfia del París-Dakar. La prova té una durada de sis dies 
i té lloc al Sàhara Marroquí, amb un recorregut total de 
600 quilòmetres. Compta amb trams poc senyalitzats, on 
la navegació i l’orientació hi juguen un paper fonamental. 
Luis López farà equip amb ciclistes de la Unió Ciclista Tor-
redembarra. En aquesta prova, hi competeixen atletes de 
gran prestigi internacional com Laurent Jalabert, Claudio 
Chiapucci, Roberto Heras, Abraham Olano, Melcior Mauri 
i Óscar Pereiro. Luis López té el suport dels ajuntaments 
d’Altafulla i Torredembarra.

Els veterans del CFS Altafulla col·laboren amb l’actuació 
de Pep Plaza a Roda

Els veterans del Club Futbol Sala Altafulla estan col-
laborant aquests darrers dies en la venda d’entrades per 
l’actuació que realitzarà l’actor i humorista Pep Plaza a 

Roda de Barà el proper 16 de març, a les 23h, al Casino 
Municipal. Es tracta d’un espectacle que organitzen els 
veterans de futbol del Roda de Barà Atlètic. Les entrades 
es poden adquirir a l’Estanc Pijuan d’Altafulla. Per a més 
informació podeu contactar amb Aurelio Bigorra (606 11 
09 63).

Curses d’orientació i èxit de les classes dirigides al pavelló

Els alumnes de La Portalada, El Roquissar i l’Institut han 
realitzat sessions de curses d’orientació al llarg d’aquest 
trimestre, gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament, els 
centres educatius del poble i el Club Montsant. L’objectiu 
de l’activitat ha estat que l’alumnat descobrís aquest esport 
i facilitar la participació dels mateixos alumnes a la final 
dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. La prova tindrà 
lloc el proper 25 de març a Altafulla. La campanya de pro-
moció de classes dirigides de manteniment i tonificació al 
pavelló poliesportiu es tanca amb un gran èxit de partici-
pació, motiu pel qual aquestes classes es mantindran de 
manera permanent i s’ampliaran els horaris per donar un 
millor servei.•

Breus
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El Batxillerat i la 3ª fase de Marquès de Tamarit
Fèlix alonso cantorné # alternativa altaFulla - entesa

A Altafulla les bones notícies venen de dues en 
dues: aquesta setmana del 29 de febrer hem 
tingut la confirmació que a partir del 2012 l’ins-
titut ja completarà el cicle d’ensenyament. Els 
nostres nois i noies podran estar escolaritzats a 
Altafulla des dels 0-3 anys (escoles Bressol) fins 
a les portes de la Universitat. Una notícia que 
no per esperada hem de menystenir. Ha estat 
l’exemple de com un país, un poble, funciona. 
Primer es va generar la necessitat per l’incre-
ment de la ràtio d’alumnes a La Portalada, la 
conseqüent reivindicació dels pares, mares i 
avis, la col·laboració dels successius equips de 
govern, la tasca parlamentària i les inversions 

de la Generalitat van culminar, primer, en 
l’ampliació de La Portalada, la construcció d’El 
Roquissar i de l’Institut i, ara, la confirmació 
de les dues línies de batxillerat que es podran 
cursar a Altafulla. L’altra notícia és que el 
Departament de Governació de la Genera-
litat ha donat el vist i plau per que dins del 
vigent PUOSC (Pla Unificat d’Obres i Serveis 
de Catalunya) s’incorpori, com a modificació 
sol·licitada per l’equip de govern d’Altafulla, 
la subvenció de quasi 120.000 a per fer la 3ª 
fase de Marquès de Tamarit que tindrà un cost 
total previst d’uns 600.000 a. A finals d’any 
s’iniciaran les obres per acabar el que durant 

anys havíem reclamat com a Passeig o Rambla 
i tancar definitivament la ferida de la N-340. El 
semàfor d’Altafulla, els accidents i el trànsit de 
camions pel mig del poble, ja quasi oblidats, en 
pocs anys s’han substituït per un vial que uneix 
i no separa Altafulla de les seves Botigues de 
Mar Les properes dues bones notícies que ens 
agradaria rebre són: la connexió de l’aigua de 
boca des d’Altafulla a Brises de Mar i... (creuem 
els dits) la subseu dels Jocs Mediterranis. Com 
diria el poeta Miquel Martí i Pol: “Tot està per 
fer, i tot és possible”. •••

Altafulla y la “metamorfosis inversa”
Grup Municipal del partit popular d’altaFulla

Después de “plastificar” Altafulla con la cara 
del “alcalde que mira a los ojos”, prometer 
consenso, participación y la entrada de nuestro 
municipio al siglo XXI (¿dónde estábamos hasta 
entonces?) se impone la realidad del verdadero 
talante de AA-IU: Cambiar las cerraduras de las 
dependencias municipales, “defenestrar” de 
malos modos al personal, enviar a la policía a 
la casa del exalcalde reclamando unas llaves, 
poner en posición de firmes a la plantilla muni-
cipal bajo la amenaza de “volaran barrets”, 
usurpar el despacho de la oposición recluyén-
donos en dos m², tergiversar la información 
que se envía a los medios, no informar a la opo-
sición que se entera de las convocatorias por la 
prensa y/o radio, autorizar fiestas sin seguridad 
que derivan en batallas campales, comas etí-
licos y venta de alcohol a menores, impedir 

el acceso, cambiando cerraduras a entidades 
cuyos locales disfrutaban en cesión previa, 
clausurar el campo de fútbol bloqueando el 
acceso principal con un candado y una patrulla 
de la policía municipal sin informar al presiden-
te, pactar con socios más preocupados en sus 
negocios con Bildu y Amaiur que por su labor 
municipal, censurar el acceso a medios públicos 
municipales y finalmente, ni cumplir ni hacer 
cumplir los acuerdos plenarios, son un resumen 
del triste “currículo” de 8 meses de un “desgo-
bierno municipal” cuya última “cacicada” nos 
lleva a tener que pagar una consulta popular 
para poder revocar con toda impunidad un 
acuerdo plenario, consulta, que se niega a la 
ciudadanía cuando se trata de imponer una 
ordenanza cívica para que el/la regidor/a de 
turno pueda denunciar a su vecino cuando este 

hace sardinas, porque le desagrada el olor… 
Y mientras unos aprovechan las “Audiencias 
Públicas” -que parecen más “asambleas de 
sandías”- para “hacer la ola” a los capos de sus 
sectas y repartirse medallas, otros se afanan 
por sacar la cabeza y congratularse por el buen 
trabajo hecho, intentando mantener uniones 
antinaturales pero rentables… Y así, aquellos 
que por el mes de junio revoloteaban alegre-
mente por el “amanecer” de la Altafulla de la 
“regeneración democrática”, la que “té nom 
de dona i ulls de nen, té experiència d’avis i 
empenta de jove del siglo XXI”, han demostra-
do la teoría de la “metamorfosis inversa”: de 
mariposas a capullos, eso sí, capullos 2.0. PD: 
según diccionario RAE: capullo. 1. m. Envoltura 
del gusano de seda o de las larvas de otros 
insectos. •••

El Pleno Extra-Ordinario. Vaya timo
Josep Maria pérez i roiGer # independents d’altaFulla - ideal

El pleno del pasado día 3, se denominó extraor-
dinario, pero fue como todos los demás, el 
politburó dispone y a la duma no le queda más 
remedio que acatar. Tema principal: Consulta 
Popular sobre la idoneidad de que Altafulla se 
adhiera a la Asociación de municipios para la 
Independencia de Cataluña. Primer fraude o 
tomadura de pelo a la ciudadanía. Resulta que 
el acuerdo del Pleno anterior por mayoría, dijo 
no a la necesidad de adherirse. Ahora consulta 
popular. Punto 2: Ordenanza Cívica. No entra-
remos en el contenido de la Ordenanza, que 
ya de por sí tiene tela, solamente desearíamos 
saber si los ciudadanos de Altafulla creen que 

es necesaria. Dos grupos de la Oposición solici-
taron una consulta popular para que la ciuda-
danía pudiese expresar su opinión. El Gobierno 
dice no hay consulta. ¿No era este Gobierno el 
de la Participación Ciudadana? —pues toma ya, 
por mayoría Ordenanzas: —Vostès mateixos. 
Asambleas Públicas. ¿Sabían ustedes que se 
celebran Asambleas Públicas, oficiales con un 
funcionario del Ayuntamiento como secretario 
todos los sábados alternos al pleno, y que son 
oficiales? ¿Saben ustedes, si existe algún regla-
mento, Protocolo, y/o cualquier otro sistema 
que regle el procedimiento? ¿Saben ustedes si 
se ha aprobado en alguna comisión o Pleno? 

¿Saben donde se anuncia y el orden del día? Si 
ustedes lo saben, ya saben más que los regido-
res que les representamos, porque nosotros no 
sabemos nada de todo esto (creo que hay un 
selecto grupo de afortunados, siempre los mis-
mos, entre trece y trece y medio, según consta 
en las actas, que sí lo saben). Amigos míos, 
como no podemos opinar, no podemos suge-
rir, desconocemos los procedimientos, y somos 
aburridos en los plenos y no dimitimos. “Pidan 
nuestro cese, y así Altafulla volverá a vivir los 
años laureados de las caceroladas por el IBI y 
otras cosas que hoy no tienen importancia y en 
otros fueron acicate de gobiernos.” •••
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Batxillerat a Altafulla, ja és una realitat!
eva Martínez Giol # solidaritat catalana per la independència

El que fa uns anys somiàvem, per fi s’ha fet 
realitat. L’Institut d´Altafulla tindrà finalment 
Batxillerat per al curs 2012-2013. El centre 
altafullenc albergarà un Batxillerat que abor-
darà temàtiques generals, és a dir, científic i 
humanístic. L’edifici va ser concebut pensant 
en tres línies d´ESO i dues de Batxillerat. El 
passat mes de desembre va tenir lloc la reu-
nió al Departament d’Ensenyament entre la 
Directora dels Serveis Territorials Maria Àngels 
González; la Inspectora Carme Mas; la Directo-

ra de l´Institut, Imma Reguant; la presidenta 
de l’AMPA, Maria Jesús Ayuso, i la Regidora 
d’Educació de l’Ajuntament d’Altafulla, Eva 
Martínez Giol, on vàrem entrar pel registre 
la pertinent sol·licitud per tal de formalitzar 
oficialment el tràmit. La percepció de la Direc-
tora del Serveis Territorials en tot moment va 
ser positiva, donat que no es pot concebre un 
institut sense batxillerat. Finalment gràcies a 
tots els esforços s’ha aconseguit la fita perse-
guida. Vull agrair a tots els membres que han 

insistit durant aquests anys, a la bona feina 
de la Directora de l’Institut d’Altafulla, al seu 
equip, i en especial, a la Directora dels Serveis 
Territorials d’Educació i al seu equip per haver-
ho fet possible, més encara en uns moments 
que parlem de crisi, de retallades a l´educació i 
a la sanitat, i malgrat això el Departament ha 
apostat fermament per inaugurar el curs amb 
una línia de Batxillerat. •••

Fòrum
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AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners

Dissabtes feiners

Diumenges i festius

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

* Consultar retransmissions 
esportives a la pàgina web.

Altafulla 
El Catllar 
Creixell 

La Nou de Gaià 
La Pobla de Montornès

Renau
La Riera de Gaià

Roda de Barà
Salomó

Torredembarra
Vespella de Gaià

v ReNFe
Altf/tgn

tgn/Altf/
bcn

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

10:28 8:56
10:58 9:25
11:58 10:32
12:58 11:25
13:59 12:25
14:26 13:24
14:59 14:28
15:58 14:54
17:27 16:58
18:00 17:29
19:00 17:53
19:29 18:30
20:26 18:57
20:29 19:57
20:59 21:00
21:29 21:34
21:59
22:33

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

Serveis

Transports

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

trdb Altf tgn tgn Altf trdb
8.55 9.01 9.22 10.00 10.24 10.30
10.30 10.36 10.57 11.30 11.54 12.00
12.00 12.06 12.27 13.00 13.24 13.30
16.10 16.16 16.37 16.50 17.14 17.20
17.20 17.26 17.47 18.00 18.24 18.30
18.45 18.51 19.12 19.30 19.54 20.00
20.15 20.21 20.42 21.00 21.24 21.30

• 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.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

00
100% Música L’espai obert (r)

Warm up (r)

01 Propera parada(r)

02

100% Música
Warm up 100% Música

03

100% Música
04

05

06

07 Cap de setmana (r)
100% Música

08 Kosmos folk (r)Els matins d’Altafulla Ràdio
08.30 L’informatiu (1a edició)
09.00 N’hi ha per llogar-hi cadires
10.30 L’informatiu (2a edició)
11.00 L’espai obert

09 La màgia de les sardanes

10
El ple / Para que no me olvides

Barà rock (r)

11 Toc de rock (r)

12 La cuina de Carbó

Garden musical
El Futbol 

al Baix Gaià13
L’informatiu (3a edició)

L’espai obert

14
100 % Música

100 % Música
100 % Música

100 % Música
100 % Esports Baix Gaià Esports

15 Cinema Baix Gaià 
Esports (r)

Galàxiallibre Segona educació I com estàs de salut? Baix Gaià Esports (r) Cinema (r)

16 Empenta Cat sons Sobirania alimentària Noms propis L’internauta (r) El temps passa (r)

17

El patito de goma

Toc de rock El temps passa Sobirania alimentària (r) 7 Dies Toc de rock (r)

18
Molt més que 

reggae
Sempre joves Barà rock Música punt cat Altafullencs The road of country (r)

19 L’informatiu (4a edició) L’informatiu setmanal

20
Baix Gaià Esports

The road of country L’entrevista Kosmos folk Cap de setmana L’entrevista (r)
La movida madrileña

21 Boulevard Jazz FM L’internauta (r) Altafullencs diversos Cat sons (r)

22 L’internauta 100% Música Propera parada Bad music Bad music blues

23
L’informatiu (5a edició)

Carta de clàssics Calidoscopi
100 % Esports (r) 100 % Música Baix Gaià Esports (r)

trdb Altf tgn tgn Altf trdb
6.25 6.29 6.45 6.50 7.10 7.15
7.10 7.16 7.65 7.40 8.00 8.05
7.30 7.36 7.55 8.25 8.45 8.50
7.45 7.51 8.10 9.15 9.35 9.40
8.00 8.06 8.25 10.15 10.35 10.40
8.20 8.26 8.45 11.15 11.35 11.40
8.40 8.46 9.05 11.45 12.05 12.10
9.00 9.06 9.25 12.15 12.35 12.40
9.15 9.21 9.40 12.45 13.05 13.10
9.45 9.51 10.10 13.15 13.35 13.40
10.15 10.21 10.40 13.45 14.05 14.10
10.45 10.51 11.10 14.10 14.30 14.35
11.15 11.21 11.40 14.20 14.40 14.45
12.15 12.21 12.40 14.45 15.05 15.10
13.15 13.21 13.40 15.05 15.25 15.30
14.15 14.21 14.40 15.20 15.40 15.45
15.15 15.21 15.40 16.15 16.35 16.40
16.15 16.21 16.40 17.15 17.35 17.40
16.45 16.51 17.10 17.45 18.05 18.10
17.15 17.21 17.40 18.15 18.35 18.40
18.15 18.21 18.40 18.45 19.05 19.10
19.15 19.21 19.40 19.15 19.35 19.40
20.15 20.21 20.40 19.45 20.05 20.10
21.45 21.51 22.10 20.15 20.35 20.40

21.15 21.35 21.40
22.25 22.45 22.50

L9
Parades a Pau Casals, St. Francesc, Rambla Vella, Balco, Miracle, Beneficèn-
cia, Fortí, Casanovas, Marenostrum, La Platja, Arrabassada, Savinosa, Cala 
Romana, Tennis, Mediterrani, Platja Llarga, Solimar, Mas Rabassa, El Pont, 

Montsià, Osona, La Mora, Conca de Barberà, Blauet, Esquirol, Guineu, Castell 
de Tamarit, Tamarit i Ferran

Pere 
Martell

Aiguamolls 
del gaià

Aiguamolls 
del gaià

Pere 
Martell

Fe
in

e
rs

6:38 7:05 7:21 7:52
7:32 8:03 7:51 8:23
8:33 9:07 8:22 8:58
9:13 9:47 9:26 9:59
10:30 11:04 10:06 10:39
11:17 11:49 11:23 11:56
12:04 12:41 12:10 12:41
12:53 13:29 13:00 13:37
13:42 14:14 13:48 14:21
14:30 15:00 14:33 15:07
15:15 15:45 15:19 15:53
16:01 16:31 16:04 16:38
16:46 17:17 16:50 17:20
17:48 18:21 17:36 18:06
18:34 19:09 18:40 19:10
19:19 19:52 19:28 19:57
20:05 20:38 20:11 20:40
20:48 21:18 20:55 21:21
21:30 21:59 21:34 22:00

d
is

sa
b

te
s

7:30 8:05 8:24 8:57
9:25 10:03 10:21 10:53
11:02 11:37 11:55 12:27
12:35 13:13 13:31 14:03
14:11 14:45 15:03 15:35
15:43 16:17 16:35 17:07
17:35 18:11 18:29 18:58
19:06 19:45 20:04 20:32
20:40 21:11 21:27 21:53
22:00 22:27

d
iu

m
e
n

g
e
s 

i 
fe

st
iu

s 7:30 8:00 8:24 8:56
9:25 9:59 10:21 10:53
11:01 11:33 11:55 12:27
12:34 13:09 13:30 14:03
14:11 14:44 15:02 15:35
15:43 16:16 16:35 17:08
17:36 18:09 18:28 18:58
19:06 19:41 20:04 20:32
20:40 21:09 21:27 21:53
22:00 22:24

AutObusOs
 NOCtuRNs

Altafulla 
/ tarragona

divendres, dissabtes 
i vigílies de festius

A
lt

a
fu

ll
a
 -

 t
a
rr

a
g

o
n

a

Altafulla

Parada 
Centre

Centre
Comercial

23:29 22:30

01:04 01:05

02:34 02:35

04:34 04:35

tarragona

Rambla
Vella

Imperial
Tarraco

23:53 23:55

01:28 01:30

02:58 03:00

04:56 05:00

ta
rr

a
g

o
n

a
 -

 A
lt

a
fu

ll
a

tarragona

Imperial
Tarraco

Rambla
Vella

00:15 00:17

01:45 01:47

03:45 03:47

05:05 05:07

Altafulla

Centre
Comercial

Parada 
Centre

00:39 00:40

02:09 02:10

04:09 04:10

05:29 05:30
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AjuntAment (Plaça del Pou, 1) 977 65 00 08
 Plaça del Pou, 1 
Síndic de greugeS 977 65 22 69
recAPtAció municiPAl (Ajunt.) 977 65 61 09
correuS 977 65 18 16
oficinA d’ocuPAció  977 65 19 88
PoliciA locAl 609 32 96 51
 marquès de tamarit, 16 977 65 02 80
guàrdiA civil  062
moSSoS d’eSquAdrA 977 63 53 00
  088
BomBerS (tarragona) 085
  977 22 00 80 
  977 54 70 80
AmBulàncieS (centraleta) 977 25 25 25
conSultori de SAlut 977 65 60 07
 mainada, 2A 
urgèncieS cAP torredembarra 977 64 38 01
AigüeS d’AltAfullA 977 65 16 76
(servei 24 hores)  900 194 998
emergèncieS 112

fArmàciA SuSAnA domingo 977 65 02 07
 les escoles, 3 (poble) 
fArmàciA AnnA ArASA 977 65 24 20
 Plaça dels vents, 5 
urgèncieS dentAlS cAStellAni 977 65 14 33
oficineS de turiSme
 marquès de tamarit, 16 977 65 14 26 
 Plaça dels vents, s/n 977 65 07 52
eScolA d’AdultS 977 65 16 71
eScolA lA PortAlAdA 977 65 03 23
 Plaça la Portalada s/n 
ceiP roquiSSAr 977 65 19 69
ieS AltAfullA 977 65 16 62
llAr d’infAntS f. BlAnch 977 65 60 31
 mainada, 2B 
llAr d’infAntS hort de PAu 977 65 21 20
 cabana, 2 
eSPlAi de lA gent grAn 977 65 21 32
 c. de les Bruixes s/n 
BiBliotecA municiPAl 977 65 11 76
 les escoles s/n   
centre d’eStudiS d’AltAfullA 977 65 09 12
 escoles, 10 
PAvelló PolieSPortiu 977 65 15 71
eScolA de múSicA (migdies) 977 65 20 60
 S. Antoni Abat, a la violeta 

cASAl lA violetA 977 65 00 83
 S. Antoni Abat, 11 
Punt d’informAció juvenil 977 65 24 68
 era de l’esteve  
AlBerg juvenil ‘cASA grAn’ 977 65 07 79
 Placeta, 12  

PiScinA municiPAl 977 65 21 10
 Alcalde Pijuan, 4 
cluB mArítim 977 65 02 63
PArròquiA S. mArtí 977 65 01 58
eStAció de Servei 977 65 22 54
tAxiS (j. gABArró) 607 86 46 44
  607 15 38 18
  977 65 29 90
deixAlleriA (torredembarra) 977 64 58 19
AutocArS PenedèS 977 66 08 21
informAció renfe 902 24 02 02
Protecció civil 977 65 14 89
tAnAtori de torredemBArrA 900 50 67 12
l’hort de lA SíniA. 
Punt d’informAció del gAià 655 48 61 15
jutge de PAu  977 65 20 17
veterinAriS (d’urgències) 977 65 29 08
  627 56 39 39 
  629 71 15 90

DEIXALLERIA DE TORREDEMBARRA

 De dimarts a divendres: De 09 a 13 h i de 17 a 20 h
 Dissabte:  De 10 a 13 h i de 17 a 20 h
 Diumenge:  De 10 a 13 h
(Hi ha una limitació de 200 kg. com a màxim per persona. Cal acre-

ditar la residència a Altafulla)

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

Servei	de	transport	per	a	la	gent	gran

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

reGidoria d’acció social i ciutadania

ANADA

10,15 Brises del Mar: Carrer 
de l’Àlber / Taronger

10,25 Carrer dels Munts 

10,35 Mirador dels Munts

10,45 Carrer de Santa Marta

10,55 Via Augusta/Plaça dels 
Vents

11,00 Carrer de les Esplanes

11,10 Carrer de la Bassa

11,20 Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

11,25 Eroski

TORNADA

12,25 Eroski

12,30 Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

12,40 Carrer de la Bassa

12,50 Carrer de les Esplanes

12,55 Via Augusta/Plaça dels 
Vents

13,05 Carrer de Santa Marta

13,15 Mirador dels Munts

13,25 Carrer dels Munts

13,35 Brises del Mar: Carrer 
de l’Àlber / Taronger

Telèfons 
i adreces (

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

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

 De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
• recollida de MoBles i andròMines
 Ajuntament d’Altafulla 977 65 00 08

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
01/04 març: A. ARASA
05/11 març: S. DOMINGO
12/18 març: A. ARASA
19/25 març: S. DOMINGO
26/31 març: A. ARASA

01abril: A. ARASA
02/15 abril: S. DOMINGO
16/22 abril: A. ARASA
23/29 abril: S. DOMINGO
30 abril: A. ARASA

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les far-
màcies de guàrdia de Torredembarra 
als aparadors de les farmàcies locals.
A més: 

www.coft.org/guardies/ext/

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

Serveis

NOU HORARI DE MISSES (PER OBRES)

església de sant Martí
Dissabtes: 19.00 h (al Fòrum)

església de sta. Maria
Diumenges: 11:45 h

Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM)
estaciÓ d’altafulla / serVei Metereològic de catalunYa /

Hort de la sínia (tamarit)

Dades del mes de FEBRER

Temperatura màxima 25,2º dia 26

Temperatura mínima -5,2º dia 12

Pluja màxima 8 litres/m2 dia 1

Mitjana mensual temp. màx. 14,3º

Mitjana mensual temp. mín. -0,8º

Total pluja recollida 8 litres/m2

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

www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html




