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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

Altafulla és menys cara ara que abans i gràcies a les noves valo-
racions cadastrals. El Ple ha donat llum verda a la nova Ponència 
de Valors que redueix en un 35,55% el valor cadastral de tot el 
municipi i ho fa de manera més justa i equitativa per la majoria 
de la població i el que és més important, tocant de peus a terra. 
Però el que també és una realitat és que l’Ajuntament deixava 
d’ingressar més de 700.000 € que afectaria en el conjunt del seu 
pressupost. Per tant, la majoria del Ple ha estat valent i ha apro-
vat un increment del tipus de l’IBI fixat en el 0,91% amb la fina-
litat de garantir l’estabilitat pressupostària del consistori perquè 
pugui continuar mantenint els serveis públics de qualitat que està 
oferint en tots els àmbits. I tot i aquest increment, la pressió fiscal 
sobre els veïns es reduirà en un 18%. Feina feta. Ara cal seguir 
mirant endavant. D’aquí a pocs dies, es complirà també una de 
les reivindicacions més demanades per una part important de 
la ciutadania que utilitza el transport públic, en aquest cas, els 
trens de rodalies. A partir del 17 de juny, tots els trens regionals 
faran parada a l’estació Altafulla – Tamarit després que ho fes 
públic el director de rodalies i regionals de Renfe a Catalunya, 
Miguel Ángel Remacha, arran del compromís que va prendre 
amb l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso. Una notícia per la qual ens 
hem de felicitar tots i totes perquè a partir d’ara no cal que ens 
desplacem fins a l’estació de Torredembarra per agafar el tren. I 
just al costat de l’estació, l’Ajuntament d’Altafulla habilitarà un 
pàrquing perquè els vehicles que vulguin accedir a la platja de la 
roca del Gaià ho facin a peu, arran que tant Altafulla i Tarragona 
hagin barrat el pas als vehicles per estacionar, com fins ara, en 
aquesta zona. De moment, s’encara bé l’estiu però queda molta 
feina a fer i que cal que se segueixi fent amb rigor i valentia.

Editorial

Encarem l’estiu[4]  EL PLE
  Nova Ponència Cadastral
  Ordenança de Civisme
  Pla d’Usos de l’Ermita

[6]  ENTITATS
  Comptes de Mou-te pel Letxu
  Club Bàsquet Altafulla

[8]  CULTURA
  Recercat, pel Centre d’Estudis
  Primer 3d7 dels Castellers

[12]  EDUCACIÓ
  Concert de l’Escola de Música
  Química al Roquissar
  La Portalada apadrina el Gaià

[14]  ESPORTS
  Resultats Titan Desert 2012
  Ascens del juvenil del CFS Altafulla

[16]  OPINIÓ

AJUNTAMENT 
D’ALTAFULLA

Àrea Municipal de Mitjans de Comunicació
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Tàrraco Viva assoleix un rècord de participació sense precedents

La Tàrraco Viva, el festival de divulgació històrica sobre l’èpo-
ca romana de Tarragona, ha acabat superant tots els rècords 
de participació de les passades edicions. Els espais històrics 
romans dels municipis com Altafulla i Tarragona van retornar 
als seus orígens i les seves arrels a través de 400 actes durant 
els últims deu dies de maig. La Tàrraco Viva s’ha tornat a rei-
vindicar com un dels esdeveniments més importants de Tarra-
gona i la seva àrea d’influència. Enguany, a més, la presència 
de públic vingut de fora de l’estat espanyol ha estat més que 
significatiu. A Altafulla, els actes del darrer cap de setmana de 
maig van passar per una visita teatralitzada a la Vil·la roma-
na dels Munts. Un dels seus propietaris al s. II dC, el duumvir 
de Tàrraco, Caius Valerius Avitus, va convidar els assistents, 
vestits amb túniques i vestimentes de l’època, a endinsar-se 
a casa seva per conèixer de primera mà com eren ara fa cen-
tenars d’anys les termes, l’hortus, les latrines, les habitacions, 
els accessos, el compluvium, o els dipòsits. El personatge de 

Caius és encarnat des de fa quatre anys per David Sales, qui ha 
valorat molt positivament la iniciativa, i ha considerat d’en-
certat el fet d’incorporar cada cop més actes a d’altres indrets 
amb passat romà, com Altafulla. Com a novetat d’aquest any, 
també a la Vil·la romana dels Munts, s’ha dut a terme el taller 
“Us portem a l’Hortus!”, en el qual s’ha donat a conèixer 
com eren els jardins i els horts romans, quines espècies s’hi 
plantaven i quins usos tenien. D’altra banda, el municipi ja va 
acollir el passat 18 de maig algunes de les activitats del festi-
val, amb una excel·lent afluència de públic que va superar les 
260 persones. Entre els actes, hi va tenir lloc la xerrada “Les 

Vil·les Romanes” a càrrec de l’expert Joaquín Ruiz de Arbulo; 
una lluita de gladiadors de la mà de la companyia italiana Ars 
Dimicandi, i un concert de música romana protagonitzat per 
Ludi Scaenici. A més, durant tots aquests dies, vuit restaurants 
d’Altafulla (Faristol, La Torreta, Oreneta, Voramar Cal Vitali, 
Club Marítim, Yola, Les Bruixes i Cal Salvador) van participar 
en la iniciativa Tàrraco a Taula.• 

Quatre imatges dels actes que es van celebrar el 18 de maig 
a Altafulla. / Foto: Albert Jansà / Luís Pérez
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Ple Ordinari 26 de maig
AccePTeN LA NOVA PONèNciA Que Redueix 
eN uN 35,35% eLs VALORs cAdAsTRALs  d’ALTAFuLLA

L’Ajuntament d’Altafulla tirarà endavant la nova Ponència de 
Valors proposada pel Cadastre, després que ho signés l’alcalde 
d’Altafulla, Fèlix Alonso, en el passat Ple Municipal el qual va 
tenir un gran seguiment per part de la ciutadania. En aquest 
sentit, el consistori va acceptar les noves valoracions cadastrals 
que ha proposat el Cadastre i que es redueixen en un 35,35% 
a tot el municipi, amb la qual cosa es passa dels 726.739.932 
milions d’euros del valor cadastral d’Altafulla el 2012, als 
469.741.309 milions d’euros del valor cadastral per al 2013. I 
per altra banda, també significa una reducció important de 
la base liquidable (passa dels 527.897.072 milions d’euros el 
2012 a 429.741.309 milions d’euros el 2013). Aquesta notable 
reducció significa, com va apuntar l’alcalde d’Altafulla, Fèlix 
Alonso, “una baixada important també sobre el pressupost de 
l’Ajuntament”. Per aquest motiu, el Ple, amb la majoria dels 
vots favorables de l’equip de govern (Alternativa Altafulla i 
Solidaritat Catalana per la Independència) i del grup a l’opo-
sició de Convergència i Unió, van aprovar també una modifi-
cació del tipus de l’IBI, que passa del 0,78% al 0,91%, per tal 
de garantir l’estabilitat pressupostària de l’Ajuntament. Així 
ho ha explicat Fèlix Alonso, recolzat per l’informe tècnic dels 
departaments d’Intervenció i Tresoreria de l’Ajuntament. En 
aquest cas, els grups a l’oposició del Partit Popular i Indepen-
dents d’Altafulla van votar en contra de l’ordenança fiscal de 
l’IBI, tot i està d’acord amb l’acceptació de la nova Ponència 
de Valors.
 Amb tot, la pressió fiscal per a la ciutadania representarà 
una reducció del 18%, tot i l’increment del coeficient de l’IBI 
“necessari”, segons Alonso, “per garantir els serveis públics 
de qualitat que està oferint Altafulla”. Amb aquesta presa 
de decisions es tanca una etapa de mobilitzacions i protestes 
veïnals i es satisfà en gran part a una majoria d’habitatges 
que tenien unes valoracions cadastrals molt elevades tenint 
en compte les característiques del bé immoble. Segons la 
majoria del Ple, i de l’Associació d’Afectats per les Revisions 
Cadastrals d’Altafulla, “aquesta nova ponència és més justa i 
equitativa”.

APROVeN L’ORdeNANçA MuNiciPAL de ciVisMe i 
cONViVèNciA ciuTAdANA

La sessió plenària del passat 26 de maig també va servir per 
aprovar amb caràcter definitiu, amb els vots a favor d’AA, SI i 
CIU, i els vots en contra d’Ideal i el PP, l’Ordenança Municipal 
de Civisme i Convivència Ciutadana. La regidora responsable 
de l’àrea, Montse Castellarnau, va explicar que “la majoria 
d’al·legacions presentades per la ciutadania han estat incor-
porades o rectificades a l’ordenança en qüestió”. La manera 
com va néixer l’ordenança, i el model i el procés que s’ha 
seguit per elaborar-la han estat els motius que han decantat 
el vot cap al no d’Ideal i PP, tal i com va assenyalar el regidor 
d’Ideal, Alejandro Francino. Per la seva banda, Jordi Molinera 
(SI) va felicitar Montse Castellarnau perquè considera que ha 
estat “un procés favorable que ha permès que la ciutadania 
digui la seva”. Va recordar, a més, que molts municipis sem-
blants a Altafulla també en tenen”.

Fèlix Alonso, costejat per Jordi Molinera i Francesc Farré, 
signa l’acceptació. / Foto: A.J. 

Tanquen el pas als vehicles a la platja 
de la roca del Gaià

L’Ajuntament de Tarragona ha decidit 
demanar la bandera blava per a la platja 
que va des del Club Marítim d’Altafulla 
fins al castell de Tamarit i per aquest 
motiu ha barrat el pas als vehicles per la 
zona de la roca del Gaià. L’Ajuntament 
d’Altafulla, per la seva banda, ha fet el 
mateix per la banda del CM Altafulla. 
Per tal de donar una alternativa als cot-
xes que fins ara estacionaven en aquesta 
platja, l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, 
ha arribat a un acord amb Endesa i amb 
el propietari dels terrenys de la rotonda 
de Via Augusta per poder accedir al 
solar que hi ha al costat del club i que es 

convertirà en pàrquing amb accés direc-
te a la platja per als banyistes.

Aproven l’adhesió al moviment “Diem 
Prou”

La majoria del Ple va aprovar també la 
moció presentada pel grup municipal 
de CiU sobre l’adhesió de l’Ajuntament 
al moviment “Diem Prou”, una inicia-
tiva que es pren juntament amb altres 
municipis d’arreu del territori català 
que aposta per la lluita per un país lliu-
re. Una moció que, segons el portaveu 
del grup, Pere Gomés, es presenta “de 
forma simbòlica, esperant que en un 
futur proper Catalunya disposi d’un 
acord fiscal amb la resta de l’Estat per 

poder gestionar els seus recursos i els 
seus”. La moció va comptar amb els vots 
a favor d’AA, SI i CiU, amb el vot en con-
tra del PP, i amb l’abstenció d’Ideal.

Llum verda al Pla Especial d’Usos de 
l’Ermita de Sant Antoni

El Ple també va aprovar per majoria el 
Pla Especial d’Usos de l’Ermita de Sant 
Antoni, així com també la modificació 
de l’ordenança sobre la recollida i el 
tractament de residus, la delimitació 
del terme municipal d’Altafulla, i dife-
rents modificacions de crèdit referents 
al pressupost propi de l’Ajuntament.

Breus
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Omplen els jardins del castell per als Nut crackers

La música d’ahir, d’avui, i de sempre van posar ritme el 
passat 26 de maig als jardins del Castell d’Altafulla amb l’ac-
tuació del grup Nut Crackers. El concert d’aquesta formació 
històrica a Altafulla era una de les nombroses actuacions 
que el grup barceloní està duent a terme enguany per tal de 
celebrar el seu 50è aniversari. El concert va estar organitzat 
per l’Ajuntament d’Altafulla, amb la col·laboració de l’em-
presa Domus de Vilarnau, que va servir també per recaptar 
fons en benefici del patrimoni artístic municipal. Hi van 
assistir unes 200 persones.• 

Actuació dels Nut Crackers al Castell d’Altafulla. 
/ Foto: Nut Crackers

Programen diferents actes per a la revetlla de Sant Joan

La regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament d’Altafulla, 
encapçala per l’edil Jordi Molinera, ha programat diferents 
actes per celebrar la revetlla de Sant Joan que enguany se cele-
brarà a l’Era de l’Ixart. A les nou de la nit, arribarà la Flama del 
Canigó, a càrrec de la Penya Ciclista, i mitja hora més tard, es 
procedirà a la lectura del Missatge de la Flama i l’encesa de la 
Foguera de Sant Joan. La festa continuarà a l’Era dels Castellers 
a Ca l’Ixart on s’ha organitzat un sopar botifarrada popular. Els 
tiquets, a cinc euros, es poden adquirir de l’11 al 20 de juny a 
l’Ajuntament, la Gelateria La Perla i a l’Estanc Pijuan. El sopar 
inclou botifarra, pa, beguda, coca de Sant Joan i cava. I per 
amenitzar la festa, a les dotze de la mitjanit començarà el con-
cert a càrrec de l’orquestra Mirada, a la mateixa Era de l’Ixart.

BreusTots els trens regionals faran 
parada a Altafulla a partir del 

17 de juny

Cap tren regional 
passarà de llarg 
per l’estació d’Al-
tafulla-Tamarit a 
partir del proper 
17 de juny. Així 
ho ha anunciat 
el Departament 
de Territori de la 
Generalitat, des-
prés que l’alcalde 
d’Altafulla, Fèlix 
Alonso, es reunís 
amb el director 
de Rodalies i Regi-
onals de RENFE 
Catalunya, Miquel 
Ángel Remac-
ha, aconseguint 
aquest compromís. 
Fins ara, i des de 
fa molts anys, un 
total de catorze trens regionals circulaven pel municipi 
sense aturar-s’hi, nou en direcció Barcelona i cinc en 
direcció Tarragona. Alguns d’ells en hora punta com a dos 
quarts de vuit del matí en direcció Barcelona que obligava 
als usuaris d’Altafulla, Tamarit, La Mora, Ferran o la Riera a 
haver d’anar necessàriament a l’estació de Torredembarra. 
Ara, però, ja no serà així. Un fet que el batlle altafullenc ha 
qualificat de “gran notícia” i “fita històrica”, i per la qual 
s’ha mostrat “molt satisfet de la feina feta” ja que “per-
metrà a la ciutadania disposar d’un servei que fins ara no 
tenia”. Aquesta mesura es completarà properament amb 
altres millores a l’entorn de l’estació com ara la vigilància 
i la informació per megafonia. Altres mesures pendents 
d’aprovació són la renovació de la flota de combois, la 
disposició de la caseta annexa a l’estació per a usos muni-
cipals, i l’aparcament. El que continua sense presentar una 
solució és el sistema tarifari ja que a dia d’avui des d’Alta-
fulla a Barcelona es paga el mateix que des de Tarragona 
a Barcelona. Segons l’alcalde, es tracta d’un “problema de 
quilometratge i de trams”, i Altafulla pertany al tram de 
Tarragona. Tot i això, ha reconegut que el tema “avança 
pel bon camí”. • 
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L’Associació Mou-te pel Letxu presenta els comptes 
Aquests comptes (des del 5 d’agost 
de 2011 a 27 d’abril de 2012) es van 
presentar a l’acte celebrat el passat 27 
d’abril al Saló de Plens de l’Ajuntament 
d’Altafulla . Respecte a la gestió dels 
diners, recalquem que:  Tots els diners 
s’han anat ingressant íntegrament al 
compte de La Caixa titularitat de la nos-
tra entitat, sense que hi hagi hagut mai 
cap caixa d’efectiu. El saldo de 6.500,42 
€ s’anirà destinant a teràpies que rep 
el Juan Carlos. Les sortides de diners 
del compte es fan mitjançant taló amb 
signatura de dos membres de l’enti-
tat. Els pagaments (ortopèdia, fisiote-

rapeutes, logopedes, …) es fan directa 
I únicament per l’entitat, sempre contra 
document justificatiu. Ni la parella, ni 
els familiars del Juan Carlos  tenen accés 
als fons recollits, ni són membres de 
l’entitat. Els comptes es poden consultar 
trucant al 600 588 716 (Toni Pons).

A. TOTAL INGRESSOS: 18.206,87 €. (A.1. 
RECAPTACIÓ ACTES: 310,00 + 517,40 + 
1018,00 + 340,80 + 1860,47 + 41,15 + 
180,50  +  2.922,7 + 310,00 + 225,00 + 
326,73 + 202,07 + 1103,07 + 726,00 + 
5,50 + 152,15 = 10.241,54 €. A.2. RECAP-
TACIÓ GUARDIOLES: 988,60 + 108,56 

+ 311,82 + 336,45 + 162,03 + 280,80 + 
21,18 + 77,99 + 91,34 + 13,08 + 140,81 
+ 64,66 + 46,83 + 52,39 + 33,64 + 21,71 
+ 117,00 = 2.868,89 €. A.3. INGRESSOS 
COMPTE CORRENT: 20 + 100 +200 + 20 
+ 50 + 200 + 20 + 100 + 100 + 726 + 50 + 
1000 + 10 + 50 + 100 + 150 + 200 + 300 
+ 1500 + 50 +100 + 50=5.096,00 €. A.4. 
INTERESSOS COMPTES: 0,44 €)
B. TOTAL DESPESES: 11.706,45 € (B.1. 
CADIRA BIPEDESTADORA: 11.692,00 €. 
B.2. DESPESES BANCÀRIES: 14,45 ) C. 
SALDO (A-B) = 6.500,42 €. •

toni pons

Associació Mou-te pel Letxu

excursió al Priorat: Molt activa i participada!

Diumenge 3 de juny, malgrat que el cel i prediccions amenaçaven 
“de tot menys sol”, al final vàrem gaudir d’una excursió “de molt 
bon rotllo i súper activa”. Els senderistes caminaren pels avencs del 
Masroig. Els de BTT pels camins i trialeres al voltant de Falset-Masroig 
i Bellmunt. Els de carretera pogueren “cremar l’esmorzar” amb un 
tomb trenca-cames de 62 quilòmetres i els acompanyants amb visites 
al Celler de Falset, Parc de les Olors de Marçà i les mines de plom de 
Bellmunt. Dinar de germanor amb brindis pels bons moments que 
viu la Penya.•

antoni raMírez

Penya Ciclista Altafulla

Escola-Taller de Cultura Urbana a Altafulla

El Punt d’Informació Juvenil d’Altafulla posarà en marxa 
aquest estiu, de forma conjunta amb l’Associació Cultural 
XXL, una Escola-Taller de Cultura Urbana. La iniciativa 
anirà adreçada a joves d’entre 12 i 18 anys, i combinarà 
activitats socioculturals com ara grafit, rap, beat box, o 
breakdance, amb activitats de lleure i esportives, com ara 
piscina, vòlei platja, o futbol. Els tallers tindran lloc del 2 
de juliol al 9 d’agost, de dilluns a dijous, en horari de 10 
del matí a 1 del migdia. El preu del curs és de 70 €. Les 
persones interessades en participar-hi hauran de realitzar 
la corresponent inscripció del 5 al 20 de juny, de dimecres a 
divendres, en horari d’11 del matí a 1 del migdia, i de 5 a 7 
de la tarda. Per a més informació i confirmació de places al 
PIJ, al telèfon 608 14 14 95, i al correu electrònic tallersxxl@
gmail.com.

Breus

els alevins del cB Altafulla es classifiquen per a la final de catalunya
L’equip aleví masculí de La Portalada-Club Bàsquet Altafulla s’ha classificat per a la 
fase final del Campionat de Catalunya en la categoria mini en derrotar el CB River 
Andorra per 85 a 51. La fase final en què participen equips de les quatre demarca-
cions serà el cap de setmana 16 i 17 de juny, a Badalona. Segons Assumpta Tomàs, 
presidenta del CB Altafulla “per al col·legi de La Portada com per al Club Bàsquet 
Altafulla és una fita molt important i un premi al treball desenvolupat a l’escola 
durant anys i a l’esforç de moltes persones que s’hi han dedicat (entrenadors, 
AMPA, professor...). Per primer cop se sentirà el nom d’Altafulla en una fase final 
d’un campionat de Catalunya de bàsquet. El desig és que, a partir d’ara, se senti 
molts cops més!”.•
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Lliuren les claus dels dotze pisos socials més d’Hort de Pau
El secretari d’Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala, i l’alcalde d’Altafu-
lla, Fèlix Alonso, van lliurar el passat 1 de juny les claus de dotze habitat-
ges amb protecció oficial d’Altafulla. Els habitatges s’inclouen en el Pla de 
xoc anunciat per la conselleria de Territori i Sostenibilitat per oferir pisos 
buits de la Generalitat amb noves condicions d’accés. Hi van assistir també 
a l’acte de lliurament el cap del servei territorial d’Habitatge a Tarragona, 
Joan-Vianney M. Arbeloa; la regidora d’Educació, Acció Social i Ciuta-
dania, Polítiques de Gènere i Sanitat de l’Ajuntament d’Altafulla, Eva 
Martínez, i un representant de l’Incasol. Els habitatges lliurats s’ubiquen 
a la promoció d’Hort de Pau situada al carrer Vinyet. Tenen un dormitori 
en una superfície de 37,89 m² a 41,14 m² i el preu mensual del lloguer és 
de 156,41 a 166,28 €, més despeses de comunitat i IBI. N’hi ha quatre de 
lloguer i vuit de lloguer amb opció de compra. En aquest darrer cas, les 
persones adjudicatàries signaran un contracte d’arrendament per 10 anys 
i dins d’aquest termini podran disposar d’una opció de compra. Si opten 
per adquirir el pis, durant els cinc primers anys de vigència del contracte, 
podran donar com a entrada les quotes ja pagades. A partir del cinquè 
any, les condicions varien segons la quantitat de quotes abonades. La 
majoria de pisos han estat lliurats a joves veïns d’Altafulla. •

L’edició especial de la Marató de TV3 
per la Pobresa, celebrada arreu del 
territori català el passat 27 de maig, va 
recaptar més de quatre milions d’euros, 
segons l’última xifra del marcador. Sota 
el lema “Que ningú es quedi fora de 
joc”, TV3 i Catalunya Ràdio van tor-
nat a fer una jornada solidària amb la 
col·laboració de prop de 300 entitats 
socials. Una iniciativa a la qual s’hi 
va adherir el municipi d’Altafulla, sota 
el paraigües de la Jornada Altafulla 
Solidària. D’onze del matí a vuit del 
vespre, centenars de persones es van 
apropar fins a la plaça del Pou per col·-
laborar-hi i gaudir d’un ampli programa 

d’activitats, com ara un mercat solidari, 
diferents tastets elaborats per diverses 
entitats locals, parades de llibres, un 
cafè solidari, un taller de reciclatge, una 
recollida d’aliments bàsics i material 
higiènic de primera necessitat, i dife-
rents estands d’artesania solidària. El 
tret de sortida de la diada l’ha va donar 
la lectura del Manifest Reivindicatiu per 
la Pobresa, a càrrec de diferents volun-
taris. La van seguir diferents actuacions 
dels Bastoners d’Altafulla, i de diversos 
pilars solidaris dels Castellers. Durant el 
matí, també va tenir lloc una actuació 

musical de la mà del Grup de Combo de 
l’Escola Municipal de Música d’Altafulla. 
Les activitats a la tarda van girar entorn 
d’una xocolatada solidària, a càrrec de 

l’Esplai de la Gent Gran, d’una actuació 
musical a càrrec de la Jazzorquestra de 
l’Institut, i d’un col·loqui de les ONG’s 
Mans per l’Acció Solidària i del Grup 
de Solidaritat – Càritas. Algunes de 
les seves representants van explicar als 
assistents els projectes que actualment 

estan duent a terme per combatre la 
pobresa. Vilatans i turistes també han 
tingut l’oportunitat de penjar els seus 
pensaments i les seves demandes entorn 
de la pobresa. “Ens guanyem el menjar 
per viure, i ens donen els ossos per ros-
segar”; “Pobre no es aquel que tiene 
menos, sinó el que quiere más”; “La 

meva galleda de les escombraries menja 
millor que el 98% del món”, han estat 
algunes de les expressions. La jornada 
va estar impulsada des de les regido-
ries d’Acció Social, Ciutadania, Políti-
ca d’Igualtat, i Salut de l’Ajuntament 
d’Altafulla, encapçalades per l’edil Eva 
Martínez, qui en va fer una valoració 
molt positiva. Al final de la diada, la 
recaptació econòmica es va elevar fins 
als 2.885 €, una quantitat per la qual 
Martínez es va mostrar molt orgullosa, 
i va destacar que s’ha tornat a demos-
trar la cara més solidària d’Altafulla. Els 
diners recaptats aniran a 235 projectes 
destinats a combatre l’exclusió social, 
relacionats amb els àmbits assistencial, 
l’habitatge, la inserció sociolaboral i els 
infants. Un telèfon, el 905 11 50 50, i 
centenars d’activitats arreu del territori 
català han servit per recaptar 4.030.182 
d’euros.

Berenar solidari al Roquissar
D’altra banda, els alumnes de l’Escola El 
Roquissar d’Altafulla van organitzar el 
passat 24 de maig un berenar solidari 
per recollir diners per a la Marató de 
TV3. També vam vendre roba que els 
nens i les nenes ja no utilitzen. La recap-
tació total es va elevar fins als 309 €. / 
Fotos: Carla Gómez / Maite Vidal•

Recapten 2.900 € per la Marató de TV3 per a la Pobresa

L’alcalde Fèlix Alonso, acompanyat de Carles Sala, 
lliura les claus a un jove altafullenc. / Foto: A.J. 
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el centre d’estudis, guardonat amb el premi Recercat
El Centre d’Estudis d’Altafulla ha estat guardonat amb el 
premi Recercat de l’Institut Ramon Muntaner en una jornada 
concebuda com la gran trobada dels centres d’estudis locals i 
comarcals d’arreu de Catalunya, i que se celebra cada any a la 
ciutat escollida com a Capital de la Cultura Catalana. Enguany, 
la jornada es va celebrar el primer cap de setmana de maig al 
Palau de Fires i Congressos de Tarragona, com a ciutat Capital 
de la Cultura Catalana. Així, el passat 5 de maig es va fer l’acte 
de lliurament dels premis un dels quals va recaure en el Centre 
d’Estudis d’Altafulla com a reconeixement de la seva trajectò-
ria en la investigació cultural, científica i històrica sobre la vila 
i la subcomarca del Baix Gaià. El Centre d’Estudis d’Altafulla 
va ser donat d’alta com a associació cultural l’any 1977. Es va 
formar amb els membres del Grup de Recerques d’Altafulla, 
secció de la Real Sociedad Aqueológica Tarraconense, als 
quals cal afegir els de l’anomenat grup de l’Hostal. El primer 
document del Centre és l’Acta Fundacional on s’expressen les 
intencions de la futura associació: promoure el coneixement 
de la història, la llengua, els costums, i altres aspectes de la 
vila, que recolliran els estatuts. Es va iniciar amb 27 socis i ara 
en té uns 300 entre convilatans i forasters. A dia d’avui, dis-

posa de biblioteca, arxiu 
de documentació pròpia 
i aliena, arxiu fotogràfic, 
fons artístic i una pàgina 
web que es pot consultar 
a www.cestudisaltafulla.
cat. Enguany ha celebrat 
els 35 anys de vida.

Homenatge a
Martí capestany
D’altra banda, el Centre 
d’Estudis d’Altafulla va 
descobrir el passat 19 de 
maig, amb el suport de l’Ajuntament, una placa al número 9 
del carrer Sant Antoni Abat, en record de qui hi va néixer i hi 
va viure durant molts anys, Martí Capestany, tinent coronel 
que va participar a la Batalla d’Altafulla contra les tropes 
franceses  a finals de gener de 1812. El regidor de Cultura, 
Jordi Molinera, va ser l’encarregat de descobrir la placa. •

Ara sí que podem dir que tanquem un inici de 
temporada, més difícil del previst, però amb 
força optimisme de cara a un futur proper. I és 
que aquest mes de maig passat el vam començar 
amb molt bon regust de boca. El dia 5 vam tornar 
a actuar a Salomó, on no ho fèiem des del 2008, 
i aquesta vegada, acompanyats dels Xiquets del 
Serrallo, vam poder descarregar el primer 3 de 
7 de la temporada, castell que se’ns va resistir 
de forma inesperada per Sant Jordi i que ens ha 
de servir de punt d’inflexió i com a un cop de 
moral necessari. Va ser un castell realitzat amb 
moltes ganes, amb molta força i molt defensat 
fins al final. Va quedar palès que tothom era 
conscient de la importància de descarregar-lo, ja 
que aquell castell és un reflex del treball actual 
de la colla i una aposta de futur. La temporada 
passada els castells de set hi van anar a gairebé 

cada plaça i amb certa facilitat. Enguany la reali-
tat és una altra, i estem treballant dur per a que 
la dinàmica torni a ser aquesta a partir de Sant 
Joan i així poder arribar en plena forma a les cites 
estiuenques importants. No ens volem acomiadar 
sense destacar que el proper 10 de juny tornem 
a El Catllar, i això sí que representa un retroba-
ment històric per nosaltres. En un municipi on 
s’havien intentat màxims en la primera època de 
la colla a finals dels anys 80, hi tornem amb mol-
tes ganes i molta il·lusió, i per això us convidem 
a tots a acompanyar-nos en aquesta diada tan 
maca que ens espera. Quilos Amunt!•

Castellers d’Altafulla

Imatge del 3d7 descarregat a Salomó. / Foto: Irene 
Rodríguez

i a salomó, el descarreguem!

Breus

Nous horaris d’estiu per a la Vil·la romana dels 
Munts

Aquest mes de juny i al llarg dels mesos de juliol, agost 
i setembre, la Vil·la romana dels Munts d’Altafulla, 
depenent del Museu Nacional Arqueològic de Tarrago-
na (MNAT), estarà oberta de dilluns a dissabte, de 10 a 
13:30h, i de 16 a 20h; i diumenges i festius, de 10 a 14h. 
El dilluns romandrà tancat per descans setmanal. Per a 
més informació, podeu consultar la web www.mnat.cat, 
o bé, podeu trucar al telèfon 977 25 15 15.

Del 2 al 10 de juliol, matriculacions a l’Escola de 
Música

L’Escola Municipal de Música d’Altafulla obrirà a partir 
del 2 de juliol el període de matriculació per al curs 
2012-2013. Les matriculacions es duran a terme en el 
mateix centre, i en les properes setmanes, es concretarà 
els dies específics de cada curs i instrument. Per a més 
informació, podeu trucar al telèfon 977 65 20 60.

 

Campionat de Catalunya d’optimist, el 16 i 17 de juny

El Club Marítim d’Altafulla acollirà els propers dies 16 i 17 de 
juny el Campionat de Catalunya Optimist. Les inscripcions encara 
són obertes i poden realitzar-se a través de la pàgina web www.
clubmaritimaltafulla.com fins el 12 de juny. Els drets d’inscripció 
són de 10 € per regatista.
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Les drogues en l’entorn dels joves: Tallers de prevenció
EUna cinquantena de persones van participar el passat 24 
de maig a la segona edició del que l’Ajuntament d’Altafulla 
ha batejat com a “bertúlia”. Una iniciativa impulsada per les 
regidories d’Educació i Acció Social, destinada als joves, i con-
sistent en un berenar amb tertúlia, en aquest cas al voltant de 
les substàncies estupefaents. El principal objectiu de la troba-
da és oferir un espai d’intercanvi entre els diferents estaments 
i vilatans i vilatanes, en el qual puguin compartir inquietuds 
i fer aportacions constructives. Sota el títol “Mirades & Dro-
gues”, l’educador social Eduard Casas va posar sobre la taula 
diferents perspectives i punts de vista per elaborar una com-
posició global i completa al respecte d’aquest fenomen que 
tant sacseja la nostra societat. Casas va explicar que el prin-
cipal problema des de l’època industrial és la immersió de la 
societat en una economia global del consum. Un context en 
què s’emmarquen les drogues, ja siguin legals o il·legals. Les 
substàncies més consumides són el tabac i l’alcohol, i última-
ment també els psicofàrmacs; i a nivell il·legal, la marihuana 
i la cocaïna. Des de la regidoria que encapçala Eva Martínez 
també es treballa en projectes de prevenció. Un exemple és 

el taller que organitza a través de la companyia Teatreacció, 
que es preveu que es realitzi durant el primer trimestre del 
curs vinent, destinat, principalment, als alumnes de 1r d’ESO. 
/ Foto: Carla Gómez•
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concerts al Pati de l’escola de Música d’Altafulla

Com cada any, durant el mes d’abril, l’Escola de 
Música ofereix el cicle de Concerts al Pati, un seguit 
d’audicions de petit format que omplen aquest 
magnífic espai que caracteritza la nostra Escola. 
Així, doncs, la setmana del 20 d’abril, vam gaudir 
d’audicions de percussió, saxo, clarinet, violoncel, 
baix elèctric, arpa, guitarra, flauta travessera, violí 
i conjunts corals i instrumentals de l’escola Guillem 
Fortuny de Cambrils i de la nostra: el Combo i 
l’Orquestra de Petits. La mostra de composició dels 
alumnes de Llenguatge Musical va ser tot un èxit, 
aquest any amb peces relacionades amb Sant Jordi. També vam poder comptar amb audicions de guitarra i violoncel adreça-
des a les Escoles La Portalada i El Roquissar i amb la participació dels Martinets en la presentació de dos contes. L’Orquestra 
de Grans i el Grup de Guitarres d’Altafulla-Torredembarra van ser els encarregats de tancar aquest actiu mes d’abril amb un 
concert al cicle de Pinzellades Musicals el dia 29 a l’Auditori de Catalunya Caixa, a Tarragona. •

Montse Vidal

Escola Municipal de Música d’Altafulla

Concert de l’Orquestra de Grans el 29 d’abril a l’Auditori de CatalunyaCaixa

Taller d’experimentació 
de Química al Roquissar

Representants de 
l’Institut Cata-
là d’Investigació 
Química, amb 
seu a Tarragona, 
van desenvolu-
par a mitjans de 
maig un taller 
d’experimentació 
de Química que 
van compartir 
amb alumnes de l’Escola El Roquissar d’Altafulla. Els alumnes 
van poder gaudir de diferents experiments com per exemple 
l’acció i reacció d’un volcà, la gradació del PH, un gelat de 
xocolata refredat amb nitrogen líquid, entre d’altres. Va ser 
un taller molt enriquidor per als petits del municipi. •

Maite Vidal ortolÀ

Escola El Roquissar d’Altafulla

L’escola La Portalada apadrina un 
tram del riu Gaià

Aprofitant que l’eix transversal d’aquest curs escolar del 
nostre centre és “La Portalada i l’entorn”, els grups de sisè 
vam decidir participar encara més activament en la conser-
vació del nostre entorn més proper. L’Hort de la Sínia col-
labora amb el projecte “Rius” i apadrina trams del riu Gaià 
per ajudar a la conservació d’aquest espai natural. Assaben-
tats d’aquest projecte, com que nosaltres també volíem for-
mar part del nostre riu i aprofitant que el tram d’Altafulla 
no estava apadrinat, vam pensar que era una activitat per-
fecta perquè els nostres alumnes participessin activament 
en la conservació del Gaià. L’acte d’apadrinament va tenir 
lloc el dia 26 d’abril. Els dos cursos de sisè acompanyats i 
guiats per l’Hèctor i la Violeta (de l’Hort de la Sínia) i amb 
la Montse Castellarnau (regidora de Participació Ciutadana 
i Medi Ambient) van sortir al Gaià a penjar tres caixes niu 
com a acció representativa de l’apadrinament del tram del 
Gaià que passa per Altafulla. Unes caixes que garanteixen 
que es donarà continuïtat a aquesta activitat en el temps, 
i així, any rere any, els alumnes de La Portalada faran un 
enregistrament i tindran cura del manteniment de les cap-
ses i del tram de riu apadrinat. Si voleu conèixer el tram 
apadrinat per la nostra escola, podeu visitar-lo a Internet 
amb la localització de les caixes en les següents coorde-
nades: Caixa Niu 15 - x: 0362871 y: 4556767. Orientació: 
260º oest. Alçada: 3,92m. Espècie d’arbre: Om. Caixa Niu 
16 - x: 0362723 y: 4556523. Orientació: 260º oest. Alçada: 
5,20m. Espècie d’arbre: Freixe de fulla petita. Caixa Niu 17 
- x: 0362620 y: 4556242. Orientació: 220º sud-oest. Alçada: 
4,65m. Espècie d’arbre: Àlber. •

josep lluís pagès

Director Escola La Portalada
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Luis cellier, del cM Altafulla, campió de catalunya de Patí de Vela
Uns 90 regatistes d’arreu de Catalunya es van citar el primer cap de setmana de juny a la 
platja d’Altafulla per participar en el 69è Campionat de Catalunya de Patí de Vela. La gran 
guardonada del certamen va ser Ana Pujol, del CN El Masnou, qui es va proclamar guanya-
dora del Campionat Absolut, i de retruc, de la Categoria Femenina i de Veterans de Primera 
Categoria. En la classificació absoluta la van seguir Tony García, també del CN El Masnou; i 
Albert Batllerià, del CN Badalona. Pel que fa a la Segona Categoria, cal destacar el lideratge 
del regatista Luis Cellier, del CM Altafulla, qui amb aquesta victòria aconsegueix el passi a 
la Primera Categoria, l’absoluta. El van seguir Jordi Mas, del CM Torredembarra, en segona 
posició; i Clàudia Puig, del CM Sitges, en tercer lloc, qui també va assolir la primera posició en 
la Segona Categoria Femenina. La Segona Categoria Veterans la va encapçalar Goran Nyman, 
del CN Cabrera de Mar. Destacar també en aquesta categoria, la segona posició de Jordi Roca, 
membre del CM Altafulla. •
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el juvenil del cFs Altafulla, campió de 
lliga i ascens a divisió d’Honor

Després que el 
sènior A del Club 
Futbol Sala Alta-
fulla aconseguís 
l’ascens històric 
a Tercera Divisió 
Nacional, l’equip 
juvenil s’ha pro-
clamat també 
aquest mes de 
maig campió de 
la lliga de Primera Divisió Provincial després de derrotar per 11 a 2 
al Reus Futsal. L’equip dirigit per Miki Malo i el delegat Jordi Morell 
ha aconseguit així l’ascens a la Divisió d’Honor Catalana en la darre-
ra jornada de lliga gràcies a la seva victòria i a la derrota del Móra 
la Nova a la pista de l’Amposta. Un any històric per un club que no 
para de recollir títols.•

Bons resultats a la Milenio Titan desert

L’equip BTT Mateo Pintures Torredembarra-Altafulla ha complert amb les expectatives 
en la Milenio Titan Desert 2012. L’altafullenc Luis López Marín va acabar en la 79ena 
posició de 410 participants en la classificació general. Per la seva banda, el torrenc Jordi 
Figueras va haver d’abandonar en la quarta etapa a conseqüència d’una lumbàlgia 
que arrossegava des d’abans de la prova. Aquest corredor no va poder dormir com a 
conseqüència de les molèsties, cap dels quatre dies que va disputar la prova; va córrer 
el tercer i quart dia medicant-se amb antiinflamatoris, i en contra de l’opinió del metge 
de la prova que ho desaconsellava. Cal destacar que, en el moment de la suspensió, 
aquest corredor estava situat entre els 125 millors classificats de la general. Per la seva 
banda, David Figueres, va acabar la prova en la posició 127ena de la general, sent en 
aquesta última etapa, on es va deixar anar una mica per gaudir de l’última jornada amb 
certa tranquil·litat, ja que fins la cinquena etapa, va estar sempre col·locat entre els 100 
millors de la prova. Els tres atletes han remarcat “que després de tot allò viscut, s’han 

complert amb escreix les expectatives creades abans de la prova, on la previsió objectiva de classificació, s’estimava entre els 
150 o 200 millors classificats, i el resultat obtingut ha estat millor del que s’esperava”.  Així mateix, de no ser per la lesió de 
Jordi Figueras, l’equip BTT Mateo Pintures de Torredembarra-Altafulla s’hauria classificat en la posició 15ena o 16ena dels 50 
equips participants.•

Campanya de control als autobusos escolars

La Policia Local d’Altafulla ha posat en marxa aquest 
mes de maig una campanya de vigilància i control del 
transport escolar i de menors, en la qual els agents 
han comprovat que tant autobusos com conductors 
compleixin amb la normativa establerta en la matè-
ria. El dispositiu ha consistit en un control de caràcter 
administratiu sobre les autoritzacions i documents 
que han de tenir aquests vehicles per a la correcta 
prestació del servei. A més, s’ha verificat que les 
condicions tècniques i els elements de seguretat del 
vehicle són els que exigeix la normativa, així com els 
requisits especials que ha de complir el propi conduc-
tor, com estar en possessió del permís de conducció 
o el compliment dels temps de conducció i descans. 
També s’ha realitzat un control especial de la utilitza-
ció dels cinturons de seguretat i sistemes de retenció 
en aquells vehicles que els portin instal·lats. La inicia-
tiva s’emmarca dins de les campanyes que la Direcció 
General de Trànsit (DGT) realitza periòdicament per-
què els menors que utilitzen aquest mitjà de trans-
port per anar a l’escola ho facin de forma segura.

Julio Enrique Solanes, a la Ciclomarató Barcelona-
Perpinyà

Julio Enrique Solanes, de la Penya Ciclista Altafulla, 
va participar el passat 26 de maig en la Ciclomarató 
Catalana Internacional Barcelona-Perpinyà-Barcelona, 
una cursa de 600 quilòmetres en la qual hi van partici-
par uns 150 ciclistes catalans, valencians, aragonesos, 
navarresos, italians i francesos. Solanes va completar 
el recorregut en 25 hores i 40 minuts sense parar a 
dormir. Va arribar a Barcelona cap a dos quarts de 
vuit del matí del dia 27, després d’haver recorregut 
els darrers 200 quilòmetres de nit.

El Pavelló acull les Finals Territorials de Futbol Sala

El Pavelló Municipal d’Altafulla va ser l’escenari el 
passat 26 de maig de les Finals Territorials dels Jocs 
Esportius Escolars de Catalunya de Futbol Sala. Les 
proves van acollir les categories infantil masculí, i 
infantil i cadet femení. 

Breus
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Feu-vos socis!
Ara que comença a fer bon temps, és el moment d’animar-vos a gaudir de l’esport a l’aire lliure. I si voleu triar l’atletisme, comp-
teu amb nosaltres. Us esperem per entrenar amb l’equip, ja sigui pel poble d’Altafulla, a la pista de Torredembarra o al bosc. En 
efecte, amb l’arribada del bon temps i l’allargament del dia, aprofitem encara més el bosc per a entrenar, en uns entorns mag-
nífics , per tota la comarca. Si voleu unir-vos a l’equip, veureu els horaris i punts de trobada al nostre web. Cal comentar també 
l’èxit de l’equip de noies a la cursa de muntanya que es va celebrar el dia 13 de maig a El Catllar. •

daVid Velasco

Atletes d’Altafulla (www.atletesaltafulla.com)

Tres altafullencs a l’ironman de 
Lanzarote 2012

El triatló combina tres 
disciplines, la natació, la 
bicicleta i la cursa a peu. 
Hi ha diferents distàn-
cies des de la modalitat 
esprint fins a l’Ironman. 
Aquesta última con-
sisteix en nedar 3.800 
metres, fer 180 en bici-
cleta i finalment córrer els 42 km de la marató. Per això els 
atletes disposen d’un temps màxim de 17 hores. Per a molts 
aquesta competició que es va celebrar el passat 19 de maig 
a Lanzarote és la triatló més dura del món. Ho sigui o no, 
tres altafullencs, en Nacho de Bufalà, l’Àlex Berea i en Roger 
Olivet, van ser-hi, van patir de valent, i finalment van poder 
aconseguir la preuada medalla de “finishers”. Tots tres son 
membres del club de triatló amb base a Altafulla nadape-
daleacorre.com, un club d’esportistes que practiquen tant el 
triatló com la les modalitats que el composen.  Es declaren 
enamorats de la ultra distància (proves que poden durar més 
de 24 hores sense parar) i per a ells l’esport ja s’ha convertit en 
“un estil de vida”. Segons paraules d’en Roger (president del 
club nadapedaleacorre.com) “quan fas una prova d’aquest 
tipus, et planteges moltes coses, te’n adones del que és real-
ment important, penses en totes les hores d’entrenament, en 
la família i els amics, i saps que retirar-se no és una opció. En 
el nostre nivell amateur, la classificació no és important, ja 
que el sol fet d’arribar ja és en si un triomf”. És molt possible 
que els veieu corrent pels camins, en bicicleta pels voltants 
d’Altafulla, o nedant al mar amunt i avall. Si us inquieta el 
món del triatló o simplement teniu curiositat, podeu posar-
vos amb contacte amb ells a info@nadapedaleacorre.com o 
a la seva pàgina web (http://www.nadapedaleacorre.com) on 
a més hi trobareu molta informació d’actualitat relacionada 
amb l’esport. •

roger oliVet

www.nadapedaleacorre.com

els Veterans Altafulla Fs organitzen 
un partit en record del dino

Els Veterans Altafulla Futbol Sala van organitzar el passat 5 
d’abril un partit amistós al Pavelló Poliesportiu en record de 
Dino Albaladejo, Fill Adoptiu d’Altafulla que ens va deixar 
el passat 26 de gener. El partit va enfrontar als Veterans de 
Futbol Sala i membres de la Penya Ciclista Altafulla, entitat 
que també va col·laborar en l’activitat així com el Club Futbol 
Sala Altafulla. Precisament Dino Albaladejo va presidir durant 
molts anys la Penya Ciclista d’Altafulla. / Foto: Penya Ciclista. •

Altafulla Ràdio celebra els 10 anys

L’emissora municipal d’Altafulla Ràdio celebra aquest 2012 el 
desè aniversari. Per aquest motiu està preparant diferents activi-
tats. Per tal de fer-ho més partícip amb la població demana a les 
entitats i la ciutadania que proposin actes conjunts. Ho podeu 
fer a través del correu altafullaradio@altafullaradio.com.

Breus
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Nou Cadastre més just i equitatiu
Francesc Farré # alternativa altaFulla – entesa pel progrés Municipal

Altafulla segueix d’enhorabona. Ja tenim les 
noves valoracions cadastrals després que el ple 
aprovés amb els vots d’AA, SI i CIU un nou tipus 
de coeficient de l’IBI que garanteix l’estabilitat 
pressupostaria per compensar una reducció del 
35,35% del valor cadastral del conjunt d’Altafu-
lla. Així malgrat el descens d’ingressos, es podrà 
garantir el nivell de serveis deixant el coeficient 
de l’IBI al 0,91 (seguint sent el més baix dels 
pobles de l’entorn) i rebaixant uns 300 mil euros 
del pressupost de 2013. Abans de final d’any el 
Cadastre notificarà individualment el que cadas-
cú haurà de pagar, molts tindran una reducció, 

altres un increment fraccionat en anys però la 
majoria d’aquests casos l’increment estarà per 
sota del 20%, amb uns beneficis d’un cadastre i 
una plusvàlua més baixos i una reducció de zones 
per donar més equitat al municipi. Valoracions 
excessives com el barri Marítim o el Poblado 
s’han pogut solucionar sense haver de passar el 
problema a altres zones. Mentre al Poblado el 
valor del sòl baixa a quasi la meitat, quedarà ara 
igual que el de les zones del seu entorn que fins 
ara tenien una quarta part del seu valor. Una 
revisió de justícia que semblava quasi impossible 
i que després de molts esforços corregeix excessos 

i minimitza l’augment d’alguna altra zona. Ara 
qui digui que estava a favor d’una nova valoració 
però que no accepta aquesta perquè no vol que 
cap zona s’incrementi, ens diu que pensava fer 
una truita sense trencar cap ou. O es ingenu o 
no ens diu tota la veritat. I per acabar una altra 
bona noticia: com a conseqüència de les darreres 
reunions del govern amb Renfe, culminant unes 
peticions històriques, a partir del 17 de juny tots 
els trens regionals que passen per Altafulla, para-
ran i així no caldrà anar a Torredembarra a pujar 
i baixar del tren en algunes hores punta com fins 
ara. •••

Un any valent i complint la paraula
Jordi Molinera i poblet # solidaritat catalana per la independència

Ara fa un any de les darreres eleccions muni-
cipals que van situar l’independentisme com a 
segona força local. Els dies previs a les votacions 
van preguntar-nos sota quines condicions esta-
ríem al Govern local i la resposta sempre va ser 
clara: aquell partit que s’ajustés més al nostre 
programa seria el nostre soci. El proper 14 de 
juny farà un any del nou Govern i des de Soli-
daritat veiem com les nostres 104 propostes, per 
les que 318 veïns i veïnes ens vau votar, es van 
fent realitat a pas ferm i a bon ritme. Per posar 
alguns exemples: El Batxillerat arribarà al nostre 
Institut el proper curs, es fan Audiències Publi-
ques on tothom pot dir la seva, tenim un nou 

model de festes impulsat per la nova Comissió 
de Festes, està prevista l’execució de la tercera 
fase de Marquès de Tamarit per enguany i hem 
celebrat una consulta popular per adherir-nos a 
l’Associació de Municipis per la Independència. 
Però un dels punts més importants del nostre 
programa electoral, i ja complert, era portar 
endavant una revisió del cadastre que fes que 
Altafulla tingues un IBI més just i equitatiu. La 
nova ponència ha posat de manifest que la bom-
bolla immobiliària va punxar i això suposava per 
l’Ajuntament una pèrdua important d’ingressos 
al rebre menys ingressos per l’IBI. És per això que 
des del Govern ja hem anunciat que, un cop ja 

s’ha aprovat el coeficient del 0,91%, el pressu-
post del 2013 s’haurà de fer un ajust de més de 
300.000 €. Tot i això podrem mantenir el mateix 
nivell dels nostres serveis públics, com les Llars 
d’Infants, l’Escola de Música o continuar donant 
suport a les entitats que cohesionen i dinamit-
zen el poble. Són temps d’esforços, l’Ajunta-
ment en pren nota, i és per això que entre tots 
i totes hem de fer el possible per mantenir els 
nostres serveis públics per a que precisament 
ningú quedi fora de joc. Com deia algú al Ple, 
ara més que mai cal ser valents, plantar cara a la 
crisi i no jugar a la demagògia. •••

Aleluya, todo el mundo contento
Josep Maria pérez roiger # independents d’altaFulla - ideal

Y así debe de ser, una labor ardua, con un coste 
personal enorme, todo en silencio, el pueblo lo 
merece. ¿Feina ben feta? De momento pare-
ce ser que si, el Gobierno lo aprueba y todos 
contentos, es el mal menor, y así nosotros lo 
aceptamos. Pero, amigos míos os aseguro, que 
no era necesario el subir el tipo del 0,78% al 
0,91%, esto representara un incremento del 
13% a todos aquellos a los que no les ha afec-
tado la nueva valoración, sin mencionar a los 
que les sube una media del 200%. Albergo mi 

dudas sobre si esto realmente afectara a las 
arcas del  ayuntamiento, yo creo que no, ya 
que todos aquellos a los que se les baja el valor, 
tendrán que pagar a partir del 2013 como si 
estuviésemos en el 2016/17, es decir un 40% 
mas que era el pendiente del escalonado y son 
muchos y de valor catastral muy elevado, y a 
todos a los que afecta la subida que son casi 
3.000 unidades pasaran a pagar el nuevo valor 
eso si prorrateado en 10 años. Esto representa 
una inyección de dinero muy fuerte para el 

consistorio, calculo y del orden del 30/ 40% más 
que en 2012. Esto si solo el primer año. Seño-
res, si ustedes quieren felicitémonos por una 
labor medio bien hecha, pero es inadmisible 
que el consistorio decida subir el tipo a aplicar 
sin antes tener la valentía de afrontar unos 
presupuestos aun por realizar más austeros y 
ajustados a la realidad actual. •••

Mentiras y gordas
partit popular d’altaFulla 

Han pasado más de 3 años de trabajo y de 
reuniones, de visitas y de gestiones, que se han 
cerrado en un fin de semana, con la mínima 
difusión posible y con una desinformación que 
aún no llegamos a comprender. ¿Es cierto que la 
actual ponencia es más justa? Si el fundamento 
cultural de la justicia se basa en un consenso 
amplio en los individuos de una sociedad sobre 
lo bueno y lo malo, y otros aspectos prácti-
cos de como deben organizarse las relaciones 
entre personas… ¿No parecería lógico que todos 
los regidores hubiéramos dispuesto de TODA 
la información disponible respecto de dicha 
ponencia, para poder garantizar así una decisión 
JUSTA? Lo cierto es que el miércoles 23/05/2012, 

nada relativo al IBI figuraba en la Orden del 
Día del Pleno 26/05/2012. Lo cierto es que los 
regidores que no estamos en el gobierno nos 
enteramos de que se incluiría en la orden del 
día gracias a una noticia de Altafulla Radio del 
viernes 25/05/2012. Lo cierto es que el gobier-
no municipal nos ha escondido la información 
recibida desde BASE días antes del pleno, con el 
volcado de los datos individualizados. Lo cierto, 
es que si bien se han corregido las valoraciones 
desproporcionadas de zonas como la playa o “el 
poblado”, con los datos de los que disponemos, 
muy limitados por cierto, una parte importante 
del municipio vería aumentada la cuota en su 
recibo de manera significativa, y lo que también 

es lamentablemente cierto, es que el gobierno 
municipal no está dispuesto a bajar el ritmo de 
gasto aún a costa de penalizar gravemente las ya 
maltrechas economías domésticas de muchos de 
nosotros, firmando un acuerdo que nos afectará 
durante 10 años ,pasando el primer año el coefi-
ciente del actual 0,78% al 0,91%. Sinceramente 
nos gustaría equivocarnos y que realmente la 
ponencia resultara más justa, aunque mucho nos 
tememos que en septiembre, cuando empiecen 
a llegarnos las notificaciones, podremos compro-
bar que Alternativa y sus socios, para variar, nos 
han vuelto a explicar mentiras… y gordas. •••
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un llarg any després: revelacions...
Del 22 de maig de les municipals ja ha passat 
un any. Temps real, que en el psicològic s’ha fet 
més llarg, i molt lent. Per causes: la vida institu-
cional ha estat reduïda a  la meitat perquè els 
Plens són bimensuals; l’agitprop dels crispadors 
d’AA, ara que governen s’ha vist reduïda al 
mínim, només va tornar als vells temps quan per 
Nadal ens van obsequiar amb aquella vinyeta i 
les multes de l’ordenança del seu tirà civisme 
(a afegir els ressalts, taxes a les terrasses dels 
Bars, tancament de l’accés a la platja de la Roca 
de Gaià). Per arrodonir el mínim de dialèctica 
municipal prou que funciona el servei de prem-
sa, que per alguna cosa Fèlix i Francesc són de 
la feina: pura propaganda pròpia a TV i diaris, 
apropiant-se de tot; i contraprogramant amb 
tanta habilitat que per tapar les vergonyes, de 

l’accés per TGN de banda de Mar, ens regalen a 
la plaça del Pou la seva rotonda i els plànols de 
la inútil 3ª fase de Marquès de Tamarit. Durant 
el llarg any he anat lligant caps per acabar de 
racionalitzar els resultats. Sense obsessió, sinó 
per pura “ambició intel·lectual” que tinc prou 
més demostrada que la del “poder pel poder”. 
Tres arguments i unes revelacions em semblen 
suficients per enllestir els resultats de fa un 
any. Primer, aquella alarmista tesi esbombada 
en públic i en privat per AA. “El recibo medio 
del IBI el año 2016 habría sido de 877,26 €”. El 
segon, també reblant el malestar fiscal —més 
per mesquinesa que per falta d’equitat, seguei-
xo pensant: “el veí vol veure com els seus impos-
tos milloren el seu carrer” (paraules del Moli, 
que lliguen amb les raons de fons de la paranoia 

d’espoli fiscal, diferent de l’excés de solidaritat). 
Expliquen l’actual majoria de Govern. El tercer 
argument explica que ni PSC ni PAU seguim al 
Ple; paraules de Jaume Calatayud: “la moció de 
censura ha acabat fent alcalde el Pérez” —pels 
del PSC oficial, que no per PAU! Ja tenim a punt 
les revelacions: els Muntades ja feia un any que 
tenien elegit Jordi Molinera com a cap del bloc 
PSC+ERC+SI anti AA; els del PSC restants ja teni-
en pactat Govern amb el PPC. PAU hauria pactat 
amb AA; quan li vaig fer saber amablement a 
l’actual alcalde acabà titllant-me de “regidor 
del Pere Mata”. Ep! Els bojos fem bitlles; els 
mediocres petites dictadures...•

Fonxo blanch

un gran pas endavant
Ens esperen temps difícils degut a la crisi eco-
nòmica i no era precisament el millor moment 
per veure reduïts els ingressos de l’Ajuntament, 
però hem estat valents. Sabem que un futur difí-
cil però just  i equilibrat es més fàcil de suportar, 
i si ens hem d’estrènyer el cinturó ho farem tots 
a la mateixa proporció. La Gerència Territorial 
del Cadastre necessitava veure que Altafulla era 
una pinya, que tothom estava d’acord en què la 
darrera revisió cadastral era totalment injusta  i 
ho hem demostrat. Han estat cinc anys de pati-
ments, d’una lluita que, a mesura que avançava 
el temps, semblava més difícil de guanyar. Ens 
hem fet un fart de protestar davant de tothom, 
de sortir al carrer a expressar la nostra indigna-
ció, de convocar als mitjans de comunicació, de 
dedicar moltes hores  a difondre un problema 

que afectava greument el futur de moltes famí-
lies residents o propietaris d’Altafulla. Hem arri-
bat a desconfiar entre nosaltres mateixos. Hem 
discutit amb veïns de tota la vida que pensaven 
que el problema no era tal, que estàvem exa-
gerant. Però al final la lluita ha donat els seus 
fruits, i tothom ha demostrat seny i maduresa. 
Vull expressar amb aquesta carta el meu agraï-
ment a tots els regidors actuals, no vull excloure 
a ningú perquè no seria just. Malgrat les dife-
rències finals de criteri respecte a l’aplicació del 
coeficient de l’IBI, tots han afavorit el procés de 
la nova revisió cadastral i han estat d’acord que 
les noves valoracions són molt més justes que les 
anteriors. Però vull fer especial menció a les per-
sones que considero més rellevants en aquesta 
fita: Gràcies Eva Martínez per la teva ajuda 

incondicional des del principi del problema, sóc 
conscient del sacrifici que t’ha suposat la nostra 
defensa i malgrat tot ens has recolzat fins el 
final. Gràcies pel teu altruisme i la teva coherèn-
cia. Gracies Fèlix Alonso per la teva implicació i 
lideratge, fent valer la teva dilatada experiència 
per resoldre el problema amb seny i determina-
ció. Gràcies Josep Maria Pérez per haver afavorit 
el debat sobre aquest problema i haver deixat 
el tema encarrilat durant la teva etapa com 
alcalde. I gràcies a la resta dels regidors i a tota 
la ciutadania d’Altafulla per la seva comprensió 
i paciència. Ens felicitem per aquest èxit. No es 
perfecte, però és el millor. A partir d’ara veurem 
el futur d’una forma molt més amable. •

xavier Magallón alMenara
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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
Període temporada alta 

(de 2 de maig a 
27 d’octubre)

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

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 Noms propis (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

100% Música
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
100% Música

Galàxiallibre Segona educació I com estàs de salut? Mans al pilar (r) Cinema (r)

16 Empenta Cat sons 100 % Música Noms propis L’internauta (r) El temps passa (r)

17

El patito de goma

Toc de rock El temps passa Molt més que reggae (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
100% Música

The road of country L’entrevista Mans al pilar (r) Cap de setmana L’entrevista (r)
La movida madrileña

21 Boulevard Jazz FM Això és un misteri Altafullencs diversos Cat sons (r)

22 L’internauta Mans al pilar 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
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a
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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 
centre oBert 648 54 62 72
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
01/03 juny: S. DOMINGO
04/10 juny: A. ARASA
11/17 juny: S. DOMINGO
18/24 juny: A. ARASA
25/30 juny: S. DOMINGO

01 juliol: S. DOMINGO
02/08 juliol: A. ARASA
16/22 juliol: S. DOMINGO
23/29 juliol: A. ARASA
30/31 juliol: S. DOMINGO

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

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 MAIG

Temperatura màxima 29,2º dia 22

Temperatura mínima 6º dia 1

Pluja màxima 8,7 litres/m2 dia 20

Mitjana mensual temp. màx. 23º

Mitjana mensual temp. mín. 11,9º

Total pluja recollida 14,9 litres/m2

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

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

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
Període temporada alta 

(de 2 de maig a 
27 d’octubre)

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

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 Noms propis (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

100% Música
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
100% Música

Galàxiallibre Segona educació I com estàs de salut? Mans al pilar (r) Cinema (r)

16 Empenta Cat sons 100 % Música Noms propis L’internauta (r) El temps passa (r)

17

El patito de goma

Toc de rock El temps passa Molt més que reggae (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
100% Música

The road of country L’entrevista Mans al pilar (r) Cap de setmana L’entrevista (r)
La movida madrileña

21 Boulevard Jazz FM Això és un misteri Altafullencs diversos Cat sons (r)

22 L’internauta Mans al pilar 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
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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
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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




