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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

Ja en èpoques de vaques grasses, les administracions locals 
reclamaven un nou finançament per als ajuntaments que 
facilités la seva tasca com a institució més propera a la ciuta-
dania per gestionar els problemes del dia a dia de la nostra 
gent. El proper 19 d’abril se celebra a tot l’Estat espanyol el 
34è aniversari de la constitució dels ajuntaments democràtics. 
És per aquest motiu que molts ens municipals, com el d’Alta-
fulla, han aprovat mocions a favor de l’autonomia dels ajun-
taments i convoquen a la ciutadania a concentrar-se aquest 
dia, mitjançant les associacions i federacions de municipis, per 
defensar el municipalisme. Precisament, aquesta reivindicació 
històrica i justa xoca frontalment contra el Projecte de Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local que 
vol tirar endavant el govern espanyol. Segons apunten una 
majoria d’alcaldes, entre els quals destaquen el d’Altafulla i 
els de les quatre capitals catalanes, aquesta reforma local “és 
una decepció perquè vulnera el que estableix l’Art. 142 de la 
Constitució espanyola, menystenint el principi d’autonomia 
municipal, i modificant el model constitucional d’estructura 
territorial de l’Estat espanyol, deixant als ajuntaments com 
a simples delegacions de les comunitats autònomes i de 
l’Estat, sense contingut polític ni capacitat de gestió més 
enllà del que decideixin altres administracions. Així, l’avant-
projecte presentat suposa una radical modificació del marc 
competencial municipal, raó per la qual caldria qüestionar 
políticament i jurídicament la seva constitucionalitat”. Si a 
més a més, tenim en compte el deute viu que generen les 
administracions, resulta que el dels ajuntaments representa 
només el 5% del total d’aquestes a tot l’Estat, és a dir, la 
general i les autonòmiques. Un dels arguments del govern 
central per tirar endavant aquesta reforma és el deute públic 
que arrosseguen. Per tant, alguna qüestió s’està plantejant 
erròniament, oi? 

Editorial
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La solemnitat i diversitat d’actes omple de visitants Altafulla

El vent i les quatre gotes que han caigut aquesta Setmana 
Santa a Altafulla no ha impedit que molts turistes visitessin el 
municipi. La diversitat d’actes que s’han programat, des dels 
més solemnes i habituals d’aquest període de vacances fins 
als més contemporanis, ha fet que la platja d’Altafulla, mal-
grat patís una forta llevantada el març, presentés una imatge 
plena de gent al passeig de Botigues de Mar, i en la tretzena 
edició del Camí de la Creu, que enguany sí que s’ha pogut 
representar, ja que no va ploure. Un viacrucis vivent que va 
interpretar tots els quadres escènics de la mort de Jesús a 
excepció de la del Parc del Comunidor. L’edició d’enguany ha 
estat una de les més seguides pel públic assistent, vingut d’ar-
reu de l’Estat. La pluja tampoc va impedir que s’organitzés la 

Processó del Sant Enterrament que va ser seguida també per 
un nombrós públic que no es va voler perdre la desfilada dels 
Armats i el pas de les imatges del Sant Crist, la dolorosa i el 
Sant Sepulcre. Els actes més solemnes acabarien amb la cele-
bració del dimarts de Pasqua a l’Ermita de Sant Antoni. I pel 
que fa als més contemporanis, una cinquantena de persones 
van participar en la sortida en ruta amb BTT el passat 30 de 
març. Però el plat fort va ser l’organització de quatre dies del 
festival Barnasants que va omplir la Violeta de sibarites de 
la cançó d’autor. Les caramelles de la Coral Nous Rebrots hi 
van posar el toc tradicional cantaire en aquests dies. / Fotos: 
Albert Jansà / Salvador Pou. •
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Ple Ordinari 20 de març
RebutgeN LA ReFORMA de Les 
AdMiNistRAciONs LOcALs

Una de les mocions que van entrar 
d’urgència al Ple celebrat el passat 20 
de març feia referència a la reforma 
local que vol tirar endavant el govern 
espanyol. Per la seva banda, l’equip de 
govern (AA, SI i CIU) va presentar una 
proposta que insta al govern de l’Estat 
a la retirada immediata del Projecte de 
Llei de racionalització i sostenibilitat 
de l’administració local. Insta també 
al compliment de l’Article 142 de la 
Constitució Espanyola per a la defen-
sa de l’Autonomia Municipal. També 
demana iniciar un Procés de Negociació 
d’un Pacte Local que permeti un finan-
çament adequat dels municipis i les fór-
mules que permetin assegurar el man-
teniment dels serveis que ofereixen a la 
ciutadania des de la iniciativa pública. 
La moció també insta a l’Associació de 
Municipis de Catalunya, a la Federació 
de Municipis de Catalunya i a l’Associa-
ció de Municipis per la Independència a 
què aprofundeixin a la seva campanya 
explicativa envers a la ciutadania sobre 
les greus conseqüències que pel munici-
palisme té aquest projecte de Llei i que 
el 19 d’abril (34è aniversari de la consti-
tució dels consistoris democràtics) con-
voqui a la ciutadania a defensar el seus 
municipis. La moció es va aprovar amb 
els vots a favor de l’equip de govern, 
que era qui la presentava, i Ideal. El 
Partit Popular hi va votar en contra.

Les xARxes sOciALs MuNiciPALs 
es RegiRAN PeR uNes NORMes 
d’ús i PARticiPAció

Així ho ha aprovat el Ple d’Altafulla, 
amb els vots favorables d’AA, SI i CiU, 
l’abstenció d’Ideal i el vot en contra 
del PP. d’aquesta manera, les xarxes 
socials municipals d’Altafulla es regiran 
per unes normes d’ús i participació 
que permetin una conversa respectu-
osa, tolerant i fructífera amb la ciu-
tadania. Els comentaris hauran de ser 
pertinents, és a dir, que no s’allunyin 
del tema tractat; que mantinguin el 
respecte i el bon clima i no ofenguin 
ni atemptin contra la dignitat d’al-
tres persones; que s’identifiquin ja que 
no s’admetrà comentaris anònims ni 
emparats sota unes sigles, i que no 
continguin dades de caràcter personal 
ni informació publicitària i propagan-
dística. Amb aquesta guia d’usos i estils 
es pretén, segons ha apuntat el regi-
dor de Comunicació, Francesc Farré, 
“vetllar per la bona comunicació amb 
la ciutadania”. Aquesta normes d’ús 

i participació s’aplicaran a les xarxes 
socials de l’Ajuntament d’Altafulla i 
els seus organismes autònoms, com les 
diferents àrees i l’emissora municipal 
d’Altafulla Ràdio.

APugeN Les tAxes de Les LLARs 
d’iNFANts MuNiciPALs uN 3,6 %

En matèria econòmica, el Ple ordinari 
del 20 de març va aprovar per unanimi-
tat diferents ordenances fiscals. Concre-
tament, les que corresponen a les taxes 
i matriculacions de les llars d’infants 
Francesc Blanch i Hort de Pau, l’Escola 
d’Adults i l’Escola Municipal de Música. 
Pel que fa a les taxes de les escoles bres-
sol i l’Escola d’Adults, s’incrementaran 
el que correspon amb l’IPC, és a dir, un 
3,6%, mentre que l’Escola Municipal de 
Música pujarà la taxa dels menors de 
18 anys el 3,6%, i la dels adults, un 5%. 
També s’actualitzen les matrícules, i la 
dels adults, arribarà fins a un augment 
del 26%, que es reflectirà en un preu 
que se situa al voltant dels 55 euros. La 
bona notícia per a l’Escola Municipal 
de Música d’Altafulla és que el Consell 
Comarcal del Tarragonès ha concedit 
per l’actual curs una subvenció de gai-
rebé 25.000 euros, molt per sobre dels 
6.000 euros que es rebien els darrers 
anys.

suPORt uNàNiMe cAP AL PObLe 
de FLix

El Ple d’Altafulla ha donat tot el seu 
suport de manera unànime al poble 
de Flix per l’afectació que suposarà 
l’Expedient de Regulació d’Ocupació 
que la planta d’Ercros té previst dur a 
terme. Així es va decidir en una moció 
que havia entrat d’urgència al Ple Ordi-
nari. Tant l’equip de govern, amb Alter-
nativa Altafulla, Solidaritat Catalana 
per la Independència i Convergència 
i Unió, com l’oposició formada pel 
Partit Popular i Ideal hi va estar com-
pletament d’acord i hi van votar tots 
a favor. Aquesta és la primera moció 
que en aquest sentit s’aprova a tota 
la demarcació de Tarragona, més enllà 
de la de l’Ajuntament de Flix. Francesc 
Farré, regidor de l’Àrea Econòmica, 
Serveis i Mitjans de Comunicació va ser 
l’encarregat d’exposar la moció que, a 
banda de donar suport al poble de Flix, 
el seu Ajuntament, i treballadors i tre-
balladores d’Ercros i solidaritzar-se amb 
tots ells, pretén que l’acord es traslladi 
al consistori de Flix, a Ercros, al comitè 
d’Empresa, al Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre, al govern de la Generali-
tat i a la subdelegació del Govern. •

L’Ajuntament tanca el          
pressupost de 2012 amb un 
deute per sota del límit legal 

L’Ajuntament d’Altafulla ha liqui-
dat el pressupost de l’exercici 
2012 amb un romanent positiu 
de 556.475,11 euros i un deute 
viu d’1.173.178,21 euros, un ràtio 
del 16,12 %, molt per sota del 75 
%, el límit d’endeutament marcat 
per la Llei d’Estabilitat Pressupos-
tària que determina el govern de 
l’Estat. Aquestes xifres demostren 
la bona salut de les arques muni-
cipals el pressupost de les quals 
s’elevaven als poc més de sis mili-
ons d’euros l’any passat. d’aques-
ta manera, el pressupost gene-
ral liquidat del 2012 per part de 
l’Ajuntament d’Altafulla compleix 
amb l’objectiu del deute públic 
marcat pel govern espanyol. 

Tres habitatges del carrer Boga 
es destinaran a polítiques socials

Es tracta de l’aprovació del text 
regulador del conveni subscrit 
entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament d’Alta-
fulla relatiu a la cessió  tempo-
ral de l’ús de tres habitatges de 
titularitat pública per impulsar 
les polítiques socials del munici-
pi. d’aquesta manera, l’Ajunta-
ment podrà fer ús d’aquests tres 
habitatges per socórrer famílies 
que pateixin algun tipus de risc 
d’exclusió social com per exem-
ple, casos de maltractaments i de 
violència de gènere.

Carme Vives és proposada com a 
Jutgessa de Pau substituta

L’exregidora Carme Vives ha estat 
proposada pel Ple com a Jutges-
sa de Pau substituta d’Altafulla 
al Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, una moció que va 
rebre el suport de tots els grups 
municipals. Carme Vives substitui-
rà quan sigui necessari les tasques 
de Jutgessa de Pau a l’actual titu-
lar Pilar Pascual. Vives és diplo-
mada en Infermeria i llicenciada 
en Geografia i Història. És Màster 
en Antropologia de la Medicina 
i professora titular del departa-
ment d’Infermeria de la Universi-
tat Rovira i Virgili.

Breus
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Portes obertes i inscripcions a les llars d’infants

Les llars d’infants municipals d’Altafulla, Francesc Blanch i Hort de Pau, celebraran el 24 i el 25 d’abril, respectivament, una 
jornada de portes obertes perquè tant mares com pares puguin visitar les instal·lacions i conèixer el funcionament de cada 
centre. L’horari serà a partir de les 15:30h. Pel que fa a la matriculació, el període de sol·licituds serà del 6 al 17 de maig a 
l’Ajuntament d’Altafulla, de dilluns a divendres, de 9h a 14h; i dimarts i dijous de 17 a 19h. El telèfon de la llar d’infants 
Francesc Blanch és 977 65 60 31; i el de la llar d’infants Hort de Pau és 977 65 21 20.

2a Cursa d’Orientació d’Altafulla el 14 d’abril

Altafulla celebrarà el diumenge 14 d’abril la 2a Cursa d’Orientació que organitzen l’Ajuntament d’Altafulla, el Consell 
Esportiu del Tarragonès i Club Montsant. La prova és la final del Jocs Esportius Escolars (JEEC) i la novena edició de la Copa 
Tarragona. Altafulla és la seu per segon any consecutiu d’aquesta cursa, que es fa al Parc de Safranars (a la Ronda). Els 
alumnes de La Portalada i El Roquissar van rebre formació a l’escola amb un monitor del Club Montsant, igual que l’any 
passat, per poder participar a la prova, un activitat que ha estat promoguda per la regidoria d’Esports. Cal recordar que és 
la tercera prova que es fa a Altafulla, després de la final escolar de l’any passat i el Rogaining Altafulla que es va realitzar el 
2 de desembre de l’any passat. Les inscripcions s’han de formalitzar a www.clubmontsant.org.

Breus

Alumnes de la Portalada visiten l’Ajuntament d’Altafulla

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, acompanyat del primer Tinent d’Alcalde, Jordi Molinera; el regidor d’Esport i Turisme, Gui-
llermo Alonso, i del secretari de l’Ajuntament, Francisco de Sales Salinas, d’entre altres representants municipals, van donar la 
benvinguda el passat 20 de març a l’Ajuntament a un total de 45 alumnes  e 3r de Primària de l’escola La Portalada. Es tracta 
d’una campanya divulgativa que s’organitza des del consistori conjuntament amb els centres educatius del municipi, per acos-
tar la política municipal als escolars. Consisteix en una visita guiada on el secretari de l’Ajuntament i l’alcalde els ensenyen les 
instal·lacions municipals i els expliquen el funcionament de l’administració local des de dins, la composició política del consis-
tori i les vies de participació de la ciutadania en la presa de decisions polítiques o en l’elaboració de normatives municipals, 
com les consultes populars, les audiències públiques, o bé, a través d’al·legacions als punts debatuts en les sessions plenàries. 
La visita es complementa amb un torn de preguntes on els alumnes formulen diferents qüestions als representants municipals, 
que principalment es van basar en l’enllumenat públic, l’arranjament de voreres, parcs infantils, l’ampliació de llibres de la 
biblioteca del centre, i la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol, entre d’altres. / Foto: Clara Pere•
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Altafulla es converteix en una plaça important de la cançó d’autor

Presentació d’un còmic d’Agustí Martí al Restaurant Faristol

Altafulla s’ha convertit en una de les places importants del festival de cançó 
d’autor Barnasants. Amb seu central a Barcelona, el certamen aposta per des-
centralitzar-se i ha permès veure a Altafulla fins a quatre concerts d’importants 
cantautors del panorama actual com ara Quico Pi de la Serra, el cubà Vicente 
Feliú –que va gravar un disc en directe-, dani Flaco i Joan Amèric. Precisament 
el mateix Quico Pi de la Serra va ser l’encarregat de donar el tret de sortida al 
festival, que va presentar el seu darrer treball “Qui col·labora”, i que, acom-
panyat del guitarrista Amadeu Casas, i a l’harmònica, Joan Pau Comelles, va 
repassar alguns dels seus temes històrics i noves peces de blues. La sorpresa es 
va donar quan Quico Pi de la Serra va convidar al trobador cubà Vicente Feliú a 
pujar a l’escenari i cantar a capella una peça junts. Va valer la pena ja que feia 
molts anys que no es trobaven. d’altra banda, el festival ha complert amb un 
dels seus objectius de descentralitzar el certamen i estendre’l a tot Catalunya i 
convertint Altafulla en una cita ineludible aquesta Setmana Santa. El passat 28 
de març també es va inaugurar l’exposició “Pablo en Buitrago”, que es podrà 
veure fins al 14 d’abril a la sala de plens de l’Ajuntament d’Altafulla. La mostra 
és un homenatge a aquest intel·lectual i brigadista internacional que va morir 
l’any 1936 a Madrid durant la Guerra Civil. L’exposició està impulsada pel centre 
Pablo de la Torriente Brau de L’Havana, i arriba a Catalunya de la mà de Barna-
sants. El festival ha tingut el suport de Turisme d’Altafulla. •

Quico Pi de la Serra i el cubà Vicente Feliú, a la sala 
La Violeta. / Fotos: A.J. / J.M.

El dissabte 20 d’abril, a les 19 hores 
tindrà lloc als jardins del Restaurant 
Faristol (carrer S. Martí 5), la presen-
tació del còmic “Los Misterios de El 
Mèdol” dibuixat per Agustí Martí 
Proctor i publicat per Silva Editori-
al, una marca dirigida per Manuel 
Rivera que intervindrà a l’acte. Està 
previst també la intervenció de Nani 
Blasco —especialista en el gènere 
dels còmics—, una actuació musi-
cal i una exposició d’alguns treballs 
plegats del jove autor, membre de 

la família propietària d’aquest conegut restaurant altafullenc. 
Tot plegat, una festa cultural uns dies abans de Sant Jordi.

Los Misterios de El Mèdol és un relat il·lustrat, amb ele-
ments d’història antiga i altres de ciència ficció, que s’ambienta 
a la Tarragona antiga, amb dos escenaris o espais de memòria 
que són clau: la Catedral medieval de Tarragona (superpo-

sició de cultures) i el monument natural del Mèdol (pedrera 
i origen de la Tarraco romana). Aquí es debaten dos equips 
mixtes de arqueòlegs “els bons” i “els dolents”, i no falten la 
intriga i el suspens. És un conte d’estil realista, amb diàlegs i 
retrats humans molt perfilats. Resulta apte per a infants i per 
a adults. És l’inici d’un sèrie. Al final de la història figura un 
“continuarà”.

El seu autor, Agustí Martí Proctor (Tarragona, 1982), va 
demostrar des de molt petit unes aptituds excepcionals per 
al dibuix sent capaç de realitzar esbossos de persones i ani-
mals amb exactitud sorprenent. A partir dels dotze anys, va 
dibuixar còmics “manga” i va guanyar un concurs nacional. 
Va estudiar Batxillerat Artístic a l’Institut Pons d’Icart de Tar-
ragona, Belles Arts a la Universitat de Barcelona i Fotografia 
a l’Escola Massana de Barcelona. Ha exposat fotos i pintures 
(sobretot olis i aquarel·les) al Restaurant Faristol, a l’Era del 
Senyor d’Altafulla i als bars Museum i Sha de Tarragona, 
entre d’altres sales. L’obra que presenta és el seu primer qua-
dern publicat. •

Nou mural de pintura grafit al buffet

Altafulla té un nou mural de pintura grafit. Es tracta d’un mur de darrera 
del Buffet d’Altafulla, que s’ha pintat en el marc d’un intercanvi entre 
artistes alemanys i catalans a mitjans de març. En total s’hi van reunir una 
vintena de seguidors d’aquest art urbà. L’encontre va servir per posar en 
comú tècniques i formes de treball entre els municipis d’Altafulla i Karl-
sruhe, a Alemanya. A més, l’activitat principal va ser la pintura d’aquest 
mural, que el mateix propietari del Buffet va cedir per a l’activitat, que ha 
comptat amb l’impuls de l’escriptor de grafit altafullenc Isaac Muñoz, més 
conegut com a Orion Leim. La trobada va estar organitzada per l’Associ-
ació XXL i el col·lectiu alemany Fardschall, amb el suport de l’Ajuntament 
d’Altafulla. Està previst que properament es produeixi un nou intercanvi 
en el qual els artistes altafullencs visitin el municipi germànic. •
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Properes xerrades del Centre d’Estudis  

El Centre d’Estudis d’Altafulla acabarà el proper dissabte 20 d’abril el cicle de conferències de primavera. Ho farà amb la xer-
rada “Els nostres fons marins a Altafulla i entorn”, a càrrec d’Alba Muntadas, biòloga i investigadora de l’Institut de Ciències 
del Mar (CSIC). Abans però, el 13 d’abril, el protagonisme el prendrà la conferència “Història dels noms dels carrers d’Altafu-
lla”, a càrrec de Lourdes Arans, llicenciada en Humanitats i mestra de religió. Les dues tenen lloc al mateix Centre d’Estudis, 
a les antigues escoles Teresa Manero, els dissabtes a les 19:30h, i totes han anat a càrrec de veïns experts en cada matèria.

Fe d’errades  

En l’anterior edició d’aquesta publicació, apareixia un error en la pàgina 10 sobre el Carnaval. En el peu de foto on es diu 
que el CE Altafulla anava disfressat de Lmfao és erroni. Havia de dir el grup independent “The Colours”, enlloc de CE Alta-
fulla, ja que la carrossa l’integraven membres d’altres entitats i particulars. d’altra banda, la carrossa dels diables era la de 
Blancaneus i els nans.

La 32ena Festa de l’Olla, el 14 d’abril  

Altafulla celebrarà el diumenge 14 d’abril la tradicional Festa de l’Olla al Parc del Comunidor, la que esdevindrà l’edició 
número 32. Com és habitual, la trobada s’iniciarà cap la una del migdia. Està organitzat per la Brigada Municipal i l’Ajunta-
ment d’Altafulla i els tiquets ja es poden adquirir a la Gelateria La Perla, Quiosc Lluís (Baix a Mar) i a l’Ajuntament a un preu 
de 4 €. Tots els assistents hauran de portar coberts, plats i tovallons.

Breus
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els pre-benjamins del cFs Altafulla s’enduen 
el ii torneig de setmana santa

Més de 200 jugadors i jugadores d’entre 5 i 15 anys van participar en el II Torneig 
de Setmana Santa Vila d’Altafulla de futbol sala base, organitzat pel CFS Altafulla 
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Altafulla els dies 29 i 30 de març. Un total 
de 21 equips amb els seus acompanyants van omplir de gom a gom el pavelló 
municipal les dues jornades de torneig. Els guanyadors van ser el Club Manresa 
FS en categoria Cadet, el CN Caldes en categoria Aleví i Benjamí, i l’amfitrió, 
el CFS Altafulla, es va endur el triomf en categoria Pre-Benjamí. Fèlix Alonso, 
alcalde d’Altafulla; Alberto Benito, jugador altafullenc del Nàstic de Tarragona i 
el seu pare, Alberto Benito, com a cofundador del CFS Altafulla ara fa 10 anys, i 
Francisco Largo, actual president del club, van ser els encarregats d’entregar els 
trofeus als equips campions. • El Club Manresa FS es va endur el campio-

nat en la categoria cadet

senderisme “low cost”

Estamos en el tiempo del “low cost”. Es una etiqueta mágica. Cualquier cosa que 
comience o contenga las 2 palabras provoca nuestra atención. En realidad, la mayoría 
de las veces, es puro marketing sin contenido. En el caso del senderismo es todo lo 
contrario, el senderismo es el paradigma del “low cost”. Para practicar senderismo 
necesitamos un mínimo: ropa cómoda que se pueda rozar y ensuciar y ganas de 
aventura. Nada especial, nada de mucho precio. En la Penya llevamos practicando 
senderismo desde hace ya 10 años. Cada sábado del penúltimo fin de semana del  
mes. Hemos hecho todo tipo de recorridos por alrededor de Altafulla, por las comar-
cas vecinas y alguna salida especial a parajes más alejados. En Enero estuvimos en la 
II Marxa Castells del Baix Gaià , en febrero dimos una vuelta por Altafulla y este mes 
de marzo iremos al Montmell, a  la Talaia del Montmell, la cima más alta de la comarca del Baix Penedès. Nuestras salidas son de 
entre 10 y 15 km con desniveles acumulados de 400 a 800 metros y una duración de unas 3 horas y media o 4. Paramos a tomar 
un tente- en- pie a mitad de recorrido y al final celebramos haber acabado con unos trozos de “coca de ceba” y algo de beber. 
Echamos unas risas y nos volvemos a casa. Estamos abiertos a cualquier persona que le parezca bien lo que hacemos y quiera 
probar a pasar una mañana de sábado con nosotros. Si te conviertes en habitual nos gustará que te hagas socio de la Penya, si 
te aficionas te recomendaremos que te hagas con la licencia de la FEEC (Federació d’entitats excursionistes de Catalunya) pero 
todo “es low”. (Chist) •

penya ciclista altafulla

Secció de senderisme i muntanya

L’actual junta del CE Altafulla plegarà a finals de temporada 

La junta directiva del Centre d’Esports Altafulla acabarà el seu mandat a finals d’aquesta temporada. És el compromís que ha 
pres l’actual president, Carlos Pijuan, que ha animat a la resta de socis i sòcies a liderar un projecte social i esportiu que va 
començar fa dues temporades i que, segons ha dit, cal que segueixi tirant endavant amb persones que s’impliquin a liderar-
lo. Pijuan ha agraït el suport que ha rebut de l’equip tècnic d’entrenadors que ha fet possible que el CE Altafulla completi 
una bona temporada, amb el primer equip lluitant per assolir places d’ascens; l’equip femení completant una temporada 
digne, i els alevins quedant en segon lloc a la classificació sent la seva primera temporada. El club, que està econòmicament 
sanejat, podria quedar-se sense junta directiva la temporada vinent, ja que a dia d’avui, no hi ha cap candidatura.

Breus

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9,15 a 10,15 h. Aeròbic fitness Aeròbic fitness Aeròbic fitness

17,00 a 17,45 h. Tonificació Aeròbic fitness Aeròbic fitness Tonificació 3a edat Tonificació

19,00 a 19,45 h. Aeròbic fitness Tonificació Tonificació Aeròbic fitness Aeròbic fitness

21,00 a 21,30 h Sessió abdominal
Sessió de glutis i 

abdominals 
Sessió abdominals

Sessio de glutis i 
abdominals

Sessió abdominals

Horari sala de musculació: 9 a 13 hores i de 16 a 22 hores

Preus passis classes dirigides i sala de musculació: 
Matins: 15 € • Tot el dia: 20 € • Tonificació 3a. Edat: gratuït

gRAeLLA d’eNtReNAMeNts AL PAVeLLó MuNiciPAL d’esPORts
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clam per la igualtat de gènere a Altafulla en el 
dia internacional de la dona treballadora

Més d’un centenar de persones es van sumar el passat 8 de març a l’acte institucional convocat a la plaça del Pou d’Altafulla 
pel dia Internacional de la dona Treballadora. Representants de l’Ateneu Cultural de dones d’Altafulla; membres d’AIdA, de 
l’Associació Intercultural de dones d’Altafulla, regidores, empresàries, homes vinculats a la coral Nous Rebrots, entre d’altres, 
van llegir un manifest per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i el manteniment dels drets adquirits en un any on la 
crisi ha fet agreujar encara més les possibilitats de les dones en el món laboral. Els actes de la tarda es van centrar en activitats 
ben diferents a les del matí on una cinquantena de persones van participar en un flashmob, i on la jornada va culminar amb 
una xerrada sobre microeconomia i despesa familiar a càrrec de Grego Martin, presidenta d’Eprom, un grup de dones empre-
nedores. Abans, un berenar intercultural va aportar el toc gastronòmic a la festa de commemoració. / Foto: A.J. •



Plaça del Pou • núm. 124 • abril 2013Turisme

12

 

L’Ajuntament d’Altafulla condiciona la platja 
per a l’arribada de turistes

La platja d’Altafulla s’ha condicionat per a l’arribada de visi-
tants en el punt àlgid de les vacances de Setmana Santa. La 
Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Altafulla ha treballat 
en les obres de restauració de la zona després que quedés 
totalment arrasada pel temporal de Llevant que es va produir 
la matinada del passat 6 de març. Aquest any, el Ministeri de 
Foment no té previst cap partida per invertir a la platja, tot 
i que s’espera que gran part es regeneri naturalment fins a 
l’estiu. de moment, el servei de Brigada ha calçat les entrades 
del passeig de Botigues de Mar cap a la platja. Per això ha 
traslladat les pedres de gran tonatge que s’hi trobaven des-
plaçades. Com que s’espera que la sorra es regeneri natural-
ment, es perdran centímetres de sorra. El dimarts 30 d’abril, 
hi ha prevista una reunió entre l’Ajuntament i el Ministeri de 
Medi Ambient per valorar si fa falta reomplir-la. Amb tot, 
segons ha avançat l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, la reunió 
es farà amb el director general per a la Sostenibilitat de la 
Costa i el Mar, Pablo Saavedra. L’alcalde s’ha mostrat confiat 
que l’Ajuntament farà tot el possible per disposar de la platja 

d’Altafulla tal com estava abans del temporal. I és que la plat-
ja altafullenca ha estat de les més perjudicades per aquesta 
llevantada de tota la Costa daurada. Això no ha impedit que 
per Setmana Santa es veiés el passeig ple de gent com mostra 
la imatge. / Foto: Salvador Pou. •

Entitats

Link documental presenta 
“la salut, el negoci de la vida”

Link documental torna a presentar un nou docu-
mental, en aquest cas català, sobre la sanitat i  les 
conseqüències derivades de la crisi ( o de l’estafa, 
com alguns diuen...). El dijous 2 de maig, a les 
8 del vespre, a la sala de plens  i presentat pels 
realitzadors tindrà lloc l’exhibició de “La Salut el 
negoci de la vida”  documental que de ben segur 
ens farà pensar. “La Salut, el negoci de la vida”  
és un document realitzat per SICOM  (Solidaritat i 
Comunicació, i dirigit per Frederic Pahisa i produït 
per Josep Cabayol,  on s’explica la situació de la 
salut pública a Catalunya i es mostra l’agressivitat 
que el poder exerceix contra el dret inalienable a la 
salut. El documental es basa en el dia a dia de les 
persones. Estudia com els determinants socials de la 
salut, que segons la OMS són les circumstàncies en 
què les persones neixen, creixen, viuen , treballen i 
envelleixen, estan repercutint negativament sobre 
la vida dels ciutadans i ciutadanes. El resultat és un 
augment de les desigualtats en salut. Un fet que es 
demostra en descobrir que l’esperança de vida als 
barris empobrits de Catalunya és 8 anys inferior a 
l’esperança de vida dels rics. “La Salut, el negoci de 
la vida” observa i mostra un procés, que tot disfres-
sat de retallades i culpant la crisi, busca en realitat 
la privatització de la salut en general i la sanitat en 
particular. Tot plegat en detriment de la ciutadania 
i en favor del poder econòmic causant de les crisis, 
que esta convertint el dret universal a la salut en un 
negoci. •

Marisa Méndez-Vigo

Link Documental



 

Entitats
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Preparant la primera actuació dels castellers d’Altafulla

L’Escola de Castells dels Castellers d’Al-
tafulla que es va dur a terme el gener i 
el febrer ha donat els seus fruits i estem 
molt satisfets que així sigui. Noves cares 
i nova canalla s’afegeixen als assajos que 
la colla hem anat fent durant aquest 
març per preparar les actuacions que 
començaran a l’abril i que duraran fins la 
Festa Major d’Altafulla. Aquest març ha 
estat un mes tranquil pel que fa a activi-
tats de la colla i l’objectiu ha estat anar 
prenent el ritme adequat en els assajos 
que ens farà dur a terme, durant tota 
la temporada, actuacions de qualitat. 
Així hem començat els assajos interset-
manals que aquesta temporada 2013 es 
faran tots els dimarts a les 19:00h a l’Era 
de l’Ixart, a diferència de temporades 
anteriors que es feien els dimecres, per 
poder conciliar les activitats i horaris de 
la canalla i la vida familiar i laboral amb 

les necessitats de la colla. El bon ritme 
i la bona assistència d’aquests assajos 
entre setmana combinats amb els clàs-
sics assajos dels divendres a les 21:00h 
deixen entreveure molt bones maneres 
en les estructures que estem practicant. 
I per encarar l’inici de les actuacions 
amb forces cal destacar la calçotada 
dels Castellers d’Altafulla, celebrada el 
passat diumenge 10 de març al local 
de la colla, de la que en van participar 
unes 100 persones. Sempre punt de tro-
bada de tots els castellers i castelleres 
abans de començar les actuacions, el 
bon temps ens va acompanyar durant la 
jornada en la que vam gaudir de bons 
calçots, bona companyia i mostres de 
cant i danses populars per part dels cas-
tellers més engrescats. Us deixem una 
imatge de la calçotada per si us animeu 
a participar en la propera edició. Us 

recordem que la primera actuació serà 
el diumenge 7 d’abril a les 12:00h a la 
Plaça Martí Royo d’Altafulla on comp-
tarem amb la participació dels Xicots de 
Vilafranca i dels Castellers de Sant Pere 
i Sant Pau. I la segona, el 21 d’abril a la 
plaça del Pou amb els Xiquets de Reus i 
Xiquets del Serrallo. Visca els Castellers 
d’Altafulla i Quilos Amunt! •

Castellers d’Altafulla

L’escola Municipal de Música fa 20 anys

Aquest curs 2012-2013, l’Escola de Música 
d’Altafulla celebra el 20è aniversari. Va 
ser un mes d’octubre de l’any 1992 que, a 
les Antigues Escoles Teresa Manero, tren-
ta alumnes i una professora començaven 
a donar vida a una escola de música que 
amb vint anys s’ha fet gran. Actualment, 
ja situada les instal·lacions de La Violeta, 

l’escola compta amb cent vuitanta alum-
nes, onze professors i quatre conjunts 
instrumentals estables. També ofereix 
classes de llenguatge musical, diversos 
instruments i rep alumnes de totes les 
edats, des dels tres anys fins a alumnes 
adults. Enguany, es fan moltes activitats 
per celebrar l’aniversari: sessions de cine-
ma, exposicions de fotografies, concerts, 
trobades i intercanvis, entre d’altres.  A 
més, l’escola estrena bloc: http://escola-
demusicaaltafulla.wordpress.com, on hi 
podeu trobar tota la informació de l’es-
cola i l’aniversari. Moltes felicitats a tots! 
d’altra banda, el passat 23 de febrer va 
tenir lloc a l’Escola de Música la II Tro-

bada de Flautes, enguany que el centre 
celebra el seu 20è aniversari. Alumnes i 
professors de les escoles municipals de 
música de Tarragona, Robert Gerhard de 
Valls, Pau Casals del Vendrell i Altafulla 
van compartir un dia intens de treball 
en què van compartir experiències i dife-
rents maneres d’aprendre i entendre la 
música i, en concret, la flauta travessera. 
La jornada va concloure amb un concert 
al Casal La Violeta, on es va poder sentir 
una petita mostra de tot el que s’havia 
treballat durant el dia. •

professors de l’escola de Música

¿Y si vivimos todos juntos?

El Cineclub Altafulla Link prepara la 
següent projecció de cinema que tindrà 
lloc el proper dijous 18 d’abril, a l’hora 
habitual de les 20:30 h als cinemes Les 
Bruixes d’Altafulla. Aquest cop es trac-
ta de la pel·lícula ¿Y si vivimos todos 
juntos? Annie, Jean, Claude, Albert i 
Jeanne són amics des de fa més de 40 
anys. Però quan la memòria falla, el cor 
es descontrola i apareix el fantasma de la 
residència d’avis, es rebel·len i decideixen 
anar a viure junts. Sens dubte, una boge-

ria. Però encara que la manca d’espai 
molesti i desperti vells records, comença 
una genial aventura Compartir casa als 
75 anys. La pel·lícula està dirigida per 
Stéphane Robelin i interpretada per Guy 
Bedos, daniel Brühl, Geraldine Chaplin i 
Jane Fonda. ¿Y si vivimos todos juntos? és 
una petita lliçó a tots els que o són joves 
o ho han estat no fa molt, l’atemporalitat 
de l’esperit revolucionari, de les ganes de 
viure, i de les ganes de passar-s’ho bé ... 
al llit . Rebels septuagenaris, els cinc pro-

tagonistes decideixen no ser relegats pel 
sistema (l’asil, vaja) i viure junts en una 
mena de comuna on els seus xacres, pors 
i desitjos (i el seu sentit punyeter l’humor) 
els faran més forts davant el que es troba 
fora de casa, i més enllà de la seva última 
estació en la vida. El preu de l’entrada 
per als socis és de 5 € i per als no socis, de 
7,5 €. No hi falteu! •

araceli riloVa

Cineclub Altafulla Link
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bons resultats per les gimnastes de l’escola La Portalada

El 23 de març es va disputar la 1a Fase Comarcal de Gimnàstica Rítmica al Pavelló 
Municipal de Salou, organitzada pel Consell Esportiu del Tarragonès. Per primera 
vegada, un grup de nenes de l’Escola La Portalada, entrenades per Sònia Virgili, 
van participar-hi obtenint uns resultats més que satisfactoris. Volem felicitar-les per 
l’esforç que han fet l’Elsa, l’Abril, la Cora, l’Adriana, l’Èlia, la Pilar i la Júlia,  entre-
nant un hora i mitja per setmana des del mes de gener. La classificació obtinguda 
va ser: Elsa Velasco Martí, del grup de pre-benjamí individual mans lliure, va quedar 
en tercera posició; Abril i Cora López Tutusaus, del grup de benjamí duet, van que-
dar en primera posició, i Ariadna Velasco Marti, Èlia Hidalgo Folch, Pilar Romero 
Berenguer i Júlia Fernandez Bonamusa, del grup d’aleví, van quedar en primera 
posició. El proper 14 d’abril es disputarà la 2a Fase i es farà al Pavelló Municipal 
d’Altafulla, organitzat pel Club de Gimnàstica Rítmica de Torredembarra. Us ani-
mem a què vingueu per animar-les i que puguin repetir els èxits obtinguts! •

Vocalia de Gimnàstica Rítmica Escola la Portalada

compte enrere per a la cursa d’Altafulla

Com ja us hem anat explicant, diverses sòcies i socis del nostre club, a banda de competir 
en les curses en ruta, participen també en competicions en pista. I d’aquesta branca, en 
surten fruits esplèndids, sense aturador. En efecte, aquest mes, us puc reportar més bons 
resultats: Brillant (com sempre) actuació de Marta Camps en el Campionat d’Europa en 
pista (Vet.), on ha aconseguit la medalla de bronze en els 1.500 metres, i ha estat a un pas 
del podi en els 800. I Laura Alonso, en categoria júnior, va guanyar la medalla de bronze 
en els 400, en el Campionat d’Espanya. En les competicions en ruta, cal destacar, una vega-
da més, l’actuació d’Antònia Escolà, guanyadora en la categoria F50 a la Mitja Marató de 
Cambrils. La  cursa d’Altafulla, ja la tenim a tocar, falta menys d’un mes. I és que, com cada 
any, el dia 1 de maig, els nostres carrers s’ompliran d’atletes i espectadors, per a celebrar 
aquesta festa esportiva. Hi poden participar corredors de totes les edats (recordeu que 
hi ha un grapat de curses per a nenes i nens), i no cal una gran preparació ni esforç per 
als adults, donat que són només 5 km. Els podeu córrer a un ritme tranquil, a la mida de 
les vostres possibilitats, d’acord amb una concepció saludable de la pràctica de l’esport. 
També podeu, si us ve de gust, col·laborar, com a voluntaris, en l’organització. •

daVid Velasco

Atletes d’Altafulla - www.atletesaltafulla.com

Laura Alonso, a la dreta de la imatge
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El model Altafulla dóna resultats
Francesc Farré camps # alternativa altaFulla – entesa

Una altra Setmana Santa ha passat, bé una 
altra no, la Setmana Santa del 2013 en el 
moment més dur de la crisi, quan molta gent 
ha perdut la feina i també una majoria ha 
perdut part del seu salari, tot i això Altafulla 
ha estat totalment plena de gent. El nom 
d’Altafulla, des de fa quasi dos anys, està dia 
si i dia també en els mitjans de comunicació i 
quasi sempre per bones noticies, encara que 
també per altres tipus de noticies provocades 
per aquells que l’única cosa que els importa 
és difamar per treure vots. En el  nostre pro-
grama electoral dèiem que l’èxit d’Altafulla 

estava garantit si la gent coneixia la Vila i 
així ha estat. Un programa cultural exquisit, 
un entorn cuidat i sobretot la seva gent. No 
era difícil però tampoc fàcil, fer promoció 
utilitzant tots els mitjans dels que disposem 
i fer més visible allò que es feia i que té un 
valor cultural i associatiu, com per exemple 
ha estat el reportatge que la televisió de les 
nostres comarques, el TAC 12, ha fet sobre el 
XIII Camí de la Creu, sense oblidar la progra-
mació de la ràdio municipal. Aquesta Setma-
na Santa hem tingut activitats de tota mena, 
des de les habituals d’una Setmana Sacra fins 

a la millor música de cantautor dins el festi-
val Barnasants amb 4 concerts a la Violeta, 
futbol, ciclisme, gaudir d’un passeig marítim 
arreglat a contrarellotge i amb els nostres 
recursos... Fer activitats i saber-les promocio-
nar és la nostra millor fira, no cal aprofitar-se 
només de la repercussió que poden tenir les 
mostres turístiques europees per a tour ope-
radors, ja que la millor promoció és treballar 
la marca Altafulla, aquest és un model que 
hem comprovat, funciona.  •••

des de l’arribada al Govern espanyol del PP 
s’ha iniciat un atac frontal als ajuntaments. 
des de voler eliminar competències als 
pobles (on per exemple Altafulla, segons el 
seu criteri de Rajoy i companyia, no hauria de 
tenir serveis tant bàsics com les Llars d’Infants 
públiques) fins a un major control dels pres-
supostos municipal, mitjançant el Ministeri 
d’Hisenda i les Subdelegacions del “Gobierno 
del Reino”, exigint que cada cop ens apretem 
més el cinturó, suposant això un pitjor Estat 
del Benestar. Això sobta quan de tot el dèfi-
cit públic espanyol, només el 5% (i d’aquí la 
meitat és de l’Ajuntament de Madrid, que 
té deutes per valor de més de 6000 milions 

d’€) és responsabilitat dels Ajuntaments. Al 
darrer Ple del mes de març, els independen-
tistes vam proposar al senyor Rajoy d’on pot 
retallar: que elimini els diversos contractes 
per comprar material militar (un centenar 
d’avions i tancs, 6 submarins, desenes de 
míssils...) per valor de 28000 milions d’€. Per 
a informació del lector i que pugui comparar, 
el pressupost de la Generalitat del 2012 era 
de 29727 milions d’€. Espanya gasta tant 
en el seu exèrcit com Catalunya en totes les 
seves polítiques publiques. Qui és que té el 
forat a la mà? És molt mesquí atribuir la crisi 
actual als Ajuntaments. de fet el que fa l’es-
panyolisme és aprofitar la crisi per canviar el 

sistema i centralitzar competències, deixant-
nos als ajuntaments catalans com una simple 
finestra administrativa. I no, som molts els 
que creiem que els Ajuntaments hem d’oferir 
(perquè tenim la capacitat de fer-ho!) serveis 
públics i de qualitat a la ciutadania que paga 
els seus impostos. Pobles com el nostre, amb 
un deute municipal del 14% no hem d’estar 
amb l’ai al cor per les amenaces del Govern 
espanyol de torn, quan amb un Estat propi 
estaríem més tranquils, o si més no amb 
menys problemes. Bona diada de Sant Jordi 
a tothom, gaudiu dels actes organitzats i a 
penjar estelades als balcons! •••

En defensa de la independència dels nostres Ajuntaments 
Jordi molinera poblet # solidaritat catalana per la independència - si

Sr. Alonso, se lo pregunté en el último Pleno, 
y usted me dio la manoletina por respuesta. 
¿Por  qué antes de recibir la sentencia del 
TSJC respecto a los cines, usted ya se había 
reunido con Mercadona cuatro veces? ¿Es 
usted pitoniso? Seriamente, usted coincidirá 
conmigo, en qué esto no es sano de cara a la 
opinión pública; y más teniendo en cuenta 
que: Verano/otoño 2012, unas declaracio-
nes en las que se le atribuye el haber dicho 
que Mercadona se instalaría en el lugar que 
ocupan los cines. Usted lo niega. Pleno Ordi-
nario del 26 de Enero, inquirido por el grupo 
municipal del PP sobre esas declaraciones. 
Usted lo niega. Solo admite contactos con 
Mercadona para evitar que el  pueblo tenga 
que pagar el derribo, nada dice de la respon-
sabilidad subsidiaria de la Generalitat, que la 

tiene. Pleno extraordinario, segunda sesión 
23 Febrero 2013: Preguntado por el repre-
sentante del Grupo IdEAL de que, si usted y 
su gobierno estarían dispuestos a secundar 
cualquier iniciativa que evitase el derribo de 
los cines. Usted dice que sí, “a cualquier ini-
ciativa dentro del marco legal”. 13 de marzo 
de 2013. Junta de Gobierno Local, se aprueba 
unilateralmente por el gobierno el acatar 
la sentencia (ya que interpretan que no da 
lugar a recurso de casación). 20 de marzo 
2013: Los grupos IdEAL Y PP, presentan una 
moción con suficientes argumentos legales, 
donde se demuestra que el Ayuntamiento, y 
la Generalitat, se pueden presentar al recurso 
de casación. Usted y su equipo de gobierno 
no aprueban la moción, porqué, usted aduce 
tener una hoja de ruta que han aprobado 

ustedes y solo ustedes en Junta de gobierno 
.Por la tanto, el compromiso adquirido en el 
Pleno del 23 de Febrero de dar soporte, “a 
cualquier iniciativa dentro del marco legal”. 
No vale para nada, usted falta a la palabra 
dada en un pleno municipal. Repito Sr. Alon-
so, ¿por qué tantas reuniones con Mercado-
na antes de la sentencia? ¿Por qué ninguna 
reunión con Caprabo, al fin y al cabo, una 
firma catalana, para ver si les interesaba a 
ellos el pagar el derribo, dejar las cosas como 
estaban antes del 2003 y darles permiso 
aprovechando la nueva trama urbana para 
que pudiesen unir sus dos centros Bazar e 
hipermercado, cosa que ya han pedido en 
reiteradas ocasiones? •••

Demolition man (el demoledor)
Josep maria pérez roiger # ideal – independents d’altaFulla
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el cos amb els anys s’escurça

El nostre cos, el bé més preuat que tenim a 
la vida, amb els anys s’encongeix, s’escurça 
i obliga els óssos a que es col·loquin de la 
manera més còmoda que poden dins de 
l’espai que li deixen els músculs esquelètics. 
Pel Mètode Mérzières sabem que la cadena 
muscular posterior, que està formada per 
diversos grups de músculs independents entre 
si, en estar encadenats uns amb altres treballa 
com un sol múscul i transmet la informació de 
tensió, dolor, estrès, o benestar d’un segment 
a un altre. Aquesta cadena muscular comença 
a l’occipital i acaba als dits dels peus, per tant 
afecta a la musculatura cervical, dorsal, sacre-
lumbar, natges, isquiotibials i peus. Gairebé 
totes les patologies que es deriven d’aquests 
músculs tenen relació amb l’escurçament de la 
cadena muscular posterior. Per tant, estirant 

aquesta cadena amb exercicis molt específics, 
aconseguirem recuperar la longitud dels mús-
culs, la tonicitat i l’elasticitat perduda. Els mús-
culs deixaran espai per als óssos per tal que es 
recol·loquin d’una manera més confortable 
i saludable per al cos. Amb això, alleujarem 
tensions, dolor i possibles malalties. Anem a 
comparar els nostres músculs amb un abric de 
llana fet a la nostra mida, i ens  imaginem que 
aquest abric cobreix tot el cos. Amb els anys, 
l’ús i el rentat fan que les fibres de la llana es 
vagin encongint; cada vegada el teixit és més 
espès —els nostres músculs estan formats per 
fibres— i si a més de l’ús normal ho posem a la 
rentadora amb aigua calenta —tensions de la 
vida diària, tràfec i males postures—, la llana 
s’encongeix molt més que si està rentada amb 
cura i delicadesa. I si a més ho centrifuguem 

-estrès emocional i de tot tipus-, l’abric pot 
encongir diverses talles, fins que sigui impos-
sible de posar sense haver-nos de comprimir. 
Aquest és el resultat que provoca en el nostre 
cos l’estrès, les tensions quotidianes i les males 
postures, que si no es corregeixen a temps 
poden derivar en malalties, mala circulació 
sanguínia, limfàtica o energètica, o en alguna 
patologia de la columna, com hèrnies, lum-
bàlgies, escoliosi, etc. Si ens cuidem i atenem 
les nostres necessitats vitals, la nostra vida 
serà molt més gratificant. •

pilar torres

Terapeuta Integrativa
Presidenta d’Hara Espai Cos-Ment

Fòrum

Pepe Pijuan segú, l’apòstol enyorat...

Amb el ell i el Rafa Luque ens tocava l’extrem 
esquerre, a la vista del públic, darrera un para-
vent i ben a prop d’un armat, com a punt de 
sortida per incorporar-nos a la representació. 
Esperàvem els moviments de l’Agustí i el Juan 
per ficar-nos en escena i començar a celebrar 
el retrobament amb tot l’apostolat, el Mes-
tre i... finalment la Verge. Són els primers 
moments del tan plàstic Sant Sopar emmarcat 
en les arcades de la Casa de la Vila de 1802 a 
la plaça del Pou. Tot un ritual esperat: entrar 
al costat del Pepe i abans havent-la fet petar 
parlant normalment de futbol en el brogit de 
vestir-se, atesos per les companyes de l’Ateneu 
de dones (les modistes, les maquilladores).

La seva absència en aquest XIII Camí de 
la Creu se’m remarca perquè va ser el Martí 

Inglés, la veu definitiva de l’elocució que 
guia els quadres, qui aquell diumenge de 
castells a la Torre, al migdia, em telefonà 
per fer saber que el Pepe se’ns havia mort 
sobtadament. La veritat és que a principis 
d’any ens havia deixat el dino Albadalejo 
i després d’aquesta segona desgràcia vaig 
plegar de portar cada divendres al vespre, 
des de la nostra 107.4, el programa d’entre-
vistes Altafullencs diversos. Semblava que 
preparés, sense voler-ho de cap manera, els 
recordatoris gravats de personatges tan i 
tan sociables en la comunitat altafullenca. El 
Pepe Pijuan forma part, a més, de la impres-
cindible mitologia futbolística més nostra. 
Segur que forma part de la davantera ideal 
dels 90 anys del Cd Altafulla. Encara recordo 

com el vaig fitxar per al club, de juvenil de 
primer any, amb la signatura del seu pare i 
la baixa amb la signatura de la junta. En seu 
regat en carrera, balancejant-se, va merèixer 
el pioner nom de l’eslàlom del Pepe... Tot 
ho fem amb o per a algú. Un buit entre els 
apòstols... Com m’afanyava a anar a l’Estadi 
Joan Pijuan per veure la darrera mitja hora 
del Pepe, en la seva última etapa federada 
a 2ª regional... Continuava intacta la passió 
per ell, encetada la tardor de 1973. Contra el 
Nàstic, el seu gol de l’honor fou un prodigi 
individual —em confessà que havia elaborat 
una tècnica mixta entre Rexach i Best... •

Fonxo blanch

siguiendo con los cinemas, respuesta al sr. Farré

Creo recordar que mi escrito en la Plaça 
del Pou 122 iba dirigido al Sr. Alcalde i en 
consecuencia al equipo de gobierno, pero, 
sintetizado para el Sr. Alcalde, recibo la 
respuesta por parte de usted, no tengo nin-
gún inconveniente. No creo que usted sea 
el vocero de su amo. Me reservo todos los 
derechos de actuación consecuentes y deriva-
dos de su escrito, donde da a entender que 
me dedico a difamar y a mentir, aparte de 
llamarme ignorante y que actúo de mala fe 
para politizar el tema de los cines. Mis verda-
des: 5 julio 2003, acta sesión extraordinaria 
de la comunidad de propietarios Residencial 
Altafulla, punto 2 apartado a) sic. Interponer 
recurso contencioso administrativo contra 
la resolución municipal de 19 de mayo de 

2003 por lo que se aprobó definitivamente 
el proyecto de urbanización del conjunto 
de locales comerciales “Les Bruixes”, unitat 
d’actuació Gaià-Comunidó, así como en su 
caso impugnar el planeamiento urbanístico 
que aquel proyecto desarrolla. Sr. Farré, 
esto no se trata solo de accesos, dice planea-
miento  total del proyecto. 1 enero 2004, 
acta sesión ordinaria de la comunidad de 
propietarios Residencial Altafulla, punto 2º, 
el presidente informa sobre el desarrollo 
del contencioso administrativo respecto al 
tema de “Les Bruixes” dando todo lujo de 
detalles e informando que el administrador 
dispone de una copia de la denuncia, la cual 
está a disposición de todos aquellos interesa-
dos incluyendo naturalmente a aquellos que 

no siendo miembros de la asociación han 
aportado dinero para seguir adelante con la 
denuncia. Sr. Farré, solo hay dos nombres, y 
sorpréndase, el primero es el suyo. ¿Y usted 
dice no saber nada? Miente. Octubre 2004, 
hoja informativa Alternativa Altafulla nº 10: 
Alternativa informa que los vecinos han pre-
sentado un recurso al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya sobre el planeamiento 
general del proyecto. Usted era uno de los 
redactores de la susodicha hoja. ¿Le ha caído 
de sorpresa al gobierno la sentencia? ¡No, 
usted lo sabía y no dijo nada! Usted miente 
más que habla. Atentamente. •

maggie beresFord bee

Vecina de altafulla
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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 7:21
8:59 7:47

10:00 8:00
10:28 8:56
10:58 9:35
11:58 10:32
12:58 11:25
13:59 11:54
14:26 12:25
14:59 13:24
15:31 14:28
15:58 14:55
17:00 15:48
17:27 16:29
18:00 16:58
18:30 17:29
19:00 17:53
19:29 18:30
20:26 19:04
20:29 19:13
20:59 19:43
21:29 19:57
21:59 20:24
22:33 20:39

21:00
21:20
21:34
22:25

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 La Vinyeta Jazz Club L’internauta Boulevard Això és un misteri Baix Gaià Esports (r) In & Out (r)

01

100% Música

100% Música
100% Música

02 In & Out

03

100% Música04

05

06

07 100% Música

100% Música
08 Cap de setmana (r)L’informatiu (1a edició)

09 La Tertúlia en Xarxa La Màgia de les Sardanes

10 Els matins d’Altafulla Ràdio
10h L’espai obert - 10.30h L’informatiu (2º edició) - 11h L’espai obert

El Ple / Para que no me olvides
Barà Rock (r)

11 Toc de Rock (r)

12
L’informatiu (3a edició)

A cau d’orella

100% Música
100% Música

13
L’informatiu (4a edició)

Mans al pilar (r)
L’espai obert

14
Notícies en xarxa, edició migdia

100% Música
100% Música

15 L’informatiu (5a edició) Baix Gaià Esports (r) Cinema (r)

16 Cinema
Baix Gaià Esports (r)

Sempre joves Som Terra I com estàs de Salut’ 100% Música
El Futbol al Baix Gaià

17

El Patito de Goma

Cat Sons Barà Rock Noms Propis 7 Dies

18 Toc de Rock El temps passa Trobadors Trobadors (r) The Road of Country (r)

19 L’informatiu (6a edició) L’informatiu Setmanal

20
Baix Gaià Esports

The Road of Country L’Entrevista Mans al pilar Baix Gaià Esports L’Entrevista (r)
100% Música

21 Mans al pilar Jazz Club Música PuntCat Cap de setmana Cat Sons (r)

22 Els matins d’Altafulla Ràdio (repetició)
22h L’espai obert - 23h L’informatiu (7a edició) - 23.30h L’espai obert

La Vinyeta (r) Jazz Club

23 Carta de Clàssics Calidoscopi

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
 Plaça del Pou, 1 977 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
Protecció civil 648 14 57 56

dEIXALLERIA dE TORREdEMBARRA

 De dimarts a dijous: de 09 a 13 h i de 15 a 18 h
 Dissabte:  de 10 a 13 h i de 15 a 18 h
 Diumenge:  de 10 a 13 h

(Hi ha una limitació de 200 kg. com a màxim per persona. 
Cal acreditar la residència a Altafulla)

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

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 març:   A. ARASA
04/10 març:  S. dOMINGO
11/17 març:  A. ARASA
18/24 març:  S. dOMINGO
25/31 març :  A. ARASA

01/07 abril:   A. ARASA
08/14 abril:  S. dOMINGO
15/21 abril:  A. ARASA
22/28 abril:  S. dOMINGO
29/30 abril :  A. ARASA

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies 
de guàrdia de Torredembarra als apara-
dors 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
Sant Jordi: 977642750 - Av. Sant Jordi, 19-21

HORARI dE MISSES
església de sant Martí
dissabtes: 19.00 h
diumenge: 12.00 h

església de sta. Maria
diumenges: 13.15 h

Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM)
EsTaciÓ d’alTafulla / sErVEi METErEològic dE caTalunYa /

HorT dE la sínia (Tamarit)

dades del mes de MARÇ

Temperatura màxima 22,6º dia 26

Temperatura mínima 2,2º dia 2

Pluja màxima 44,5 litres/m2 dia 5

Mitjana mensual temp. màx. 17,8

Mitjana mensual temp. mín. 7º

Total pluja recollida 91,4 litres/m2

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

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




