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www.altafulla.cat

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 altafu-
llaradio@altafullaradio.cat o també entrant al web 

www.altafullaradio.cat

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

L’Ajuntament d’Altafulla ha aprovat una baixada 
del tipus de coeficient de l’IBI del 0,91 % al 0,90 
%, el que suposarà una reducció de l’1,09 %, i ha 
congelat totes les taxes municipals per al 2014, fet 
que suposarà una reducció de la pressió fiscal, con-
venient per als temps què corren. Però hom es pot 
preguntar: És suficient? Ho deixem per a la vostra 
reflexió. En tot cas, aquest nou mapa fiscal és hereu 
d’una nova revisió cadastral, més justa socialment 
que la que hi havia abans. És cert també que en 
alguns veïns, aquesta nova situació del Cadastre 
els ha originat un increment impositiu més del 
que tenien, i en d’altres, menys del que pagaven 
abans. No obstant, la realitat ens demostra que 
s’ha intentat actuar des del punt de vista social 
més just per aquelles persones que tenen més i 
les que tenen menys. De fet, l’Estat del Benestar 
marca aquestes directius, paga més qui té més, com 
és lògic. Amb tot això, cal entendre el raonament 
econòmic que l’Ajuntament fa a l’hora de rebaixar 
aquest 0,01 %. I és que, per mantenir tots els ser-
veis municipals públics com els que hi ha, s’ha de 
complir amb un topall de 3.850.000 € d’ingressos 
provinent de l’Impost de Béns Immobles perquè 
d’aquesta manera es podrà mantenir l’estabilitat 
pressupostària amb què disposa ara l’Ajuntament. 
Perquè s’ha de tirar endavant, i treballar pel bé 
comú i col·lectiu i garantir l’Estat del Benestar que 
tant ha costat construir i que molt poc pot costar 
destruir. Sentit comú, equilibri i seny perquè a la 
fi i al cap tots volem el mateix. Una Altafulla neta, 
bonica i de qualitat.  

Editorial

Baixen l’IBI
[4]  EL PLE
  Regularitzen les Bruixes
  Contenciós sobre el Tercer Fil
  Baixen l’IBI i congelen taxes
[6]  COMERÇ
  Jornades Gastronòmiques
  Recollida de brossa porta a porta
[8] COMUNICACIÓ
  II Jornada de Comunicació Local 2.0
  El magazín “La Tarda” a Altafulla
[12] SALUT 
  Classes al Parc de Salut
  La Policia Local a la xarxa Rescat
[14] ESPORTS
  Penya Ciclista
  Pedrera del CFS Altafulla
  Atletes d’Altafulla
[16] OPINIÓ

AJUNTAMENT 
D’ALTAFULLA

Àrea Municipal de Mitjans de Comunicació
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Estudiants anglesos visiten Altafulla

L’Ajuntament d’Altafulla, encapçalat 
per l’alcalde Fèlix Alonso, i acompa-
nyat de la regidora d’Educació, Eva 
Martínez, i del regidor de Joventut, 
Jordi Molinera, van oferir el passat 
23 d’octubre una recepció institucio-
nal, a la sala de plens del consistori, 
als estudiants anglesos d’Educació 
Secundària, del centre educatiu Horn-
sea School and Language College, del 
municipi de Hornsea (Yorkshire), que 
durant aquella setmana van compar-
tir aules amb els alumnes de l’Institut 
d’Altafulla. Aquesta visita neix arran 
del projecte europeu Comènius en el 
qual hi participa el centre educatiu 
d’Altafulla. Aquest programa porta 
per títol “Comparing our Cultures”, 
i consisteix principalment en reforçar 
la dimensió europea dels estudiants. 
Així, amb aquest treball, es pretén 
promoure la mobilitat i la cooperació 
entre centres educatius europeus, 
donar a conèixer la diversitat de cultures i llengües que hi ha a Europa, fomentar el desenvolupament personal dels alumnes i 
establir contacte amb joves de les mateixes edats i cursos de diferents països per intercanviar experiències. La festa de benvin-
guda va tenir lloc el passat 19 d’octubre a la tarda al Parc del Comunidor, i la festa de comiat es va celebrar el divendres 25 a 
l’Institut. Els alumnes anglesos van participar també en una visita guiada a la Vila Romana dels Munts, i en una altra, per conèi-
xer el patrimoni, la història i els elements culturals d’Altafulla. Segons va explicar la directora de l’Institut d’Altafulla, Cristina 
Hernàndez, en aquesta ocasió van ser 36 els alumnes de 3r i 4t d’ESO d’ambdós instituts —18 d’Altafulla, i 18 de Hornsea— els 
que han participat en aquest “projecte d’intercanvi lingüístic i cultural bilateral”. / Foto: Albert Jansà. •

Alumnes del Roquissar, al Parlament

Diferents representants del Parla-
ment de Catalunya van rebre el pas-
sat 4 d’octubre trenta alumnes de 5è 
de l’escola El Roquissar d’Altafulla. 
Els escolars van anar acompanyats 
dels seus professors i de l’alcalde 
d’Altafulla, Fèlix Alonso. Aquesta ini-
ciativa s’emmarca dins d’una campa-
nya divulgativa que es realitza tots 
els anys per apropar la política als 
alumnes de les escoles de Catalunya, 
que organitza el Palau de la Genera-
litat a través d’unes visites guiades 
gratuïtes.  L’objectiu és que els nens 
i nenes coneguin el Govern des de 
dins les institucions del país, i que 
siguin conscients que la societat civil 
també pot participar en la presa de 
decisions polítiques o en l’elaboració 
de lleis. La visita ha consistit en un 
recorregut per l’auditori —on veuen 
un vídeo introductori de la visita—, 
la galeria gòtica, el pati dels Taron-

gers, la sala de Govern, el saló Sant Jordi i les oficines de Palau, entre altres espais. La visita es complementa amb un quadern 
educatiu, que es distribueix a les escoles. El document convida els alumnes a descobrir què fa el Govern i les institucions cata-
lanes. Els alumnes aprendran què és la política, com es gestionen els recursos públics, com es fan les lleis, quina és la història 
de la Generalitat, què fa el Parlament o com s’escull el president de la Generalitat. El quadern inclou exercicis pràctics perquè 
els mestres treballin els continguts amb els seus alumnes a l’aula i una unitat didàctica per als professors. •
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Ple Extraordinari 16 d’octubre
PRIMER PAs PER REguLARItzAR LEs BRuIxEs

La majoria del Ple d’Altafulla, amb els vots a favor 
d’AA, SI i CiU, i els vots en contra del PP, va aprovar 
inicialment la modificació del POUM que permetrà 
complir amb la sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya que obliga a enderrocar 
l’actual edificació de les Bruixes. La nova modifi-
cació, que ha estat consensuada per l’Ajuntament 
d’Altafulla i els Serveis Territorials d’Urbanisme 
de Tarragona passa per reduir la zona d’afectació 
més propera al riu Gaià, fer un connector biològic 
i legalitzar l’aparcament. Aquesta és una condi-
ció indispensable per aprofitar l’ús comercial que 
contempla l’actual POUM d’Altafulla. D’aquesta 
manera, la modificació proposada millora substan-
cialment el sistema viari, l’ordenació urbanística, i 
l’impacte paisatgístic i mediambiental. Les millores 
adoptades són l’ampliació de la Via Roviano creant 
tot un tram de doble sentit; l’habilitació d’un nou 
punt d’accés direcció Tarragona a l’antiga carrete-
ra N-340, en el punt on s’uneixen la Via Roviano i 
el carrer Migdia i establiment d’una nova parada 
de transport públic; la regulació dels aparcaments 
situats en la zona Sud de l’àmbit d’afectació qualifi-
cant-los com a Sistema Viari en Sòl No Urbanitzable 
(SNU-SV) de titularitat pública, i la creació d’una 
nova rambla (dins l’espai SNU-SV) transformant 
una petita part de Sòl No Urbanitzable que actual-
ment es troba aïllat entre la Via Roviano i la zona 
d’aparcaments, que permeti connectar el nou accés 
de l’antiga N-340 amb els diferents equipaments 
comercials existents a la zona, la qual incorporarà 
la prolongació del carril bici existent al carrer Mig-
dia. / Plànol que fixa les noves millores

CONtENCIós AdMINIstRAtIu sOBRE EL
tERCER FIL

L’Ajuntament d’Altafulla presentarà un recurs 
contenciós administratiu a l’Audiència Nacional 
a primers dies de desembre sobre el projecte del 
Tercer Fil, sempre i quan no es compleixin les con-
dicions manifestades amb el consistori el passat 
mes de juliol, després que el Ministeri de Foment, 
amb data 8 d’octubre de 2013, hagi rebutjat el 
recurs administratiu que el consistori altafullenc 
va presentar el passat 14 de juny. L’alcalde d’Al-
tafulla, Fèlix Alonso, s’ha mostrat decebut perquè 
passat aquest temps no ha rebut cap convocatòria 
de trobada perquè l’Ajuntament d’Altafulla par-
ticipés el mes de setembre en l’estudi del futur 
apartador que afecta l’estació Altafulla-Tamarit, tal i com s’havia compromès el Secretari General d’Infraestructures, Manuel 
Niño, el passat 23 de juliol. El consistori no només no ha rebut cap notificació de trobada, sinó que Foment ha rebutjat el 
recurs presentat per l’ens altafullenc, i el recurs presentat també per l’Ajuntament de Tarragona. A més, Fèlix Alonso destaca 
que “aquest apartador surt del traçat actual, i que, juntament amb l’impacte acústic, desestimen la nostra argumentació 
perquè consideren que les obres són exclusivament de manteniment quan això no és cert”. Des d’Altafulla, es referma en el 
posicionament que el tercer fil “no comporti cap disminució del pas i aturada de trens de passatgers” i que l’intercanviador 
que s’ha de fer a Tarragona per convertir l’ample de via europeu a l’ibèric no disminueixi el servei de trens regionals”. Per 
tot això, l’Ajuntament d’Altafulla demanarà el més aviat possible una reunió amb el subdelegat del govern a Tarragona, 
Jordi Sierra, per tractar aquest afer. Si a finals de novembre, no es rep cap resposta sobre aquests punts que es recullen 
en el recurs presentat el mes de juny, l’Ajuntament d’Altafulla portarà al contenciós administratiu el Tercer Fil, i convida a 
altres poblacions, a l’Ajuntament de Tarragona i al Consell Comarcal del Tarragonès perquè s’hi sumin per una defensa de 
tot el territori.
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BAIxEN L’IBI uN 1,09% I CONgELEN LEs tAxEs

L’Ajuntament d’Altafulla va aprovar, amb els vots a favor d’AA, SI i CIU, i el vot en contra del PP —els dos regidors d’Ideal 
van excusar la seva presència—, les Ordenances Fiscals Municipals per al 2014. Unes ordenances marcades per la baixada de 
l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) d’un 1,09% i la congelació de la majoria de les taxes o la reducció, en alguns casos, ja que 
queden per sota de l’increment de l’IPC, que en aquests moments se situa en el 0,5%. Així doncs, l’any vinent el consistori 
recaptarà uns 42.000 euros menys que aquest 2013, passant d’un total de 3.887.000 € de recaptació, a un total de 3.845.000 €. 
Una reducció que es tradueix en una disminució del tipus impositiu del 0,91% al 0,90%. Segons el regidor de l’Àrea Econòmica, 
Francesc Farré, la decisió s’ha pres “seguint el criteri que ja es va acordar l’any passat de mantenir un nivell d’ingressos similar 
en els propers tres anys, sempre i quan es mantingui la xifra d’ingressos, amb l’objectiu de garantir la bona salut econòmica 
de les arques municipals”. “La mesura vol donar resposta, a més, a les classes populars afectades per la crisi i per la baixada 
de salaris”, va sentenciar el responsable econòmic. 

“Els habitatges de protecció oficial gaudiran d’un 50 % de bonificació sobre l’IBI”

En aquest mateix punt, s’ha establert una limitació de la bonificació existent en aquells habitatges de protecció oficial amb 
una antiguitat superior als vint anys. Per tant, tindran dret a una bonificació del 50 % durant els tres períodes impositius 
següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva. No obstant, quan s’acrediti l’obtenció de la qualificació definitiva 
amb posterioritat al meritament del primer període impositiu d’efectivitat dels nous valors, aquest serà el primer període 
impositiu bonificat. També gaudiran d’una bonificació del 20% en la quota íntegra de l’impost per l’immoble les persones que 
ostentin la condició de titulars de família nombrosa, sempre que ho sol·licitin.

“Les famílies nombroses podran beneficiar-se d’un 20% sobre el gravamen d’immobles”

Pel que fa a la resta d’ordenances aprovades, la majoria fan referència  a revisions tècniques, a banda de la taxa de vehicles i 
la taxa d’escombraries que simplement han quedat congelades, i d’altres que han inclòs alguna modificació puntual.

s’APROVEN LEs tAxEs PER A L’ús dE L’AuLA ALtAFuLLA AudIOVIsuALs

L’Àrea de Comunicació de l’Ajunta-
ment d’Altafulla, amb la col·laboració 
d’Altafulla Ràdio, han impulsat Altafu-
lla Audiovisuals, un espai de formació 
i producció a la disposició del sector 
audiovisual amb un conjunt d’instal·-
lacions de producció plantejades des 
del punt de vista dels interessos públics. 
S’ubica al carrer Marquès de Tamarit, 
número 16, baixos, a l’antiga Ofici-
na de Turisme. L’objectiu final no és 
el benefici econòmic, sinó l’impuls a 
la producció audiovisual a la nostra 
comarca, la viabilitat global del pro-
jecte i la generació directa i indirecta 
d’ocupació i negocis, oportunitats per 
a joves, plataformes de projecció del 
talent i la innovació en el sector audi-
ovisual, vinculació entre la universitat i 
l’empresa. Altafulla Audiovisuals com-
prèn una aula de formació, una sala de 
post-producció de vídeo i imatge, i un 
plató de televisió i fotografia, de 18,65; 
12,30 i 20,50 metres quadrats, amb 
totes les facilitats bàsiques per a pro-
fessionals i estudiants amb la finalitat 
que puguin desenvolupar els seus pro-
jectes audiovisuals des del punt de vista 
del vídeo i la imatge. Totes tres sales 
comparteixen un passadís que connec-
ta amb els lavabos. Les taxes van des 
dels 20 € l’hora fins als 281 €, per cinc 
hores. També es pot obtenir un paquet 
global d’hores amb un 10% i un 15% 
de descompte addicional sobre lloguers 
de les instal·lacions i equips. / Foto: El 
plató de televisió i fotografia. / A.J. 
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Les Jornades gastronòmiques tanquen amb 2.200 menús venuts

Promouen un taller de remeis casolans per a persones 
majors de 55 anys

El canvi de les condicions climàtiques, bé sigui per passar 
de manera brusca de fred a calor o a l’inrevés, o bé perquè 
es gira un temps ventós o molt humit, sumat a situacions 
d’estrès que ens baixen les defenses, fa que, amb freqüèn-
cia, estem exposats a refredats, tos, febre, i altres afeccions 
respiratòries. Per evitar situacions d’aquest tipus o per pal·liar 
els primers efectes d’aquests processos gripals, l’Associació 
Mediambiental La Sínia d’Altafulla ha programat durant els 
darrers anys diferents cursos de remeis casolans. Un taller 
que enguany s’imparteix per primera vegada des de l’Ajun-
tament d’Altafulla. Està subvencionat per l’àrea de Salut i 
Acció Social, encapçalada per la regidora Eva Martínez, i té 
lloc tots els dijous fins el 19 de desembre, en horari de 16h a 
18h. Les classes estan dirigides a persones majors de 55 anys, 
i  s’imparteixen a l’Aula de Formació “Aldara”. 

Afectacions en el servei de recollida de la brossa porta a 
porta

La regidoria de Serveis de l’Ajuntament d’Altafulla, encapça-
lada per l’edil Francesc Farré, ha informat que els dies 1 de 
novembre, el 6 i el 25 de desembre, i l’1 i el 6 de gener no hi 
haurà servei de recollida d’escombraries porta a porta. El dia 
26 de desembre es farà la recollida habitual de rebuig i vidre, 
a més de l’orgànica i la de cartró; i el dia 2 de gener es farà 
la recollida habitual dels dijous, més l’orgànica. El servei de 
recollida de porta a porta a la Vila Closa d’Altafulla es va posar 
en marxa ja fa uns quants anys al nucli antic del municipi per 
facilitar la recollida tant a veïns com a personal de neteja, ja 
que les característiques de carrers i places que hi conflueixen 
fa de difícil accés. Habitualment, els veïns i veïnes de la zona 
han de dipositar la seva brossa a la porta de casa abans de dos 
quarts de 10 del matí.

Breus

Al voltant de 2.200 menús venuts. Aquest és el balanç de la quarta edició 
de les Jornades Gastronòmiques d’Altafulla. Unes dades que han estat 
valorades pel regidor de Comerç, Pere Gomés, d’una manera “més que 
positiva”. Pel que fa als vins, tot i voler aprofundir en les xifres, el consum 
també ha estat molt elevat. I és que, tot i haver-se acabat la temporada 
turística, l’afluència de comensals ha estat molt important. Deixant de 
banda les dades, però, Gomés ha reconegut que el millor baròmetre és 
la satisfacció dels restaurants i els cellers que hi han participat. El que 
toca ara, segons l’edil de Comerç, és analitzar els punts positius i nega-
tius d’aquesta quarta edició per tal d’establir millores de cara a properes 
jornades. La intenció és introduir un tret característic gastronòmic que 
uneixi els diferents restaurants, millorar l’oferta de vins, i buscar un mari-
datge més treballat. Pel que fa a les dades, la xifra és positiva en relació a 
l’edició passada, ja que en la del 2012 van ser més de 4.000 menús, però el 
temps de durada de la mostra era molt superior ja que era de mes i mig, 
mentre que en la d’enguany, els 2.200 menús s’han repartit en poc més de 
quinze dies. La quarta edició de les Jornades Gastronòmiques d’Altafulla 
ha reunit un total de 14 restaurants del municipi i 10 cellers de la DO 
Tarragona. Ha estat apadrinada enguany pel prestigiós sommelier Cèsar Cànovas. •

Imatge de la presentació de les jornades als jardins del 
Castell. / Foto: E.B. 

La Caixa mantindrà oberta l’oficina del barri marítim

La Caixa ha garantit, en una reunió que es va mantenir a mit-
jans d’octubre amb la regidoria de Comerç de l’Ajuntament 
i l’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla 
(ATECA), que l’oficina de Baix a Mar, que s’ubica al carrer 
Via Augusta, es mantindrà oberta aquest 2014 dos dies a 
la setmana, tots els dilluns i els divendres, per tal d’oferir el 
millor servei possible als seus clients com s’ha fet fins ara. 
En aquesta reunió hi van ser presents el regidor de Comerç, 
Pere Gomés; el director de l’Àrea de Negoci del Vendrell 
de la Caixa, Agustí Subirats; la directora de l’Oficina d’Al-
tafulla, Asela Fort, i el president d’ATECA, Lluís Canyelles. 
Des del novembre del 2012, la Caixa va haver de reduir les 
hores d’atenció al públic de l’oficina de la platja per motius 
d’optimització de recursos i va fixar un horari de dos dies 

a la setmana en què un empleat de l’oficina del carrer de 
Dalt baixava a cobrir el servei a Baix a Mar. En aquesta reu-
nió, es van exposar els motius pels quals es va decantar per 
aquesta opció tenint en compte que Altafulla és dels pocs 
municipis de similar població a l’altafullenca que mante-
nen dues oficines, cosa que no succeeix en altres viles on el 
número d’habitants és molt més superior. La Caixa va deixar 
clar el gran esforç econòmic i personal que s’està realitzant 
perquè tant els comerciants com els veïns del barri marítim 
puguin tenir una oficina més propera al seu domicili. Així la 
Caixa garanteix que per aquest 2014 l’oficina de Baix a Mar 
segueixi estant oberta tots els dilluns i els divendres. Per part 
d’ATECA i l’Ajuntament han agraït l’esforç que fa l’entitat 
quant a recursos econòmics i humans. •
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Es consolida la segona Jornada de Comunicació Local 2.0

Definir en quines xarxes socials han 
d’estar presents les administracions 
locals. Aquest va ser el principal objec-
tiu de la segona edició de la Jornada 
de Comunicació Local 2.0 d’Altafulla, 
que es va celebrar a l’Hotel Gran 
Claustre el passat 24 d’octubre, i que 
organitza la regidoria de Comunica-
ció de l’Ajuntament d’Altafulla, que 
encapçala l’edil Francesc Farré, Altafu-
lla Ràdio, i Salvat Comunicació, amb la 
col·laboració dels mitjans de comuni-
cació de la comarca. Una segona edi-
ció que va ser tot un èxit. Tot i que la 
participació va ser inferior a la de l’any 
passat, s’ha experimentat una millora 
molt notable quant a qualitat d’ins-
crits. En total, 23 persones inscrites, 
entre les quals s’hi trobaven consultors 
de comunicació, dissenyadors multimèdia, caps de comunicació d’administracions locals, i periodistes especialitzats en 2.0, 
entre d’altres. Uns participants la majoria dels quals, curiosament, provenien de fora del Camp de Tarragona. La jornada es 
va posar en marxa puntual a les 10 del matí amb l’obertura a càrrec de l’alcalde, Fèlix Alonso, qui va destacar la seva voluntat 
política d’esdevenir un municipi punter en el tractament de les noves tecnologies ja que entén que “sense comunicació no hi 
ha canvi polític”. En aquest sentit, va explicar que les administracions han d’estar en permanent contacte amb la ciutadania, i 
presents en aquest panorama del 2.0. Va afegir que “la seva obligació com a administració és tenir a la ciutadania informada 
per donar continguts a les opinions”. El programa es va centrar, principalment, en les ponències de Víctor Puig i Núria Esca-
lona; i en les taules rodones “Com triar les xarxes socials en què ha d’estar un ajuntament?”, i “Usen bé els ajuntaments les 
xarxes socials?”. L’acte de clausura va anar a càrrec del tinent d’alcalde i regidor de Comunicació de l’Ajuntament d’Altafulla, 
Francesc Farré. / Foto: Albert Jansà •

El magazín “La tarda”, de la xAL, en directe des d’Altafulla

El magazín de ràdio “La Tarda”, de la Xarxa 
Audiovisual Local de Catalunya (XAL), emetrà en 
directe el seu programa el proper divendres 8 de 
novembre des de l’Era del Senyor d’Altafulla en el 
marc de la festa major de Sant Martí 2013. Es trac-
ta d’una proposta d’Altafulla Ràdio com a una de 
les principals emissores municipals que coproduei-
xen per la XAL aquest espai a través del periodista 
Eduard Virgili. “La Tarda” és un programa maga-
zín informatiu i divulgatiu que com bé indica el 
nom s’emet de dilluns a divendres cada tarda, 
de 16.00h. a 19.00h. Enguany és la seva segona 
temporada i Altafulla Ràdio s’hi ha adherit des 
del setembre passat. Es tracta d’un projecte de 
La Xarxa en què participen més d’una vintena 
d’emissores locals de Catalunya. Aquest és lide-
rat per Cugat.cat, l’emissora municipal de Sant 
Cugat, qui juntament amb La Xarxa coordina tots 
els continguts que s’hi inclouen a diari. La curiosi-
tat, gràcia i atractiu de “La Tarda” és que la vin-
tena d’emissores que emeten el programa també 
participen activament dels seus continguts, tot 
aportant informacions, comentaris, convidats, 

temes, curiositats, etc. que a nivell local tenen més o menys ressò però que moltes vegades no van més enllà. Per les emissores 
locals, doncs, “La tarda”, a més de ser una eina de difusió i promoció dels respectius municipis, és la manera que tenen de 
posar l’accent local a l’abast de tota Catalunya. En aquest sentit, s’ofereixen uns continguts que van molt més enllà del què es 
tracta a les emissores generalistes, és a dir, és un clar reflex del què palpen les persones que tenim més properes i, sobretot, a 
la mateixa esfera en què ens trobem nosaltres. Des d’Altafulla Ràdio hi participen activament. Són molts ja els temes que s’han 
explicat des dels estudis del carrer Marquès de Tamarit i també són molts els altafullencs i altafullenques que han passat pels 
micròfons de la casa en aquest primer mes i mig de temporada que porten. En aquest edició especial del programa “La Tarda”, 
complet des d’Altafulla, hi tindran cabuda molts continguts de la festa major que s’oferiran a tota Catalunya. Des d’Altafulla 
Ràdio, es convida a la ciutadania també de gaudir en directe del programa des de l’Era del Senyor.•

Equip del programa “La Tarda” amb Eduard Virgili, el segon per la dreta a l’última 
fila. / Foto: XAL
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L’Ajuntament i el Consell 
Esportiu premien la trajectòria 

de Paco Largo

L ’ A j u n t a m e n t 
d’Altafulla i el 
Consell Esportiu 
del Tarragonès 
van distingir el 
passat 4 d’octubre, 
en el marc de la 
sisena edició dels 
Premis Auriga Fus-
cus que convoca 
l’entitat comarcal 
esportiva, a Fran-
cisco “Paco” Largo 
per la seva llarga 
i dilatada trajectò-
ria i dedicació a l’esport de base, en el seu cas, al futbol 
sala, ja que va ser un dels fundadors del Club Futbol Sala 
Altafulla ara fa més de deu anys i que avui dia compta 
amb equips sèniors tant masculins com femenins i un 
total de sis conjunts dintre de l’escola d’aprenentatge. 
La gala del lliurament de premis es va celebrar al Pavelló 
Municipal d’Esports de Constantí. A la fotografia, d’es-
querra a dreta, Guillermo Alonso, regidor d’Esport d’Al-
tafulla; Paco Largo, president del CFS Altafulla; Gemma 
Solé, representant territorial de l’Esport a Tarragona, i 
Fèlix Alonso, alcalde d’Altafulla. •
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Va ser durant la festa major de Sant Martí del 2006 quan 
s’inaugurava la primera fase de les obres de la futura Avin-
guda Marquès de Tamarit. El llavors alcalde Manel Ramon, 
acompanyat de l’exconsellera d’Interior, Montserrat Tura, i de 
diferents representants municipals, donaven per acabades les 
obres de la primera fase que comprenia el tram que va des del 
carrer Alcalde Pijuan fins a la plaça Martí Royo. El mateix dia, 
s’inauguraven les noves instal·lacions municipals de la Policia 
Local, l’emissora d’Altafulla Ràdio i l’Oficina de Turisme –avui 
convertida en Altafulla Audiovisuals, un centre de formació 
per a professionals i estudiants. El 2008 es va culminar la 
segona fase, en el tram que anava des del carrer Alcalde 
Pijuan fins a la rotonda de la Ronda d’Altafulla, en el govern 
que liderava l’alcalde Francesc Farré. Aquest tram també fou 

el que va iniciar la instal·lació dels ressalts que tant ressò van 
prendre i que finalment el RACC va destacar com a mesures 
correctes per fer possible la convivència entre conductors i 
vianants en una via urbana. També es destacava l’habilitació 
del carril bici.

“unirà la part alta amb el Barri Marítim convertint el 
vial en centre neuràlgic d’Altafulla”

El 2013, amb el govern de l’alcalde Fèlix Alonso, i el regidor 
de Territori, Jordi Molinera, ha estat l’any de la tercera i dar-
rera fase d’unes obres que culminaran abans que comenci el 
2014 amb la voluntat d’unir la part alta de la població amb 
la del Barri Marítim, i que transformarà una antiga carretera 

Marquès de tamarit: El final d’una gran avinguda
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nacional en un lloc de passeig i trànsit tranquil amb vocació 
de potenciar el vial com a centre neuràlgic d’Altafulla. Les 
millores inclouen les noves instal·lacions de serveis, com la 
recollida d’aigües pluvials, i la construcció de noves voreres 
més amples, i un carril bici que connectarà fins al carrer de 
Dalt. L’asfalt serà de color granat. També està previst adequar 
la zona verda d’Hort de Pau. Dintre d’aquestes millores, hi ha 
la modificació de la corba del carrer del Mar i la prolongació 
de la vorera entre el Camí dels Munts fins al final de l’àmbit 
d’actuació.

“La tercera fase millorarà la pendent de la baixada de 
Rigalt i instal·larà una nova parada de bus”

La millora de la pendent de la baixada de Rigalt, la construcció 
d’una nova rotonda en aquest punt i l’ampliació de la vorera 
nord. També inclou una nova parada d’autobús a l’alçada de 
la urbanització Robert perquè els veïns que vulguin agafar el 
transport públic puguin fer-ho sense pujar fins a les actuals 
parades que es mantindran davant la Piscina Municipal i dar-
rera de l’escola La Portalada, com es pot veure en el gràfic. El 
projecte contempla el tram comprès entre el carrer Camí del 
Prat i el carrer Albert Boronat fins al carrer Clot de Torrell. Es 
tracta d’un tram de 385 metres. Les obres tenen un cost de 
621.000 € dels quals 180.000 € els aportarà la Generalitat de 
Catalunya a través del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC), i 
estan previstes que s’acabin el 31 de desembre d’aquest any. 
Cal destacar que per fer l’estudi de mobilitat s’ha demanat 
l’assessorament dels tècnics del RACC.
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Comencen les classes de dinamització al Parc de salut

A les 9 del matí ben puntuals, amb xan-
dall, vambes, i, sobretot, moltes ganes de 
fer exercici. Així d’entusiasmats van ini-
ciar el passat 14 d’octubre una dotzena 
de persones grans d’Altafulla les classes 
de dinamització que es duen a terme 
al nou Parc de Salut del municipi. Unes 
sessions que s’allargaran fins a finals de 
novembre tots els dilluns i els dimecres 
de 9 a 10 del matí. Es tracta d’una prova 
pilot impulsada des de la Unitat de Medi 
Ambient, Salut Pública, i Territori del 
Servei d’Assistència Municipal (SAM) de 
la Diputació de Tarragona, que compta 
amb el suport de la regidoria d’Acció 
Social de l’Ajuntament d’Altafulla, i la 
gestió de la Fundació Sielbleu. Els exer-
cicis se centren en diferents estiraments, 
treballs aeròbics, i en donar a conèixer el 
funcionament correcte de la maquinària 
que va destinada a exercitar la força, la 

flexibilitat, la resistència, l’equilibri, i la coordinació, unes qualitats indispensables per a la qualitat de vida d’aquest col·lectiu, 
segons va manifestar Núria Díaz, una de les encarregades de la fundació responsable de dirigir les classes. Els participants s’han 
mostrat molt satisfets i esperen repetir en les properes sessions. L’edil d’Acció Social, Eva Martínez, ha explicat que la intenció 
de la regidoria és mantenir l’activitat al municipi un cop acabi la prova pilot, i seguir-la oferint de forma subvencionada i moni-
toritzada. El vehicle de transport adaptat del consistori també fa parada al Parc de Salut per recollir els participants i dur-los 
a casa, en aquest cas, tots aquells que pateixin una mobilitat reduïda notable. Tot i existir unes hores definides per realitzar 
els exercicis en qüestió, el parc roman sempre obert al públic. A més, s’ofereixen als usuaris diferents taules de pícnic i un parc 
de petanca. Eva Martínez ha avançat també que el Parc de Salut es complementa amb una activitat de lleure, i alhora, pretén 
integrar la gent gran i els infants en un mateix espai. De fet, el Parc de Salut es troba al costat d’un parc infantil i de la llar 
d’infants Hort de Pau. Aquesta prova pilot impulsada des de la Diputació de Tarragona també acull els municipis de Constantí, 
la Pobla de Mafumet i Puigpelat al Tarragonès, l’Aldea, l’Ampolla, Jesús i Maria al Baix Ebre, i El Perelló a l’Alt Camp.•

Imatge de la primera classe dirigida al Parc de Salut. / Foto: Carla Gómez

La Policia Local d’Altafulla s’adhereix a la xarxa Rescat

La Policia Local d’Altafulla s’ha adherit a la 
xarxa de Radiocomunicacions d’Emergència 
i Seguretat de la Generalitat de Catalunya 
(RESCAT). Aquesta xarxa aplega i substitu-
eix les principals xarxes existents fins avui 
amb la voluntat d’arribar a tota Catalunya 
i donar servei a tots i cadascun dels ope-
radors de seguretat i d’emergències. L’ad-
quisició i incorporació de la xarxa RESCAT 
a la Policia Local d’Altafulla significa una 
important millora que permet abandonar el 
sistema analògic de comunicacions. Aquesta 
xarxa incorpora el sistema digital que millo-
ra la qualitat de la veu, de la seguretat de 
les comunicacions, així com la possibilitat 
d’implementar missatges de text. A banda 
d’aquestes millores, el dispositiu digital per-
met disposar de quatre canals, dos d’ells 
per a ús exclusiu de la Policia Local. Així, 
un dels canals de la Policia servirà per a 
dispositius especials que no interfereixin les 
comunicacions genèriques i l’altre permetrà 
la comunicació amb Protecció Civil. Els dos restants possibilitaran la comunicació directa amb el CECAT (112) i Mossos d’Es-
quadra, a nivell comarcal, i la coordinació a les policies locals del Tarragonès.  La xarxa també permet habilitar canals a nivell 
provincial i a nivell de tota Catalunya per comunicar de manera directa els diversos operadors de seguretat i emergències en 
cas de catàstrofe o emergència. Per Àngel Fernández, sots-inspector de la Policia Local d’Altafulla, “amb l’adquisició dels nous 
equips afavorirà la comunicació interna i especialment la coordinació amb Mossos i altres policies locals, en poder contactar 
amb ells directament davant de qualsevol emergència”. / Foto: A.J. •
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Força, Veterans!

Els veterans de l’equip, tanmateix 
encara joves, i sobradament preparats, 
han aconseguit, una vegada més, molt 
bons resultats. Per començar, en Frank 
Herencia va ser segon veterà en la 
Triatló de Tarragona. Ana Yuste, una 
il·lustre assídua als podis, va aconse-
guir una nova victòria, aquesta vegada 
en els 10 Km. de Reus. En la mateixa 

contesa, en Miquel Sánchez va ser 2on. 
veterà. Però aquí no s’acaben els èxits, 
donat que en Miquel Sánchez mateix, 
gràcies als èxits acumulats durant tota 
la temporada, ha aconseguit la victòria, 
en la seva categoria de veterà, en la 
Lliga Challenge ChampionChip de 10 
Km. Felicitats a tots !!! Per cert, s’acos-
ta la Mitja Marató de Tarragona, una 

cursa on els Atletes d’Altafulla acon-
seguim sempre una gran participació, 
essent dels primers clubs en nombre de 
participants. Us esperem per a entrenar 
i preparar aquesta gran batalla! •

david velasco

Atletes d’Altafulla 
www.atletesaltafulla.com

xxIx Pujada a sant Antoni i diada de la Penya Ciclista

Un any més, el passat 19 d’octubre, 
la Penya ha celebrat la Pujada a Sant 
Antoni, amb la qual es posa punt i 

final a la temporada. Un nodrit grup 
infantil, acompanyat dels pares, altres 
familiars i amics va obrir el pas als més 

grans que, rellotge en ma, intenten 
superar les seves marques d’altres anys 
en un trajecte curt (Plaça del Pou fins 
a l’Ermita de Sant Antoni) però molt 
exigent. Aquest any, el jove Ernest Fer-
nández Farreny, se’n va dur la victòria, 
al arribar a les escales de l’Ermita en 1’ 
31’’. En el grup de muntanya el gua-
nyador fou el soci Emilio Martínez en 
2’ 02’’. Un tros de coca amb xocolata i 
una copa de cava van posar punt i final 
a la primera part de la Diada. Per la 
nit, més de 90 persones es van reunir 
en un sopar de germanor, on al bon 
menjar es van afegir els regals relacio-
nats, en gran part, a l’activitat duta a 
terme durant l’any. En aquest sopar no 
solament i assisteixen els socis actius, 
també ens acompanyen altafullencs i 
altafullenques que, tot i que ja no van 
en bicicleta, els hi agrada acompanyar-
nos en aquest dia tan assenyalat. A tots 
moltes gràcies! •

juanjo sirvent

President Penya Ciclista Altafulla

Presenten l’escola del CFs Altafulla

El passat 28 de setembre, es va celebrar 
l’acte de presentació de l’Escola de 
Futbol Sala 2013-2014, al Pavelló Muni-
cipal d’Esports d’Altafulla. Ara mateix, 
el club groc-i-negre està compost per 
dos equips sèniors masculins i un tercer, 
femení, i sis conjunts que formen part 
de l’Escola d’Aprenentatge del club 
en les categories cadet, infantil, aleví, 
benjamí, pre-benjamí i baby’s. D’altra 
banda, el CFS Altafulla va ser convidat 
un any més a la 30ª edició de la “Nit 
dels Campions” que organitza cada any 
el diari esportiu El Mundo Deportivo. 
Una gala on es guardonen els millors 
esportistes i clubs catalans de la tempo-
rada anterior. En aquesta festa de l’es-
port es reconeix la feina feta per tots 
els equips que han aconseguit l’ascens 
de categoria. És el cas de l’equip Sènior 
B altafullenc, al qual se’l va premiar pel 
seu ascens a Primera Catalana assolit 

la temporada passada. L’acte va tenir  
lloc el passat 25 d’octubre a l’Hotel Rey 

Juan Carlos I de Barcelona. / Foto: Pre-
sentació de l’escola del CFS Altafulla •
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Economia en temps de crisi, el paper de l’Ajuntament
Francesc Farré camps # alternativa altaFulla - entesa 

L’Ajuntament d’Altafulla ha estat dels 
pocs consistoris que ha baixat els impos-
tos per amortir la crisi que pateix la ciu-
tadania amb baixada de salaris, mante-
niment de l’atur i les retallades socials i 
econòmiques.  Així s’ha decidit congelar 
totes les taxes, el que suposa reduir la 
pressió fiscal, confirmar el descens de 
l’IBI i preparar els pressupostos per 2014 
amb els mateixos criteris de contenció 
i austeritat. Les ordenances fiscals ha 
incorporat algunes bonificacions, com a 
la taxa de la brossa per petits comerços 
o per l’obtenció de targeta de guals per 
minusvalidesa, exempcions als aturats 

per obtenció de documents i a entitats 
sense ànim de lucre en les fires i la 
regulació de noves activitats com l’aula 
audiovisual, cursos d’adults i lloguer 
d’aules i material. Però cal destacar  la 
baixada del coeficient de l’IBI del 0,91 
al 0,90 el que suposa un descens del 
1,09%. Aquest descens és conseqüència 
del compliment del compromís de man-
tenir uns ingressos municipals estables 
de l’IBI després de la revisió cadastral 
per poder mantenir serveis municipals. 
Cal a dir que la majoria de propietaris 
d’habitatges veurà un descens de l’IBI 
més enllà d’aquest 1,09%, doncs aquest 

any s’ha pagat l’import pendent de l’IBI 
del valor cadastral antic que arribava 
fins el 2016 i el 2014 ja es totalment el 
valor nou i incorporant el descens del 
tipus. Aquest descens d’ingressos obli-
garà a aprovar uns pressupostos que per 
tercer any consecutiu haurà de ser de 
contenció i auster tal com marca el marc 
pressupostari 2014-2016. Per cert aques-
ta baixada d’impostos i congelació de 
taxes només s’ha aprovat per l’equip de 
govern. L’oposició o no li interessa gens 
i no ve en un del plens tant importants 
com el de les ordenances o ha votat tot 
en contra. •••

Diuen que baixarà l’IBI. Amagueu les carteres!
Josep maria pérez roiger # independents d’altaFulla – ideal

L’última vegada que havia de baixar 
l’IBI va pujar un 12,5 %, és a dir, si tenia 
un pis valorat amb 55.961,61 € segons 
el Cadastre, i s’aplicava com a base 
liquidable el 61,41 %, dóna en base 
liquidable 34.368,65 €, el 0,78% impo-
sable donaria 268,08 € que comparat 
amb l’any anterior 2011, que va pagar 
285,26 € donaria una rebaixa del 6,5 %, 
doncs resulta que va pagar 301,76 €. El 
govern anterior havia aprovat aplicar 
un 0,78 % de tipus de l’IBI, i el Govern 
entrant  ho va aplicar, sí senyors, s’aplica 
el 0,78 % però els molt putes, van pujar 
el percentatge de la base aplicable, és a 
dir, varen passar d’un 61,41 % del valor 

al 69,13 %, el que ens dóna una base 
aplicable de 38.687,25 € que, multiplicat 
pel 0,78 % resulten 301,76 € al rebut. 
Senyors, sí que van baixar el tipus però 
van augmentar, és a dir, una pujada 
del 12,5%, és a dir, 34 € més al total 
del rebut, d’haver de pagar 268,08 € 
van pagar 301,76, “puro mangoneo”. 
Més, mirin el 2013, la cosa encara és 
més greu, van aplicar els nous Valors 
Cadastrals, aquest mateix pis que par-
lem ara, val segons Hisenda 42.552,00 € 
i el rebut de l’IBI, allò que paguem puja 
a 355,57 €, una pujada respecte l’any 
anterior de gairebé un 18 %. És a dir, 
en dos anys l’IBI que paga aquest senyor 

ha pujat un 32,5 %, uns 87.50 €. Com, 
molt fàcil abans amb un valor cadastral 
de 55.961,61 €, la base liquidable era de 
34.368,65 €, ara és de 39.073,73 €. Que 
com pot ser que a menor valor cadastral 
més base liquidable, doncs facilíssim. 
Ara l’han apujat fins el 91,83, i aneu 
amb compte, encara tenen marge per 
apujar-lo més. Amics, l’IBI no baixarà. 
Ja ho diuen ells, com a mínim, s’ha de 
recaptar els 3.850.000 € de cada any. 
Realment, trobo a faltar aquells plens 
municipals farcits de paraules gruixudes 
i d’enfrontaments, jo pregunto que hi 
té a dir el Consell de Participació Ciuta-
dana. I estan d’acord?... •••

Sopa de ganso
partit popular d’altaFulla

El embuste y el engaño se han con-
vertido en la columna vertebral de un 
gobierno local, cuyo alcalde, como máxi-
mo valedor de tal estrategia, hace gala 
de la misma cada vez que abre la boca. 
Así, resulta que se firman convenios 
urbanísticos que pueden hipotecar la 
capacidad de decisión municipal duran-
te 15-40 años, y cuando se le pregunta 
por el tema, él no sabe nada. Ni él, ni 
el Concejal de Urbanismo —comparsa 
y mero espectador en su cargo—, y es 
que si hay algo verdaderamente osado, 
es la ignorancia y la ambición personal 
mal dirigida, aderezada con el acceso 
a cargos públicos, en este caso mal 
digerido. Como ejemplo de mentira, el 
engaño del IBI, que para los que no les 

haya quedado claro, ahí va :compruebe 
su base liquidable y valor catastral, y 
si han subido respecto de la anterior 
ponencia de valores, sepa que pagará 
Ud. más, con un incremento anual de 
un 10% hasta el próximo 2023,por 
mucho que el Concejal de Hacienda 
siga en su papel de “trilero marxista” 
explicando aquello de que “la parte 
contratante de la primera parte será 
considerada como la parte contratante 
de la primera parte”, y por mucho que 
los medios municipales  se utilicen para  
hacer de pregoneros de las supuestas 
bondades de un Gobierno Local cuyo 
único “mérito” es dilapidar la herencia 
recibida, por ejemplo, en obras cuyos 
presupuestos ni se negocian ni se pon-

deran correctamente, como es el caso 
de la 3º fase de Marqués de Tamarit, 
una obra de casi un millón de euros. 
Mientras tanto, el comercio local lan-
guidece, comercio local por cierto que 
dice el Alcalde favorecer, y para mues-
tra, su personal empeño en demoler 
unas salas de cine y una cafetería, para 
dar paso a una gran superficie, que por 
otra parte está en su perfecto derecho 
de instalarse donde crean conveniente, 
siempre y cuando se vean capaces de 
soportar el hedor a “chanchullo” que 
desprende esta modificación “relámpa-
go” del POUM.A la espera de que ven-
gan tiempos mejores, que lo harán y lo 
están haciendo, Bona Festa Major 2013! 
¡Feliz Fiesta Mayor 2013! •••
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Mercadona per Cinemes?
L’escena reviu exacte: ABG —avui AA—, 
CiU i ERC, al costat d’alguns “veïns”, 
fent soroll de casseroles, en el moment 
exacte de la inauguració dels Cinemes 
del complex de les Bruixes. L’alcalde, 
Manel Ramon (AUpA), no hi és, per 
evitar “conflictes”; el substitueix el 
tinent d’alcalde Josep Maria Gené (PSC 
oficial, ara tots independentistes) tot 
un “pico de oro” per a cada ocasió. He 
anat trucant a cada contacte amb enti-
tat altafullenca per donar suport a la 
iniciativa econòmica i cultural: La que a 
canvi ha permès al Roquissar, el ventall 
d’equipaments públics i a les Bruixes, 
els Multicinemes. Ha estat fruit del 
pacte polític UpA+PSC negociant un 
conveni amb el propietari dels terrenys 
d’un costat i altre: l’hereu Ixart. On 
som ara? Els mateixos que s’oposaven 

amb casseroles ara governen i com 
que mai s’han estimat els Cinemes i la 
sentència al recurs “veïnal” n’ordena 
enderrocar-los, doncs oli en un llum 
per acceptar a ulls clucs el nou criteri 
de l’atribolat hereu Ixart: instal·lar-hi 
un Mercadona –al costat del Caprabo, 
per tant– amb algunes “compensaci-
ons”: L’Ajuntament no ha d’urbanitzar 
l’aparcament actual i no ha de pagar 
l’enderrocament dels nostres Cinemes. 
Però la història podia tenir una altre 
desenllaç, si l’actual Govern hagués 
tingut una mínima part de voluntat 
negociadora que el de Manel Ramon 
—on jo feia de tapa forats al Ple: 
També legalitzaria els Cinemes, com 
l’aparcament, l’un i l’altre aprovats al 
POUM vigent. Des d’aquesta premissa 
proposaria el model Park Central de 

Tarragona, on tornaran sales de cine-
ma. La solució mixta: mantenir part de 
voluntat del Ple original, l’enamorada 
dels Cinemes i salvar la viabilitat del 
conjunt: conservar algunes sales, no 
arrasar els Cinemes de les Bruixes. 
Però amb totes les seves febleses amb 
Manel Ramon vam desplegar l’Urbanis-
me Social mentre que el desarrelat/poll 
reviscolat Fèlix Alonso s’instal·la com 
a “col·laboracionista” d’un empresari 
que així ens presenta el sociòleg soci-
aldemòcrata Josep Maria Maravall: “A 
su juicio, la crisis econòmica se resol-
vería si los trabajadores espanyoles 
fuesen como los chinos”... (El País, 
21-X-2013).

Fonxo Blanc

Fòrum



Plaça del Pou • núm. 131 • novembre 2013Serveis

AUTOBUSOS

De dilluns a divendres feiners

Dissabtes feiners

Diumenges i festius

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

* 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

AutOCARs
Període temporada baixa 

(de 28 d’octubre a 1 de maig)

ALTAFULLA / BCN
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 9.00h
Dissabtes feiners: 10.10h
Diumenges i festius: 17.55h

BCN / ALTAFULLA
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 17.20 h
Dissabtes feiners: 22.55h
Diumenges i festius: 
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

• Els Butlletins Locals i l’Agenda Comarcal s’emet a cada hora en punt des de les 07.00 fins a les 00.00
• Transmissions dels Plens Municipals i les Audiències Públiques el darrer dissabte de mes
• Transmissions dels partits del primer equip del CE Altafulla quan juga a casa
• La graella de programació d’Altafulla Ràdio és orientativa i l’emissora es reserva el dret de modificar-la en ocasions puntuals

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

00 Colors Primaris Notícies en xarxa, edició migdia (r) SET de DJ

01

100% Música

In & Out

02

100% Música03

04

05

06 Cap de Setmana

07

L’informatiu Setmanal08 L’informatiu d’Altafulla Ràdio

09 L’Entrevista La Màgia de les Sardanes

10

L’Espai Obert Para que no me olvides El Patito de Goma (r)
11

12
L’informatiu d’Altafulla Ràdio

Berà Rock A cau d’orella
100% Música

13
L’informatiu d’Altafulla Ràdio

L’informatiu SetmanalL’espai obert

14 Notícies en xarxa, edició migdia 100% Música

15 L’informatiu d’Altafulla Ràdio El Cel Obert

16

La Tarda
Mans al Pilar (r) I com estàs de salut?

17 7 Dies

18 Som Terra Cinema

19 L’informatiu d’Altafulla Ràdio L’informatiu Setmanal

20 Baix Gaià
Esports

The Road of Country
L’altra cara de la 

lluna El Patito de Goma
Baix Gaià Esports Carta de Clàssics Jazz Club

21 Mans al pilar Un toc de Rock Un Toc de Rock El Temps Passa Troba-dors

22

L’Espai Obert (r)
L’Internauta Valors a l’Alça

23 L’Informatiu Setmanal

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

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 23:30

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

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

6:20 6:49 7:03 7:37
7:23 7:55 7:44 8:21
8:07 8:43 8:11 8:50
9:01 9:35 8:53 9:28
10:29 11:04 9:50
11:13 11:48 11:19 11:54
12:04 12:40 12:14 12:49
12:57 13:33 12:56 13:37
13:30 14:04 13:48 14:27
14:35 15:08 14:24 15:03
15:11 15:44 15:23 15:59
16:06 16:38 16:00 16:38
16:46 17:19 16:53
17:55 18:30 17:34
18:36 19:12 18:45 19:20
19:28 20:05 19:27 20:02
20:10 20:44 20:20 20:54
21:02 21:34 20:59 21:28
21:35 22:04 21:49

d
is

sa
b

te
s

7:30 8:05 8:20 8:57
9:25 10:03 10:18 10:53
11:02 11:37 11:52 12:27
12:35 13:13 13:28 14:03
14:11 14:47 15:00 15:35
15:43 16:19 16:32 17:07
17:35 18:11 18:26 18:58
19:06 19:43 20:01 20:32
20:40 21:10 21:25 21:53
22:07 22:33

d
iu

m
e
n

g
e
s 

i 
fe

st
iu

s 7:30 8:00 8:20 8:56
9:25 9:59 10:17 10:53
11:01 11:33 11:50 12:25
12:34 13:09 13:27 14:06
14:11 14:44 14:59 15:30
15:43 16:16 16:32 17:08
17:36 18:08 18:25 18:58
19:06 19:41 20:01 20:32
20:40 21:09 21:25 21:53
22:00 22:30
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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 29
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. Vinyet, 1 · Local 1)

 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 novembre: S. DOMINGO
04/10 novembre: A. ARASA
11/17 novembre: S. DOMINGO
18/24 novembre: A. ARASA
25/30 novembre: S. DOMINGO

01 desembre: S. DOMINGO
02/08 desembre: A. ARASA
09/15 desembre: S. DOMINGO
16/22 desembre: A. ARASA
23/29 desembre: S. DOMINGO
30/31 desembre: 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: 19.30 h
Diumenge: 11.45 h

Església de sta. Maria
Resta tancada fins al maig




