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Altafulla organitzarà la primera triatló olímpica!

Q

ue Altafulla organitzarà el triatló dels Jocs del Mediterrani Tarragona 2017 ja se sabia, abans que ho anunciés oficialment el comitè organitzador aquest mes d’abril.
El que no es coneixia encara, era que el triatló es convertirà
per primera vegada en prova olímpica en els JJMM. Per
tant, el que per molts és una bona notícia que Altafulla fos
seu dels jocs, ara esdevé encara més notícia ja que Altafulla passarà a la història com el municipi que va organitzar el
2017 el primer triatló d’uns jocs mediterranis durant la seva
organització a Tarragona. Ens n’hem d’alegrar tots i totes i
cada un de nosaltres d’aquesta fita. Perquè més enllà que
t’agradi o no aquesta disciplina esportiva, Altafulla tornarà
a ser notícia als mitjans de comunicació d’arreu de l’Estat i
de tot l’arc mediterrani durant quinze dies. El nostre poble
acollirà atletes de diferents països que competiran per ser

els millors de la Mediterrània, i no només això, arrossegaran a moltes persones fins a Altafulla que aprofitaran la
seva estada aquí per fer turisme, és a dir, per conèixer-la i
viure-la, prenent quelcom a les terrasses, passejant per la
platja, pernoctant... I per tot això, Altafulla, tot el poble sencer, ha d’estar i ho estarà, a l’alçada de les circumstàncies;
serà com sempre ho ha estat, vila d’acollida i hospitalària.
És necessari una vegada més que demostrem la nostra
capacitat d’organització, un dels nostres grans valors. Perquè Altafulla consolidi la seva pròpia marca, que es consolidi com a referent esportiu i cultural diferenciat de la resta
de la Costa Daurada però sota el seu paraigües. Abans,
però, ens hem de preparar un cop més per rebre els dies
24 i 25 de maig el Campionat d’Espanya de Triatló, una cita
ineludible pels millors corredors de tot l’Estat. •
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Altafulla organitzarà el triatló en els JJMM Tarragona 2017

A

ltafulla, com a seu dels Jocs
Mediterranis Tarragona 2017,
organitzarà el triatló. Així ho
va anunciar oficialment el director general, Ramon Cuadrat, el passat 2 d’abril a la sala d’actes de l’Ajuntament de Tarragona on es van exposar
els esports que acollirà cada seu. Parallelament, el Campionat d’Espanya de
Triatló Sprint (750 m. nedant, 20 km.
en bicicleta i 5 km, corrents) torna a Altafulla els propers 24 i 25 de maig,
després del gran èxit organitzatiu i esportiu que va suposar el campionat de
l’any passat celebrat a la nostra població. Per tant, esdevindrà una altra prova
de foc prèvia al campionat mediterrani.
Com a resultat del magnífic esdeveniment que Altafulla va aconseguir organitzar i el seu impacte sobre el territori,
la Federació Espanyola de Triatló, en
coordinació amb la Federació Catalana
han tornat a designar a Altafulla com a
seu del Campionat d’Espanya de Triatló Sprint així com el d’Aquatló (2,5 km.
corrents, 1 km. nedant i 2,5 km. corrents), individual i per equips en totes les
categories.
Aquests campionats es disputaran
el dissabte 24 (Triatló) i el diumenge 25
(Aquatló) al nostre municipi. El Campionat d’Espanya de Triatló Sprint 2013, va
suposar un impuls per a la imatge que
Altafulla vol transmetre com a referent en
l’organització d’esdeveniments esportius
a la demarcació de Tarragona, i que tindrà
continuïtat en el marc de l’organització
dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017,
dels quals Altafulla és una de les seus.
“La prova de foc tornarà a ser el
Campionat d’Espanya el 24 i 25 de
maig, que l’acull per segon any consecutiu”
El campionat d’Espanya va involucrar
a les entitats del poble i a la ciutadania,
que va poder gaudir d’un espectacle

Altafulla va acollir el juny passat el Campionat d’Espanya de Triatló que torna enguany. / Foto: Salva Pou

únic que amb seguretat es tornarà a
repetir aquest any, i en el que més de
1.000 esportistes i les seves famílies, provinents de tots els racons
de la geografia espanyola, van gaudir del treball dels 200 voluntaris i
de l’acollida que els van oferir els
altafullencs. Per aconseguir novament aquest objectiu, es demana des
de la regidoria d’Esport, que tingueu
en compte que la seguretat dels participants és prioritària i per aquest motiu
la circulació de vehicles estarà restringida a tota la població durant les hores
de competició. Per tant, es demana que
preveieu amb temps les vostres compres i desplaçaments. El regidor Guillermo Alonso ha afegit: “Ajudeu-nos a
què el Campionat d’Espanya de Triatló que se celebra al nostre poble
torni a ser un èxit!”. També des de la
regidoria s’ha recordat que totes aquelles persones que vulguin ser voluntàries
als JJMM 2017 han d’enviar un mail a
altafulla2017@gmail.com.

Circuït de ciclisme a realitzar per totes les categories el dissabte 24 de maig

Horaris del dissabte 24 de maig
Campionat d’Espanya de Triatló Sprint
(aquesta prova afecta als circuïts de ciclisme i cursa a peu)
08:30 Grups d’Edat
10:30 Cadet Masculí
10:32 Cadet Femení
12:00 Elit Femení
13:30 Elit Masculí
15:15 Júnior Masculí
15:17 Júnior Femení

Circuït de ciclisme de Grups d’Edat a realitzar el dissabte 24 de maig

Horaris del diumenge 25 de maig
Campionat d’Espanya d’Aquatló
(aquesta prova només afecta al circuït
de cursa a peu)
Sortides consecutives des de les 8:30
fins a les 13:00 cada 30 minuts.•

Circuït a peu a realitzar tant dissabte 24 com diumenge 25
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La travessera d’Altafulla, la millor valorada de Catalunya
segons el RACC

L

a travessera d’Altafulla continua sent la millor valorada de
Catalunya segons un estudi del RACC. L’auditoria presenta el municipi com l’exemple a seguir al conjunt del territori català quant a la transformació de la seva via urbana.
L’Avinguda Marquès de Tamarit ja va ser considerada
la millor l’any passat amb una puntuació de 78 sobre
100 i quatre estrelles. Una valoració que, tot i no ser revisada en aquesta nova auditoria, enguany assoliria més de 90
punts del total de 100 i, per tant, cinc estrelles, gràcies a la
transformació i la finalització de la tercera fase del projecte

E

vial. Entre les millores, destaquen l’extensió del carril
bici, els sistemes de seguretat, les voreres més amples, la senyalització, la incorporació de l’arbrat, i la
integració urbana.
L’estudi es basa en quatre aspectes bàsics: la mobilitat, la
seguretat viària, l’adequació urbana, i la intensitat de trànsit de vehicles pesants. La mobilitat és el factor amb major
valoració degut a les facilitats d’ús del transport públic i, en
alguns casos, d’afavoriment de la mobilitat de vianants. /
Foto: Albert Jansà •

Breus
Arxiven la causa que
inculpava l’alcalde
denunciat per un
propietari d’una
guingueta
El Jutjat número 1 del Vendrell ha
arxivat la causa oberta contra l’alcalde d’Altafulla, Félix Alonso, per
presumpte delicte de prevaricació,
al no apreciar el fiscal indicis delictius en la denúncia presentada
per l’adjudicatari d’una guingueta
de la platja. El Fiscal considera
que les actuacions dutes a terme
per Alonso no presenten indicis de
delicte i que, ni ell, ni cap membre del consistori ha perjudicat
els interessos del querellant, que
el va denunciar per prevaricació
i abús d’autoritat. El denunciant
era l’adjudicatari d’una guingueta propera al Club Marítim en el
terme d’Altafulla. El consistori de
Tarragona va ordenar el tancament
dels accessos al trànsit motoritzat
per preservar la platja, ja que els
cotxes aparcaven directament
damunt de la sorra i segons el
propietari del bar de platja, això va
fer que perdés clients. A partir del
tancament de l’accés, amb el qual
es vol protegir el sistema dunar de
la platja, l’espai natural ha obtingut
diversos guardons, entre ells el de
bandera blava, i el fiscal considera
provat que l’actuació municipal va
ser correcta. •

Les retallades obliguen a incrementar les taxes de les escoles bressol,
d’adults i de música

l Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va
aprovar, en sessió ordinària celebrada el passat 29 de març, l’increment de
les taxes municipals corresponents a les
Llars d’Infants Francesc Blanch i Hort
de Pau, l’Escola de Música, i l’Escola
d’Adults. Segons la regidora d’Educació, Eva Martínez, l’augment de les tarifes és conseqüència de les retallades
en les subvencions per part de la Generalitat de Catalunya que, tot i ser pú-

blics, no són de règim obligatori per les
administracions locals. En el cas de les
escoles bressol, l’augment de la taxa és
del 2’5% en la matrícula i els serveis, a
excepció del de càtering en què es congela gràcies a un acord de l’Ajuntament
amb l’empresa responsable.
Un increment que s’explica per una
disminució de les ajudes del govern català, que han passat de 1.300 euros per
alumnes a 875 euros. També els ingres-

sos de les matrícules han baixat considerablement, concretament en 19.000
euros. Ara per ara, doncs, l’Ajuntament
aporta un 36% de les despeses, la
Generalitat un 19,6%, i les famílies un
44,6%. Tots els grups van votar-hi a favor a excepció del PP i Ideal que hi van
votar en contra.
Pel que fa a l’Escola de Música, la taxa
s’ha incrementat en un 3,5% ja que la
subvenció de la Generalitat ha passat de

60.000 euros a 21.000. En aquest cas,
l’Ajuntament es fa càrrec del 36,8%,
la Generalitat i el Consell Comarcal del
14%, i les famílies del 49,3%. També
s’ha incrementat en un 3,5% la taxa de
l’Escola d’Adults. Al tractar-se d’una escola no homologada, no rep subvencions per part de la Generalitat. Sí que ho
fa del Consell Comarcal, de qui ha rebut
un import de 2.990 euros. •

ASSESSORIA COMPTABLE

FISCAL

LABORAL

GABINET
J. CORTES
ASSOCIATS
Ronda d’Altafulla, 53 43893 Altafulla
677 52 36 68 // 627 40 10 09
tel: 977 65 18 31 fax: 977 65 04 69
E-mail:gabinetjcortes@telefonica.net
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Territori

La Generalitat dóna el vistiplau a la regularització
dels entorns del complex Les Bruixes

ls Serveis Territorials d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya a Tarragona han donat el
vistiplau a la nova reordenació
urbanística que el Ple de l’Ajuntament
d’Altafulla ha aprovat per al complex
Les Bruixes i que regula definitivament
els seus entorns. El projecte passa per
reduir la zona d’afectació més propera
al riu Gaià, fer un connector biològic, legalitzar l’aparcament que en part ha de
passar a ser públic, i la connexió directa
a Marquès de Tamarit del carrer Migdia,
Via Roviano i l’aparcament. D’aquesta
manera, la modificació proposada millora substancialment el sistema viari,
l’ordenació urbanística, i l’impacte paisatgístic i mediambiental. Cal destacar
també que la modificació puntual
deslliga la vinculació urbanística
que hi havia pel PAU12, entre la zona
dels cinemes i la zona educacional
del Roquissar.
Les millores adoptades són les següents:
1. Ampliació de la Via Roviano creant
tot un tram de doble sentit
2. Nou punt d’accés direcció Tarragona
a l’antiga carretera N-340, en el punt
on s’uneixen la Via Roviano i el carrer Migdia i establiment d’una nova
parada de transport públic en aquest
punt
3. Regulació dels aparcaments situats
en la zona Sud de l’àmbit d’afectació qualificant-los com a Sistema Viari en Sòl No Urbanitzable (SNU-SV)
de titularitat pública i supressió dels
aparcaments situats a la part posterior del centre i més propers al riu
Gaià, per millorar les condicions del
corredor ecològic
4. Creació d’una nova rambla (dins l’espai SNU-SV) transformant una petita part de Sòl No Urbanitzable que
actualment 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
Migdia •
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La piscina municipal guanyarà en aprofitament de l’aigua i millora de l’entorn

V

eïns i visitants d’Altafulla podran
gaudir aquest estiu d’una piscina
municipal totalment renovada. L’Ajuntament ha aprofitat el període d’hivern per
realitzar tasques de remodelació a tot
l’entorn. L’antiguitat de l’emplaçament
ha fet que l’estat de la construcció s’hagi vist malmès amb el pas del temps, i
que s’hi hagin detectat importants fuites d’aigua que generaven un notable
malbaratament d’aigua i diners. La Brigada Municipal és qui s’ha encarregat
dels treballs de millora, que consisteixen, principalment, en la substitució de
les canonades i en la restauració de les
canalitzacions, tal i com ha assenyalat
el regidor d’Activitat Física i Esport, Guillermo Alonso. S’ha aprofitat també per
canviar el terra granulat de l’entorn de
la piscina per un de paviment estampat,
així com també es preveu la instal·lació
de grans pèrgoles per tal de millorar la
comoditat del descans dels usuaris. El
cost de les obres s’ha elevat als 44.000
euros. Es preveu que en uns quinze dies
estigui tot a punt per poder començar
amb garanties la temporada d’estiu, i
així començar el Parc de BTT de la Ronda, ja que també serà la Brigada Municipal qui s’encarregarà de les obres. /
Foto: Albert Jansà. •

Ajuntament
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Breus
L’Ajuntament d’Altafulla és estable i sostenible
Una vegada el Ple va donar compte
de la liquidació del pressupost 2013
de l’Ajuntament d’Altafulla se subratlla que el consistori altafullenc és
estable i sostenible financerament. En
aquest sentit, els comptes liquidats
del 2013 han acabat amb un romanent de Tresoreria de 2.245.778 €, un
romanent de crèdit de 515.426 €, un
deute viu de 978.082 € amb un ràtio
legal del 10,93% del deute viu —molt
per sota del 75 % màxim permès que
estableix la llei, i un superàvit financer

de 238.075 €. Amb les dades a la
mà, l’Ajuntament d’Altafulla compleix
amb els objectius d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i
la regla de la despesa que marca el
govern de l’Estat. D’aquesta manera,
les arques municipals estan sanejades amb una gestió eficient de les
finances i complint la llei que, segons
ha apuntat el govern municipal, deixa
poc marge de maniobra per poder
utilitzar romanents i noves inversions.•

Amb la primavera, arriben les Diades!
Després de 4 sessions d’escola de
castells i 12 assajos generals, podem
dir que hem fet els deures de pretemporada i que estem molt satisfets
amb el treball realitzat als assajos
fins ara. Arribem, d’aquesta forma,
preparats per afrontar les primeres
diades del calendari i amb moltes
ganes de portar a plaça la feina feta.
Un calendari que es presenta ja força
interessant en aquest mes d’abril,
on encetem la temporada ens portarà a la plaça del pou per celebrar
una Diada de Sant Jordi endarrerida
fins al diumenge 27, per tal d’evitar
la coincidència amb la Setmana
Santa. En aquesta ocasió estarem
acompanyats, com en les darreres
temporades, d’uns Xiquets de Reus
en plena trajectòria ascendent i per
uns Xiquets d’Alcover que s’estrenen

a Altafulla, i a més, ho fan en la nostra plaça castellera per excel·lència.
“Amb la primavera (i el bon temps)
arriben les Diades” a les places. Això
marcarà, d’alguna forma, un canvi de
ritme als assajos. Esperem “que el
temps acompanyi” i que ajudi també
a que es vegin més i més castellers i
castelleres per la pallissa de Ca l’Ixart
els dimarts i els divendres. Esperem
també, que el poble ens faci costat
en aquestes primeres diades per les
places altafullenques, fent que es pugui palpar un gran ambient de castells. Som-hi Altafulla! Que tornem a
les places! Quilos Amunt! •
CASTELLERS D’ALTAFULLA

ÒPTICA ALTAFULLA
LENTS DE CONTACTE
ULLERES GRADUADES
ULLERES DE SOL

AUDIÒFONS
PRISMÀTICS
TERMÒMETRES

C/ MARQUÈS DE TAMARIT, 3B.43893 ALTAFULLA ( davant la Policia Local ) TEL. 977 22 14 25 optica.altafulla@hotmail.com
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L’entrevista

“El ‘si la fas la pagues’
no ha de prevaler
sempre”
“En ocasions ens hem
sentit agutzils”
Luís Martín Pérez i Juan Manuel
Sánchez, exagents de la Policia
Local d’Altafulla. Enguany s’han
jubilat amb 65 anys i prejubilat
amb 55. Nascuts a Madrid, són
altafullencs des de l’any 1973 i 1959,
respectivament. Propers, familiars i
d’amistat fàcil. La seva millor arma,
servir al poble, i el seu desig més
gran, fer-ho de manera senzilla.
Quina és la tasca de l’agent en una vila
com Altafulla?
Juan Manuel Sánchez: N’hi ha moltes! Hi
ha l’agent de proximitat, el de seguretat
ciutadana, el d’administració... En un municipi tan petit com Altafulla, però, tots fem
de tot. Jo, per exemple, vaig començar
sent un agent i he acabat de caporal.
Luís Martín Pérez: En el meu cas he estat
un agent de proximitat. La tasca consisteix
en fer rondes pels carrers de la vila, vigilar i
vetllar pels comerços, etc. En un poble de
les dimensions d’Altafulla tots els agents
haurien de ser de proximitat. La base és
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conèixer-nos tots, que hi hagi una relació
adequada i fluïda entre el cos de seguretat i la ciutadania, analitzar els assumptes
i preocupacions dels veïns posant-nos al
seu lloc... Malauradament, però, no és així.
Tractar amb la gent és fonamental i només
s’ha de posar la llei per davant quan no
hi hagi més remei. Només he denunciat a
algú quan l’he avisat tres vegades i no m’ha
fet cas.
Això és possible perquè vostès són
altafullencs.
JM. S. Probablement. I perquè ens hem
relacionat amb els nostres veïns d’aquesta
manera des de bon començament. Abans
d’entrar al cos, per exemple, vaig ser el
carter de la vila. Això fa que la gent ja ens
conegui i no vegi un policia. El ‘si la fas la
pagues’ no ha de prevaler sempre.
Durant els anys que han exercit de
policia ha canviat el seu paper?
JM. S. Sí, i com tot, està sotmès a canvis
constants. Ara es fa més de policia que no
pas abans.
LM. P. La persona que ara entra a la Policia Local ja no té la relació que els més
veterans manteníem amb el veïnat. Aquesta
situació la trobo normal en una ciutat o en
una localitat gran, però en una vila com Altafulla caldria millorar-ho.
Els altafullencs i altafullenques confien
en vostès...
JM. S. En ocasions ens hem sentit agutzils.
Això és bo perquè, més enllà de la paperassa i burocràcia que és molt lenta i feixuga ràpidament hem solucionat, o fet que
solucionessin, un problema que afectava
als veïns. Realment, els veïns i veïnes confien amb nosaltres, i això omple.
LM. P. Amb uniforme o sense sempre
hem actuat pel bé d’Altafulla. Hem estalviat feina i tràmits a molts quan hem cregut
convenient. En lloc de fer omplir una instància a un veí perquè l’ajuntament arreglés un
fanal hem telefonat directament a la brigada
municipal, hem col·locat tapes al clavegueram en lloc de donar l’avís perquè vingués
un tècnic, hem escoltat i aconsellat, hem
carregat sacs de caramels i confeti al vehicle per les festes, hem avisat als pares
de joves que havien comès una bretolada

en lloc d’obrir una denúncia, hem resolt
assumptes que no eren policials com a ciutadans... No vull dir que ara es treballi malament, però sí que es treballa d’una altra
manera que a mi no em satisfà tant.
Quin missatge traslladarien als futurs
agents d’una policia local?
JM. S. Ètica professional i que, tractant-se
d’un poble, abans d’obrir diligències analitzin bé el problema. I sempre que el problema es pugui resoldre, evitar la fiscalia.

“Amb uniforme o sense
sempre hem actuat pel
bé d’Altafulla”
Què els ha impactat més durant la seva
carrera professional?
LM. P. Recordo haver recollit d’entre les
vies del tren un fill del poble que es va suïcidar. Em va xocar molt; feia poc temps que
era al cos. Quan m’han intentat atropellar...
JM. S. A mi també m’han amenaçat de
mort dues vegades, però la situació més
dura que he viscut va ser la mort d’un menor que es va ennuegar amb el pinyol d’un
albercoc. Aquests moments et deixen aixafat, però són en comptades ocasions.
La societat és crítica amb la seva
tasca?
JM. S. Portar uniforme ja serveix perquè
ens posin a tots al mateix sac. Com a tot
arreu i en totes les professions hi ha gent
que fa millor la feina i d’altres que no la fan
tan bé. I fa molt de mal escoltar quan diuen
que només passegem i no vigilem, demanen més rapidesa de la possible o sol·liciten l’actuació dels Mossos d’Esquadra o la
Guàrdia Civil i nosaltres podem resoldre la
situació.
LM. P. La societat és així: quan no ens
necessita, tenim massa cotxes, cobrem
més del compte, amb menys agents ja n’hi
hauria prou a Altafulla... La percepció que
moltes persones tenen dels agents de la
Policia Local canvia quan els hem hagut de
servir. Aleshores tot són elogis.

Eduard Virgili

venda al detall de verdures
de producció pròpia i fruita

www.hortablanch.com

Mossèn Miquel Amorós, 1 · 43893 ALTAFULLA
Tel./Fax: 977 651 105 · horta@hortablanch.com
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El llibre “Un camí entre caramelles” enceta el programa del 50è aniversari de la coral

La Sala de Plens de l’Ajuntament d’Altafulla va quedar
petita el passat 29 de març en la presentació del llibre
de la Coral Nous Rebrots “Un Camí entre Carame-

lles”. Un acte, presidit per l’alcalde, Fèlix Alonso, i el
regidor de Cultura, Jordi Molinera, que va donar el
tret de sortida al programa d’actes commemoratius
del 50è aniversari de l’entitat. Es tracta d’una obra
recopilatòria de la trajectòria del grup coral al llarg de
tots aquests anys, que inclou fotografies, entrevistes,
documents oficials, i anècdotes de molts d’aquells
que en algun moment o altre hi han estat membres.
El llibre s’inicia amb un pròleg de Jaume Balaguer,
qui recorda els cantaires de les caramelles quan era
un nen, així com la seva participació dins de l’entitat
quan es va fer gran. El segueix una introducció de
la presidenta, Arantxa Arcaute, on explica el com, el

què, i el per què del llibre, i una exposició de les caramelles i d’aquestes a Altafulla. La tercera part de la
publicació la centra el cos pròpiament dit del llibre,
on s’inclou tot el material abans esmentat. Maria Porter va ser l’encarregada de presentar-ne el contingut.
Abans, la coral va interpretar diferents cançons entre
les quals van destacar “Altafulla”, escrita pel creixellenc Francesc Cuenca. Els actes més propers de celebració seran els dies 19 i 20 d’abril en la cantada
de caramelles pel poble; el 3 de maig, la trobada de
corals, i el 4 de maig, el dinar de germanor on pel matí
actuaran els castellers i els bastoners, i s’oferirà una
missa amb motiu del 50è aniversari. / Foto: C.G.•

El manifest del Dia Internacional de la Dona,
crític amb les darreres reformes

L

a regidora d’Acció Social i Ciutadania,
Eva Martínez, va ser l’encarregada
d’obrir el programa d’actes commemoratius del Dia Internacional de la Dona a
Altafulla. Unes activitats que van passar
per una xocolatada popular, la lectura del
manifest, la representació del teatre-fòrum
‘X-Dona’, i l’actuació de la formació Aduna; i en les quals hi van participar una cinquantena de persones, majoritàriament

dones. Enguany el manifest, que va ser
llegit a la plaça del Pou per veïns i veïnes
del municipi, va criticar especialment les
darreres reformes del govern espanyol
que “afecten l’evolució de les dones”.
Concretament, va denunciar la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, que “compromet i qüestiona
la continuïtat de la promoció de les dones i
l’atenció de les víctimes de violència mas-

clista”; i la Llei de Salut Sexual i Reproductiva, que “ataca directament la llibertat
de les dones, i el dret a decidir sobre el
seu propi cos”. El teatre-fòrum, a càrrec
de l’ONG Mans per l’Acció Solidària, va
convidar als assistents a reflexionar sobre
l’àmbit laboral de la dona, i la seva exclusió. Mentre que el grup Aduna va tancar la
vetllada amb un estil fresc i improvisat, i un
so càlid. / Foto: Carla Gómez •

antecSystems

serveis informàtics

Reparació d’ordinadors i portàtils
Creació de pàgines web i programes
Xarxes, telecomunicacions i veuIP
Equips i material informàtic
977 651 439 / 638 177 823
C/ Marquès de Tamarit 3A (davant la Policia Local) 43893 ALTAFULLA
contacto@antecsystems.com www.antecsystems.com

Actes de Setmana
Santa a Altafulla
Altafulla ha preparat tot un seguit
d’activitats per a les vacances de
Setmana Santa. L’acte central serà
el XIVè Camí de la Creu, el viacrucis
vivent d’Altafulla que començarà a
les 20 h des de la plaça del Pou el
dimecres 16 d’abril. En cas de mal
temps, se suspendrà l’acte. Dijous
17, a les 11 h, el Cercle Artístic i el
Col·lectiu d’Artesans han organitzat
un concurs de pintura i taller infantil
a l’Ermita de Sant Antoni. Divendres
18, a partir de les 8:30h, viacrucis
fins a l’Ermita des de l’Església de
Sant Martí amb motiu dels 300 anys,
i a la nit, a partir de les 22 h, viacrucis del Sant Enterrament. La coral
Nous Rebrots cantarà caramelles el
dissabte 19, a les 19:30 h, a la plaça
dels Vents; i diumenge 20, a les 20
h, a la plaça del Pou. Dimarts de
Pasqua, 22 d’abril, els altafullencs i
les altafullenques menjaran la mona
a l’entorn de l’Ermita on a les 19h, el
Centre d’Estudis Altafullencs presentarà el llibre monogràfic Estudis Altafullencs. I dimecres 23 d’abril, Sant
Jordi, l’Avinguda Marquès de Tamarit
s’omplirà de parades de llibres i roses
des de les 10 h fins les 20 h.•

977 65 29 23
altafullaradio@altafullaradio.cat
www.altafullaradio.cat
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La Festa de l’Arbre
se centra enguany amb la llera del riu Gaià

Taller “L’Hort dels joves”
L’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament d’Altafulla
posarà en marxa aquest mes d’abril, amb la collaboració de l’Associació Mediambiental la Sínia,
el projecte social “L’Hort dels joves”. El consistori
subvencionarà el projecte, mentre que l’entitat ecologista es farà càrrec de la coordinació. L’activitat
tindrà lloc a l’Hort de la Sínia fins a final d’any, tots
els dimarts, dijous, divendres i dissabtes durant tot
el dia, i els diumenges al matí, coincidint amb els
horaris del projecte d’horts familiars que també desenvolupa l’entitat. La iniciativa pretén oferir als joves
empadronats al municipi, d’entre 18 i 30 anys, un
espai de trobada en relació amb la natura, i dotar-los
de les eines i els recursos necessaris per aprendre i
treballar l’agricultura ecològica. A banda de la vessant ecològica, el coordinador del projecte, Joan Vives, destaca que l’agricultura en té d’altres com ara
“lúdiques, terapèutiques, socials i de lleure”. •

Altafulla incrementa en un
61% el volum de restes
recollides a la deixalleria

L

a tradicional Festa de l’Arbre d’Altafulla va escollir enguany la llera del riu Gaià com a escenari. La
ciutadania va tornar a participar el passat 22 de març
en una nova edició de la iniciativa, que aquest 2014 ha
centrat la seva atenció en la recuperació del bosc autòcton de ribera. Segons la regidora de Medi Ambient,
Montse Castellarnau, la voluntat era donar continuïtat
a la plantada que van dur a terme l’Associació Mediambiental La Sínia i el grup d’ecologistes GATA. Els

participants van plantar al voltant d’una cinquantena
d’exemplars de diferents espècies pròpies de la zona,
com ara tamarius, freixes, rosers silvestres o margallons. Anteriorment, des del consistori s’havia realitzat
una tala severa de canyes, la principal espècie invasora. L’activitat també va acollir una sortida en bicicleta
des de l’Era del Senyor fins al riu Gaià, abans de la
plantada; i d’un aperitiu posterior per agafar forces. /
Foto: Ildefonso Cuesta •

Les deixalleries que gestiona el Consell Comarcal del
Tarragonès han incrementat en un 61% el volum de
restes recollides que provenen des d’Altafulla aquest
any passat 2013. Un augment que demostra que
cada cop és major la conscienciació entre la ciutadania. Les deixalleries comarcals que ofereixen el
servei són cinc, i estan ubicades al Catllar, Constantí, el Morell, Torredembarra i Roda de Berà. En el cas
d’Altafulla, les restes dipositades a les deixalleries
han passat dels 114.425 kg del 2012 als 293.476
kg del 2013. •

Opinió i Fòrum
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El treball i l’honestedat, les nostres eines per conquerir un futur millor
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa

El passat 13 de març el jutjat del
Vendrell emetia una interlocutòria en
la qual declarava arxivada la denúncia que sobre la meva persona havia
posat el propietari d’una guingueta
de platja per un suposat delicte d’abús de poder i prevaricació. Durant un llarg any ha hagut algunes persones que sense cap mena d’ètica política van convertir
aquesta causa en la seva única proposta política, com
la forma més ràpida d’embrutar una trajectòria personal
dedicada a la lluita contra les injustícies; en favor del
món associatiu, cultural, esportiu, sindical i, ara, polític. Quan no estàs acostumat a treballar remenant por-

queria et resulta incomprensible que altres ho puguin
fer, amb l’afany de trobar dreceres per aconseguir allò
que els vots de la ciutadania no els hi ha donat.
Ara, que ja està tot aclarit, és moment de demostrar
que no tothom és igual i que els valors són indestriables
de la meva forma d’entendre la política i continuar com
si no hagués passat res, ja que la indiferència davant la
mediocritat és la millor forma d’expressar que les alternatives es construeixen mitjançant l’elaboració intel·lectual, la bona gestió, l’activitat executiva i la generositat.
Vaig presentarme a les eleccions mirant als ulls i quan
marxi voldré continuar fentho, per tant que ningú perdi
el temps buscant allà on res trobarà.

Acabem d’obrir un carrer que el RACC ha considerat
la millor travessia de Catalunya, estem promocionant
Altafulla com mai, som capdavanters en política, en
cultura i en esport i acaben de confirmar que Altafulla
serà l’aparador de Tarragona 2017, amb l’elecció del
nostre poble com a seu del triatló —on 400 milions de
potencials espectadors podran gaudir d’un espectacle esportiutelevisiu— en el qual el paisatge d’Altafulla
serà el centre dels propers Jocs Mediterranis. Estem
fent història treballant de forma coral, sense limitacions
i amb autoestima, per aconseguir que tothom estigui
orgullós de formar part d’un sol poble que vol construir
un futur més feliç, just i millor. •

Període de preinscripcions en l’àmbit educatiu per al curs 2014-2015
Eva Martínez Giol # SI – Solidaritat Catalana per la Independència

Com ja sabeu el passat mes de
març es va iniciar el període de
preinscripcions per al curs 20142015 en l’àmbit educatiu a les
escoles del cicle infantil, educació
primària i educació secundària (ESO) de les Escoles
del municipi La Portalada, El Roquissar i l’Institut d’Altafulla. Aquest any la ràtio a educació infantil ha estat
més equilibrada per raport al curs passat, on s’iniciava el primer cicle d’educació infantil amb un nombre
d’alumnes molt elevat. A partir del mes de maig començaran les inscripcions per a les dues llars d’infants

municipals, Escola Bressol Francesc Blanch i Escola
Bressol Hort de Pau. També en aquest mateix mes
tindran lloc les inscripcions a l’Escola Municipal de
Música i a l’Escola d’Adults. En breu penjarem els calendaris oficials de matriculacions a la web de l’Ajuntament i en els diferents taulers d’anuncis del municipi. El Centre obert també obrirà les matricules pel
projecte Centre Obert d’Estiu que acollirà als infants
de 6 a 12 anys durant els mesos de juliol i agost. Les
inscripcions pel batxillerat es duran a terme durant el
mes de maig. I finalment ens queda per fixar la data
de les inscripcions al PQPI en la modalitat de jardins

i vivers per al proper curs 2014-2015, projecte al que
l’Ajuntament d’Altafulla conjuntament amb el departament d’Ensenyament li donarà continuïtat. Tot plegat,
una gran graella educativa que dona cobertura a un
gran nombre d’alumnes del municipi i en alguns casos
a poblacions veïnes. Un balanç molt positiu i satisfactori, amb grans projectes educatius, i amb gran esforç
i dedicació del personal docent de tots els centres. Un
any mes, des de la regidoria d’Educació vull agrair a
tota la comunitat educativa del municipi i a les ampes,
la seva implicació en la matèria i encoratjar-los una vegada més en la seva gran tasca. •

4.500 euros ha de pagar l’Ajuntament a l’AVV del Barri Marítim i els Munts
Josep M. Pérez Roiger # Ideal - Independents d’Altafulla

Tot per fer les coses malament i amb
prepotència. L’actual consistori va
arravatar a l’Associació de Veïns del
Barri Marítim un local, que li havia
estat assignat legalment per l’anterior Alcalde d’Altafulla, els actuals mandataris, varen
al·legar il·legalitat amb aquest acte i ara han de pagar
4.500 €. Val a dir que, si haguessin fet les coses ben
fetes, sense prepotència ni supèrbia, ho haurien aconseguit igualment sense pagar res, ni posar el nom del
consistori d’Altafulla en entredit. De guanyar les eleccions i posar-se una corona de llorer, a ser un dictador
i a només un pas, aquesta va ser la primera de les

decisions de terra cremada que van emprendre tot just
començar a governar. La justícia ha tardat dos anys i
mig en dictaminar. Em pregunto, quan tardarà la població d’Altafulla en veure la realitat de qui ens governa?
Avui estic content no només per aquests fets, sinó
perquè el mateix govern, ha reconegut al Ple municipal
del 29 de març que la forma en què es va realitzar la
cessió del local per part de l’anterior Alcalde a l’associació de veïns era la forma que s’utilitzava normalment.
I ara, coses del Ple. No estem d’acord en què s’apugi
la taxa de les llars d’infants, no mentrestant, hi hagi
infants de fora d’Altafulla. No pot ser que l’Ajuntament
hagi de pagar el 36 % dels costos totals i que se’n be-

neficiïn famílies que no cotitzen a Altafulla.
S’hauria d’arribar a un acord amb els consistoris veïns on resideixen aquestes famílies, i que paguessin la
seva part, així com les aportacions de la Generalitat,
Diputació (Govern central) i Consell comarcal, ja que
aquestes estan destinades a Altafulla i als Altafullencs,
i els municipis de residència d’aquestes famílies, també
reben les mateixes subvencions i no ens en donen ni
un duro. Ja sabem que no es poden posar dos preus
a la mateixa taxa, però ens podríem mirar la forma de
bonificar als veïns d’Altafulla, tal com vàrem dir en el
Ple. Feliç Festa de l’Olla, bona Setmana Santa i que
gaudiu de la mona. •

FÒRUM
El passeig vertebrador: Botigues de Mar!
Em sobta tant d’elogi la tercera fase de l’antiga
N-340. Perquè ha costat dos camps de gesta artificial (613 mil €), però sobretot perquè abasta uns
trams despoblats i perquè no segueix un perfil pla
–trets definitoris de tot passeig. Penso que podíem
fer alhora el camp de gesta (300 mil €), amb tot
l’efecte multiplicatiu social i econòmic per Altafulla,
i el tram poblat del passeig, fins el camí de l’hort de
Pau; els talussos insegurs restants haurien merescut
un genuïns marges. Ho hauria proposat al Ple si...
Sembla mereix encara més crítiques l’error en perllongar el carril bici model ABG.
Vull comparar els dos passejos: el vertebrador de
trobades, amb un entorn únic a Botigues de Mar i

el nou, projecte estrella del Govern actual, amb vot
unànime al Ple. El de Vora Mar, té un terra empedrat
que dialoga amb el de la Vila Closa i un muret que
s’harmonitza amb les escales del Fortí. El llargarut i
costerut passeig de Marquès de Tamarit/Migdia té
un terra d’allò més estàndard i foscot, gens genuí
altafullenc, ni mediterrani… La diferència entre seguir el bon gust d’Enric Barceló, amb la veu de Joan
Carrera, Joan Anton Pijuan i jo mateix negociant
amb Foment i l’empresa concessionària o, en el cas
actual, uns polítics i tècnics sense arrels i d’austeritat escorialesca (Muntades, etc).
Perquè el projecte és pràcticament heretat: en forma i finançament –366 mil € d’aquell pacte draconià

de Manel Ramon amb els valencians per constituir
l’empresa mixta d’aigües, que aportà 3 milions per
a inversions a amortitzar en 25 anys pels rebuts de
l’aigua. En la distribució inicial, la inversió municipal
anava destinava a la gent gran, a l’Hort de Pau. Vaig
presentar una moció perquè, disponibles, s’esmercessin al camp de gesta. Hi vam votar Manel, Jano
i jo –únicament. Pérez va votar en contra! I va posar
tres nous ressalts per a una partida que deia suavització i eliminació. Ara, efectivament, n’han rebaixat
algun. Gràcies, Jordi Molinera! (Cost aportat pel PUOSC de la Generalitat: 180 mil €). •
Fonxo Blanch
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Cursa 1 de Maig

L’equip femení del CE Altafulla es proclama campió de lliga

E

Ja tenim a tocar el dia 1 de maig,
on se celebrarà la Cursa d’Altafulla. Us convidem, com sempre, a
participar-hi, ja sigui competint en
les diferents categories, animant
o col·laborant-hi com a voluntaris,
amb l’eficiència que sempre heu
demostrat. Estem segurs que la
nostra cursa mantindrà o millorarà
el seu gran nivell, gràcies a la vostra dedicació. El mes de març, els
nostres companyes i companys
han aconseguit novament força
podis, ja sigui en les competicions
de cros, en el camp d’atletisme o
en asfalt. Marta Camps va obtenir
la medalla de plata en el Campionat d’Espanya de Cross de veterans; Tito Griñant va guanyar l’or,
en salt de perxa, en la seva categoria de veterans, en el Campionat d’Espanya en pista coberta;
Manolo Carmona va ser 3er. M-40
en la Cursa del Nàstic (5 km), i
Anna Terron, 2a. absoluta; Jordi
Ribé va ser 3er. M-1 a Bràfim, on
Guillermo Alonso va ser 1er. en la
categoria M-5 i Miquel Sànchez
va obtenir la tercera plaça com
a M-7 (ambdós veterans). Anna
Pérez i Albert Cañas van ser segons en la Copa d’Orientació de
Tarragona. Finalment, en Miquel
Sánchez va ser podi en la Pujada
a la Portella. Gens malament, no
us sembla? •
DAVID VELASCO

www.atletesaltafulla.com

l conjunt femení del CE Altafulla, entrenat per Jordi Cuscó
i Jesús Martín, s’ha proclamat campió de lliga a falta de
quatre jornades de competició. Una fita que les noies han
aconseguit gràcies a la victòria per 1 a 4 al camp de la Unió
Astorga de Reus. Les protagonistes de la gesta han estat
Anna, Leslie, Lidia, Carol, Mirian, Alba, Helena, Fany, Haixa,
Kristel, Ainoha, Angie, Maria, Eva i Vane, amb la col·laboració
de les jugadores del l’equip B, Cristina, Laia, i Elsa; esdevenint, a més, l’únic equip de futbol 7 invicte de tota Catalunya.
Per la seva banda, els benjamins de l’entitat, dirigits per Jordi
Quixalós i Josep Sabaté, també s’han proclamat campions
de lliga. Un ajustat 2 a 3 al camp del segon classificat, el Sant
Pau Apòstol, els va permetre certificar el títol. Els protagonistes han estat Dani, Omar, Tomás, Rodrigo, Nahuel, Lucas,
Lucian, Aleix i Moisés, amb l’ajuda dels alevins Martí i Xavier. •

La rebel·lia que caracteritza l’Espanya de la crisi
La plaga, una pel·lícula catalana,
escrita i dirigida per Neus Ballús, és
una pel·lícula d’històries creuades,
que ofereix un sorprenent retrat de
la vida a la perifèria de Barcelona.
Els protagonistes no són actors,
sinó que s’interpreten a sí mateixos, després d’un treball conjunt
amb la directora de més de quatre
anys. Aquest llarg procés li ha servit
a Ballús per mostrar la incertesa i

E

l’esperit de rebel·lia que caracteritza
l’Espanya de la crisi. El Raul, un pagès que intenta fer producció ecològica, contracta al Iurie perquè l’ajudi
en les feines del camp. El Iurie és un
lluitador moldau de lluita lliure, però
per guanyar-se la vida ha de treballar
en el que li surt. Poc a poc, les històries d’aquests dos homes van entrellaçant-se amb les de tres dones
solitàries: la Maria, una anciana que

ha de deixar la casa pairal on sempre ha viscut per anar-se’n a viure
a una residència de gent gran; la
Rose, una infermera filipina que acaba d’arribar al país; i la Maribel, una
prostituta que cada cop té menys
clients. Els destins de tots aquests
personatges s’entreteixeixen a mesura que l’estiu avança. Cineclub Altafulla-Link. Dijous 24 d’abril a les
20:30 h a La Violeta. •

El Consell de Participació fa una crida
per implicar la ciutadania en la política d’Altafulla

l Consell de Participació Ciutadana és un òrgan municipal l’objectiu
del qual és donar canals a la ciutadania per contribuir a la governabilitat del
poble. Ja fa molts anys que funciona;
va ser un dels primers decrets que va
signar el govern d’ABG al 2007, i durant
aquests anys, el treball en les diferents
comissions ha anat assolint fites encaminades a la millora d’Altafulla: Control
i comunicació a l’Ajuntament de la necessitat d’arranjaments diversos als carrers i parcs, projectes amb molt d’èxit
com el Banc del Temps, participació als
pressupostos municipals, etc. El consell
funciona a través de quatre comissions:
Medi Urbà, Medi Ambient, Econòmiques i Social; cada comissió organitza

La Penya va rodant
L a Penya Ciclista està ja en plena
temporada. Es van fent les sortides
previstes: un dissabte al mes (infantil i
senderisme) i cada diumenge (carretera i muntanya). Els grups de carretera
i muntanya son molt nombrosos, de
manera que, cada diumenge, som
més de 20 participants a cadascun, la
qual cosa està creant dificultats logístiques quan arriba l’hora d’esmorzar
ja que s’ha d’escollir un lloc que no
s’espantin quan veuen entrar, de cop,
tanta gent.

Equip femení del CE Altafulla

També s’ha fet el primer acte social
de la temporada amb una calçotada.
Unes 60 persones (adults i nens) ens
vàrem aplegar al Casal de Ferran, per
passar una bona estona. En acabar
estàvem tots una mica més vermells
i contents. Volem ensenyar-vos una
fotografia per contagiar-vos la nostra
alegria. •
JUANJO SIRVENT

Penya Ciclista d’Altafulla

la seva agenda i tracta temes específics
del seu interès. A vegades, es canalitzen
queixes o demandes, es fan projectes o
es presenten idees a l’equip de govern.
En cada comissió hi ha una persona que
coordina i aixeca acta, per tal de poder
fer el seguiment dels acords o decisions preses. Dos cops a l’any, totes les
comissions es reuneixen en assemblea
per compatir i consensuar projectes o
acords. L’assemblea del Consell compta també amb la figura de la persona
coordinadora, que en aquest moment
recau en la nostra convilatana Carme Vives. Aquest any, el Consell té una tasca
de gran importància. Presentar al Consistori un projecte al qual aniran destinats els diners que generi l’increment

del 4% de l’IBI decretat pel govern del
PP. Aquests diners se situen al voltant
dels 100.000€. És important el paper
del Consell al nostre poble. I la implicació de més gent ens farà més forts, ens
donarà més arguments, aconseguirem
més. El Consell et necessita. Necessita les teves idees, el teu compromís, el
teu temps, perquè Altafulla sigui un poble cohesionat, actiu, net i bonic, també
depèn de tu. Apunta’t al Consell. Vine a
l’ajuntament i omple la butlleta d’inscripció. Col·labora i amb altres ciutadans i
ciutadanes fes més teva Altafulla! •
CONSELL MUNICIPAL
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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Entrevista a Jaume Vilella, Director general de la Fundació Escola Internacional, i a Claudi Fuster,
director Pedagògic de l’Escola Internacional del Camp

L’Escola Internacional prepara
el curs acadèmic 14-15
L’EIC és l’única escola internacional
a les comarques de Tarragona amb
un model pedagògic que garanteix
el ple domini de l’anglès, el català i
el castellà, com a llengües nadiues,
a més de l’aprenentatge d’una quarta llengua (xinès) en acabar l’etapa
escolar. El seus responsables fan
balanç i ens expliquen les claus del
seu model (Sòcrates Educa).
El proper curs ja és el tercer de la
EIC, com es planteja aquest any acadèmic?
Jaume Vilella: Hem aplicat el model pedagògic Sòcrates Educa des
del principi basat en quatre pilars: Internacionalització, Excel·lència en l’ús
de les tecnologies, valors i compromís
amb la comunitat i Sostenibilitat.
Ara sumem l’experiència de dos
anys d’èxit i tot un ventall de projectes que enriqueixen i singularitzen
l’EIC com a referent educatiu: Progra-

Oferta acadèmica de la
EIC pel curs 14-15 de P1
fins a Batxillerat (nacional
i internacional) Matrícula
Oberta per al curs 2014/15.
Sessions d’informació
prèvia reserva cada dimarts
tarda, 17:00 h.

mes d’intercanvis per alumnes
de l’ESO (amb
escoles
d’Anglaterra i xina),
aprenentatge
tecnològic (robòtica, programes
de disseny...), primers alumnes de
Batxillerat (currículum nacional o internacional) i un consolidat equip internacional de docents.
Com poden aconseguir i garantir
que els alumnes surtin dominant les
3 llengües per igual?
Claudi Fuster: Els alumnes de Bressol i Educació Infantil, viuen en una
plena immersió al anglès. A Primària
introdueixen i conviuen amb el català
i el castellà, i l’anglès manté el seu domini. El xinès apareix a partir de 3r de
primària. Cal treballar les llengües de

forma transversal,
més que “donar
hores en anglès o
en xinès”, es viu
en un entorn internacional.
L’EIC és més que
classes, ens pot
explicar les activitats que fan en paral·lel?
C.F.: Impliquem a tota la comunitat
educativa i donem a l’alumne una visió
àmplia per saber-se moure dintre i fora
l’escola. Els alumnes adquireixen responsabilitats, per damunt del contingut d’assignatures i dels exàmens. Es
duen a terme diferents activitats com
poden ser: mentoratge, Aprenentatge i
Servei, treball per projectes, sortides i
una àmplia oferta d’activitats extraescolars (art, música, esport, idiomes...).
Les famílies se senten acollides al vol-

tant de l’Escola amb espais com la botiga, la cafeteria, la biblioteca, la plaça
del Fòrum i amb els Clubs EIC.
Quins projectes tenen previstos?
J.V.: Pel proper curs batxillerat i batxillerat internacional (primera i única
escola del Camp de Tarragona en tenir-lo). EIC com a centre examinador
de Cambridge (Ket, Pet, First, Advance...) oferirà formació al nostre alumnat, i a les seves famílies i gent del territori. Consolidació del Summer Camp
& Summer School amb una nova versió encara més enriquida i innovadora.
La residència que en el futur donarà
cobertura a la totalitat del territori i als
intercanvis amb alumnes d’arreu del
món.
La EIC s’ha consolidat com una de
les Escoles més sol·licitades per
quin motiu creu que és això?
J.V.: És una oferta innovadora,
clarament diferenciada i no existent a
la zona, internacional amb idiomes i
amb una educació integral i excel·lent
des de P1 fins a Batxillerat.

L’EIC ha creat més de 100
llocs de treball qualificats
de forma directa, per aquest
motiu ha sigut premiada al
premis CEPTA a la categoria
de “Creació d’ocupació”

Serveis

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
Marquès de Tamarit, 16

609 32 96 51
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
Mainada, 2A

977 65 60 07

URGÈNCIES CAP Torredembarra

977 64 38 01

AIGÜES D’ALTAFULLA
(servei 24 hores)

977 65 16 76
900 194 998

EMERGÈNCIES

112

FARMÀCIA SUSANA DOMINGO
Les Escoles, 3 (poble)

977 65 02 07

FARMÀCIA ANNA ARASA
Plaça dels Vents, 5

977 65 24 20

URGÈNCIES DENTALS CASTELLANI

977 65 14 33

OFICINES DE TURISME
Plaça del Pou, 1
Plaça dels Vents, s/n

977 65 14 26
977 65 07 52

AULA DE FORMACIÓ ALDARA

977 65 10 85

ESCOLA D’ADULTS

977 65 16 71

ESCOLA LA PORTALADA
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

CEIP ROQUISSAR

977 65 19 69

IES ALTAFULLA

977 65 16 62

LLAR D’INFANTS F. BLANCH
Mainada, 2B

977 65 60 31

LLAR D’INFANTS HORT DE PAU
Cabana, 2

977 65 21 20

ESPLAI DE LA GENT GRAN
C. de Les Bruixes s/n

977 65 21 32

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Les Escoles s/n

977 65 11 76

CENTRE D’ESTUDIS D’ALTAFULLA
Escoles, 10

977 65 09 12

CENTRE OBERT

977 65 06 90
648 54 62 72

v

• 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 divendres, 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

Parades a Pau Casals, St. Francesc, Rambla Vella, Balco, Miracle,
Beneficència, 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

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
DM, DX, DJ i DV (matins)
URGÈNCIES: CAP DE TORREDEMBARRA 977 64 38 01
Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM)
ESTACIÓ D’ALTAFULLA /
SERVEI METEREOLÒGIC DE CATALUNYA /
HORT DE LA SÍNIA (Tamarit)
Dades del mes de MARÇ

25,5 °C

Temperatura mínima

0,8 °C

dia 15

Pluja màxima

57,7 litres/m

Mitjana mensual temp. màx.

18,1 °C

Mitjana mensual temp. mín.

5,2 °C

Total pluja recollida

58,6 litres/m2

dia 24
2

dia 30

OBSERVADORS: JOAN VIVES, LLUÍS BRULLAS, JORDI CUSCÓ I JOSEP
MARIA AULES
www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html

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

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

10,25

Carrer dels Munts

TORNADA
12,25

Eroski

12,30

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

10,35

Mirador dels Munts

12,40

Carrer de la Bassa

10,45

Carrer de Santa Marta

12,50

Carrer de les Esplanes

10,55

Via Augusta/Plaça dels
Vents

12,55

Via Augusta/Plaça dels
Vents

11,00

Carrer de les Esplanes

13,05

Carrer de Santa Marta

Carrer de la Bassa

13,15

Mirador dels Munts

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

13,25

Carrer dels Munts

13,35

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

PAVELLÓ POLIESPORTIU

977 65 15 71

ESCOLA DE MÚSICA (migdies)
S. Antoni Abat, a la Violeta

977 65 20 60

CASAL LA VIOLETA
S. Antoni Abat, 11

977 65 00 83

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
Era de l’Esteve

977 65 24 68

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al
TeL. 977 65 00 08 (REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA)

ALBERG JUVENIL ‘CASA GRAN’
Placeta, 12

977 65 07 79

Deixalleria de Torredembarra

PISCINA MUNICIPAL
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

CLUB MARÍTIM

977 65 02 63

PARRÒQUIA S. MARTÍ

977 65 01 58

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

ESTACIÓ DE SERVEI

977 65 22 54

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

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

11,20
11,25

JUTGE DE PAU

977 65 20 17

VETERINARIS (d’urgències)

977 65 29 08
627 56 39 39
629 71 15 90

PROTECCIÓ CIVIL

11,10

648 14 57 56

Eroski

De dimarts a dijous:
Dissabte:
Diumenge:

De 09 a 13 h i de 15 a 18 h
De 10 a 13 h i de 15 a 18 h
De 10 a 13 h

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
ABRIL
31/06: S. DOMINGO
07/13: MIRAR FINESTRETA
14/20: S. DOMINGO
21/27: MIRAR FINESTRETA

MAIG
28/04: S. DOMINGO
05/11: MIRAR FINESTRETA
12/18: S. DOMINGO
19/25: MIRAR FINESTRETA

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies de guàrdia de Torredembarra
als aparadors de les farmàcies locals.
A més: www.coft.org/guardies/ext/
Cogul: 977640003 - C/ Antonio Roig,14
Arasa: 977642704 - C/ Verge Montserrat, 4
Miró: 977640735 - C/ Pere Badia, 55
Escudé: 977130735 - C/ Filadors, 6-8
Sant Jordi: 977642750 - Av. Sant Jordi, 19-21

AUTOBUSOS
NOCTURNS

L9

Pere
Martell
6:20
7:23
8:07
9:01
10:29
11:13
12:04
12:57
13:30
14:35
15:11
16:06
16:46
17:55
18:36
19:28
20:10
21:02
21:35

Aiguamolls
del Gaià
6:49
7:55
8:43
9:35
11:04
11:48
12:40
13:33
14:04
15:08
15:44
16:38
17:19
18:30
19:12
20:05
20:44
21:34
22:04

Aiguamolls
del Gaià
7:03
7:44
8:11
8:53
9:50
11:19
12:14
12:56
13:48
14:24
15:23
16:00
16:53
17:34
18:45
19:27
20:20
20:59
21:49

Pere
Martell
7:37
8:21
8:50
9:28

7:30
9:25
11:02
12:35
14:11
15:43
17:35
19:06
20:40
22:07

8:05
10:03
11:37
13:13
14:47
16:19
18:11
19:43
21:10
22:33

8:20
10:18
11:52
13:28
15:00
16:32
18:26
20:01
21:25

8:57
10:53
12:27
14:03
15:35
17:07
18:58
20:32
21:53

7:30
9:25
11:01
12:34
14:11
15:43
17:36
19:06
20:40
22:00

8:00
9:59
11:33
13:09
14:44
16:16
18:08
19:41
21:09
22:30

8:20
10:17
11:50
13:27
14:59
16:32
18:25
20:01
21:25

8:56
10:53
12:25
14:06
15:30
17:08
18:58
20:32
21:53

Centre de Salut

Temperatura màxima

Transports

Altf/Tgn
6:58
7:30
8:29
8:59
10:00
10:30
10:58
11:58
12:58
13:56
14:27
14:59
15:31
15:58
16:27
17:00
18:00
18:30
19:00
19:29
20:26
20:29
20:59
21:29
21:59
22:33

AUTOCARS
Període temporada alta
(del 16 d’abril al 2 de novembre)

ALTAFULLA / BCN
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 9.05h
Dissabtes feiners: 17.15h
Diumenges i festius: 17.40h
BCN / ALTAFULLA
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 17.20 h
Dissabtes feiners: 20.55h
Diumenges i festius:
No hi ha servei
Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

Altafulla
Parada
Centre
23:29
01:04
02:34
04:34

Tarragona

19:20
20:02
20:54
21:28

Rambla
Vella
23:53
01:28
02:58

Imperial
Tarraco
23:55
01:30
03:00

04:56

05:00

Tarragona
Imperial
Tarraco
00:15
01:45
03:45
05:05

Dissabtes: 19.30 h
Diumenge: 11.45 h

Rambla
Vella
00:17
01:47
03:47
05:07

Altafulla
Centre
Comercial
00:39
02:09
04:09
05:29

Parada
Centre
00:40
02:10
04:10
05:30

De dilluns a divendres feiners
Trdb
6.25
7.10
7.30
7.45
8.00
8.20
8.40
9.00
9.15
9.45
10.15
10.45
11.15
12.15
13.15
14.15
15.15
16.15
16.45
17.15
18.15
19.15
20.15
21.45

Altf
6.29
7.16
7.36
7.51
8.06
8.26
8.46
9.06
9.21
9.51
10.21
10.51
11.21
12.21
13.21
14.21
15.21
16.21
16.51
17.21
18.21
19.21
20.21
21.51

Trdb
8.20
9.30
11.40
13.45
16.10
17.10
17.55
18.55
19.55
20.55

Altf
8.26
9.36
11.46
13.51
16.16
17.16
18.01
19.01
20.01
21.01

Trdb
8.55
10.30
12.00
16.10
17.20
18.45
20.15

Altf
9.01
10.36
12.06
16.16
17.26
18.51
20.21

Tgn
6.45
7.65
7.55
8.10
8.25
8.45
9.05
9.25
9.40
10.10
10.40
11.10
11.40
12.40
13.40
14.40
15.40
16.40
17.10
17.40
18.40
19.40
20.40
22.10

Tgn
6.50
7.40
8.25
9.15
10.15
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.10
14.20
14.45
15.05
15.20
16.15
17.15
17.45
18.15
18.45
19.15
19.45
20.15
21.15
22.25

Altf
7.10
8.00
8.45
9.35
10.35
11.35
12.05
12.35
13.05
13.35
14.05
14.30
14.40
15.05
15.25
15.40
16.35
17.35
18.05
18.35
19.05
19.35
20.05
20.35
21.35
22.45

Trdb
7.15
8.05
8.50
9.40
10.40
11.40
12.10
12.40
13.10
13.40
14.10
14.35
14.45
15.10
15.30
15.45
16.40
17.40
18.10
18.40
19.10
19.40
20.10
20.40
21.40
22.50

Tgn
8.47
9.57
12.07
14.12
16.37
17.37
18.22
19.22
20.22
21.22

Tgn
9.00
10.30
12.40
14.30
17.00
18.00
18.45
19.45
21.00
21.35

Altf
9.24
10.54
13.04
14.54
17.24
18.24
19.09
20.09
21.24
21.59

Trdb
9.30
11.00
13.10
15.00
17.30
18.30
19.15
20.15
21.30
22.05

Tgn
9.22
10.57
12.27
16.37
17.47
19.12
20.42

Tgn
10.00
11.30
13.00
16.50
18.00
19.30
21.00

Altf
10.24
11.54
13.24
17.14
18.24
19.54
21.24

Trdb
10.30
12.00
13.30
17.20
18.30
20.00
21.30

Dissabtes feiners

Diumenges i festius

HORARI DE MISSES
Església de Sant Martí

Centre
Comercial
23:30
01:05
02:35
04:35

AUTOBUSOS

RENFE

Tgn/Altf
/Bcn
6:01
7:07
7:29
7:56
8:08
9:04
9:42
10:35
11:33
12:02
12:33
13:32
14:35
15:03
15:55
16:36
17:06
17:36
18:39
19:11
20:05
20:36
21:08
21:49

11:54
12:49
13:37
14:27
15:03
15:59
16:38

Altafulla
/ Tarragona

Altafulla - Tarragona

977 65 00 08

Tarragona - Altafulla

AJUNTAMENT (Plaça del Pou, 1)

Serveis Municipals

Feiners

(

Dissabtes

TELÈFONS I ADREÇES
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Diumenges i festius
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Església de Sta. Maria

Resta tancada fins al maig
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Esports

La Penya Ciclista, consternada per la mort de Judit Vidal Méndez

L

a jove ciclista Judit Vidal Méndez va morir el
passat dissabte 5 d’abril a la nit després que
el cotxe en què viatjava, amb tres ocupants més,
s’estavellés contra la porta d’un supermercat a Lliçà d’Amunt, a la comarca del Vallès Oriental. Els
serveis mèdics van fer maniobres de reanimació
a la noia, que va perdre la vida al mateix lloc de
l’accident. La Penya Ciclista d’Altafulla i l’Ajuntament han mostrat la seva consternació per la pèrdua de la seva sòcia. Una noia de només 20 anys
que apuntava ben alt en el món del ciclisme, tant
en pista com en carretera. Nascuda a Reus l’any
1993 era una de les promeses catalanes en les categories inferiors. Ja comptava en el seu palmarès
amb diversos campionats de Catalunya i d’Espanya, així com la Copa d’Espanya en pista i en ruta.
Els resultats més rellevants els va assolir durant la
seva etapa de Cadet i Júnior. A Altafulla havia fet
història en la XXVIII Pujada a l’Ermita de Sant Antoni celebrada l’any 2012, que també va esdevenir
el I Memorial Dino Albaladejo, va batre el rècord
femení de la prova. Com no podia ser d’una altra
manera, la Penya Ciclista li dedicarà un acte d’homenatge dins del programa de celebració del 30è
aniversari de l’entitat •

ALTAFULLA JA ÉS A LA TELEVISIÓ
www.tac12.cat
administracio@tac12.tv
Tel. 877.604.001
Fax. 977.230.245

SINTONIZA’NS
al canal 12 de la TDT /
CAMP DE TARRAGONA

Serveis que oferim:
Medicina general i podologia – Ortopèdia –
–
– Psiquiatria –
Fisioteràpia – Psicopedagogia –
–
podal
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