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Editorial 

El 25 de maig decidim a Europa i Altafulla

Què pensarien Robert Schuman, Konrad Adenauer, Jean 
Monnet i Alcide De Gasperi del projecte europeu que 

van fundar si veiessin la Unió Europea actual? Tot i les seves 
debilitats, mancances i problemes, la UE ha convertit Europa 
en una terra de pau, democràcia i prosperitat. Aquella idea 
dels pares fundadors, amb la coneguda Declaració Schu-
man, és un projecte sòlid format per 28 Estats, un mercat 
únic de més de 500 milions de persones i un espai de sobira-
nia compartida que segueix creixent en la diversitat. Això no 
vol dir que la UE sigui perfecta ni que ens haguem d’instal·lar 
en el conformisme. Ans al contrari, sabem que encara hi ha 
molts aspectes per millorar i un d’ells és la implicació dels 
ciutadans, que sovint veuen aquesta unió allunyada de la 
seva realitat. És sabut que la política de retallades d’Europa 
ens ha afectat, i molt. Aquestes són les primeres eleccions 
europees que se celebraran sota el marc del Tractat de Lis-
boa, que té com un dels seus punts clau el de reforçar el 

paper dels ciutadans com a protagonistes polítics de la UE i 
dóna al Parlament Europeu un paper central en la designa-
ció del president de la Comissió. El tractat estableix que el 
Consell, que és qui ha de proposar el president de la Comis-
sió Europea que haurà de votar la cambra, haurà de fer-ho 
tenint en compte el resultat de les eleccions. Aquest canvi 
reforça la qualitat democràtica de les institucions europees, 
les apropa i les fa més comprensibles per als ciutadans; uns 
ciutadans que tindrem més poder que mai per decidir com 
volem que sigui l’Europa del futur i qui volem que estigui al 
capdavant de la Comissió. Per una altra banda, a Altafulla 
celebrarem unes altres votacions en les que també la ciuta-
dania decidirà en què vol invertir els 100.000 euros de més 
de l’IBI, arran de l’increment proposat pel govern de l’Es-
tat i que l’Ajuntament no tenia pressupostat. Perquè el futur 
d’Altafulla i Europa ha de passar pel que decideixi la majoria 
ciutadana a través de les urnes. •

La “Plaça del Pou” es distribueix en  
més de 30 establiments d’Altafulla.  

La podeu trobar a l’Ajuntament,  
Quiosc Llibreria Lluís, als forns A. Martí i Nogués,  

a les gelateries La Perla i Ronda,  
a la Papereria Regal i Paper, entre d’altres.

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

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

Plaça del Pou  
Informació i inserció d’anuncis:  

638 355 670  
comercial@altafullaradio.cat  
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Arranjament del Martí d’Ardenya o nous vestidors pel futbol?

Aquestes són les dues opcions que haurà de 
votar la ciutadania el proper diumenge 25 
de maig en una consulta popular que s’or-

ganitza des del Consell Municipal de Participació Ciu-
tadana. Els vilatans hauran de decantar-se, o bé, per 
l’arranjament del carrer Martí d’Ardenya (proposta lila); 
o bé, per la reforma total dels vestidors de l’estadi de 
futbol municipal Joan Pijuan (proposta verda). El cost 
dels dos projectes s’eleva als 100.000 euros ca-
dascun, que respon a l’increment de l’IBI decretat pel 
govern de l’Estat, i que l’Ajuntament d’Altafulla ha de-
cidit que la mateixa ciutadania decideixi en què els vol 
invertir a través d’una consulta.

Semi-conversió en illa de vianants al 
carrer Martí d’Ardenya

L’actuació consisteix en l’enderroc de les actuals vo-
reres i calçada, la construcció de noves voreres més 
amples amb un panot adequat de pedra natural, i la 
formació d’una nova calçada més estreta, a la ma-
teixa alçada de les voreres, amb paviment bituminós. 
Un dels punts més significatius serà la supressió de 
l’aparcament al carrer, donat que per la seva estretor 

dificulta la circulació rodada i de vianants, així com la 
instal·lació de diversos elements de mobiliari urbà: jar-
dineres, bancs, lluminàries, entre d’altres, que perme-
tran assolir un caràcter de nucli històric per a la via i 
afavorir la seguretat dels vianants. 

En aquesta proposta també es contemplen la for-
mació d’una canalització d’aigües pluvials soterrada, 
actualment inexistent; la connexió dels desguassos 
de pluvials de cada casa a la xarxa general, i el so-
terrament de les instal·lacions aèries existents, com 
el cablejat elèctric. La proposta de semi-conversió en 
illa de vianants del carrer Martí d’Ardenya és una ac-
tuació que comporta un especial interès urbanístics i 
artístic, segons els serveis tècnics d’arquitectura de 
l’Ajuntament, ja que està situat dins l’àmbit del conjunt 
històric i artístic de la Vila Closa d’Altafulla. Només es 
permetrà la circulació rodada, i en cap cas, l’estacio-
nament de vehicles.

Reforma i adequació dels vestidors 
de l’estadi municipal Joan Pijuan

La proposta consisteix en l’actualització dels acces-
sos i les instal·lacions esportives, que daten de 1982, 

per acollir les activitats que s’hi desenvolupen –prin-
cipalment futbol del Centre d’Esports Altafulla- dins 
les instal·lacions amb major comoditat per als prac-
ticants. Primerament es contempla la substitució de 
l’enrajolat i la pintura de tots els paraments interiors; 
la instal·lació de calefacció, arranjament de fusteries i 
mesures per a un correcte aïllament i condicionament 
tèrmic, ja que actualment no hi ha cap instal·lació de 
calefacció.

D’altra banda, es proposen modificacions en la dis-
tribució interior dels vestidors, per emplaçar noves 
peces sanitàries, dutxes, lavabos i un wàter per a 
cada vestidor, ja que actualment no tots en dispo-
sen. Finalment es revisaran les instal·lacions de sub-
ministrament d’aigua, de sanejament i d’instal·laci-
ons elèctriques, substituint les antigues lluminàries 
per unes de noves que s’adaptin a les necessitats 
de cada espai. Aquests treballs també inclouen l’ar-
ranjament de la impermeabilització i millora de l’aïlla-
ment de coberta, la reparació de la fusteria interior, 
així com de les finestres exteriors malmeses i l’ade-
quació dels accessos principals a la instal·lació i des 
del camp de joc.•

Vestidors de l’estadi municipal Joan PijuanCarrer Martí d’Ardenya

L’Ajuntament d’Altafulla no 
entrarà en cap “guerra de 
banderes”
L’Ajuntament d’Altafulla complirà 
amb la Llei de Banderes i penjarà 
l’espanyola i la senyera catalana al 
balcó del consistori. Ho farà després 
que l’Ajuntament hagi rebut, en data 
23 d’abril Diada de Sant Jordi, un 
requeriment per part de la Delegació 
del Govern de l’Estat a Catalunya on 
se li demana que compleixi amb la 
Llei 39/1981, de 28 d’Octubre, de 
Banderes. La instància judicial arriba 
després que diferents particulars ha-
gin denunciat que al balcó del consis-
tori no onejava la bandera espanyola. 
L’Ajuntament d’Altafulla evitarà així 
rebre cap sanció econòmica, i a més, 
complirà amb l’acord amb què ha 
arribat amb l’Associació de Munici-
pis per la Independència (AMI), de la 
qual n’és membre de ple dret, que ha 
aconsellat als seus municipis adscrits 

que compleixin aquesta llei estatal 
amb l’objectiu d’estalviar rebre sanci-
ons econòmiques, i no entrar en cap 
“guerra de banderes”.  Concretament, 
l’incompliment pot venir acompanyat 
d’una condemna per via penal que 
seria la inhabilitació de l’alcalde, com 
a mínim, de sis mesos, i també, una 
sanció econòmica de 150 euros dia-
ris. L’Ajuntament d’Altafulla no entrarà 
en aquest joc ja que, segons l’alcalde 
Fèlix Alonso, “cal prioritzar, i no cal 
perdre energies en batalles que són 
més estètiques que de contingut”. 
Per Jordi Molinera, “s’enganyen a ells 
mateixos si creuen que amb aquesta 
imposició faran canviar el sentiment 
d’una majoria”. •

L’Ajuntament redueix a 
15 dies el pagament de 
mitjana a proveïdors
L’Ajuntament d’Altafulla ha reduït a 15 
dies el pagament de mitjana als seus 

proveïdors durant el primer trimestre 
d’aquest any. Torna a ser dels pocs 
consistoris d’arreu de l’Estat espanyol 
que ho fa en menys d’un mes. Són 
dades extretes d’Intervenció Municipal 
i que demostren la bona gestió que 
s’està fent, cosa que l’alcalde Fèlix 
Alonso, ha atribuït al personal admi-
nistratiu del consistori. Amb aquestes 
dades, l’Ajuntament compleix l’article 
13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, sobre el con-
trol del deute comercial en el sector 
públic. Cal destacar que el darrer tri-
mestre del 2013, l’Ajuntament d’Alta-
fulla ja va efectuar el pagament a pro-
veïdors amb una mitjana de 24 dies, 
fent complir també el que marca la llei. 
Amb tot, l’alcalde d’Altafulla ha reiterat 
que es mostra sorprès quan, des del 
govern espanyol, no es permet la con-
tractació de personal a l’Ajuntament 
d’Altafulla quan es tracta d’una admi-
nistració local sanejada. •

La 3a Jornada de 
Comunicació Local 2.0 se 
celebrarà el dissabte 18 
d’octubre
La tercera edició de la Jornada de 
Comunicació Local 2.0 ja té data. Se 
celebrarà el proper dissabte 18 d’oc-
tubre. Aquest serà un dels primers 
canvis en la #ComlocAltafulla, que 
passarà a fer-se el cap de setmana. 
La jornada es continuarà desenvo-
lupant a l’Hotel Gran Claustre. En 
aquesta nova edició s’abordaran les 
crisis a les xarxes socials. Una de les 
altres novetats serà que una de les 
taules rodones s’obre a la participa-
ció de ponents que facin arribar les 
seves comunicacions a l’organització 
a través del correu electrònic comloc.
altafulla@gmail.com. Hauran de tractar 
casos pràctics de comunicació de 
crisi en l’àmbit local i el temps d’expo-
sició serà deu minuts. •

  Breus



 Plaça del Pou / núm. 137 / maig 2014Comerç4

Altafulla disposarà de trenet turístic 
al llarg de tot l’estiu. Així ho ha con-

firmat el regidor de Comerç, Consum i 
Transport, Pere Gomés, qui ha recor-
dat que el consistori ja va col·laborar 
l’any passat en la recuperació del servei 

al municipi a través d’un conveni amb 
l’Associació Turística d’Empresaris i Co-
merciants d’Altafulla (ATECA). El servei 
s’ampliarà enguany a tres mesos, des de 
Sant Joan fins al setembre. Funcionarà, 
però, a través de contractes de conces-

sió amb empreses. Un funcionament 
que permetrà reduir l’aportació econò-
mica per part de l’Ajuntament i ATECA, 
i que passarà dels 7.000 euros de l’any 
passat, als 700 euros d’enguany. Una 
despesa, a més, que es veurà compen-

sada amb la publicitat que s’anunciarà al 
trenet. El trenet turístic enllaça el nucli urbà 
del Barri Marítim amb el de la Vila Closa. 
Per Gomés, aquest nou impuls afavorirà 
els comerciants ja que provocarà la mobi-
litat d’usuaris d’una banda a altra. •

Altafulla tindrà trenet turístic tot l’estiu

El Parc Voramar d’Altafulla va acollir el passat 8 de maig 
la presentació de les V Jornades Gastronòmiques d’Al-

tafulla que van començar el passat dia 9 i s’allargaran fins 
el 25 d’aquest mes. En aquesta ocasió hi prenen part 
un total d’onze restaurants del municipi que posen 
a l’abast del comensal menús d’alta cuina maridats 
amb vins de la zona. Aquest esdeveniment gastronòmic 
i promocional està organitzat per la regidoria de Comerç 
de l’Ajuntament d’Altafulla, que l’encapçala l’edil Pere Go-
més, amb la col·laboració de l’empresa Inside Consulto-
res. Segons ha destacat Gomés, la previsió és superar 
els 4.000 menús repartits en anteriors edicions amb 
el doble objectiu de seguir fomentant el producte local i de 
proximitat amb els millors vins de la zona, i promocionar al 
mateix temps els atractius turístics de la vila.

El cuiner “Estrella Michelin” Diego Campos va ser 
enguany el padrí de les jornades. Campos va destacar 
un cop més la riquesa de la cuina mediterrània que, basa-

da en productes frescos, locals i de qualitat, avala la Costa 
Daurada com un dels millors indrets del món per gaudir de 
la cuina i la gastronomia. Els onze restaurants participants 
són La Trattoria, Bruixes de Burriac, Costa Daurada, 
Faristol, La Torreta, Les Bruixes, Oreneta, Voramar, Cal 
Vitali, Tapacadabra, La Violeta i Ballesté. Cal destacar 
que aquests onze establiments es reparteixen entre el Barri 
Marítim, la Vila Closa i la Ronda d’Altafulla. 

Per cada menú gastronòmic, el comensal s’emporta una 
segona ampolla de vi que hagi escollit, com a regal, i partici-
pa en un sorteig de mobles de jardí, sopars i estances 
d’hotel a Altafulla. Per això, caldrà omplir la butlleta que 
trobareu als restaurants. La mostra gastronòmica compta 
amb la col·laboració de tres cellers dels vins de la Deno-
minació d’Origen (DO) Tarragona, Turisme d’Altafulla i l’em-
presa Bauhaus. L’acte de presentació va comptar també 
amb Fèlix Alonso, alcalde d’Altafulla, i Agustí Martí, repre-
sentant dels onze restaurants i tres cellers participants. •

Les V Jornades Gastronòmiques d’Altafulla 
s’allargaran fins el 25 de maig

Preinscripcions a 
l’Escola de Música, del 
19 al 23 de maig
L’Escola Municipal de Música 
obrirà el període de presentació 
de sol·licituds el 19 de maig i 
s’allargarà fins el 23. El barem es 
presentarà el 27 de maig, i les 
llistes provisionals segons aquest 
barem, el 29. Del 29 de maig al 
2 de juny tindrà lloc el període de 
reclamacions, el 4 de juny les re-
solucions, i el 5 de juny, el sorteig 
en cas d’empat. La publicació de 
les llistes d’admesos tindrà lloc 
el 6 de juny; i el període de ma-
triculació serà de l’1 al 3 de juliol. 
Enguany es posen a disposició de 
la ciutadania 8 places de Sensi-
bilització A (3 anys); 2 places de 
Sensibilització B (4 anys); 1 plaça 
de Sensibilització C (5 anys); 1 
plaça d’Iniciació I (6 anys); 1 plaça 
d’Iniciació II (7 anys); i 2 places 
a Primer, Segon, Tercer i Quart. 
Pel que fa a instruments s’oferei-
xen 2 places d’Arpa; 2 places de 
Clarinet; 1 plaça de Saxo; 1 plaça 
de Baix Elèctric, i 2 places de 
Gralla. •

  Breus

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

977 65 29 23
altafullaradio@altafullaradio.cat

www.altafullaradio.cat
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Els hotels i hostals d’Altafulla han penjat el cartell de com-
plet pel darrer cap de setmana 24 i 25 de maig on el mu-
nicipi acollirà, per segon any consecutiu, el Campionat 

d’Espanya de Triatló Sprint i Aquatló. Segons dades facilitades 
pels establiments hotelers a l’Oficina Municipal de Turisme, ja 
han cobert el 100% de les habitacions. Altafulla disposa de 
cinc hotels (Oreneta, San Martín, Yola, La Torreta i Gran Claus-
tre); l’Hostal Els Peixos i l’Alberg Casa Gran, a més a més, dels 
càmpings Don Quijote i Santa Eulàlia. Tot i que la procedèn-
cia de les reserves és diversa, una part important d’aquestes 
l’ha absorbit l’agència de viatges d’El Corte Inglés, que a finals 
d’any, ja havia reservat les places.

Segons les previsions que indica la Federació Espanyola 
de Triatló, l’impacte econòmic que suposarà per Altafulla i el 
conjunt del territori serà d’uns 600.000 euros, ja que la prova 
genera un moviment de visitants de 5.000 persones, amb una 
mitjana de despesa diària de 60 euros. El regidor de Turisme i 
Esport, Guillermo Alonso, ha destacat que “l’Ajuntament d’Al-
tafulla continua apostant per la promoció del turisme familiar, 
esportiu i cultural”, i ha insistit en què la voluntat és potenciar 
“una marca molt diferenciada i molt interessant per als visitants 
de Catalunya, l’Estat i l’estranger”. De fet, les darreres dades 
d’ocupació hotelera de Setmana Santa, amb una mitjana del 
85%, demostren que la feina que s’està fent sobre la promoció 
de la vila està recollint els seus fruits. •

L’impacte econòmic del triatló s’estima en 600.000 euros 
segons la federació

La Direcció General de Costes del Mi-
nisteri de Medi Ambient ha finalitzat 

els treballs de reposició de sorra a la 
platja d’Altafulla, que van començar el 
passat 28 d’abril. Aquests treballs han 
consistit principalment en traslladar sor-
ra de la Roca del Gaià cap a la platja 
d’Altafulla -que comprèn el tram que 
va des del Fortí fins al Club Marítim. Els 
temporals d’aquests darrers mesos han 
provocat que una part important de la 
platja hagi quedat malmesa per man-
ca d’arena. Les obres de reposició de 

la sorra es van allargar cinc dies, tot i 
que es van aturar pel Pont de Maig per-
què els visitants poguessin gaudir-la. El 
cost de les obres les ha assumit el mi-
nisteri. L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, 
s’ha mostrat molt satisfet per la reacció 
immediata de Costes i ha agraït el seu 
esforç per tal de condicionar la plat-
ja abans del juny. Alonso ha subratllat 
també que “quan dues administracions 
treballen juntes i van de la mà els resul-
tats acaben sent molt satisfactoris per 
ambdues parts”. •

La platja d’Altafulla 
ja es troba en condicions

L’Ajuntament revisarà el pla d’actuació de plagues
L’Ajuntament d’Altafulla revisarà el 
pla d’actuació sobre la reducció 
d’animals peridomèstics i el control 
de plagues d’insectes. Alguns veïns 
han alertat de l’arribada d’alguns 
exemplars de paneroles al Barri 
Marítim a causa del clima de bo-
nança de les darreres setmanes. 
Eva Martínez, regidora d’Acció 
Social i Ciutadania, ha explicat que 
les revisions es fan trimestralment, 
i ha apuntat que si és necessària 
una acció puntual, es durà a terme. 

D’altra banda, l’Ajuntament tam-
bé ha anunciat que la instal·lació 
del cartell que indica que Altafulla 
està agermanada amb el poble de 
Roviano es reubicarà a la rotonda 
del Puntet. Una indicació que fins 
ara estava ubicada a la baixada de 
Rigalt, però que obstaculitzava la 
visió del trànsit per als conductors. 
Amb les obres de la tercera fase 
de l’avinguda Marquès de Tamarit 
es va aprofitar per reubicar-lo i està 
previst que es faci en breu. •

Tàrraco Viva al Parc Voramar

Un any més, el festival Tàrraco Viva 
ha tornat a fer parada a Altafulla. 
Ho va fer el passat 10 de maig al 
Parc Voramar que va acollir la ja 
tradicional lluita de gladiadors, i la 
cerimònia del mar “Navigium Isidis” 
que, després de la bona acollida 

que va rebre en la passada edició, 
va tornar a repetir l’èxit enguany. 
El festival s’allargarà fins al 25 de 
maig, i en aquesta edició es com-
memoren els 2.000 anys de la mort 
de l’emperador August, amb més 
de 800 actes programats. •

  Titular (45)

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
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El Banc del Temps, les escoles i Altafulla Ràdio estrenen “L’ou o la gallina”

El Banc del Temps i els dos col·legis 
de La Portalada i El Roquissar d’Al-

tafulla, amb la col·laboració d’Altafulla 
Ràdio, van estrenar el passat 29 d’abril 
la nova secció “L’ou o la gallina” que 
s’emmarca dins el programa magazín 
del matí “L’Espai Obert”, que presen-
ta el periodista Eduard Virgili. Es tracta 
d’un espai radiofònic que es converteix 
en una trobada intergeneracional entre 
persones grans i nens i nenes amb l’ob-
jectiu de cercar l’intercanvi d’experièn-
cies per tal de potenciar valors com la 
convivència i el respecte. En el primer 
programa, on hi van participar alumnes 
dels dos centres, i els veïns Salvador 
Gatell i Anna Maria Ferré, es va posar 
damunt la taula els jocs tradicionals 
dels nostres avis i àvies, i l’espai de lleu-
re dels més joves d’ara on prioritza la 
pràctica esportiva i la tecnologia. També 
es va comprovar que abans, amb pocs 
recursos, l’enginy feia possible passar 
bones estones de lleure, per més tard, 
anar cap a casa o al camp a ajudar els 
pares; mentre que ara l’ocupació dels 
més petits passa per les activitats ex-
traescolars. La secció s’allargarà fins al 
mes de juny com a prova pilot i de ben 
segur que es reeditarà el proper mes de 
setembre. / Foto: A. J. •

La Comissió de Seguiment de la 
Jornada Contínua de l’AMPA La Por-
talada ha informat que el 68,17 % 
dels pares i mares dels alumnes del 
centre estan a favor de la jornada 
contínua. Aquest resultat es desprèn 
d’unes votacions mitjançant una 
consulta que es va dur a terme des 
del 2 d’abril i fins el dia 4 al centre, 
on les famílies van poder exercir el 
seu dret a votar i decidir si estaven 
a favor o en contra per demanar la 
jornada contínua. D’un cens total de 
575 pares i mares, hi van participar 
377 (65,56 %). El sí va obtenir un 
total de 257 vots (68,17 %); 111 
hi van votar en contra (29,44 %), 
mentre que els vots nul i en blanc 

van representar el 2,39 % (9 vots). El 
recompte de vots va comptar amb 
la presència del director de l’escola, 
Josep Lluís Pagès; Francis Martin, 
Olga Arnau, Maria Jesús García i 
Ana Alonso, com a representants 
del professorat; Jaidin Rosa i Sílvia 
Escrig, com a representants dels pa-
res i les mares, una representant de 
l’AMPA, i tres pares i mares. Des de 
la comissió, l’AMPA i la direcció del 
centre s’ha valorat molt positivament 
tant la participació com els resultats 
obtinguts, fet que permetrà tirar 
endavant el procés per demanar la 
Jornada Contínua. A partir d’ara, és 
la direcció del centre qui n’assumirà 
la gestió. •

L’Escola d’Adults d’Altafulla orga-
nitza el proper dijous 15 de maig 
una vetllada musical italiana. Des de 
l’àrea d’italià del centre es vol oferir 
aquesta activitat per introduir-vos en 
la cultura italiana a través d’una nit 

de música. L’acte començarà a les 
20h a la Pallissa de l’Era del Senyor, 
i hi participaran Samuele Arba, a la 
guitarra i veu; Denise Guerschanik, a 
la flauta travessera, i Xavier Martín, a 
l’acordió. L’Entrada és lliure. •

  La Portalada diu sí a la jornada contínua

  Vetllada musical italiana amb Samuele Arba

Els municipis de la Zona TRAC (Tor-
redembarra, Roda de Berà, Altafulla 

i Creixell) van presentar el passat 6 de 
maig al Consell Comarcal del Tarrago-
nès els actes de celebració del desè 
aniversari de treball conjunt en matè-
ria de joventut. Alcaldes i regidors dels 
quatre municipis van explicar els actes 
escollits que es duran a terme durant 
el segon semestre d’aquest any, entre 
els quals destaca la Festa Jove d’En-
titats a Altafulla, que se celebrarà 
el 21 de juny al camp de futbol. En 
totes aquestes activitats els joves s’hi 
veuen directament implicats, sigui com 
a organitzadors, col·laboradors o com 

a destinataris finals. Una de les grans 
novetats és la creació d’una aplicació 
als dispositius mòbils Android, amb 
el nom de “TRAC, Fem 10 Anys!”, 
des d’on es poden consultar els actes 
de l’agenda del desè aniversari, accedir 
a través de Youtube als vídeos realitzats 
pels PIJ de la zona TRAC, a les adreces 
i contactes dels centres, i fins i tot, veure 
la seva ubicació en un mapa, i links d’in-
terès i un codi QR per poder descarre-
gar-la fàcilment. El regidor de Joventut 
d’Altafulla, Jordi Molinera, va destacar 
la importància de la veu dels joves 
perquè s’impliquin a l’hora d’impul-
sar noves polítiques. •

La Festa Jove d’Entitats 
i una app dels PIJ centren el desè 

aniversari de la Zona TRAC
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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

Marquès de Tamarit 
s’omple per Sant Jordi

La recent renovada Avinguda Marquès de Tamarit es 
va tornar a omplir de gent el passat 23 d’abril en el 

marc de la Fira de Sant Jordi d’Altafulla. Ho va fer amb 
una vintena de parades de roses, llibres i d’artesania. 
Una de les novetats d’enguany va ser la parada d’un 
vidrier en què elaborava en poc temps roses de vidre. 
Un any més, Càritas i la Biblioteca Municipal d’Altafulla 
van organitzar la iniciativa Menjallibres, que consisteix 
en intercanviar llibres precisament per menjar i do-
nar-los a Càritas en benefici de les famílies més neces-
sitades. Va tenir una molt bona resposta per part del 
públic. D’altra banda, l’altafullenca Noemí López, va 
ser la guanyadora del II Certamen de Cartes d’Amor. 
La Pineda de la Piscina va tornar a ser l’escenari del 
lliurament de premis del concurs literari escolar, acom-
panyat d’un berenar organitzat per les Ampes de les 
escoles La Portalada i El Roquissar. / Foto: A.J. •

Electricidad - Fontanería
Calefacción- Climatización

AIRE ACONDICIONADO HAIER INVERTER con bomba de calor AS12

 -Tecnología inverter con potencia de 3010 frigorias.

PROMOCIÓN AIRE ACONDICIONADO

595€
 -Clasi�cación energétia A/A.

tapia@seit-instalaciones.com     www.seit-instalaciones.com
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em van deixar la finca. I aquí va ser quan 
vaig decidir relacionar aquesta activitat amb 
altres passions, com la de fer tasques de 
caire social, relacionar-me amb la gent i fer 
pedagogia.

Ha convertit les seves passions en la 
seva feina.
Considero l’Hort de la Sínia com un projec-
te de vida. És quelcom que em fa sentir re-
alitzat i que m’agrada. Com més coses sé 
de la naturalesa, més en vull descobrir. És 
un projecte de vida que enganxa.

Havia pensat mai que arribaria on és 
avui?
L’objectiu inicial era fer alguna cosa amb la 
qual em sentís a gust. No vaig arribar mai 
a posar-me una fita concreta. Jo volia fer 
alguna cosa que m’agradés i treballar pel 
meu compte. Fa vint anys no vaig pensar 
que faríem tot el que hem fet en aquest 
temps.

Què es allò que ha marcat aquests 20 
anys?
Un dels punts d’inflexió va ser la creació, 
l’any 1997, de l’Associació Mediambiental 
La Sínia, amb seu a l’Hort de La Sínia. Tam-
bé s’ha de destacar l’organització a Altafu-
lla, durant vuit anys, de la mostra “El món 
de la natura”. Vam ser la primera fira eco-
lògica i de medi ambient a les comarques 
de Tarragona. I si durant vint anys ens hem 
definit com un centre de natura, recentment 
hem posat en marxa un espai de benestar.

Es definiria com un emprenedor?
Com un pioner. Tant en aquest projecte 
com en els horts ecològics i escolars. Vam 
ser la primera finca del nostre territori on es 
van fer tallers d’educació ambiental.

Què és l’espai de benestar?
És el present i el futur de l’Hort de La Sínia. 
Tant la Núria, la meva dona, com jo hi hem 
dedicat molts esforços i il·lusió. Està enca-
rat a persones adultes i l’hem habilitat molt 
afectuosament per aquelles persones que 
pateixen alguna discapacitat. Creem cons-
ciència sobre hàbits saludables en l’alimen-
tació i el cos. Treballem tots els sentits per 
tal de tenir una relació més directa amb la 
naturalesa, ajudem a posar-se en contacte 
amb la terra, l’aigua, el silenci...

Tot això és compatible amb l’actual 
ritme de vida?
En la societat estressada en què vivim la 
desacceleració és necessària. I hem de co-
mençar per nosaltres mateixos.

En són conscients les persones?
La gent ha de saber que som allò que men-
gem. I menjar és nodrir-se. I els aliments 
han d’aportar salut. És per això que, a 
banda de la producció d’aliments ecològics 
en horta, ara potenciem molt els tallers de 
cuina de temporada, ensenyem com men-
jar de manera equilibrada i divulguem els 
coneixements que tenim sobre les plantes 
medicinals del nostre territori.

Què és allò que més l’alegra 
d’aquestes dues dècades?
El procés que ha viscut l’Hort de La Sínia. 
Amb el temps, més enllà de la producció, 
hem procurat que la gestió també sigui 
ecològica. Disposem d’uns lavabos amb 
una depuradora biològica, reutilitzem les 
aigües residuals depurades per regar, utilit-
zem panells solars, tenim la sínia que fun-
ciona amb un molí de vent, l’aigua calenta 
és el resultat d’un procés d’escalfament 
mitjançant plaques tèrmiques... Tot allò que 
creem té una utilitat en el funcionament dia-
ri de la finca i és un recurs educatiu.

Té una finca envejable...
He pogut desenvolupar-hi la meva creativi-
tat. Però si és envejable és pel vincle que hi 
ha amb el Gaià, la desembocadura i entorn 
del riu, Tamarit, els paisatges de la munta-
nya de Sant Antoni o les estampes d’Alta-
fulla que s’hi observen... Molta gent diu que 
l’Hort de la Sínia és un petit paradís.

Qui són els usuaris de l’Hort de la 
Sínia?
Principalment veïns i veïnes d’Altafulla, 
aquells que volen trobar-se i connectar amb 
la natura. Amb l’Ajuntament d’Altafulla, a 
més, sempre hem tingut una molt bona 
relació, independentment del color polític 
que governi. Això ens ha permès sortir del 
recinte per tirar endavant, per exemple, 
horts escolars als col·legis de la vila. Amb 
Altafulla sempre hi ha hagut una molt bona 
connexió; ens sentim molt recolzats i pro-
pers a la vila.

Joan Vives, altafullenc, de cal 
Quiquet. Els seus avantpassats eren 
pagesos i pastors; aquest 2014 fa 
vint anys que va sembrar la llavor 
de l’Hort de la Sínia. Aparentment 
tranquil, però inquiet quan el 
coneixes, desitja gaudir amb tots 
els sentits cada instant de vida. El 
seu lema és: viure intensament però 
relaxadament..
Què el va impulsar a tirar endavant 
l’Hort de la Sínia?
Treballava d’instal·lador a la Riera de Gaià i 
considerava que feia una feina monòtona. 
Com que sempre he tingut un vincle molt 
fort amb la terra i els meus pares havien 
regentat una botiga de fruites i verdures a 
Altafulla, vaig decidir fer un gir professional. 
Cal sumar-hi que ja estava vinculat al Grup 
d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Cata-
lans (GEPEC), havia sentit a parlar de l’agri-
cultura ecològica i em formava a l’Escola 
Agrària de Manresa.

Quina sort poder experimentar al 
mateix temps que aprenia!
Sí, vaig poder posar a la pràctica els co-
neixements que adquiria. Els meus pares 

“Considero l’Hort de la Sínia 
com un projecte de vida”

“En la societat estressada en 
què vivim la desacceleració 

és necessària”

Eduard Virgili

“Molta gent diu 
que l’Hort de la 
Sínia és un petit 

paradís”

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 proper 1 de juny, la Penya Ciclista, organitza una excursió 
que aquest any visitarà Cervera. Una ciutat coneguda per di-
versos esdeveniments i que, últimament, ha posat de moda 

el campió de motociclisme Marc Márquez. Els grups de car-
retera i BTT faran una sortida conjunta amb la Penya Ciclista 
de Cervera, mentre que el grup de senderisme ha escollit 
una ruta pels voltants de la ciutat i els acompanyants gaudi-
ran d’una visita guiada per diversos monuments com són la 
Universitat i l’Església de Santa Maria. En acabar, farem un 
dinar de germanor en un restaurant, al final del qual torna-
rem a la nostra vila. Us convidem a tots a participar-hi. De 
ben segur que aquest i altres actes que puguem fer aquest 
any hi serà present el record de la nostra companya Judit 
que ens va deixar tan aviat i de manera tan sobtada. Com 
deia un vers de Martí Pol que es va llegir al seu comiat “...
costa imaginar-te absent per sempre”. •

JuanJo Sirvent

Penya Ciclista Altafulla

  L’1 de juny, excursió social de la Penya Ciclista a Cervera

Un miler d’atletes participen en una vibrant Cursa 1r de Maig

El dia 1 de maig es va celebrar la setena edició de la 
Cursa 1r de Maig d’Altafulla, que organitza Atletes 

d’Altafulla amb la col·laboració de l’Ajuntament. Es va 
celebrar amb una molt nombrosa participació de corre-
dores i corredors, i amb un gran èxit de públic. Hi varen 
participar 620 infants i 350 adults. La nostra cursa es va 
consolidant com una de les de més tradició i interès de 
Catalunya, atraient atletes d’arreu del país. En categoria 
femenina va guanyar Núria Ribalta; i en masculina, Sou-
fiane Khadraoui.  Pel que fa a les curses infantils, Jordi 
Recasens també va destacar l’alta participació femeni-
na; una de les fites que es van marcar des de la primera 
edició del certamen. Fins i tot, es van haver de desdoblar 
per sexes algunes categories. Es calcula que al voltant 
d’un 50% de la participació va ser femenina. En el capí-
tol d’èxits, cal dir que Miquel Sánchez va aconseguir 
un nou podi (un més a afegir a una llista força llarga), 
va ser el tercer en Veterans en el Trail Costa Daurada. 
Aprofito també per a recordar-vos que traslladem els 
entrenaments dels dimarts, de la pista de Torredem-
barra, al bosc. El punt de trobada és l’aparcament de 
la platja de la Móra, a les 19h. Us hi esperem! / Foto: 
Jean Segovia. •

DaviD velaSco

www.atletesaltafulla.com

Les jugadores de l’equip Femení B 
del CE Altafulla, Eva Molina i Paula 
Ferré, han estat convocades amb 
la Selecció Territorial del Tarragonès 
Sub14. La Federació Catalana ha 
tornat a impulsar la II Jornada de 
Futbol Femení, iniciativa que se ce-
lebra de forma simultània a catorze 
municipis de Catalunya. La voluntat 
és promocionar el futbol femení, i 
convertir-se en un punt de trobada 
per a aquelles jugadores que volen 
perfeccionar el seu nivell. •

  Eva Molina i Paula 
Ferré, del CE Altafulla, 
convocades amb la 
selecció comarcal



 Plaça del Pou / núm. 137 / maig 2014Entitats10

Castellers d’Altafulla: 
“Encarem el maig amb ganes de més!”

Els Castellers d’Altafulla deixem enrere un mes 
d’abril amb bones sensacions. En la Diada d’Inici 

de Temporada, acompanyats dels Xicots de Vilafran-
ca i dels Nois de la Torre, descarregàvem el 4de6a, el 
2de6, el 5de6 i el p5. Una primera actuació que ens 
va deixar molt bones sensacions, on vam estrenar 
castellers i canalla, realitzant unes construccions amb 
molta solvència i demostrant així el bon treball que 
s’està realitzant. En la Diada de Sant Jordi, acompa-
nyats pels Xiquets de Reus i pels Xiquets d’Alcover, 
descarregàvem el 4d6a, el 5d6, el 3d6 i el p5 que 
va quedar en carregat. I a Salomó, on hi actuàvem 
en solitari, vam descarregar el pd4, el 3d6, el 4d6, 
el 3d6a, i 2pd4. La següent diada serà diumenge 18 
a la Plaça del Pou, on actuarem juntament amb els 
Nens del Vendrell i els Castellers de Sant Pere i Sant 
Pau. La tècnica valorarà, segons l’afluència de gent 
als assajos, si aquest serà el moment adient per por-
tar a plaça reptes superiors o continuem consolidant 
la gamma alta de sis. Volem aprofitar per fer una crida 
a la gent perquè pugi als assajos; necessitem l’ajuda 
de tothom per poder començar a atacar els castells 
de set. Però no podem fer-ho sols. Sense vosaltres 
es fa impossible aconseguir-ho. Tothom a l’assaig, 
fem-ho tots, fem-ho junts. •

caStellerS D’altafulla.

“En la casa”, dijous 22 de maig a La Violeta. 
Adaptació lliure de la peça “El chico de la última 
fila”, del dramaturg Juan Mayorga. En una classe 
de llengua coincideixen un mestre i un deixeble 
que aspiren a trobar a la ficció allò que la vida no 
els ha donat. El professor viu amargat des que 
va assaborir el fracàs com a escriptor, per acabar 
tancant-se en una aula amb alumnes desmoti-
vats. L’alumne és un adolescent privat de l’afecte 
d’una mare que el va abandonar i que enyora la 
llar dels “nois normals”. És fascinant com els dos 
es manipulen recíprocament, com les seves pa-
raules innocents transformen els ambients i totes 
les altres persones. El director evita aprofundir 
en el sistema educatiu, en la banalitat de l’art 
contemporani o en la problemàtica social de 
la classe mitjana, però sí que deixa apunts 
crítics i punyents sobre cada un d’ells, sen-
se caure en l’excés ni en allò pretensiós. La 
posada en escena juga amb els primers apro-
paments entre professor-alumne i alumne-mare, 
creant un suspens i una subtil sospita de les in-
tencions de cadascú. Una obra mestra, un joc de 
miralls en què la realitat i la ficció es creuen amb 
mestria i elegància. Una pel·lícula misteriosa, ex-
cel·lent i inquietant fins acabar amb un final en es-
tat de gràcia. Tot resulta hipnòtic i pertorbador. •

araceli rilova - Cineclub Altafulla Link 

Aquest mes de maig es presenta al Club Marítim Altafulla carregat d’acti-
vitats. Els nostres regatistes (optimist i làser) van participar a la Setmana 
Catalana de la Vela, que enguany es va celebrar de l’1 al 4 de maig, a les 
instal·lacions del Club Nàutic Cambrils. És un esdeveniment espectacular 
per als amants del mar i la vela. La resta de caps de setmana del mes, 
els regatistes seguiran els seus entrenaments per afrontar la part final de 
la temporada, que ja està a punt d’acabar. Pel que fa a la secció de pa-
tins júniors del Club, segueix amb l’evolució de la lligueta que organitza 
la Federació Catalana de Vela amb diferents clubs del litoral català. La 
federació està apostant per aquesta modalitat de vela, i animem a tots els 
altafullencs, (els joves altafullencs!) a provar-la amb els vaixells d’escola 
amb què disposem. L’equip de patí català culminarà la temporada 
amb el Campionat de Catalunya de patí júnior, que es disputarà 
en aigües d’Altafulla i organitzarà el club. A més, comença la vela 
escolar, com cada any. Aquest mes rebrem la visita dels alumnes de 
l’escola El Roquissar, mentre que al juny serà el torn de l’escola La 
Portalada. •

arnau ràfecaS

Coordinador esportiu del CM Altafulla

  El noi de la darrera fila, el 22 
de maig

  Comença la vela escolar al Club Marítim Altafulla
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Altafulla decideix: El projecte verd o el lila
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa

Menys paraules i més fets
Alejandro Francino Marcos # Ideal - Independents d’Altafulla

Replantejaments polítics
Jordi Molinera Poblet # SI – Solidaritat Catalana per la Independència

 El proper dia 25, a més d’escollir 
l’opció política per defensar els nos-
tres drets i la nostra dignitat a Euro-
pa, a prop de l’entrada dels col·legis 
electorals, les persones censades a 

Altafulla podran fer una altra elecció; entre la semi illa 
de vianants del carrer Martí d’Ardenya o la remodelació 
total dels vestidors del camp de futbol municipal d’Al-
tafulla. Recordem que aquest és un compromís que 
l’equip de govern municipal va prendre davant el sobtat 
increment decidit pel govern del PP de l’IBI de locals, 
magatzems, segones residències i els habitatges amb 

un valor cadastral superior a 170.000 euros. La voluntat 
de l’equip de govern municipal era continuar baixant 
moderadament aquest impost, que encara que no ens 
agradi, representa la principal font d’ingressos a Alta-
fulla (52%) molt per davant d’altres ingressos derivats 
de les aportacions de l’Estat (11%), de la Generalitat i 
altres organismes  (12%) o dels ingressos aportats per 
l’activitat econòmica privada (2%). Per això, vam decidir 
que la millor forma de compensar uns ingressos extres 
de 100.000 euros de l’IBI afegit pel PP, que no teníem 
previstos, ni pressupostats, era que la mateixa ciuta-
dania decidís a què destinar-los, sempre que fos una 

inversió perdurable en el temps. Vam proposar al Con-
sell de Participació Ciutadana que fessin una proposta i 
que el govern municipal, a més dels suggeriments pre-
sentats per l’oposició, decidís una altra proposta que 
enteníem podia ser a l’entorn de la petició de gespa 
artificial però que superava amb un cost de 320.000 
euros la quantitat que tenim previst recaptar. Finalment, 
el govern hem decidit presentar dues propostes que, 
per no marcar diferències, hem anomenat la “lila” ( semi 
illa de vianants del carrer Martí d’Ardenya) i la “verda” 
(remodelació total dels vestidors del camp de futbol). 
Altafulla sí podrà exercir el seu dret a decidir. •

 Felicitem a l’alcalde per l’arxiu de 
la seva imputació, però lamentem 
que en el seu article vulgui donar 
lliçons d’ètica política veient com 
ha actuat fins ara: Una persona 

que en arribar a l’alcaldia promet que farà del Ple un 
lloc de transparència, trobada i consens, i no respon 
a la majoria d’instàncies que li envien, diu a la cara 
d’un altre regidor al Ple: “Que li miri no vol dir que li 
faci cas”. Permet que s’insulti als plens a regidors 
de l’oposició i als vilatans a través d’articles. Que el 
primer que fa a l’alcaldia és passar els plens d’un cop 
al mes, a un cada dos mesos per no treballar tant. 

Que se li atribueix la famosa frase de: “En política 
no tinc amics”. Que malgrat una sentència digués el 
contrari, va seguir embrutant el cognom d’un regidor 
amb mentides. Que quan va ser a l’oposició va cri-
ticar a un alcalde per comprar-se un cotxe amb els 
diners propis, i ara, adquireix el mateix cotxe amb els 
diners de tots, i ho fa servir com a cotxe oficial. Que 
també a l’oposició va criticar a una regidora per no 
haver fet promoció a FITUR, i ara que ell té l’ocasió, 
no hi va ni un sol any. Algú així no està capacitat, ni 
pot donar lliçons d’ètica política. Ens puja tots els 
impostos possibles durant aquests tres anys, i va dir 
que no ho faria. Finalitza amb 17 anys d’història d’un 

bar a la piscina, elimina un festival solidari per una 
guerra personal seva. Per actitud, tanca uns cines 
i en el seu lloc ens col·loca una gran superfície que 
perjudicarà el comerç del poble, i ara es carrega una 
tradició de 30 anys com la Festa de l’Olla. Tot sense 
cap consens i com si Altafulla fos el seu “cortijo”, i ni 
tan sols viu al poble, sinó que ho fa a la Móra Tamarit, 
i paga els seus impostos a Tarragona, una altra cosa 
que encara que sigui legal, no és ètica. En fi, si creia 
que davant aquests abusos ens quedaríem sense dir 
res, és que encara no ha entès que aquí nosaltres no 
som importants, sinó que ho és el benestar de la gent 
d’Altafulla. •

 A les eleccions al Parlament de 
Catalunya del novembre del 2012 
el nostre partit, Solidaritat, va tenir 
un resultat que ens va fer perdre 
la representació al Parlament en 

obtenir 40.000 vots. És evident que el programa amb 
el qual ens presentàvem, assolir la independència de 
Catalunya, ha estat incorporat als programes d’altres 
partits, i que els electors van preferir aquestes altres 
opcions. Creiem que aquesta ha estat la gran victòria 
política de SI: posar el nostre granet de sorra perquè 
la independència estigui al bell mig del debat polític 
català, cosa que no passava abans del sorgiment de 

SI al 2010. Des de SI d’Altafulla creiem que després 
d’aquests resultats no té sentit mantenir viu un partit 
que no té el suport dels electors i que suposa una divi-
sió més en el mapa polític català que únicament bene-
ficia als partits unionistes. Davant d’això, hem decidit 
donar-nos de baixa com a militants de SI i continuar 
treballant per Altafulla i la independència del nostre 
país des d’una opció altafullenca, d’esquerres i inde-
pendentista. A l’Ajuntament continuarem desenvolu-
pant el projecte que vam començar el 2011 per assolir 
un grau de compliment del nostre programa electoral 
tan alt com sigui possible. Treballarem per donar con-
tinuïtat al nostre projecte més enllà d’aquest mandat, 

perquè la ciutadania pugui valorar a les urnes la tasca 
al Govern del nostre grup. I ho farem amb la voluntat 
de sumar totes les sensibilitats independentistes del 
poble. El 2014 és un any clau per la història del país. 
És per això que crec que Altafulla ha d’estar present 
al procés sobiranista que vivim. Una manera d’estar 
presents és implicant-nos fent el pas a militar política-
ment: jo i uns quants amics i amigues del viatge que 
vam començar el 2010 ho farem a ERC. Ara és quan 
cal fer el pas endavant per tenir un 2014 amb victòria. 
Recordant Miquel Martí i Pol, ”plors i laments de què 
serveixen? Gent que lluiti és el que cal!”. •

L’Associació de Veïns vol aclarir que...

Mai ha estat la intenció d’aquesta associació rebre 
una compensació econòmica, ans el contrari, totes 
les accions legals que nosaltres vàrem emprendre 
anaven destinades a demostrar als Srs. que ara 
governen Altafulla, que no era legal el que esta-
ven fent, que hi havien altres formes, sense haver 
d’arribar a la usurpació d’un local que ens havia 
estat legalment cedit per un període de cinc anys. 
Estem totalment d’acord en què aquests diners no 
els ha de pagar el poble d’Altafulla, i farem tot allò 
que sigui possible perquè així sigui, encara que, val 
a dir, que la major part d’aquests diners ja s’han 
gastat amb procuradors i advocats. Ja sabeu que 
la justícia a Espanya no és gratis, i que l’ajuntament 

només ha estat condemnat a pagar unes costes de 
150 € corresponents a una de les peces del Judici. 
Només un aclariment més. És prova fefaent la poca 
voluntat del Govern municipal en arribar a un acord 
amb l’Associació, fins i tot va voler justificar davant 
del jutge que aquest local era l’únic disponible a 
la població, per acollir aquesta escola d’adults. 
Doncs una altra mentida. L’ajuntament disposava 
per aquelles dates del  local de propietat municipal 
que està situat al carrer Vinyet, i diem propietat, 
perquè aquest sí que és propietat, i ara s’ha llogat a 
la companyia d’aigües per 300 € al mes, i contracte 
de 50 anys. Cal dir que aquest local, per les dimen-
sions que té, podria haver acollit les dues coses. 

Però no, por ordeno i mando, s’ha fet un equipa-
ment municipal dintre d’un local cedit per INCASOL 
(carrer Boga), i cedit només per 25 anys; i per altra 
banda, lloga quasi regalat un local de propietat 
municipal a la il·lustríssima empresa d’aigües que ja 
ens fot prou els calers. •

leo Moreno

President de l’AVV Barri Marítim i els Munts

  FÒRUM 
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El XIV Camí de la Creu centra els actes de Setmana Santa. La plaça del Pou es va quedar petita un any més en la catorzena edició del Camí de la Creu, un dels actes 
més destacats de la Setmana Santa a Altafulla. La representació va comptar enguany amb els cinc primers quadres, des del Sant Sopar fins a l’Hort de Getsemaní. La 
processó del Sant Enterrament va prendre Divendres Sant el protagonisme als carrers d’Altafulla. / Fotos: Carla Gómez / Josep Maria Vidal

Bon paper de l’altafullenca 
Anna Ortiz al circuït naci-
onal de pàdel. Les instal·la-
cions del club Tarragona Pà-
del Indoor van ser l’escenari 
d’una prova que puntuava 
pel Circuit Nacional de Me-
nors de Pàdel, al qual parti-
cipen els millors jugadors i 
jugadores de tot l’Estat. A la 
categoria benjamí femenina 
hi va tenir una actuació des-
tacada l’altafullenca Anna Or-
tiz, que acompanyada de la 
barcelonina Lucía Rosa, van 
superar les diferents elimina-
tòries prèvies fins arribar a la 
gran final, on van ser derrota-
des in extremis al tie break de 
desempat, per la parella, de 
Saragossa, Fassio Goyenec-
he y Araus López. / Ramon 
Ortiz

L’Ateneu estrena l’obra de teatre “Benvingut Mr. Adelson”. Una seixantena de 
persones van aplegar-se al casal teatre la Violeta el passat 26 d’abril per gaudir de 
l’obra de teatre “Benvingut Mr. Adelson”, a càrrec del Col·lectiu de Teatre de Mentida 
de l’Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla. L’altafullenc Jordi Ribé va ser l’encarregat 
del guió i la direcció de l’obra que va ser molt ben rebuda per part del públic local i 
comarcal. / Foto: Jean Segovia

El Col·lectiu d’Artesans organitza tallers i participa a la fira. El Col·lectiu d’Artesans d’Altafulla va realitzar el passat 17 d’abril un taller a l’Ermita de Sant Antoni en el 
marc del tricentenari de la seva construcció. Una vegada més, el col·lectiu va apostar pel públic infantil i el taller va consistir en la decoració d’ous de pasqua, on hi va par-
ticipar un gran nombre de nens i nenes guiats per les col·laboradores Mamen i Daniela. El col·lectiu també dóna les gràcies a l’Ajuntament que, amb la creació de l’agenda 
mensual, aposta per la diversitat d’activitats i fa que aquestes puguin arribar a tothom, fent així que el poble d’Altafulla sigui més dinàmic. Els artesans també van participar 
a la Fira de Sant Jordi amb parades com la del vidrier Joan Gómez i els artesans Montse i Jordi Blanch. / Montse Blanch
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L’Escola de Música celebra el cicle de concerts al pati. L’Escola Municipal de 
Música ha celebrat la darrera setmana d’abril el cicle de concerts al pati de l’escola, 
que ha aglutinat centenars de persones que han pogut gaudir de l’excel·lència mu-
sical dels alumnes del centre altafullenc. / Foto: Jean Segovia

Els Diables Petits encarem la temporada de correfocs. Els Diables d’Altafulla 
Petits vam passar el cap de setmana del 12 i 13 d’abril a Montserrat. Diverses famí-
lies vam gaudir d’un cap de setmana de convivència a la residència Abat Garriga, a 
la mateixa plaça del monestir. Durant aquest dies els diables vam fer excursions, la 
més destacada, al cim de Sant Jeroni, el pic més alt de Montserrat. Els diables vam 
lluir el nom d’Altafulla amb les samarretes del grup. Coincidint amb la festivitat del 
diumenge de Rams, vam ser espectadors i participants privilegiats de la benedic-
ció del llorer, olivera, o palma, així com el cant del Virolai a càrrec de l’Escolania de 
Montserrat. Un sensacional cap de setmana per tal de fomentar l’esperit de grup, 
i a punt per encarar la temporada de correfocs d’aquest 2014. Salut i foc!. / GDA 
Petits

La coral Nous Rebrots segueix amb el 50è aniversari. La coral Nous Rebrots 
d’Altafulla segueix celebrant els 50 anys de l’entitat. El primer cap de setmana de 
maig van organitzar una trobada de corals amb la participació de les corals L’Àncora 
i El Serrallo, de Tarragona; el Cor Sant Josep, de Torreforta, i La Veu de la Terra, de 
Vimbodí. Van recórrer el carrer de Sant Antoni Abat, la Placeta, el carrer Nou, el car-
rer Major, i la plaça del Pou, per acabar a la plaça de l’Església, on va tenir lloc una 
cantada popular. Més de 150 persones van omplir el Club Marítim d’Altafulla en un 
dinar de germanor amb tots els cantaires d’aquests 50 anys. / Foto: Jean Segovia
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14 Serveis

RENFE
Altf/Tgn Tgn/Altf

/Bcn
6:58 6:01
7:30 7:07
8:29 7:29
8:59 7:56
10:00 8:08
10:30 9:04
10:58 9:42
11:58 10:35
12:58 11:33
13:56 12:02
14:27 12:33
14:59 13:32
15:31 14:35
15:58 15:03
16:27 15:55
17:00 16:36
18:00 17:06
18:30 17:36
19:00 18:39
19:29 19:11
20:26 20:05
20:29 20:36
20:59 21:08
21:29 21:49
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

AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners

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

Dissabtes feiners
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

Diumenges i festius
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

v Transports
AuToBusos
 NocTurNs

Altafulla 
/ Tarragona

Divendres, dissabtes 
i vigílies de festius

Al
ta

fu
lla

 -
 T

ar
ra

go
na

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

ag
on

a 
- 

Al
ta

fu
lla

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, 

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

Pere 
Martell

Aiguamolls 
del Gaià

Aiguamolls 
del Gaià

Pere 
Martell

fe
in

er
s

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
bt

es

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
en

ge
s 

i f
es

tiu
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

TElÈfOnS I ADREÇES           (
AjuNTAMENT (Plaça del Pou, 1) 977 65 00 08

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 04 97

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

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

ALBErG juVENIL ‘cAsA GrAN’
Placeta, 12

977 65 07 79
 

PIscINA MuNIcIPAL 
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

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

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al 
TeL. 977 65 00 08 (RegidoRia d’acció Social i ciutadania)

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 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

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 
   DM, Dx, Dj i DV (matins)
urGèNcIEs: cAP DE TorrEDEMBArrA 977 64 38 01

    FARMÀCIES DE GUÀRDIA

MAIG
28/04: s. DoMINGo
05/11: MIrAr FINEsTrETA
12/18: s. DoMINGo
19/25: MIrAr FINEsTrETA

JUnY
26/01: s. DoMINGo
02/08: MIrAr FINEsTrETA
09/15: s. DoMINGo
16/22: MIrAr FINEsTrETA
23/29: s. DoMINGo

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

Església de Sant Martí
Dissabtes: 19.30 h
Diumenge: 11.45 h

Església de Sta. Maria
resta tancada fins al maig

xarxa d’observadors Meteorològics (xoM)
EsTAcIó D’ALTAFuLLA / 

sErVEI METErEoLòGIc DE cATALuNYA /
horT DE LA síNIA (Tamarit)

Dades del mes d’aBril

Temperatura màxima 25,2 °c dia 28

Temperatura mínima 6,6 °c dia 26

Pluja màxima 24 litres/m2 dia 21

Mitjana mensual temp. màx. 20,1 °c

Mitjana mensual temp. mín. 9,9 °c

Total pluja recollida 57 litres/m2

oBsErVADors: Joan ViVeS, lluíS BRullaS, JoRdi cuScó i JoSep 
MaRia auleS

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

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

Servei de transport per a la gent gran

 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

Deixalleria de Torredembarra

HORARI DE MISSES
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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 
 




