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Editorial 

Els èxits no embafen!

Aquest maig que acabem de passar ha significat per molts 
altafullencs i altafullenques un mes ple d’emocions, i per 

al municipi en conjunt, d’èxits. Altafulla ha tornat a acollir el 
Campionat d’Espanya de Triatló i Aquatló per segona edició 
consecutiva, fet que ha portat a la vila uns 1.800 atletes d’alt 
nivell, molts dels quals competeixen en proves internacionals 
d’aquest esport. Una prova capaç de mobilitzar uns 300 vo-
luntaris que, de manera desinteressada, han treballat dur tot 
un cap de setmana perquè la imatge d’Altafulla a l’exterior 
sigui la més bona i positiva possible. Persones que els uneix 
un denominador comú: Treballar pel poble que estimen. I 
tant ha estat la bona resposta del voluntariat que la seva tas-
ca ha estat elogiada per la Federació Espanyola de Triatló, 
acostumats a organitzar aquest tipus de proves en ciutats 
que, de lluny, multipliquen exponencialment la població del 
nostre poble. És per treure’s el barret! De fet, la federació ja 

ha demanat a l’Ajuntament d’Altafulla l’organització del cam-
pionat del 2015. Però aquest no ha estat l’únic èxit de parti-
cipació. També ho ha estat la consulta popular on es decidia 
invertir els més de 100.000 euros d’IBI decretat pel govern 
espanyol. Més enllà de l’opció que ha guanyat, l’èxit rau en la 
participació dels votants. Un total de 1.116 veïns i veïnes hi 
van participar, cosa que representa el 31% del cens total. Si 
tenim en compte la participació d’alguns comicis electorals, 
la dada és per felicitar-nos tots i totes. I la cirereta del pastís. 
Amb un resultat impactant de 0 a 3 al camp del llavors líder, 
el Bellvei Atlètic, el Centre d’Esports Altafulla s’ha proclamat 
campió de lliga, i de retruc, ha retornat a la Tercera Catalana. 
Uns 200 aficionats van donar suport a l’equip al camp pene-
desenc. El títol li ha permès disputar la Copa Catalunya per 
primera vegada en la història de l’entitat. I tot això en una 
setmana. Ja diuen que els èxits no embafen!  •

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  

Àrea de Mitjans de Comunicació

ON POTS TROBAR LA “PLAÇA DEL POU”?

JA US PODEU ANUNCIAR A:
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Envieu els vostres articles a altafullaradio@altafullaradio.cat. 
La “Plaça del Pou” tria per publicar aquells textos que no superin 
els 2.000 caràcters amb espai inclòs. Els articles han d’anar 
signats amb nom i cognoms i hi ha de constar el DNI o el pass-
aport, l’adreça i el telèfon. La “Plaça del Pou” es reserva el dret 
de resumir-ne o extractar-ne el contingut i de publicar els que 
consideri oportuns.
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Altafulla, capital del triatló i l’aquatló

Altafulla s’ha tornat a reafirmar en el seu paper 
protagonista en l’esport del triatló i l’aquatló. 
Com a seu dels Jocs del Mediterrani 2017, el 

Campionat d’Espanya de Triatló Sprint (750 metres 
nedant, 20 km en bicicleta i 5 km corrent) i el d’Aquat-
ló (2,5 km corrent, 1 km nedant i 2,5 km corrent) han 
significat una nova oportunitat per demostrar que el 
municipi “és un poble obert i dinàmic, capaç de 
treballar per un objectiu comú”, com ha remarcat 
el regidor d’Esport i Activitat Física, Guillermo Alonso. 
Tan és així que la Federació Espanyola de Triatló 
ja ha demanat a l’Ajuntament d’Altafulla que el 
municipi albergui el campionat estatal el 2015, 
cosa que significaria que ho fes per tercera vegada 
consecutiva. De fet, el mateix director de competici-
ons, Jorge García, de la mà del regidor d’Esport, ha 
confirmat que hi ha un pla de competicions d’aquí al 
2017 per preparar amb condicions els Jocs del Medi-
terrani. Dintre d’aquest pla es contempla l’organitza-
ció d’aquest tipus de prova en l’àmbit internacional.

En la vessant esportiva, el campionat espanyol, ce-
lebrat els passats dies 24 i 25 de maig a Altafulla, va 
reunir 1.800 atletes d’arreu de l’Estat, i uns 4.000 visi-
tants. Paula García Godín i Nan Oliveras es van procla-
mar campions d’Espanya de Triatló Sprint en categoria 
elit. El cel ennuvolat i el vent de dissabte no va impedir 

als triatletes encaminar-se cap a la glòria en una de les 
competicions més trepidants del calendari. Pel que fa 
a l’aquatló de diumenge, Anna Godoy i David Castro 
van pujar al podi coronant-se també com a campions, 
després de realitzar dues esplèndides actuacions. 
Un exemple de l’alt nivell esportiu és el currículum de 
l’olotí Nan Oliveras. Se situa en els tres primers llocs 
del rànquing mundial, ha competit en països com Xile i 
Argentina, i entrena sota les ordres d’Omar González, 
el tècnic que va portar Javi Gómez Noya a guanyar la 
plata als Jocs Olímpics de Londres. Totes les imatges 
a Altafulla Bloc (Facebook), i a Teledeporte: www.rtve.
es/v/2588838.

La força del voluntariat

El Campionat d’Espanya de Triatló i Aquatló ha 
aconseguit mobilitzar més de 300 voluntaris i vo-
luntàries que desinteressadament han fet possi-
ble que les proves s’hagin pogut desenvolupar 
amb un gran èxit d’organització. La mateixa Fede-
ració Espanyol de Triatló ha elogiat la capacitat huma-
na de la vila a l’hora d’organitzar grans esdeveniments 
esportius com aquests. Altafulla té la mirada posada 
en la prova de triatló dels propers Jocs del Mediterrani 
Tarragona 2017, i aquesta sensació es va poder sentir 

en l’ambient que vivien els més de tres centenars de 
voluntaris que, de manera altruista, van aguantar més 
de deu hores de jornada dempeus per la seguretat del 
públic i dels mateixos esportistes. Sens dubte, aques-
ta prova olímpica és gràcies a tot aquest voluntariat.

Més de 252.000 euros per a la millora 
de carrers al Barri Marítim

L’Ajuntament d’Altafulla rebrà un total de 
252.565,72 euros per a la millora i renovació de 
la via pública com a seu organitzadora dels Jocs 
del Mediterrani Tarragona 2017. Aquests diners 
s’emmarquen dins el pressupost de 8.695.564,05 eu-
ros amb què disposen els JJMM per a la reforma de 
les seus de la competició. S’invertiran especialment als 
carrers del Barri Marítim, ja que és la zona principal 
per on discorre la prova del triatló, i és la condició sine 
qua non que ha posat el Comitè Organitzador perquè 
el municipi seu rebi aquesta ajuda econòmica. Els tre-
balls s’iniciaran a partir del 2015, tal i com ha informat 
Guillermo Alonso, que ha afegit: “Gràcies a l’esport, 
l’Altafulla que construïm és un poble més viu, més 
ric, més saludable i més solidari, que busca deses-
tacionalitzar la temporada turística millorant la nostra 
platja i l’aspecte dels nostres carrers”. / Fotos: A.J.•

Aquests són els guanyadors de la clas-
sificació per punts de 2013, atorgada 
als companys que més han competit 
i han obtingut bons resultats. En cate-
goria masculina i en primer lloc, Albert 
Cañas González; segon, Miquel Sánc-
hez González, i tercer, Pedro Hidalgo 
Antón. En categoria femenina i en pri-
mer lloc, Ana Pérez Romero; en segon 
lloc, Antònia Escolà Canales, i tercera, 

Ana Ribera Barea. Moltes felicitats a 
totes i a tots pel gran paper que và-
reu fer la temporada passada! I també 
hem de felicitar al gran decatleta Tito 
Griñant, que ha aconseguit novament 
el títol de campió de Catalunya veterà.

DaviD velasco

www.atletesaltafulla.com

  Premis de la Lliga dels Atletes

977 65 29 23
altafullaradio@altafullaradio.cat

www.altafullaradio.cat
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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

La ciutadania decideix invertir en l’arranjament 
del carrer Martí d’Ardenya

Un total de 1.116 altafullencs van votar el passat 
25 de maig per decidir en què volien que s’in-
vertissin els 100.000 euros de l’increment de l’IBI 

decretat pel govern espanyol. La proposta verda era 
per reformar i adequar els vestidors de l’estadi munici-
pal Joan Pijuan, mentre que la lila era per convertir en 
semi-illa de vianants el carrer Martí d’Ardenya. Finalment 
aquesta última va ser la que va rebre més suport, amb 
727 vots, un 65,14 % del total de participació, que es va 
situar en el 31%. Segons l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alon-
so, els treballs d’arranjament podrien començar de cara 
a la tardor. Alonso també va destacar que la consulta es 
va desenvolupar amb total normalitat, amb el vistiplau 
de la Junta Electoral Central, i la va qualificar de “pione-
ra”. Els resultats van ser de 727 vots per la proposta lila 
(65,14%); 354 vots per la proposta verda (31,72%); 26, 
en blanc (2,3%) i 9 vots nuls (0,8%). El total de persones 
electores amb dret a votar era de 3.589. Pel que fa a la 

proposta verda, la regidora de Participació Ciutadana, 
Montse Castellarnau, va remarcar que, malgrat no ha-
gués estat el projecte vencedor, la voluntat del consistori 
és tirar-lo endavant en un futur. De fet, la renovació dels 
vestidors és una proposta que va sorgir de la regidoria 
d’Esport, que encapçala l’edil Guillermo Alonso.

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 matei-
xa alçada de les voreres, amb paviment bituminós. Un 
dels punts més significatius serà la supressió de l’apar-
cament al carrer, donat que per la seva estretor dificulta 
la circulació rodada i de vianants, així com la instal·la-

ció de diversos elements de mobiliari urbà: jardineres, 
bancs, lluminàries, entre d’altres, que permetran assolir 
un caràcter de nucli històric per a la via i afavorir la se-
guretat 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 actuació 
que comporta un especial interès urbanístics i artístic, 
segons els serveis tècnics d’arquitectura de l’Ajunta-
ment, 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’estacionament de 
vehicles.
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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

Els actes delictius a Altafulla han 
disminuït en un 15% amb el que 
portem d’any en relació al mateix 

període del 2013, així com també han 
augmentat un 5% les denúncies 
recollides per petits furts, fruit de 
l’atenció immediata que disposa la 
Policia Local a la ciutadania. Aquest 
increment s’explica pel fet que molts 
d’aquests furts, com estrebades en els 
trens, són denunciats pels passatgers a 
la comissaria d’Altafulla per la seva im-
mediatesa, enlloc de tramitar-se a Bar-
celona o a Tarragona on el temps de de-
núncia és habitualment més llarg. Són 
dades que es van presentar el passat 30 
de maig en la Junta Local de Seguretat 
durant la visita del conseller d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya, Ramon Es-
padaler. 

De les dades es desprèn també que 
el municipi d’Altafulla se situa en els 13 

primers municipis catalans que regis-
tren més denúncies d’entre els més 
de 250 cossos de policies locals de 
Catalunya, un fet que va elogiar el ma-
teix responsable d’Interior. Pel que fa 
a robatoris a l’interior d’habitatges, 
s’ha registrat un 0,43% amb el que 
portem d’any, una xifra molt baixa. 
Això vol dir que dels 4.600 immobles 
que hi ha Altafulla, només 20 han estat 
víctimes de robatori. El conseller d’Inte-
rior, Ramon Espadaler, va valorar “molt 
positivament” els resultats obtinguts a 
Altafulla, i que, en part, ho va atribuir a la 
feina conjunta dels Mossos d’Esquadra i 
la Policia Local. L’alcalde Fèlix Alonso va 
afegir que “els resultats demostren que 
Altafulla també en seguretat és referent”. 
Alonso va insistir en la col·laboració ciu-
tadana a l’hora de denunciar i alertar la 
Policia Local quan es produeixen situa-
cions de risc.•

Els fets delictius baixen a Altafulla un 15%

Coincidint amb el 20è aniversari de la 
proclamació de l’Any Internacional de la 
Família per part de l’ONU, la Generalitat 
ha decidit declarar el 2014 com l’Any 
del Turisme Familiar. Una celebració que 
s’ha presentat a Barcelona, i ha donat el 
tret de sortida al seu programa d’activi-
tats. L’acte va estar presidit pel conseller 
d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, i va 
comptar amb la presència de l’alcalde 
d’Altafulla, Fèlix Alonso. El batlle alta-
fullenc ha reconegut que l’Ajuntament 
treballarà per aconseguir el segell de 
Destinació de Turisme Familiar (DTF). A 
hores d’ara són una quinzena els muni-
cipis que en disposen. Aquesta certifi-
cació, que va néixer el 2003, s’atorga 
a aquelles poblacions que ofereixen 
uns determinats serveis i equipa-
ments adaptats a les necessitats de 
les famílies amb nens. 

Fèlix Alonso ha subratllat que “el 60% 
dels visitants que rep Catalunya són fa-
mílies”. Es tracta d’un turista que viatja 
de vacances –estiu, Setmana Santa i 
ponts llargs-, i que acostuma a fer es-
tades llargues, d’entre set i deu nits. La 
Direcció General de Turisme i l’Agència 
Catalana de Turisme posaran en marxa 
un conjunt d’accions promocionals per 
potenciar el nostre territori com a desti-
nació de vacances en família. En aquest 
sentit, Turisme d’Altafulla s’ha afegit 
a la iniciativa, i oferirà aquest estiu 
un paquet especial dins de les visi-
tes guiades a la Vila Closa. Tots els 
dilluns, del 22 de juny al 14 de setembre, 
el preu de l’activitat serà de 4 euros, amb 
un descompte del 50% per als menors 
d’edat, i gratuït per als infants menors de 
12 anys. •

Altafulla treballarà per aconseguir 
el segell de Destinació de Turisme 

Familiar Conxita Navarro i Jose 
Antonio Fernández (PPC) 
renuncien a l’acta de 
regidors 
Els dos regidors del Partit Popular 
d’Altafulla, Conxita Navarro i Jose An-
tonio Fernández, han renunciat a les 
seves actes de regidors al·legant a 
motius personals i professionals, res-
pectivament. Així es va fer oficial en el 
passat Ple Ordinari celebrat el passat 
31 de maig. Segons la Llei Orgànica 
de Règim Electoral General i el Regla-
ment d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les corporacions 
locals, queden dues places vacants 
dintre de la composició municipal 
de l’Ajuntament, que s’han d’ocupar 
d’acord amb la llista presentada pel 
grup local del PP en les eleccions 
municipals del 22 de maig del 2011. 
Segons aquesta haurien d’ocupar els 
seus càrrecs de regidor els números 
3 i 4, Ascensión Rivas i Jaume Bou. 
L’acord s’ha de comunicar a la Junta 
Electoral Central, així com sol·licitar-li 
l’expedició de la corresponent cre-
dencial per poder prendre possessió 
dels càrrecs. •

L’oficina de BASE modi-
fica l’horari d’atenció al 
públic
L’oficina de BASE - Gestió d’Ingres-
sos de la Diputació de Tarragona, 

que s’ubica a la plaça Martí Royo, 
número 7, Edifici Muralla al local 4, 
modifica l’horari d’atenció al públic a 
partir d’aquest juny. L’horari habitual 
d’atenció al públic serà els dilluns i di-
jous, de 9h a 14h; i les dues darreres 
setmanes d’agost, coincidint amb la 
fi del període voluntari de l’IBI urbà, 
serà de dilluns a divendres, també 
de 9h a 14h. Per qualsevol dubte o 
aclariment us podeu adreçar al te-
lèfon 977 65 61 09, o en la mateixa 
oficina. •

Modificacions de crèdit 
que es destinaran a la 
piscina municipal i a 
parcs infantils
El Ple va aprovar un expedient de su-
plement de crèdit i crèdit extraordinari 
per un import de 187.101 €, una part 
important dels quals es destinaran a 
la piscina municipal (25.600 euros), a 
zones verdes (10.000), a la instal·lació 
de biòtops al litoral d’Altafulla (4.000 
euros), a l’ampliació de la partida 
d’estudis i treballs tècnics (28.000 
euros), i a la complementació del 
lloc de treball de la nova interventora 
municipal no previst en el pressupost 
(40.000 euros).  Les modificacions de 
partides també inclouen com a crèdit 
extraordinari el nou mobiliari de parcs 
infantils (17.300 €) i la subvenció a 
l’Associació Cultural Link Enllaç Soci-
al (1.000 €), entre d’altres. •

L’Ajuntament haurà de 
pagar 34.700 euros a 
una promotora
L’Ajuntament d’Altafulla haurà de 
pagar 34.700 € per interessos 
de demora a una promotora. La 
imposició ve donada arran d’una 
reclamació a través de la via judi-
cial per part de l’empresa afectada 
que, després de diversos anys 
en tràmit, es resol amb el retorn 
dels diners per part del consistori. 
L’import correspon a la devolució 
de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions, i Obres (ICIO) de 
l’any 2004. •

  Breus

  Breus
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Balanç “molt satisfactori” del PQPI-PTT en Vivers i Jardins

El setembre passat va començar a Altafulla el PQPI-PTT, 
Pla de Transició al Treball, en vivers i jardins. Un projecte 
conjunt entre l’Ajuntament i el Departament d’Ensenya-

ment de la Generalitat de Catalunya. Aquest programa està di-
rigit a joves d’entre 16 i 21 anys que no tenen el títol de la ESO 
i volen formar-se en una professió. Durant un curs escolar (se-
tembre–juny), els alumnes reben formació professional, amb 
200 hores de pràctiques en empreses, i formació general per a 
la millora de les competències bàsiques necessàries en el món 
laboral i en la vida quotidiana. Enguany un total de tretze 
alumnes han estat cursant el PQPI-PTT d’Altafulla amb 
uns resultats molt satisfactoris. Tant ha estat l’èxit que Al-
tafulla tornarà a albergar el mòdul d’Auxiliar en Vivers i Jardins 
el proper curs. Segurament alguns veïns de la població haureu 
vist els alumnes fent les classes d’aprenentatge per la pobla-
ció: hem estat fent un hort, podant arbres, plantant, muntant 
un sistema de reg, posant travesses, arreglant murs de pedra 
seca i enjardinant l’espai de davant de l’escola d’adults...

El curs s’està acabant i ara aquests alumnes seguiran el seu 
camí, però gràcies a programes com aquests, se’ls n’obriran 
de nous, ja sigui continuant els estudis o incorporant-se al 
món laboral. Esperem que tinguin molta sort i que arribin on 
es proposin. Des del PQPI-PTT volem agrair la feina feta pels 
professors que han intervingut a la formació d’aquest alum-
nes, a l‘Ajuntament d’Altafulla per ajudar-nos en tot i més, a 

la directora de l’escola d’adults per assessorar-nos quan li 
hem demanat, i a totes les empreses que han participat per 
a poder fer les pràctiques. Acabem compartint un pensament 
d’Aristòtil, qui deia que “adquirir alguns hàbits a la joventut no 
té poca importància: té una importància absoluta”. I aquesta 
és una prioritat per a tot l’equip que, d’una manera o altra, ha 
fet possible aquest curs: Formar persones que respecten i es 
respecten, que escolten i opinen. •

Mario visa

Equip docent

El passat 30 de maig, vam gaudir 
de la 5ena Jornada del “Dia dels 
avis i àvies” a Hort de Pau. L’es-
cola va organitzar tres espais di-
ferents on durant el matí, els avis i 
les àvies van poder gaudir amb els 
seu néts i nétes; aquests espais 
van ser el racó de contes, d’en-
caixos, el racó de pintura i l’hort i 
els jardins de l’escola, on els avis 
i les àvies van sortir a plantar amb 
els infants, espècies aromàtiques 
que ells mateixos van portar, i van 
poder donar menjar als animals del 
centre. Per la tarda, vam organitzar 
una xocolatada, on els avis van 
portar dolços. Primerament, els 
infants van obsequiar als avis amb 
un treball que van fer amb molta 
il·lusió per aquest dia. Treballs ba-
sats en l’obra de Joan Miró, que 
hem treballat en el projecte artístic 
durant l’últim trimestre. La idea de 
celebrar aquesta jornada no és 
una altra que la de fer-vos saber 
a vosaltres, avis i àvies, la impor-
tància que esdeveniu en la vida 
dels vostres néts i nétes, i quant us 
estimen! L’equip educatiu vol agrair 
a totes les famílies, per la col·labo-
ració i la il·lusió en l’organització 
d’aquesta jornada. I a vosaltres, 
avis i àvies, dir-vos que us espe-
rem el curs vinent per poder tornar 
a gaudir d’una jornada tan emoti-
va, com la que vam viure el passat 
divendres. Tots junts fem escola! •

equip eDucatiu Hort De pau

  5ena Jornada del 
“Dia dels avis” a Hort 
de Pau

Les escoles La Portalada i El 
Roquissar d’Altafulla es van 
sumar el passat 15 de maig a 

la crida que des del Departament 
d’Ensenyament es va fer als cen-
tres perquè es concentressin al pati 
del col·legi per reclamar l’allibera-
ment de les 300 nenes segrestades 
a Nigèria pel grup gihadista armat 
Boko Haram. En el cas de la Porta-
lada,  van ser uns 400 alumnes que 
van sortir als exteriors del centre 
sota el lema “Bring back our girls”.  
El centre escolar ha fet pedago-
gia d’entre les classes de Religió i 
Educació per a la Ciutadania sobre 
aquest conflicte.•

Les escoles La Portalada i El Roquissar se sumen a la 
campanya “Bring back our girls”
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Altafulla llegeix: La Biblioteca eleva el seu fons documental als 14.000 exemplars

Els fons de la Biblioteca d’Altafulla ha 
rebut aquest Sant Jordi noves incor-

poracions editorials. Hem pogut com-
prar de nou quasi 60 llibres que formen 
part de les novetats, que a partir d’ara, 
el centre ofereix als seus usuaris. En 
els darrers anys, la Biblioteca d’Alta-
fulla ha anat incrementant els seus 
fons, per una banda, amb un flux 
de donacions molt important i, per 
una altra banda, per la compra de 
nous documents des de la Regido-
ria de Cultura de l’Ajuntament, que 
ha mantingut per primer cop en la 

història d’aquesta Biblioteca un petit 
pressupost per la compra de llibres. 
De fet, des de l’any 2012, la Biblioteca 
ha rebut per part de l’Ajuntament un total 
de 2.315 euros. L’any 2012 va rebre una 
aportació de 331 euros; el 2013, 1.345 
euros; i el que portem d’aquest 2014, els 
637 del passat mes d’abril. 

Actualment, la Biblioteca compta 
amb un fons total de més de 14.000 
exemplars incorporats al Catàleg col-
lectiu de lectura pública. Amb 4.928 
persones registrades Altafulla (Font: 
IDESCAT 2013), la Biblioteca ofereix 2,84 

documents per persona, molt per so-
bre de les ràtios de la Federació In-
ternacional d’Associacions de Biblio-
teques (IFLA). L’any 2013 ha rebut un 
total de 7.824 visites, amb una mitjana 
diària de visitants de 41 usuaris/dia, i 
disposa de la dada més alta de préstecs 
l’any 2013 de 2.873 documents.

Cal concebre la biblioteca com un es-
pai i un servei cada cop més relacional, 
obert i que fomenta iniciatives col·lecti-
ves i d’aprenentatge compartit; una au-
tèntica àgora intergeneracional i diversa, 
i un dels espais públics més multifunci-

onals i polivalents. Les biblioteques han 
de ser considerades com un servei pú-
blic prioritari en el marc de les polítiques 
de proximitat, atenent la seva condició 
d’espais i serveis de redistribució de re-
cursos i com a garants d’equitat en l’ac-
cés a la cultura, el coneixement i la infor-
mació per a tothom. Emporta’t un llibre, 
i fes-lo lliure de viure amb tu la lectura.

Helena cobos.
Biblioteca Altafulla



Campions 2013 - 2014. Tornem a la Tercera Catalana!



Campions 2013 - 2014. Tornem a la Tercera Catalana!
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Joan Colomo actuarà en el I Festival 
de Música Independent “Altacústic”

La Vila Closa serà l’escenari els dies 
18 i 19 de juliol de la primera edició 
d’ “Altacústic”, Festival de Música 

Independent d’Altafulla. El certamen 
es va presentar a les escales del carrer 
Lleó, un dels tres espais escollits per a 
les actuacions. La presentació va anar a 
càrrec del regidor de Cultura de l’Ajunta-
ment, Jordi Molinera; el director artístic 
del festival, Enrique Colmenar, i diferents 
components dels grups tarragonins 
Oslo i Dear. La iniciativa ha nascut de 
la mà de l’Àrea de Cultura de l’Ajunta-
ment d’Altafulla. Vuit seran les forma-
cions que actuaran als tres escenaris 
de la Vila Closa (carrer Lleó, La Placeta 
i la plaça del Pou). En aquesta primera 
edició, els artistes i les formacions pro-
gramades són, com a caps de cartell, 
Joan Colomo, Inspira i Judit Nedder-
mann; Oslo, El Teatre Magnètic, Dear, 
Maria Coma i Egon Soda. Tot i els caps 
de cartell, la resta de grups provenen de 
les comarques tarragonines. I és que un 
dels objectius del certamen és aflorar la 
nova escena musical catalana, i princi-
palment, la que es produeix al Camp de 
Tarragona.

Jordi Molinera ha destacat l’espai i 
el format del festival i ha recordat que, 
“aprofitant que la Vila Closa és conjunt 
històric i artístic, la voluntat és fomentar 
aquests racons com a espai musical de 
petit format”. “Combinem l’entorn privi-
legiat que ens envolta amb la inversió en 
Cultura”, ha afegit Molinera. També ha 
subratllat la inversió que s’està fent des 

de l’Ajuntament en la vessant cultural, 
ja sigui amb el Festival Internacional de 
Música com el cicle de música Altafu-
jazz. Per Molinera, “Altafulla inverteix en 
Cultura”. Tots els concerts seran gratu-
ïts i començaran a partir de les vuit del 
vespre. L’Ajuntament hi destinarà uns 
10.000 euros, part dels quals seran fi-
nançats pel sector privat. Per la seva 

banda, el director artístic del festival, 
Enrique Colmenar, ha subratllat que “el 
festival neix amb la intenció de conver-
tir-se en referent i cita anual per a noves 
formacions i noves propostes de l’esce-
na musical catalana”. / Foto: A.J.•

Camí de les Bruixes, 9 Tel. 977 65 26 21 · 43893 ALTAFULLA (Tarragona)

venda al detall de verdures
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Altafulla cada vegada més sinònim d’Èxit
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa

I ara fins setembre
Josep Maria Pérez Roiger # Ideal - Independents d’Altafulla

Els temps estan canviant
Jordi Molinera Poblet # SI – Solidaritat Catalana per la Independència

 Han estat 8 dies intensos que mar-
caran el futur del nostre país, tam-
bé a Altafulla. Hem viscut l’èxit del 
campionat d’Espanya de triatló i 
aquatló, el reconeixement del con-

seller Espadaler i dels caps de tots els cossos poli-
cials pel nivell de seguretat i col·laboració ciutadana, 
les jornades gastronòmiques, la consulta popular 
(l’únic lloc de Catalunya on era autoritzada) i que ha 
obert una escletxa per a futures consultes arreu de 
l’Estat, la fractura del bipartidisme, l’ascens a tercera 
territorial de l’equip de futbol i l’abdicació... Tot en 

poc més d’una setmana. Quan ara fa just tres anys 
començàvem el camí de governar Altafulla, dèiem 
que el més important, en un moment de greu crisi, 
era no perdre la autoestima. Ho hem fet i tenim els 
resultats. Un poble que és referent, que vol decidir 
i decideix el seu futur, un poble que no s’ha oblidat 
mai dels que més pateixen i que vol construir demo-
cràticament el seu futur. Som protagonistes d’un mo-
ment històric, en el qual tot està per fer i tot és possi-
ble. Depèn de nosaltres i a Altafulla anem un pas per 
endavant dels demés. Vam omplir el Tarragonès amb 
el campionat d’Espanya, hem tingut una forta promo-

ció a Teledeporte, 1116 persones van participar en la 
consulta (31% un rècord en aquest tipus de consulta) 
i que supera la participació d’algunes poblacions en 
les eleccions europees. Ara ens toca digerir aques-
ta cascada d’esdeveniments, reflexionar i seguir en-
davant, sempre pensant en les persones d’Altafulla 
com a centre de la nostra actuació i sense perdre 
el lideratge polític i la capacitat de comunicar com 
a pilar del nostre èxit. Si seguim per aquest camí, 
aprenem del que no hem fet del tot bé i continuem 
posant moltes hores de feina, segur que el futur del 
poble serà d’un verd-gespa d’esperança. •

 Un parell de coses. La primera, la-
mentar molt que els dos companys 
de l’oposició hagin de renunciar a 
l’acta de regidor per motius per-
sonals i/o laborals. No hi ha dubte 

que, i sobretot la Conxita, va entendre sempre el que 
volia dir treballar per al municipi, fins i tot, per damunt 
de les pròpies ideologies. Així ho va demostrar en 
el govern anterior quan vàrem governar alhora PSC, 
CiU, PAU i IDEAL. Aleshores es va haver d’empas-
sar decisions que al seu partit li posaven els pèls de 
punta, i sense anar més lluny, en el decurs d’aquest 
govern, també i conjuntament amb el Jose Antonio, 

han votat coses que al seu partit els hi ha fet xisclar 
les dents. Això sí que és fer política Municipal amb 
Majúscules. Rebeu doncs per la meva part i la de 
tots els membres d’IDEAL el nostre més sincer reco-
neixement i admiració. Una altra cosa. La consulta 
popular entre el carrer de baix i el camp de futbol. 
Calia realment la pena el crear una disjuntiva que –
dit amb tota prudència- enfrontés al poble? Calia la 
pena que molts vilatans veiessin amb la consulta un 
greuge comparatiu, ja que només posava dues opci-
ons quan ells possiblement podrien pensar amb una 
tercera? Per què no es va posar l’opció de la piscina 
que ha vingut a costar més o menys el mateix, i tam-

poc tenia pressupost i s’ha hagut de tirar endavant 
amb modificació de crèdits? Això sí, tot fet cuidant 
tots els detalls, aprofitant el màxim les circumstàncies 
per fer creure a tothom, que tot està fet amb trans-
parència i participació. Jo personalment, crec que ja 
estava tot decidit d’antuvi, encara que també crec 
que ambdues iniciatives són necessàries, com tantes 
altres al municipi i que no tenen ni dret a consulta. La 
funció d’un govern municipal és saber per ell mateix 
allò que cal més, i dur-ho a terme. Un govern munici-
pal necessita criteri i decisió a l’hora de fer les coses,i 
em sembla que en aquest cas, s’ha pensat més en la 
galeria que en la realitat. Salut a tothom! •

  Un parell de mesos després que jo 
naixés es van celebrar les primeres 
eleccions europees a l’Estat espa-
nyol. Exactament va ser un 10 de 
juny, fa 27 anys. Uns mesos abans 

una colla de joves van liderar la “Crida Nacional a 
ERC”, convertint el vell partit de Macià i Companys en 
una formació clarament independentista i d’esquer-
res. En aquells temps Altafulla tenia 1.427 habitants, 
i només 42 (un 5%) veïns i veïnes del poble van optar 
per votar a Esquerra Republicana. 270 (33%) van triar 
CiU, 259 (32%) al PSC, 107 (13%) a Alianza Popular, 
42 (5%) al CDS i 18 (2%) a IU-IC. 27 anys després el 

panorama s’ha girat com un mitjó. El 25 de maig per 
primera vegada des de la II República, ERC tornava 
a guanyar unes eleccions al nostre poble amb 518 
vots, el 26%. Cal tenir en compte una dada: els par-
tits constitucionalistes (PSC-PSOE, PP i Ciudadanos) 
junts sumen 515 vots. Per si la cosa no estava prou 
animada, el 2 de juny el Rei Joan Carles I va optar per 
plegar. La reacció del Govern municipal va ser penjar 
al balcó de l’Ajuntament la bandera tricolor i l’estelada, 
senyera republicana també. 

Hores després va trucar-me un veí, mig plorant i 
amb la veu trencada, dient-me com l’hi hauria agradat 
al seu pare poder veure l’estelada onejant a la Casa 

Gran. I és que els temps estan canviant, i molt ràpid. 
Des del poble arran de la feina feta des del Govern (un 
dia d’aquests ja passarem comptes!) fins al País per 
l’impuls que tots plegats l’hi estem donant, sobretot 
gràcies a la societat civil. Ara ens ve l’estiu i amb Sant 
Joan, la Diada Nacional dels Països Catalans, comença 
un no parar d’activitat que no acabarà fins Sant Martí, la 
nostra Festa Major… i amb la consulta per la indepen-
dència el 9 de novembre. Com veieu, Altafulla ha can-
viat molt des d’aquelles eleccions de 1987 fins avui. El 
canvi continua, mai s’atura, és constant. I no és bonic 
ser part activa d’aquest moment? Hi ha moltes mane-
res de ser-ne part, us convido que escolliu la vostra! •

Som tres o quatre en una. PSC 2015!

La candidatura Tots som Altafulla, el PSC, PAU i el 
regidor d’Ideal Jano, en un procés facilitat per l’au-
tocrítica, les coincidències de fons i la intervenció 
favorable del president del PSC del Camp, vet aquí 
que ja som i serem una única candidatura: la del 
PSC, per a les municipals del maig del 2015. Anem 
junts perquè “Volem tornar ser Poble!”. Poble, que 
no el més de llevantí dels residencials d’alt estàn-
ding de Tarragona. Poble, amb vida en comunitat, 
mercès a les entitats que agrupen segons opci-
ons: Amb el mateix reconeixement i suport oficial 
de l’Ajuntament, de tots i de cadascú: Els esports 
d’equip vell i nous en un mateix pla que els individu-
als. No admetem que per vestir uns sants se n’ha-

gin de desvestir uns altres. En aquesta qüestió por-
tem una garrotada a sobre: Haver-nos quedat en 
un 1/3 dels vots en la consulta. Som un Poble del 
Mediterrani, però massa tergiversat per l’urbanisme 
horitzontal que defuig potser del “gaudim compar-
tint”. Per tornar a ser Poble, la gran candidatura 
unificada lluitarà per merèixer una “policia municipal 
de proximitat”. Les normes estan per garantir les lli-
bertats entre iguals, no per tornar a les pors davant 
els uniformes arrogants i malcarats. Recuperar la 
vida en comunitat passa per: “El comerç és vida”, 
no una nosa; el mateix podem dir de “fer servir el 
cotxe”, sense ressalts obsessius o aparcaments 
tradicionals abolits. “Els Plens municipals decidei-

xen”: Cada mes, sobre qüestions de les competèn-
cies de l’Ajuntament. Sense la doble trampa actual 
que nega el pa i la sal a la “representativitat plural”, 
al debat entre iguals, al respecte a les minories: 
El Consell de Participació i les consultes directes. 
Comissions, Patronats també regulars... Aquest 
programa de mínims de màxima urgència (i dificul-
tat perquè no s’engronxa en el paradigma individu-
alista/nacionalista) és encapçalat del 4t al 1r lloc per 
Imma Morales, el seu fill Jordi, Agustí Martí del Fa-
ristol i per qui signa; mai no jubilat de les arrels... •

Fonxo blancH

  FÒRUM 
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L’Escola Municipal de Música ret homenatge a Antònia Coscojuela. El pas-
sat curs 2012-2103 l’Escola Municipal de Música d’Altafulla va celebrar el seu 20è 
aniversari. Vint anys en què hi ha estat al capdavant una de les seves impulsores, 
Antònia Coscojuela. El passat 16 de maig, el centre li va retre homenatge per la seva 
tasca i els esforços que hi ha dedicat arran de la seva recent jubilació. I és que el 
pati de l’escola va quedar petit perquè menuts i grans van voler estar al costat d’ella 
en aquest dia tan especial. L’activitat del centre va començar el 1992 a proposta de 
l’aleshores regidor de Cultura, Joan Carrera, sota el mandat de l’alcalde Antonio Tor-
res. Carrera va oferir a Antònia Coscojuela, que feia classes particulars a casa seva, 
i a Maria Bellido, professora de música de La Portalada, la posada en marxa d’una 
escola de música. Des de llavors ja han passat vint anys. / Foto: Ildefonso Cuesta.

Vetllada musical italiana. La Pallissa de l’Era del Senyor va ser l’escenari el passat 
15 de maig d’una vetllada musical italiana a càrrec de Samuel Arba, un dels pre-
cursors del teatre-cançó a l’Estat. Una forma d’expressió vinculada a la teatralitat, a 
la paraula i a la música, l’estructura de la qual es composa de cançons i monòlegs 
alternats. Un estil que va néixer a Itàlia a principis dels anys 70 i que el públic altafu-
llenc va poder reviure de la mà de l’Escola d’Adults d’Altafulla. / Foto: J.S.

Teatre amb els alumnes del Centre Obert. Els alumnes del Centre Obert d’Al-
tafulla van representar una altra de les obres de la conta contes local Pepi Miró. 
Aquesta vegada va ser l’obra “La princesa, el robot i el motorista”, una nova història 
de Sant Jordi d’ “El Pepitu, la Júlia i en Frederic”. / Foto: Sònia Segura

Segona Diada del Club Bàsquet Altafulla. Grans i petits van gaudir el passat 
31 de maig de la Segona Diada del Club Bàsquet Altafulla. Una jornada que es va 
celebrar al Pavelló Municipal i a les pistes de l’Escola El Roquissar i en què hi van 
participar més de 500 persones. La majoria, jugadors i jugadores d’una quarantena 
d’equips de base d’arreu del territori. A banda dels partits disputats i d’altres activi-
tats i jocs tant pel matí com per la tarda, els esportistes van participar en un dinar de 
germanor, on també s’hi van afegir amics i familiars. La presidenta Assumpta Tomàs 
ha fet un balanç molt positiu de la temporada. / Foto: J.S. 

Tàrraco Viva a Altafulla. El Parc Voramar va ser l’escenari el passat 10 de maig de 
dos actes del Festival Romà de Tarragona Tàrraco Viva, que s’ha traslladat a Altafulla 
per tercera edició consecutiva. L’Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla va participar 
un any més en l’activitat “Navigium isidis”, la cerimònia romana oberta al mar. Prèvi-
ament, la recreació històrica sobre “El món dels gladiadors” va fer reviure l’ambient 
d’aquella època al nombrós públic altafullenc. / Foto: Ildefonso Cuesta   

Paella popular al 
Parc del Comuni-
dor. La Paella Po-
pular d’Altafulla va 
servir més de 200 
racions el passat 11 
de maig. Una edició 
especial de la tradi-
cional Festa de l’Olla 
que enguany va ha-
ver d’adaptar-se al 
mes de maig amb 
un caràcter més 
primaveral. Des de 
l’organització, se-
gons l’edil de Cultura 
i Festes, Jordi Mo-
linera, no descarten 
impulsar l’any vinent 
la Festa de l’Olla al 
mes de març, i la Pa-
ella Popular al mes 
de maig. / Foto: J.S.

Altafulla, seu de la Mostra de Teatre del Tarragonès. Altafulla va acollir per se-
gon any consecutiu el passat 19 de maig la XXIX Mostra de Teatre del Tarragonès. 
Hi van participar escoles de cicle mitjà i superior de Primària d’Altafulla (a la foto, 
alumnes del Roquissar), la Riera de Gaià, la Nou de Gaià, Salomó, i Tarragona. L’ob-
jectiu de la iniciativa és, principalment, pedagògic, amb la voluntat que els alumnes 
adquireixin competències a través del teatre. Tradicionalment s’havia fet només a 
Tarragona, i des de l’any passat Altafulla també n’és seu sota la co-direcció de la 
regidoria d’Educació que encapçala Eva Martínez. / Foto: Albert Jansà
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Castellers d’Altafulla: Un juny ple d’emocions

L a Diada de Primavera a Altafulla, el 18 de maig a 
la plaça del Pou, ha servit perquè la colla continuï 

rodant la gamma de sis abans de fer el salt als castells 
de set. En aquesta diada s’enlairaren el 3d6, 4d6 i 4d6 
amb l’agulla, quedant el 3d6 carregat després d’un in-
tent desmuntat. En aquesta ocasió actuàrem juntament 
amb dues colles: els Nens del Vendrell descarregaren 
la torre de set, el 4d8 i el 4d7 amb l’agulla; i els Caste-
llers de Sant Pere i Sant Pau ho feren amb el 4d7 amb 
l’agulla, el 3d7 amb l’agulla i el 4d7. Cal destacar els 
vendrellencs per fer l’aleta al carro gros número 100 de 
la seva història. Acabat el primer tram de la temporada 
és el moment de portar nous castells a plaça com el 
tres aixecat per sota, els bàsics de set i algun castell 
d’estructura combinada com és el 7, inèdit per a la nos-
tra colla. És necessari que el pati d’assaig s’ompli cada 
dimarts a les 19.00 h (a partir del 10 de juny a les 20h) i 
els divendres a partir de les 21h a Ca l’Ixart. 

Comencen aquest juny el segon tram de la tempo-
rada. L’1 de juny vam actuar a Vilanova i la Geltrú en 
motiu de la diada “Mecenes i Trens”. I el dia abans par-
ticipàrem en la celebració dels 300 anys de l’Ermita de 
Sant Antoni. El 14 viatgem a Vilafranca convidats pels 
Xicots de Vilafranca, una cita amb els de Cal Noi-Noi 
que queda fixada en el nostre calendari des de fa tres 
anys. També tenim l’actuació tradicional de Sant Joan 
convidats pels Nois de la Torre. I per finalitzar el mes, el 
29, la colla de Sant Pere i Sant Pau ens obre les portes 
de casa seva per celebrar la Festa Major del Barri. Tenim 
molta il·lusió i molts reptes, un dels quals és arribar a les 
100 camises, ja en som 94 i esperem que aquest mes 
de juny en puguem sumar més per fer l’aleta als millors 
castells de la nostra colla. / Foto: Jean Segovia •

Tres entitats esportives coorganitzen el 
Campus Altafulla Estiu 2014
El Club Bàsquet Altafulla, el Club Futbol 
Sala Altafulla i el Centre d’Esports Altafu-
lla han unit esforços per posar en marxa 
aquest estiu, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i Altafulla Ràdio, el Campus 
Altafulla. La voluntat és optimitzar recur-
sos, i reduir l’oferta en un municipi amb 
una demanda limitada. El campus donarà 
el tret de sortida el 23 de juny i s’allargarà 
fins l’1 d’agost. Cinc setmanes d’esport i 
diversió, en què els infants podran gaudir 
d’activitats a la piscina, excursions, jocs, 
tallers, psicomotricitat, i gimcanes, entre 
moltes altres. Les tres entitats també man-
tenen relacions amb els Atletes, La Penya 
Ciclista, i el Club de Tennis Taula, perquè 
un cop a la setmana puguin donar a conèi-
xer la seva activitat. El campus tindrà lloc 
de dilluns a divendres de 9 del matí a 14h, 
amb servei opcional d’acollida de 8 a 9 
del matí, i amb servei també opcional de 
dinar de 14 a 15h. Hi ha descomptes per 
als socis, germans, i d’altres. Les persones 
interessades poden posar-se en contacte a 
través dels correus cbaltafulla@gmail.com, 
cfs.altafulla@hotmail.com, o cealtafulla@
gmail.com.•
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Serveis que oferim: 
Medicina general i podologia – Ortopèdia –  

– – Psiquiatria – 
Fisioteràpia – Psicopedagogia – – 

 podal 
 




