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arribada de les vacances d’estiu fa que la població d’Altafulla s’incrementi notablement, i per extensió, també
augmenti la brossa. Per fer front a això, i evitar una imatge de brutícia i de males olors, la regidoria de Serveis de
l’Ajuntament ha ampliat el servei de recollida de residus amb
l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, qui es
fa càrrec del servei a través del Consell Comarcal del Tarragonès. L’ampliació del servei afecta, principalment, les
fraccions de l’orgànica, el cartró, el plàstic i el rebuig. La
intensificació consistirà en un doble repàs, un al matí i un
altre a la tarda, dels camions de recollida en les diferents
illes de contenidors. Aquest doble repàs es desenvolupa els
divendres, els dissabtes i els diumenges; tot i que es podrà
variar en funció de la necessitat que hi hagi en cada moment.
El regidor Francesc Farré ha avançat que es podria instau-
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rar diàriament si així es requerís. El servei es complementa
amb un tercer repàs per part de la Brigada Municipal. A més
també s’intensifica el porta a porta per als grans productors
d’orgànica. Si habitualment la recollida té lloc els dilluns, els
dimecres, i els divendres fins al setembre, es desenvoluparà
de forma diària. També s’intensifica la neteja viària, i la de
platges. Com sabeu, la recollida de la brossa i la neteja de
les illes de contenidors sempre han estat qüestions de debat
polític i ciutadà. Mai ningú està satisfet de la feina que es fa.
No obstant, és ben cert que la neteja és cosa de tots. Qui no
ha vist mai ningú deixant la brossa fora dels contenidors, i no
ha cridat l’atenció a l’incívic per no rebre’n conseqüències
com l’insult o el menyspreu? Per això cal insistir en la sensibilització ciutadana, perquè una major consciència social de
respecte a allò públic és possible. •

ON POTS TROBAR LA “PLAÇA DEL POU”?
La “Plaça del Pou” es distribueix en
més de 30 establiments d’Altafulla.
La podeu trobar a l’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

JA US PODEU ANUNCIAR A:
Plaça del Pou
Informació i inserció d’anuncis:
638 355 670
comercial@altafullaradio.cat
Àrea de Mitjans de Comunicació

Ens interessa que hi participis:
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 passaport, 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 guanya el pols contra l’aigua

Ajuntament d’Altafulla no haurà de pagar més per la segona concessió d’aigua que es va atorgar el 2007 arran de la projecció a Brises del Mar d’una
urbanització que a dia d’avui no s’ha aixecat. D’aquesta manera, el consistori ha guanyat la batalla de l’aigua després que des de l’inici d’aquest mandat,
l’ajuntament es plantegés aconseguir allò que semblava impossible amb el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT): renunciar als 215.000 m3/any corresponents a la
segona concessió. I és que des del 2007 fins al 2013, Altafulla ha pagat un total
de 435.822 euros més per aquests metres cúbics que no ha necessitat, i que
provoca que la població consumeixi únicament el 64 % d’aigua del total concedit,
i que, en aquest cas, sumen 945.054 m3/any. Per aquestes raons principalment, i
avalat per un informe tècnic de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües, l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, va signar un decret on sol·licitava per escrit la renúncia a aquests
metres cúbics de més que finalment ha sortit favorable als interessos altafullencs.

Com es pot observar en el gràfic, el consum d’aigua en els darrers quatre
anys ha estat clarament a la baixa situant-se el 2013 en els 515.00 m3. Per
tant, el volum de m3 no utilitzats respecte el total de la concessió (incloent la primera i la segona) ha estat de 430.000 m3, és a dir, del 46%.
Fins i tot, si fem l’anàlisi de les dades reals del 2013 referenciades únicament en
la primera concessió de 730.000 m3, podem observar com disposem d’una reserva de 215.000 m3 que ens permet garantir el subministrament a més de 1.750
nous habitatges més. Per tant, des del punt de vista econòmic, el fet de disposar
d’una segona concessió d’aigua quan tenim capacitat suficient per subministrar-ne
amb la primera és una despesa innecessària.

El rendiment hidràulic és del 80%,
dels més alts de Catalunya
Des de la creació de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües d’Altafulla, on l’Ajuntament n’és el principal soci amb el 51% de l’accionariat, una de les principals prioritats
ha estat el control del subministrament d’aigua a tot el municipi. Per això, s’ha dut a
terme diferents actuacions per a millorar el rendiment hidràulic com ara la instal·lació
de comptadors municipals, campanyes de recerca de fuites, la sectorització de la
xarxa, instal·lació d’equips de telecontrol i comptadors de sectors, entre d’altres accions. Totes aquestes actuacions ha desembocat a una millora substancial
del rendiment hidràulic que se situa en el 80% com mostra el següent gràfic.
És una dada que reflecteix el fet que el rendiment de l’aigua a Altafulla
està molt per sobre de la mitjana catalana on la meitat de l’aigua que se
subministra es perd a través de la xarxa per la falta d’inversions, segons un
informe que ha elaborat aquest mes de juny la Comissió de Preus de Catalunya
on adverteix en la darrera aprovació de tarifes “de la necessitat de destinar més
recursos en la millora del rendiment del servei”. Si el rendiment a Altafulla és
del 80%, a Amposta, per exemple, és del 48,5%, i així en la majoria de municipis de Catalunya on no ha invertit prou recursos en xarxes que han quedat obsoletes. El 20 % que no es controla a Altafulla correspon majoritàriament
a fuites, encara que també existeixen altres qüestions a tenir en compte
com és el subcomptatge i el frau. La voluntat tant de l’Ajuntament d’Altafulla
com l’empresa Aigües d’Altafulla és arribar al 90 % de rendiment hidràulic. Per
aquest motiu, se seguirà invertint recursos derivats de la tarifa de l’aigua en millores en el subministrament del servei.•

Intensifiquen el servei de recollida de la brossa a l’estiu
L’Ajuntament d’Altafulla ha tornat a intensificar aquest
estiu el servei de recollida a les illes de contenidors.
Una actuació que ja es va dur a terme la temporada
passada des de la regidoria de Serveis i que enguany
torna a impulsar per fer front a una major demanda.
L’ampliació del servei es va posar en marxa el
passat 1 de juliol. En temporades de més afluència
de població, l’excés de brossa és significatiu. És per
això que des del consistori s’hi dediquen molt més
esforços i una especial cura per tal de donar resposta
a la ciutadania amb més neteja i més ordre, i evitar així
una imatge deteriorada d’Altafulla. S’han incrementat
les freqüències, el repàs, i la neteja, especialment al

Barri Marítim i a aquelles illes més conflictives. Segons
l’Ordenança Cívica, l’incompliment de la normativa sobre l’ús de contenidors, dipositar on no toca,
llençar líquids, brossa orgànica, o rebuig sense brossa, o deixar les bosses i la brossa a les plataformes
o a la via pública, pot suposar sancions d’entre
600 euros i 12.000 euros per als establiments comercials, i fins i tot, la revocació de la llicència d’activitat en casos molt greus i de reincidència. En el cas
dels establiments que generen una quantitat de
brossa orgànica considerable poden acollir-se
gratuïtament al servei de recollida porta a porta
en unes freqüències i dies determinats.
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El PTT en Vivers i Jardins aconsegueix
sortides laborals i acadèmiques

Aula de Formació Aldara va acollir el passat 18 de juny l’acte de
cloenda i lliurament de diplomes
de la primera promoció del Pla de Transició al Treball (PTT) –abans PQPI, Programa de Qualificació Professional Inicial- d’Auxiliar en Vivers i Jardins, impulsat
per la regidoria d’Educació i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
Va estar presidit per l’alcalde Fèlix Alonso, acompanyat per la coordinadora del
PTT a Tarragona, Pilar Cabo; la regidora
d’Educació, Eva Martínez, i el formador
del PTT a Altafulla, Mario Visa.
Han estat tretze els alumnes que
han impartit els estudis, sota la formació de Mario Visa, qui n’ha fet una valoració molt positiva sobre els resultats.
Aquest pla de transició al treball ha permès que d’aquests tretze alumnes,
cinc segueixin els estudis a un cicle
de formació de grau mitjà; cinc més
que acabin el títol de graduat de
la ESO; i tres més faran una estada laboral aquest estiu a les empreses col·laboradores on han impartit les

A
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pràctiques. La coordinadora del PTT
a Tarragona, Pilar Cabo, ha confirmat
una segona edició del curs a Altafulla.
Les preinscripcions ja estan obertes i el
període de matriculació s’iniciarà l’1 de
setembre. Les classes donaran el tret
de sortida a mitjans de setembre.
Les empreses col·laboradores han

estat l’Ajuntament d’Altafulla com a institució organitzadora, l’Ajuntament de la
Nou de Gaià, L’Alzina, Càmping Caledònia, Hortet SL del Càmping L’Alba, Fulla
2004, Garden Center La Rasa, L’Associació Mediambiental La Sínia, Mas Pastorets, Mas Valent – Valent-Plant SL i Càmping Tamarit. / Foto: A.J. •

El trenet turístic donarà servei fins el 14 de setembre

ixò ha estat possible gràcies a
l’acord en què ha arribat la regidoria de Transport de l’Ajuntament
d’Altafulla amb l’empresa Serveis Turístics SL. El trenet va entrar en funcionament el passat 23 de juny i té una llargada de 18 metres i un total de 56 places.
El regidor de Transport, Pere Gomés, ha
destacat el fet que es recuperi un servei
“que no tenia sentit oferir-lo durant
un únic mes d’estiu com s’havia fet
fins ara”, i ha subratllat també que el
contracte “permet que la iniciativa no
suposi cap cost ni per l’Ajuntament
ni per l’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla”.
L’horari del servei és de dilluns a
divendres (sempre que no sigui
festiu), d’11 a 13h, i de 17h a 22h;
dissabtes, diumenges i dies festius,
d’11 a 13h, i de 17 a 23h. Sobre el
recorregut, es calcula una sortida cada
hora (30 minuts per pujar i 30 minuts
per baixar), i consta d’uns sis quilòmetres que comuniquen el Barri Marítim
i la Vila Closa d’Altafulla. El recorre-

gut compta amb nou parades: Plaça dels Vents, Plaça Consolat de Mar,
Càmpings Don Quijote i Santa Eulàlia,
Carrer Alcalde Pijuan, Ronda d’Altafulla
amb Carrer Avellaners, Plaça de la Pedrera, Davant del Castell, Camí de les
Bruixes cantonada amb Carrer Onze de
Setembre, i Carrer Traginers amb cantonada amb Carrer dels Safranars.
El preu de venda del tiquet al pú-

blic és de 3 euros la volta sencera i
gratuït per als infants menors de set
anys. També s’inclouen abonaments de
10 tiquets, 20€; de 20 tiquets, 35€; i de
50, 85€. També s’ofereix preu reduït
per a aquelles persones que facin la
visita guiada a la Vila Closa. El cost
del tiquet baixa fins als 2€. El nou servei ha donat feina a un altafullenc, el
conductor del trenet. / Foto: A.J. •

Breus
Instal·laran un Parc d’en
Patufet a l’Hort de Pau

L’Espai de la Pineda de l’Hospital Sant
Joan de Déu de Barcelona ja compta a partir d’ara d’un parc infantil de
l’exitosa sèrie il·lustrada per la Pilarín
Bayés sobre el conte d’en Patufet,
gràcies a la donació de Happyludic
—la nova marca de l’empresa Entorn
Urbà. La donació no hagués estat
possible sense el suport de la Diputació de Barcelona i els 50 ajuntaments
que han participat en la iniciativa
entre els quals destaca l’Ajuntament
d’Altafulla. L’alcalde Fèlix Alonso s’ha
mostrat orgullós que “Altafulla participi
de la il·lusió dels més petits i fer que
la seva estada a l’hospital sigui més
agradable”. Alonso ha avançat que
la zona d’Hort de Pau del municipi
disposarà en els propers mesos d’un
d’aquests 50 parcs d’en Patufet. El
parc inclou un tancat de fusta que delimita la zona de jocs infantils i dins del
qual hi ha un gran panell, signat per
la Pilarín, en el qual s’explica el conte
d’en Patufet i sis jocs infantils amb elements relacionats amb el conte. •

L’Ajuntament, amb la
Setmana de la Dignitat
Sota el lema “Per una Catalunya sense atur, pobresa i desigualtat! Renda
Garantida de Ciutadania ja!”, l’Ajuntament d’Altafulla ha estat dels primers
consistoris en sumar-se a aquesta
iniciativa del col·lectiu Renda Garantida Ciutadana, que s’ha celebrat
del 23 al 29 de juny. L’alcalde Fèlix
Alonso ha explicat que el consistori
dóna suport a l’acte reivindicatiu després que les entitats que impulsen la
iniciativa els demanessin suport en la
campanya, així com el ple votés una
moció referent a la qüestió. El batlle
ha admès que el govern local “sempre
està a favor de rescatar les persones”
i que des d’Altafulla sempre s’ha dit
que “en aquesta crisi financera s’ha
d’ajudar primer a la gent i després als
bancs”. La voluntat d’aquestes accions és que el Parlament de Catalunya
discuteixi i instauri una renda mínima
garantida de ciutadania, una Iniciativa
Legislativa Popular que ja compta
amb l’aval de més de 120.000 signatures. •
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

Medi Ambient
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Instal·len sis boies ecològiques més a la platja d’Altafulla

L

a platja d’Altafulla ja disposa de
deu boies ecològiques. El passat
12 de juny, es van presentar al Port
de Torredembarra aquests biòtops artificials que s’han instal·lat aquest estiu
a les platges d’Altafulla, Torredembarra,
L’Ametlla de Mar i Salou. Després de
l’èxit aconseguit l’estiu passat, l’Ajuntament d’Altafulla n’ha tornat a instal·lar sis
més. La zona reservada per a banyistes queda delimitada amb aquest tipus de boies que, a diferència de les
convencionals, que tenen com a base
blocs rectangulars de formigó que es
treuen i es posen cada temporada, les
bases d’aquestes boies són biòtops artificials únics al món que s’instal·len de
forma permanent, com va explicar l’expert Miquel Rota.
Es tracta de grans peces d’obra i pedra de forma cònica, d’entre 1,30 i 2

metres d’alçada, per 1,5 metres d’amplada. Pesen entre 1.000 i 2.000 quilos
i estan fetes d‘un ciment de PH neutre
i carbonat de calci que atrau la flora i
la fauna marines tot formant un escull. A més, incorporen un innovador
sistema de boia intermèdia que fa que
la cadena sobrant de la boia que sura
quedi en suspensió i no es malmeti el
fons marí quan hi ha temporal. Quan
acaba la temporada d’estiu, només cal
que dos professionals del busseig es
desplacin al punt on es troba cada boia
per treure la cadena que va des de la
boia intermèdia fins la superfície. La resta de l’estructura i tota la flora i la fauna
que hi creix es queda on està fins l’estiu
següent. Les boies es localitzen per mitjà d’un GPS.
Pel que fa al finançament del projecte,
l’empresa Repsol s’ha fet càrrec dels

biòtops, mentre que els ajuntaments
financen el manteniment del material i
la instal·lació i desinstal·lació de la part

que va des de la boia intermèdia fins a
la superfície. / Foto: Albert Jansà. •

La campanya de sensibilització contra el mosquit tigre comença a les escoles

L

es escoles han estat l’espai escollit
inicialment per començar la campanya de sensibilització contra el
mosquit tigre, que seguirà aquests dies
amb una acció intensiva de porta a porta principalment al Barri Marítim. Al Roquissar i la Portalada s’hi van realitzar
diferents tallers on el concepte clau va
ser la prevenció com a millor mètode per
al control d’aquesta espècie. Es tracta
d’un insecte originari del sud est asiàtic que va arribar a Altafulla ara fa deu
anys. Des d’aleshores, amb l’arribada de
la calor s’han posat en marxa diverses
campanyes per fer-hi front i evitar la seva
proliferació. És l’empresa Blau i Verd,
sota el paraigües de la regidoria de Medi

Ambient de l’Ajuntament d’Altafulla, que
encapçala l’edil Montse Castellarnau, qui
s’encarrega de dur a terme les actuacions de prevenció.
El més important i efectiu és evitar
la posta d’ous i el creixement de les
seves larves aquàtiques, i eliminar tots
els punts d’aigua on pot créixer. Cal,
doncs, evitar les acumulacions d’aigua
estancada als recipients que estiguin a
l’exterior, al safareig, a les basses petites, a zones de drenatge o a canals de
desguassos. El mosquit fa entre 2 i 10
mm, i se’l reconeix per les ratlles blanques al cap i al cos. És actiu principalment durant el dia, i s’amaga en àrees
ombrívoles. / Foto: A.J.•

Breus
Reconeixen l’Ajuntament per la transparència
informativa
L’Ajuntament d’Altafulla ha estat la única administració pública que aquest any ha
estat finalista a la Petxina Oberta de la Informació que atorga la junta de la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes, que reconeix la font informativa que ha atès amb rigor, diligència i efectivitat els requeriments dels professionals de la informació, i la Petxina Tancada, que vol ser un toc d’atenció a aquella
font informativa que ha entorpit la feina dels periodistes. Finalment, l’Associació
provincial de paràlisi cerebral de Tarragona “La Muntanyeta” va ser la guardonada
amb la Petxina Oberta, a la qual també estaven nominats l’Ajuntament d’Altafulla
i el festival Tàrraco Viva. La Petxina Tancada va ser per a Javier Ruiz, jutge-degà
dels Jutjats de Reus. Els altres candidats eren el cap del gabinet d’alcaldia de
l’Ajuntament de Tarragona, Gustavo Cuadrado, i els Mossos d’Esquadra. No és
la primera vegada que l’alcalde Fèlix Alonso és reconegut per facilitar la feina a
la premsa. L’octubre del 2010, quan ocupava el càrrec de director general de

Relacions Institucionals de la Generalitat, va recollir el Premi Gabinet de Comunicació que el Col·legi de Periodistes va atorgar al programa pedagògic “El nostre
Govern i tu”. La iniciativa pretenia apropar les institucions polítiques a l’alumnat
de segon cicle de primària. •

L’oficina de BASE canvia de lloc i d’horaris
L’oficina de BASE - Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona, que s’ubica a la plaça Martí Royo d’Altafulla, número 7 de l’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 dijous, 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 telèfon 977 656 109, o en les mateixes dependències de BASE a la plaça
Martí Royo. •

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

977 65 29 23
altafullaradio@altafullaradio.cat
www.altafullaradio.cat
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Primera graduació de Batxillerat a l’Institut d’Altafulla

Breus
Demanen la substitució dels
itineraris per la xarxa de
camins

A

lumnes, pares, professors, i responsables municipals van celebrar el passat 30 de juny l’acte de
graduació de la primera promoció d’estudiants de
Batxillerat de l’Institut d’Altafulla. Han estat vint-i-quatre
els alumnes que han pujat a l’escenari del teatre casal
La Violeta per recollir la seva orla. Tots ells han superat el segon curs dels estudis post-obligatoris que
s’han impartit al centre per primera vegada, i dels
22 alumnes que s’han presentat a les Proves d’Accés
a la Universitat (PAU), tots han obtingut els resultats
satisfactoris per poder fer el curs vinent els estudis
que desitgen. Un fet que va destacar la directora, Cristina Hernàndez, qui va titllar l’acte de “molt especial”.
La regidora d’Educació, Eva Martínez, també va qualificar com una jornada de “felicitat” l’acte qui es va mostrar
molt orgullosa i satisfeta pel treball realitzat, i per l’esforç
de totes les parts implicades, tant des del Departament
d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Altafulla, com pel col·lectiu de mares i pares i el professorat, en tirar endavant
el Batxillerat a Altafulla. Toni Cabanillas, un dels alumnes
graduats, ha remarcat que “tenim, com a grup, la sa-

L

tisfacció de la feina ben feta i de confirmar l’encert
que va suposar atorgar aquests estudis de Batxillerat al nostre Institut perquè Altafulla volia, podia
i havia de tenir Batxillerat”, i ha afegit: “No cal marxar
a Tarragona o a Torredembarra, no. L’opció d’Altafulla és
real, fiable, sòlida i eficient, i els resultats a la selectivitat
ho demostren”. La festa va culminar amb un refrigeri per
als assistents. / Foto: Ildefonso Cuesta

L’altafullenc Jose Ballester, millor nota
a la Selectivitat a Tarragona
Jose Ballester ha estat l’estudiant amb millor nota a la
Selectivitat de la demarcació de Tarragona. Ha aconseguit un 9,7 -la tercera més alta de Catalunya- cursant
simultàniament el Batxillerat convencional i l’internacional
a l’Institut Jaume Vicens Vives de Girona. Ballester, fins
a aquest curs, havia cursat els seus estudis a la Portalada i a l’Institut d’Altafulla. La seva intenció és estudiar
un doble grau de Telecomunicacions i Matemàtiques a la
UPC. •

L’Ajuntament d’Altafulla ha demanat formalment al Consell Comarcal del Tarragonès la
substitució dels itineraris senyalitzats al Baix
Gaià per la xarxa de camins desenvolupada
als municipis de Tarragona i Altafulla, i parcialment al Catllar i a la Riera de Gaià, perquè
considera que són el mateix, i que el model
de xarxa de camins ha resultat un èxit, tant
pel que fa als usos turístics com a ciutadans.
Aquesta petició neix arran d’un estudi que
ha realitzat l’ens comarcal on fa una diagnosi exhaustiva de l’estat de la senyalització
dels itineraris marcats al Baix Gaià, però en
cap moment, analitza la idoneïtat d’aquests
itineraris des d’un punt de vista turístic i social en vista a l’experiència d’aquests anys.
Des de Turisme d’Altafulla, es considera que
“tornar a invertir recursos públics en senyalització sense contrastar la seva utilitat resulta,
com a mínim, imprudent i poc justificable”.
Creuen que “el model de xarxa de camins
permet la senyalització d’itineraris específics
i a un cost molt inferior al model proposat
a l’estudi”. La simple col·locació de xapes
identificatives en els pals senyalitzadors de
camins permeten el marcatge d’itineraris
sense haver de reproduir-los en costoses
banderoles. L’Ajuntament demana també
l’adopció de les marques grogues com a senyalització horitzontal o de seguretat. •

Bons resultats per a les gimnastes de l’AMPA La Portalada

es alumnes de gimnàstica rítmica de l’AMPA Escola La Portalada han aconseguit uns resultats més
que satisfactoris en les competicions que organitza el Consell Esportiu del Tarragonès. Per segon any
consecutiu, un grup de nenes del centre, entrenades
per Sònia Virgili, hi han participat, després d’entrenar una hora i mitja per setmana des del gener. El trio
prebenjamí format per Ona Magdaleno, Lara Guijarro i
Ona López ha assolit la primera posició en la primera
i segona Fase Comarcal dels Jocs Esportius Escolars
de Catalunya (JEEC); el segon lloc a la Fase Territorial
del Trofeu Diputació del Camp de Tarragona, i la quarta posició, en la Final Provincial del Trofeu Diputació.
El duo benjamí d’Abril López i Cora López ha obtingut
la segona plaça en la primera i segona Fase Comarcal
dels JEEC; la tercera, en la Fase Territorial del Trofeu
Diputació del Camp de Tarragona, i el quart lloc, en la

Final Provincial del Trofeu Diputació. I el duo aleví
de Cèlia Vidal i Júlia Fernández Bonamusa ha
aconseguit la segona posició en la primera Fase
Comarcal dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC), i la primera, en la segona fase;
el segon lloc a la Fase Territorial del Trofeu Diputació del Camp de Tarragona, i la segona posició, en la Final Provincial del Trofeu Diputació.
El passat 8 de juny es va celebrar el festival de
fi de curs al Pavelló Municipal d’Altafulla, on van
participar totes les nenes de l’escola que han fet
aquesta activitat durant tot el curs, i va ser tot un
èxit. Des de la Vocalia de Gimnàstica Rítmica de
l’Escola La Portalada han volgut felicitar així a totes les gimnastes pel seu esforç i els seus bons
resultats, i els han desitjat un bon estiu. / Foto:
Mònica Tutusaus•

Turisme

Plaça del Pou / núm. 139 / juliol 2014

S’estrena piscina a la nova temporada d’estiu

A

ltafulla ja ha estrenat les obres de millora que s’han fet a la piscina municipal, que tenia
importants fuites d’aigua. S’ha millorat el sistema de canonades, el paviment exterior,
les zones d’ombra i els espais annexos. La inauguració es va ajornar per Sant Joan pel mal
temps i finalment es va poder fer el passat 29 de juny on els més petits del municipi van poder
gaudir d’una festa amb inflables. Ha estat la Brigada Municipal qui durant la temporada d’hivern –mentre resten tancades les instal·lacions- s’ha encarregat de dur a terme els treballs de
renovació. D’aquesta manera, la temporada de piscina, a diferència d’altres poblacions, ha
començat amb absoluta normalitat, amb el servei de socorrisme i manteniment funcionant a
ple rendiment. De fet, el passat dilluns 30 de juny, ja van començar els cursets de natació. Les
instal·lacions romandran obertes al públic fins el mes de setembre. / Foto: A.J.

Altres millores a la via pública
L’Ajuntament d’Altafulla i Garden Center La Rasa han establert un conveni de col·laboració per a l’arranjament de la zona verda del carrer dels Munts i una part de l’espai
enjardinat de l’Avinguda Marquès de Tamarit. Els treballs als Munts han consistit en la
reordenació per grups de les espècies ja existents, convertint l’espai en un jardí xeròfit.
Per evitar la presència d’animals, s’ha col·locat pedra volcànica i s’hi han plantat espècies
aromàtiques autòctones que són repel·lents per a gats i gossos. A Marquès de Tamarit,
s’ha instal·lat gespa natural en un dels trams, entre d’altres actuacions a les rotondes.•

ÒPTICA ALTAFULLA
LENTS DE CONTACTE
ULLERES GRADUADES
ULLERES DE SOL

AUDIÒFONS
PRISMÀTICS
TERMÒMETRES

C/ MARQUÈS DE TAMARIT, 3B.43893 ALTAFULLA ( davant la Policia Local ) TEL. 977 22 14 25 optica.altafulla@hotmail.com
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És difícil?
No resulta complicat. Però... com que és
inventiva i imaginativa, s’ha de ser molt
constant i disciplinat per poder aprofitar
sempre les estones d’inspiració.
Quan va saber que s’hi volia dedicar?
No me’n recordo. Crec que sempre ho he
desitjat.

“A Altafulla hi ha
molta facilitat per
fer una vida social
i cultural”

Serge Mühle, compositor. Nascut
el 1949 a Morfontaine, un petit
poble del nord-est de França, ha
passat gran part de la seva vida a
Luxemburg. Fa més de vint anys,
acompanyat de la seva senyora,
la Maria, que és de Barcelona, va
passar les vacances a Altafulla.
L’any 1994 van comprar-hi una
casa i el 2005 s’hi van instal·lar
definitivament. Constant, metòdic,
imaginatiu i amb caràcter d’artista.

“Permeto que els oients
comprenguin cada
interpretació d’una mateixa
obra com a primera i única”
Per a vostè la música és...
Una forma d’expressar-se. La música
transmet emocions, colors, imatges... El resultat d’una composició musical es podria
assimilar, per exemple, a un quadre.
Què significa compondre?
Crear art. Combinar sons d’una manera
que el resultat sigui harmoniós. Cal tenir en
compte, però, que l’harmonia canvia al llarg
del temps i en cada civilització.

Considera que posseeix un do?
No ho sé. Si el tinc o no cal preguntar-ho a
aquells que hagin escoltat la meva música.
Crec que hi ha mestres compositors, però,
que el tenen.
Quin és l’estil de les seves
composicions?
Clàssic i amb un toc de barroc. El podríem
definir com a neo-barroc.
Música neo-barroca?
És un estil musical amb arrels de la música
barroca de l’any 1600. Aquesta manera de
compondre es remunta al principi del segle
XX quan, precisament, els compositors prenien les formes de tres segles enrere.

“He participat al Festival
Internacional de Música
d’Altafulla”
Amb què s’inspira per compondre?
La inspiració ve de tot arreu. De la vida, la
gent que ens trobem, les converses que
tenim, d’allò que ens agrada o molesta, la
llum, l’entorn...
Per a qui compon?
En primer lloc, per a mi. Per al meu plaer.
Què és indispensable per a interpretar
les seves obres?
Un bon intèrpret.
Tinc entès que a les partitures dóna
total llibertat a aquest...
Sí, en els meus manuscrits faig com alguns
compositors clàssics, que no incorporaven
indicacions de frase, matís o caràcter a les
seves composicions. És el mateix intèrpret
qui ha de posar aquell toc final perquè els
seus oients puguin comprendre la música;
té plena llibertat. Evidentment, això significa que l’intèrpret ha d’entendre la música
per crear-la novament davant del públic.
Permeto que els oients comprenguin cada
interpretació d’una mateixa obra com a primera i única.

Què pensa dels guardons
internacionals que rep?
Sempre és bo que el treball, el que sigui,
estigui reconegut. Guanyar, per exemple,
el premi del Banc Europeu d’Inversions,
va ser una alegria i tot un honor. Van concedir-me’l pel “Requiem pour une mère
absente”, compost l’any 2001. En els reconeixements vull destacar, també, la part
d’un llibre biogràfic que van dedicar-me.
Es tracta de “Creativos de la vieja Europa”, de l’escriptora altafullenca Àngels
Gimeno.

“L’harmonia canvia al
llarg del temps i en cada
civilització”
Altafulla és una bona vila per a
compondre?
Vaig instal·lar-me a Altafulla per la seva
tranquil·litat i perquè, per ser un poble tan
petit, hi havia i segueix havent-hi moltes
manifestacions culturals. A tall d’exemple:
el Festival Internacional de Música, el cicle
de concerts de jazz Altafujazz, exposicions
de pintura del Cercle Artístic, etc. A més, a
Altafulla hi ha bastants artistes i molta facilitat per fer una vida social i cultural.
Participa amb les entitats i iniciatives
dels veïns?
Sí, dos anys seguits he participat al Festival
Internacional de Música d’Altafulla amb peces per a piano i acompanyat d’intèrprets
fantàstics. També he compost un “Agnus
Dei” i un segon Rèquiem per al Camí de la
Creu.
Què diria a aquells que no són
d’Altafulla perquè vinguessin a gaudir
de la música i l’estiu?
Que per als melòmans és una obligació
venir-hi. I que hi ha intèrprets molt bons
que de tant en tant fan parada a Altafulla
amb la finalitat de regalar plaer a la nostra
oïda.

Eduard Virgili

Entitats
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Fi de curs de l’Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla

L’

Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla ha celebrat aquest juny el
tradicional sopar de gala de fi de
curs, on es va poder gaudir d’un suculent sopar, diferents actuacions i coreografies, sortejos i música en viu per
ballar. L’Ateneu acaba el curs amb una
bona valoració de participació i col·laboració en totes les seves activitats, des
de les classes que s’imparteixen durant
la setmana als actes puntuals com les
conferències, els tallers esporàdics, les
sortides culturals, els actes festius tradicionals del calendari i la participació sociocultural programada i organitzada per
part del nostre ajuntament. L’última cita

pendent, una petita representació a la
“Nit de Bruixes” amb la participació del
“grup de teatre de mentida”. Continuarem treballant amb el mateix tarannà i la
il·lusió com fins ara per assolir l’objectiu
de la nostra entitat, l’associació col·lectiva i la participació, vivències i relacions
humanes, sobretot envers a la dona. La
junta directiva vol desitjar a totes les seves sòcies i socis un feliç estiu i un bon
descans per poder començar el pròxim
curs amb ganes de fer coses i motivades per retrobar-nos de nou. Tornem al
setembre. Arreveure amics. / Engràcia
Carmona •

Cinema a la fresca, al juliol i a l’agost
Ja ens ha arribat l’estiu i amb ell les ganes de gaudir del carrer i de les activitats a l’aire lliure. Link, un cop més, us
ofereix un cinema d’entreteniment, de
diversió i de qualitat i apte per a tots els
públics. Aquest any, el 25 de juliol, a
les grades del Poliesportiu projectarem “La vida de Pi”. La història d’un
jove hindú que viatja de l’Índia a Canadà i de cop es troba, en un iot salvavides, amb l’única companyia d’un tigre
de bengala, amb qui crearà una relació
increïblement emocionant. Va rebre un
gran nombre de premis, Oscar, Goya,
Premis BAFTA i dels Crítics. Ens farà
passar més d’una hora de sensacions
commovedores i absolutament noves
entorn a l’aventura de la vida.

D’altra banda, el 16 d’agost podrem veure, a la pineda de Voramar “Vicky el Vikingo”, una estupenda pel·lícula amb personatges
reals, que ens explicarà la història de
Vicky, un particular nen pèl-roig que
destaca per les seves brillants idees en
els moments més difícils i que, juntament amb els altres valents víkings se
les veuran amb fantasmes, terribles vil·
lans, cofres amb llegendaris tresors i...
mil i una aventures més. Sortiu a gaudir
de bon cinema a la fresca amb tota la
família! •

Una trentena d’alumnes del Centre Obert
celebren el final de curs

Cineclub Altafulla - Link

Èxit del concert coral al Pati del Castell

E

l Planeta Màgic va ser l’escenari escollit pels alumnes del Centre Obert
on van celebrar la festa de fi de curs.
Durant aquest exercici, una trentena de
joves han participat de les classes de
reforç escolar, tallers, manualitats, dinàmiques de grup, jocs, i lectura. Dues de
les activitats més acceptades pels alumnes han estat els conta contes de la Pepi

Miró i les classes de teatre. El Centre
Obert és un servei gratuït de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament,
que encapçala l’edil Eva Martínez, i està
adreçat als joves d’entre 6 i 12 anys. Es
preveu que de cara al proper curs siguin
també una trentena les places que es
cobreixin. / Foto: Sònia Segura•

La Llar d’Infants Francesc Blanch visita les escoles

L

es corals Musicalia de Saragossa, El
Sagrer de Barcelona i la Coral Nous
Rebrots d’Altafulla van celebrar el passat 7 de juny una actuació conjunta al
pati d’Armes del Castell en el marc del
50è aniversari de l’entitat altafullenca.
Com mostra la imatge, l’èxit de públic
va ser indiscutible. El pati estava ple, i
molta gent es va haver de quedar a fora.

En finalitzar l’actuació, els tres directors
de les corals, Luz Marina Díaz, Marigel
Mayoral i Dani Català, van rebre un obsequi. La coral Nous Rebrots vol agrair a
tots i a totes els que han fet possible la
celebració dels 50 anys, amb harmonia,
satisfacció i èxit. •
Pepi Miró i Glòria Subirana

Durant aquest últim mes a la
Llar d’Infants Francesc Blanch,
a banda de les activitats pròpies
de cada unitat de programació,
hem realitzat diferents sortides
com ara anar a veure flors, a
l’Hort de la Sínia… A més, els
alumnes de P2 hem visitat els
dos col·legis d’Altafulla, El Roquissar i La Portalada, per tal
de conèixer la nova escola que
aniran els nostres infants de 2 i
3 anys. Volem agrair a les dues
escoles la seva col·laboració a l’hora de visitar les seves instal·lacions i poder
compartir amb elles diferents activitats musicals que ens van preparar els alumnes de Cicle Infantil. Gràcies!•
Equip educatiu
Llar d’Infants Francesc Blanch

Tradicions
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Cloenda oficial del programa commemoratiu dels 300 anys de l’Ermita de Sant Antoni

U

n acte de cloenda presidit per
l’Arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, que va oficiar una missa, el sorteig de cinc quadres cedits
pels artistes locals Salvador Ferré, Marcel Socias, Fermí Carré, Marta Balañá,
i Susana Vila, i les flautes de Claudi
Arimany i Eduard Sánchez van ser els
encarregats de posar el punt i final al
programa d’actes que ha commemorat
els 300 anys de la construcció de l’edi-

ficació. A l’acte, hi van assistir l’alcalde
d’Altafulla, Fèlix Alonso; el regidor de
Comerç, Pere Gomés, i la regidora de
Participació, Montse Castellarnau, entre d’altres. Tot i que el calendari d’activitats acabava el 13 de juny, durant el
setembre s’organitzaran diferents activitats que, per un motiu o un altre, no
s’han pogut desenvolupar dins del programa previst. / Foto: Eduard Virgili •

Unes 300 persones celebren la Diada de
Sant Joan a Baix a Mar

E

ls veïns torrencs van ser els encarregats d’entregar el testimoni
de la flama del Canigó a Altafulla, representada per Toni Nadal, d’Òmnium
Cultural, i del regidor de Cultura, Jordi
Molinera.
Una celebració de Sant Joan que
enguany va ser tot un èxit de participació, amb un total de 300 tiquets venuts

pel sopar popular, un centenar més que
l’any passat. La jornada va consistir en
la lectura del manifest, a càrrec de la
presidenta de l’Ateneu, Engràcia Carmona, l’encesa de la foguera a càrrec
dels Diables Petits, la tercera edició de
la botifarrada popular amb coca i cava,
i el ball amb l’orquestra Tangara. / Foto:
Ildefonso Cuesta •

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

Opinió i Fòrum
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Davant els dubtes, transparència

Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa
Una dona d’Altafulla, la tarda de
la “bomba” de Torredembarra, em
va preguntar: “Fèlix, a nosaltres
ens pot passar?” Avui dia tothom
desconfia de l’altre, encara que mai
hagi donat mostres de deshonestedat. Com podem
lluitar contra la corrupció? Hem de potenciar els mecanismes per fer-la improbable. La gent del carrer
pensa que això ho fa tothom, des de les factures
amb IVA o en negre, els dubtes de les SICAV, fins als
sobres de Bárcenas, un llarg recorregut que passa
per València, Mallorca, Marbella, els EROS, Berlusco-

ni o Millet i Montull i sovint no passa res. A més, molta gent honesta en lloc de castigar electoralment es
queda a casa i ajuda que els més sospitosos tornin
a guanyar. Però també no és menys cert que alguns
busquen judicialitzar la política, només pel que han
volgut sentir i massa sovint les denúncies acaben en
no res perquè el que es volia era danyar la imatge
del rival. I el danyat és el propi sistema democràtic.
Està clar que les formes han de canviar. I amb això
també som pioners. Des d’Alternativa Altafulla ja fa
anys que fem el que diem, que és la millor de les
vacunes: Transparència, Participació i Consulta. Que

tots els ulls puguin mirar, que qualsevol ciutadà sàpiga dels nostres comptes, que tot estigui supervisat
pels funcionaris, que els ciutadans tinguin accés a
la informació i que nosaltres tinguem una ètica molt
exigent perquè la gent sàpiga distingir la pols de la
palla. El mateix cap de setmana que va explotar el
cas de Torredembarra, aquí tenia lloc una nova sessió d’Audiència Pública, on tothom pot preguntar de
tot als qui governen Altafulla. La democràcia ha de
permetre decidir-ho tot i no es pot permetre ombres
de dubte sinó estarem obrint de bat a bat les portes
al populisme i de retruc al feixisme. •

Primer adéu als alumnes de Batxillerat

Eva Martínez Giol # SI – Solidaritat Catalana per la Independència
Aquest mes de juny la comunitat
educativa d’Altafulla ha celebrat
les diferents graduacions d’alumnes en uns actes organitzats pels
centres educatius i per les Ampes.
Un final de curs ple d’emocions i de grans èxits, des
de sisè de Primària a les escoles de La Portalada i El
Roquissar, els alumnes del PQPI en la modalitat de
jardins i vivers i quart d’ESO de l’Institut d’Altafulla.
Destaquem la primera promoció d’alumnes de segon

de batxillerat de l’Institut d’Altafulla que va concloure
el cicle amb èxit rotund. El 100% dels alumnes de segon de batxillerat varen assolir exitosament el curs i
el 100% dels alumnes que varen accedir a les proves
de selectivitat també van aprovar en la seva totalitat.
Felicitar als alumnes per aquest gran èxit i també a
tot el professorat que ho ha fet possible. En els actes
de graduació han participat tots els representants de
la comunitat educativa, les Ampes, representants del
Departament d’Ensenyament i de l’Ajuntament d’Al-

tafulla. Curiosament tots els parlaments han transmès als alumnes i a les famílies missatges plens de
valors en educació i civisme. Més enllà dels somnis
i dels projectes personals de cadascú, s’ha de remarcar la importància de ser bons ciutadans, grans
persones compromeses amb la societat, ser solidaris
i mirar sempre endavant. Jovent, en vosaltres, està la
força que canvia la nostra societat i la fa progressar!
Si mireu amb il·lusió cap al futur, el món és vostre!
Sigueu molt feliços! •

FÒRUM
La Sínia, Premi de Medi Ambient 2014 de la Generalitat en la modalitat d’iniciatives
El dia 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, la
Generalitat de Catalunya va lliurar els Premis de
Medi Ambient. I a La Sínia, ens van concedir el premi en la modalitat d’iniciativa, conjuntament amb
la Fundació Emys. No cal dir, que va suposar una
gran alegria i sorpresa per a tots plegats. És un
premi que reconeix la iniciativa del projecte “El Gaià,
custòdia del territori”, que des de fa una grapat
d’anys impulsa La Sínia, sobretot a l’àmbit del Baix

Gaià. És sobretot, un reconeixement a tots els socis
i les sòcies, voluntaris i voluntàries, famílies, amics,
propietaris de custòdia, entitats de les que formem
part, administracions i tota la gent que ha participat
d’una manera o altra en aquesta proposta, que
ha fet gran el projecte i que segueix fent-ho amb
la mateixa empenta. I ens recorda, que cal seguir
perquè encara queden moltíssimes coses a fer al
voltant d’aquest petit, però especial riu Gaià. Tam-

bé volem felicitar a les altres entitats guardonades,
la Fundació Emys, el Grup de Defensa del Ter, i en
especial, als companys del Grup de Natura Freixe,
que des de Flix i l’Ebre, fan una enorme i brillant
feina! •
Joan Vives Garcia

Asamblea constituyente Podem Altafulla
El pasado 21 de junio se celebró en la plaza Martí
Royo de Altafulla, la primera asamblea del círculo
Podem Altafulla con éxito de participación, máxime
teniendo en cuenta que se había convocado con
poca antelación, y con menos medios. Finalmente
resultaron 22 avales de los presentes en la asamblea, sobre los 10 mínimos exigidos, pudiendo
formar sobradamente el Círculo en el pueblo i constituyéndolo formalmente. Teniendo en cuenta que
el número de votos a Podemos en las europeas
superó el centenar en la localidad, cabía esperar
que estos votantes buscasen un punto de encuentro en Altafulla, y no hubiese mayor problema en
formar Podem Altafulla en este momento de ebu-

llición, cuando el partido está creciendo exponencialmente a todos los niveles. Sólo en la provincia
de Tarragona en el último mes, se han formado 10
nuevos círculos locales, y se crean varios nuevos
semanalmente. El acto contó con la presencia de
representantes de Podem Tarragona provincia y de
Podem Torredembarra que vinieron a apoyar y asesorar en los primeros pasos de la nueva formación,
siendo su pequeña experiencia de gran utilidad en
este caso. Se pudo incluso formar los primeros
grupos de trabajo y definir sus integrantes, que con
total espontaneidad y no menos ilusión, fueron presentándose voluntariamente al grupo que más les
interesó o al que más se podían aportar… el primer

día en conocerse la mayor parte de ellos, en menos
de dos horas, estaba totalmente formado el Círculo.
Fue, en palabra de los experimentados invitados,
una asamblea ejemplar y muy prometedora. El pasado día 5 de julio hicimos la segunda asamblea en
la plaza del Comunidor, donde se presentaron los
primeros pasos de los grupos de trabajo, y donde
sobretodo, se sumaron a este movimiento ciudadanos con un mismo interés común. Que la democracia se ponga al servicio del pueblo.•
Galo Gascó Fernández
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El 27è Festival Internacional de Música repeteix format

a Plaça de l’Església esdevindrà un
any més l’escenari que acollirà del 26
de juliol al 23 d’agost el 27è Festival
Internacional de Música d’Altafulla,
que organitza la regidoria de Cultura,
amb la col·laboració de la Generalitat
de Catalunya, la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Tarragonès.
En aquesta edició, es repeteix el format de sis actuacions que acollirà el
marc incomparable d’una plaça amb
una sonoritat especial. El recital del
Cor Infantil Amics de la Unió serà el concert inaugural del certamen el dissabte
26 de juliol a les 22h.
La direcció artística del festival compta
amb el prestigiós flautista Claudi Arimany,
i la coordinació de Josep Maria Recasens.

El festival combina la música coral i els
concerts de cambra i totes les actuacions
són a la plaça de l’Església a les 22h. En
cas de pluja, es traslladarien a l’interior de
la Parròquia de Sant Martí. En els propers
dies, trobareu tota la informació a www.
altafulla.cat/festival. S’han programat
sis concerts: dissabte, 26 de juliol,
“Cor Infantil Amics de la Unió”; dilluns 4
d’agost, “Dissonanze”, amb Fabio Furia,
Marcello Melis i Massimo Battarino; divendres, 8 d’agost, “Orquestra Camera
Musicae i Jean-Louis Beaumadier, piccolo”; diumenge, 10 d’agost, “Música
de divertimento”, amb Claudi Arimany,
Eduard Sánchez, Cristian Chivu-Ivan i
Magdalena Cristea-Popa; dimecres, 20
d’agost, “Àries conegudes de diferents

òperes”, amb Jago Ramos, tenor; Undine
DreiBig, mezzosoprano, i Frank Wasser, al
piano, i dissabte, 23 d’agost, “Hermanos Cuenca, a la guitarra i piano, i Immaculada Almeda, soprano”.
Com l’any passat, l’entrada per a un
concert és de 15€; paquet de quatre
concerts (15% descompte), 51€; abonament festival, 75€. Els titulars del Carnet
Jove de la Generalitat gaudiran d’un 50%
de descompte. La venda d’entrades és
a l’Oficina de Turisme (plaça dels Vents);
www.altafulla.cat/festival; a taquilla a partir de les 21h, i a www.tarracoticket.cat .
El regidor de Cultura, Jordi Molinera, ha
destacat la venda d’entrades on line com
a novetat de les darreres edicions, ja que
l’any passat, una de cada tres entrades

es van tramitar per Internet. “El repte enguany és passar d’una de cada tres, a
una de cada dues entrades”, ha afegit
l’edil Molinera. El cost total del certamen
no ha variat respecte anteriors edicions i
s’ha situat en els 25.000 euros. / Foto:
Albert Jansà •

La 14ena Nit de Bruixes
rep 7.000 visitants

Les Jornades Gastronòmiques reparteixen uns
1.700 menús
Les cinquenes Jornades Gastronòmiques d’Altafulla han repartit 1.700 menús en poc més de dues setmanes en
els onze establiments del municipi i tres
cellers de la DO Tarragona que han format part de la campanya. També s’han
repartit diferents premis que han estat
gentilesa de Bauhaus, Hotel Gran Claustre i els restaurants participants. Des de
la regidoria de Comerç, que encapçala
Pere Gomés, ja s’està treballant en les
jornades gastronòmiques de tardor.

L

a 14ena Nit de Bruixes d’Altafulla ha rebut 7.000 visitants. Són dades facilitades
per l’organització, que ha anat a
càrrec de la regidoria de Turisme,
que encapçala l’edil Guillermo
Alonso, i la coordinació de Diego
Spano. Els rituals, les cercaviles,
els tallers infantils, les xerrades,
els espectacles, els contacontes, el mercat esotèric i artesà,
els embruixos i els judicis, han
omplert el darrer cap de setmana de juny els carrers de la Vila
Closa. També hi ha tornat a ser
present la prestigiosa Escola Mariló Casals. Dues de les novetats
d’enguany ha estat el concurs
fotogràfic infantil, que va tenir un
èxit rotund, i el concert de fi de
curs dels alumnes de l’Escola de
Música, al pati del Castell. Tant
ha estat l’interès que fins i tot una
televisió russa va fer-ne un reportatge. / Fotos: Jean Segovia •

Vida social
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L’Aplec de Sardanes “Vila d’Altafulla” celebra la 14ena edició. Gent vinguda de diferents pobles ens han acompanyat a ballar sardanes. Enguany ens ha entristit la mort de l’excepcional mestre sardanista Tomàs Gil i Membrado, prolífic autor de més de mil sardanes. Vàrem ballar un parell
de sardanes compostes per ell, en memòria seva. Enguany ens ha vingut un autocar d’un Esplai de
Jubilats de Barcelona. “Repetirem!”, ens van comentar. Les balladores del concurs de colles improvisades van estar obsequiades amb uns mocadors amb filigranes de punta. Volem donar les gràcies
a l’Ajuntament, als col·laboradors i al personal voluntari que fan possible aquest aplec. / Toni Nadal

L’Assemblea Nacional Catalana dóna suport a
l’Ajuntament. La secció local de l’Assemblea Nacional
Catalana va organitzar el passat 15 de juny una concentració popular d’estelades per mostrar el desacord pel
requeriment judicial que obliga l’Ajuntament d’Altafulla a
col·locar la bandera espanyola en un lloc preferent a la
façana. / Foto: ANC
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Rècord de participació al Campionat de Catalunya de Patí Júnior. Un total de 53 regatistes van participar el darrer cap de setmana de juny en el Campionat de Catalunya de Patí Júnior que va organitzar el Club Marítim Altafulla amb la col·laboració de la Federació
Catalana de Vela. El rècord de participació fins ara havia estat en el
certamen celebrat el 1999. / Foto: Salva Pou

El CE Altafulla, a la Nit dels Campions 2014. El
Centre d’Esports Altafulla va recollir el passat 19 de
juny els trofeus que els acredita com a campions del
grup 25è de la Quarta Catalana, i campiones del grup
2n de Futbol 7 Tarragona. La gala de la Federació Catalana de Futbol va tenir lloc al Teatre Auditori de Salou.
/ Foto: FCF

Les sessions de gimnàstica al Parc de Salut continuen.
El passat 2 de juliol es va posar el punt i final al cicle de sessions
de gimnàstica per a la gent gran al Parc de Salut. La regidoria
va obsequiar als participants amb una samarreta commemorativa. Una dotzena d’avis i àvies han gaudit d’aquesta iniciativa que continuarà aquest juliol, s’aturarà a l’agost i reprendrà
les classes dirigides al setembre. / Foto: Albert Jansà

Serveis

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
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)
Emergències

977 65 16 76
900 194 998
112

Farmàcia Susana Domingo 977 65 04 97
Les Escoles, 3 (poble)
Farmàcia Anna Arasa
Plaça dels Vents, 5

977 65 24 20

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

Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM)
ESTACIÓ D’ALTAFULLA /
SERVEI METEREOLÒGIC DE CATALUNYA /
HORT DE LA SÍNIA (Tamarit)
Dades del mes de JUNY

Temperatura màxima

32 °C

dia 14

Temperatura mínima

12,3 °C

dia 1

Pluja màxima

26,5 litres/
m2

dia 17

Escola d’Adults

977 65 16 71
977 65 03 23

CEIP ROQUISSAR

977 65 19 69

Mitjana mensual temp. màx.

25,8 °C

IES ALTAFULLA

977 65 16 62

Mitjana mensual temp. mín.

15,8 °C

Llar d’Infants F. Blanch
Mainada, 2B

977 65 60 31

Total pluja recollida

49,1 litres/m2

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

OBSERVADORS: Joan Vives, Lluís Brullas, Jordi Cuscó
Josep Maria Aules

i

Servei de transport per a la gent gran
10,15
10,25

CENTRE OBERT

977 65 06 90
648 54 62 72

10,45

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

Alberg Juvenil ‘Casa Gran’ 977 65 07 79
Placeta, 12

10,35
10,55
11,00
11,10
11,20
11,25

ANADA

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

12,25

Mirador dels Munts

12,40

ViaAugusta/Plaçadels
Vents

12,55

Carrer de la Bassa

13,15

Carrer dels Munts

Carrer de Santa Marta

12,30

TORNADA

Eroski

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera
Carrer de la Bassa

12,50

Carrer de les Esplanes

Carrer de les Esplanes

13,05

Carrer de Santa Marta

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

13,25

Eroski

13,35

ViaAugusta/Plaçadels
Vents
Mirador dels Munts
Carrer dels Munts

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al
TeL. 977 65 00 08 (Regidoria d’Acció Social i Ciutadania)

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

Piscina Municipal
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

Club Marítim

977 65 02 63

Parròquia S. Martí

977 65 01 58

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

Estació de Servei

977 65 22 54

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

Taxis (J. Gabarró)

607 86 46 44
607 15 38 18
977 65 29 90

Deixalleria (Torredembarra)

977 64 58 19

Autocars Penedès

977 66 08 21

Informació RENFE

902 24 02 02

Protecció Civil

977 65 14 89

TanatorideTorredembarra 900 50 67 12
L’Hort de la Sínia.
655 48 61 15
Punt d’Informació del Gaià
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
JULIOL

30/06: MIRAR FINESTRETA
07/13: S. Domingo
14/20: MIRAR FINESTRETA
21/27: S. Domingo

AGOST

28/03: MIRAR FINESTRETA
04/10: S. Domingo
11/17: MIRAR FINESTRETA
18/24: S. Domingo
25/31: MIRAR FINESTRETA

Horari: de 9 a 22 h

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

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

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

Autobusos
nocturns
Altafulla
/ Tarragona

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

Altafulla

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

Parada Centre
Centre Comercial
23:29
23:30
01:04
01:05
02:34
02:35
04:34
04:35
Tarragona
Rambla
Vella
23:53
01:28
02:58

Imperial
Tarraco
23:55
01:30
03:00

04:56

05:00

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

Altafulla
Centre Parada
Comercial Centre
00:39
00:40
02:09
02:10
04:09
04:10
05:29
05:30

De dilluns a divendres feiners

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

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

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

Trdb
8.20
9.30
11.40
13.45
16.10
17.10
17.55
18.55
19.55
20.55

Altf
8.26
9.36
11.46
13.51
16.16
17.16
18.01
19.01
20.01
21.01

Trdb
8.55
10.30
12.00
16.10
17.20
18.45
20.15

Altf
9.01
10.36
12.06
16.16
17.26
18.51
20.21

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

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

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

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

Tgn
8.47
9.57
12.07
14.12
16.37
17.37
18.22
19.22
20.22
21.22

Tgn
9.00
10.30
12.40
14.30
17.00
18.00
18.45
19.45
21.00
21.35

Altf
9.24
10.54
13.04
14.54
17.24
18.24
19.09
20.09
21.24
21.59

Trdb
9.30
11.00
13.10
15.00
17.30
18.30
19.15
20.15
21.30
22.05

Tgn
9.22
10.57
12.27
16.37
17.47
19.12
20.42

Tgn
10.00
11.30
13.00
16.50
18.00
19.30
21.00

Altf
10.24
11.54
13.24
17.14
18.24
19.54
21.24

Trdb
10.30
12.00
13.30
17.20
18.30
20.00
21.30

Dissabtes feiners

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

Diumenges i festius

HORARI DE MISSES
Església de Sant Martí
Dissabtes: 19.30 h
Diumenge: 11.45 h

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

AUTOBUSOS

RENFE

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

Centred’Estudisd’Altafulla 977 65 09 12
Escoles, 10

Punt d’Informació Juvenil 977 65 24 68
Era de l’Esteve

Parades a Pau Casals, St. Francesc, Rambla Vella, Balco, Miracle,
Beneficència, Fortí, Casanovas, Marenostrum, La Platja, Arrabassada,
Savinosa,CalaRomana,Tennis,Mediterrani,PlatjaLlarga,Solimar,Mas
Rabassa, El Pont, Montsià, Osona, La Mora, Conca de Barberà, Blauet,
Esquirol, Guineu, Castell de Tamarit, Tamarit i Ferran

Centre de Salut

Escola La Portalada
Plaça la Portalada s/n

Llar d’Infants Hort de Pau 977 65 21 20
Cabana, 2

L9

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

URGÈNCIESDENTALSCASTELLANI 977 65 14 33

Transports

Altafulla - Tarragona

Síndic de greuges

v

• Serveis Socials · Atenció al públic
Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
Educador Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
• Biblioteca Municipal ‘Martí Magriñà’
De dilluns a divendres, de 16 a 20 h
• Oficina de Correus (C. Marquès de Tamarit, 16)
De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30 h
Dissabtes, de 9:30 a 11:00 h
• Aigües d’Altafulla (C. Vinyet, 1 · Local 1)
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
• Recollida de Mobles i Andròmines
Ajuntament d’Altafulla 977 65 00 08

Tarragona - Altafulla

Ajuntament (Plaça del Pou, 1) 977 65 00 08

Serveis Municipals

Feiners

(

Dissabtes

TELÈFONS I ADREÇES
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Diumenges i festius

14

Església de Sta. Maria

Resta tancada fins al maig

15

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

