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Locuti estis verbum 

El 24 de maig ens ha deixat a Altafulla un nou Ajuntament. 
Dels resultats electorals, se’n poden fer moltes interpreta-

cions, però de ben segur que n’hi ha una en què coincideixen 
moltes. Mentre a tot arreu els plens municipals s’atomitzen fins 
al límit de la governabilitat, Altafulla ha reduït els grups munici-
pals a la meitat: dels vuit el 2007 als quatre el 2015. Les tres 
forces polítiques que han format el govern municipal aquest 
mandat –Alternativa Altafulla, l’EINA (hereva de SI) i CiU han 
passat de set a deu regidors. Tots tres han incrementat un re-
presentant en un ple d’onze regidors. La ciutadania ha premiat 
als tres grups de govern, per l’estabilitat assolida, per la feina 
feta, per les fites aconseguides i perquè han sabut donar a 
conèixer allò que han fet. Tots tres han augmentat en vots i 
regidors.

En canvi, l’oposició d’aquests darrers quatre anys ha estat cas-
tigada a les urnes. El Partit Popular, sense representació al Ple 

d’Altafulla en aquest darrer any per la dimissió dels seus regi-
dors a mig mandat i la incapacitat de substituir-los per altres 
membres de la llista, s’ha quedat sense representants munici-
pals, baixant en més de la meitat de vots i convertint-se en la 
última força més votada. Ideal també ha pagat car que un dels 
seus dos regidors s’absentés del Ple freqüentment i ha passat 
de ser la tercera força més votada el 2011 a la cinquena el 
2015. Només dos vots han fet que no obtingués representació. 

I la novetat més destacada és Ciutadans, que aprofita l’ona-
da a nivell d’Estat per entrar amb un regidor al ple altafullenc. 
En canvi no ho han aconseguit ni Altafulla si pot —sorgida del 
Cercle Podem amb Juan Alberto Spuch al capdavant— ni la 
Llista Oberta per Altafulla —la candidatura socialista liderada 
per Fonxo Blanch. L’augment de la participació en poc més de 
dos punts ha fet que un regidor hagi estat més car. Locuti estis 
verbum, o el que és el mateix, el poble ha parlat. •

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  
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638 355 670  
comercial@altafullaradio.cat  
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Un nou ajuntament amb cinc cares noves

Alternativa Altafulla - Entesa (AA-E) ha tornat a 
guanyar les eleccions municipals d’Altafulla. Ho 
va fer amb més contundència que ara fa quatre 

anys, passant dels 546 vots del 2011 als 753 aquest 
2015. Una xifra que es tradueix en un augment del 
percentatge, que va del 26,48% al 32,97%, i en un 
regidor més al Ple. Seran cinc les persones d’AA-E 
que representin la formació a l’Ajuntament en aquest 
nou mandat: el fins ara alcalde, Fèlix Alonso, seguit 
de Montse Castellarnau, Marisa Méndez-Vigo, Jaume 
Sánchez, i Michael Preuss “Micha”, aquests dos úl-
tims, dues cares noves al plenari.

L’Esquerra Independentista d’Altafulla (EINA) -que 
aglutina ERC, SI, i persones independentistes a títol 
individual- repeteix com a segona força més votada 
amb 539 vots (23,6%), respecte els 318 vots (15,42%) 
del 2011. Suma també un nou regidor al Ple, de ma-
nera que repeteixen Jordi Molinera i Eva Martínez, com 
a números 1 i 2, amb la incorporació d’Alba Muntadas 
en tercer lloc. L’EINA va ser el grup que més vots va 
guanyar respecte als anteriors comicis amb un total de 
221 vots, a falta de nou vots més per assolir el quart 
regidor.

També ha sumat un nou regidor al Ple, Convergèn-
cia i Unió (CiU) amb 274 vots (12%), respecte els 240 
vots (11,64%) del 2011. En aquest cas passa d’un a 
dos regidors i de cinquena a tercera força més vota-
da. Pere Gomés torna a repetir al capdavant de CiU, 
seguit de Xavier Rofas, una altra nova cara a la sala 
de plens. Qui també debutarà al Ple d’Altafulla serà 
l’alcaldable per Ciutadans (C’s), Alberto Moreno. És la 
primera vegada que la formació es presenta al munici-
pi i ha assolit un representant amb 214 vots (9,37%). 

Ideal i el PP perden la representació de dos regi-
dors assolida en els comicis del 2011, i es queden 
sense cap representant. Ideal ha aconseguit un total 
de 136 vots (5,95%), molt per sota d’ara fa quatre 
anys quan en va sumar 294 (14,26%), sent la terce-
ra força més votada. S’ha quedat a només dos vots 
d’aconseguir un regidor. Per la seva banda, el PP ha 
estat el partit que menys suport ha rebut amb només 
102 vots (4,47%). El 2011 va ser la quarta força més 
votada amb 284 vots (13,77%). Llista Oberta per Alta-
fulla (LLOPA) i Altafulla, sí pot tampoc han obtingut re-
presentació. LLOPA ha aconseguit 107 vots (4,68%), i 
Altafulla, sí pot 135 vots (5,91%).

Pel que fa a la participació, s’ha incrementat res-
pecte els comicis del 2011 en més d’un 2%, passant 
dels 2.097 votants (60,64%) als 2.299 (62,88%) del 
total de 3.656 altafullencs i altafullenques que estaven 
cridats a les urnes. El dissabte 13 de juny es durà a 
terme a la sala de plens el ple d’investidura del nou 
alcalde, i es coneixerà llavors qui governarà l’executi 
local aquests propers quatre, i qui restarà als seients 
de l’oposició. •

Fèlix Alonso, acompanyat per membres d’AA-E, cele-
brant els resultats electorals

fèlix alonso Cantorné (aa-e)
Té 55 anys i dues filles, és llicenci-
at en Geografia i Història. Alcalde 
aquests darrers quatre anys, com-
bina aquesta responsabilitat amb la 
de periodista, la seva professió des 
dels 17. Treballa al diari Sport des del 1981. Va ser di-
rector general de Relacions Institucionals de la Gene-
ralitat de Catalunya en la VIII legislatura (2006-2010). 
Des de 1998 és altafullenc d’elecció i membre de la 
Penya Ciclista, Atletes d’Altafulla, Centre d’Estudis i 
Link Enllaç Social.

Montse Castellarnau vicente 
(aa-e)
Mare soltera, de 49 anys i amb una 
filla. És educadora de llar d’infants, 
empresària en hostaleria, assisten-
ta de la llar i terapeuta de Reiki. Va 
entrar de regidora a l’Ajuntament el 2011, i durant 
aquest darrer mandat ha ostentat les àrees de Partici-
pació Ciutadana i Medi Ambient. Viu a Altafulla des de 
25 anys i ha estat coordinadora i membre del Consell 
de Participació Ciutadana.  

Marisa Méndez-vigo Campos 
(aa-e)
Va ser regidora d’Urbanisme i Medi 
Ambient en el mandat de Francesc 
Farré com a alcalde (2007-2008), 
sota les sigles d’Alternativa Baix 
Gaià (ABG) –avui Alternativa Altafulla. Té 66 anys, i 
va arribar al municipi ara en fa 24. Ha col·laborat amb 
associacions locals com el GEPEC o el Centre d’Es-
tudis, i és una de les impulsores del Club de Novel·la 
Negra de la Biblioteca i de la secció de Documental 
de l’entitat Link Enllaç Social.

Jaume sánchez Hernández 
(aa-e)
És una de les cinc cares noves al 
Ple. Casat i pare d’un fill, té 47 anys 
i la meitat els ha passat a Altafulla. 
És membre actiu dels Atletes d’Alta-

fulla i del Club de Novel·la Negra. Agent comercial au-
tònom, és Màster en viticultura, enologia i màrqueting 
del vi. És la primera vegada que participa en política, 
tot i que s’hi ha interessat des de l’adolescència.  

Michael Preuss (aa-e)
Una altra cara nova al Ple. Més 
conegut per “Micha”, és enginyer 
tècnic agrícola. Té 55 anys i una filla. 
Treballa en el sector mediambiental 
i és cofundador d’Alternativa Altafu-
lla. Ha assessorat en matèria de residus el govern de 
l’Ajuntament d’Altafulla quan ABG va ostentar l’alcal-
dia (2007-2008).  És soci de Link Enllaç Social, Centre 
d’Estudis, Gepec, entre d’altres.

Jordi Molinera Poblet (L’eIna - 
erC)
Va néixer a Altafulla el 1987, i va 
cursar l’Educació Primària a La 
Portalada. En aquest últim man-
dat ha estat Primer Tinent d’Alcal-
de, encapçalant les carteres d’Urbanisme, Cultura, 
Festes i Joventut. Ha estat representant d’Altafulla 
a l’Associació Catalana de Municipis per la Indepen-
dència per delegació d’Alcaldia. Té estudis en Ci-
ències Polítiques i de l’Administració i un postgrau 
universitari en Gestió Pública. Viu amb la seva parella 
a Baix a Mar. És casteller dels Castellers d’Altafulla.  

eva Martínez giol (L’eIna - sI)
Viu a Altafulla des del 1988 on deu 
anys més tard va fundar el Centre 
de Teràpies Naturals Alnatur. Em-
presària, casada i amb dos fills, 
treballa com a terapeuta en el seu 
centre que també gestiona. Serà la seva tercera eta-
pa com a regidora al Ple d’Altafulla després que hi 
entrés inicialment el 2007 amb l’Agrupació Units Per 
Altafulla (AUPA). Aquest darrer mandat ha liderat les 
regidories d’Acció Social, Salut, Educació i Polítiques 
de Gènere. 

alba Muntadas olivé (L’eIna)
És una nova cara al Ple. Viu a Altafu-
lla des que tenia un any, després de 
néixer a Sant Llorenç Savall el 1985. 
És llicenciada en Biologia i actual-
ment està realitzant una tesi docto-
ral a l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona. El seu 
pare, Josep Muntadas, va ser regidor d’Urbanisme i 
Esports en el govern de l’alcalde Manel Ramon Fuen-
tes (2003-2007). Des de fa més de deu anys, toca la 
gralla amb els Grallers d’Altafulla.  

Pere gomés Miquel (CiU)
Nascut a Lleida fa 47 anys. En 
aquest últim mandat ha estat regi-
dor de Comerç, Consum i Trans-
port. Va cursar estudis de perio-
disme, però professionalment s’ha 
dedicat al món del vi, és sommelier professional di-
plomat per la Universitat Rovira i Virgili. Empresari i 
emprenedor, ha impulsat diversos projectes en el món 
de la consultoria. Casat i pare de tres fills. Militant de 
Convergència i la JNC des del 1987. A banda del ca-
talà i el castellà, parla perfectament l’anglès, el fran-
cès i el rus, i també té estudis bàsics d’alemany.

Xavier rofas gasulla (CiU)
La quarta cara nova del Ple. Casat 
amb dos fills, és directiu d’una mú-
tua de salut. Té grans coneixements 
en gestió i direcció empresarial. Ha 
passat la meitat de la seva vida a 
Altafulla, i ara el municipi és el seu nou projecte. Ha 
estat jugador de futbol de l’equip amateur del Club 
Gimnàstic de Tarragona.

alberto Moreno espinosa (C’s)
Última nova cara del nou Ple. Solter, té 
estudis en Arquitectura Tècnica, però 
actualment es troba a l’atur i està cur-
sant estudis d’instructor de submari-
nisme. Disposa del títol de capità de iot, i és aficionat a 
la nàutica. Té 37 anys, i en fa quinze que viu a Altafulla. 
És la primera vegada que participa en política.

  Qui és qui?



 Plaça del Pou / núm. 150 / juny 2015Territori4

Pla per minimitzar les inundacions al Barri Marítim

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Altafulla ha aprovat 
un projecte d’adequació de la rotonda, situada en el creua-
ment de la Via Augusta amb Via Hercúlia, per la minimització 

de les afectacions produïdes per les pluges en l’entorn de la conca 
de la rasa, a Baix a Mar. Aquest projecte correspon a la primera 
fase d’actuacions a realitzar segons el Pla de Millores dels 
escolaments i minimitzar al màxim les inundacions que es pro-
dueixen al barri marítim en episodis de pluges, i especialment el 
drenatge del canal de la Rasa. 

Fèlix Alonso, alcalde d’Altafulla, ha destacat que “són inversions 
necessàries i de futur per al barri marítim, i que, tot i que encara res-
ten pendents de pressupost, es faran perquè són unes demandes i 
necessitats de la ciutadania inajornables”.

Aquest projecte contempla la modificació de les rasants de la 
rotonda —propera al Càmping Don Quijote, entre la Via Hercúlia 
i Via Augusta—, elevant-la per sobre dels nivells d’inundabilitat, 
mitjançant la realització d’un forjat de plaques alveolars recolzat 
sobre murets de formigó i una llosa de fonamentació. 

S’instal·laran també interceptors lineals amb reixa als carrers adja-
cents; la col·locació de registres en la superfície de la rotonda per tal 
de realitzar el manteniment, i a la part inferior de la rotonda, romandrà 
buida, habilitant un volum d’acumulació d’aigua, que permetrà el pas 
del flux de la Rasa per sota de la rotonda cap a la continuació de la 
rasa canalitzada. L’obra també preveu el desviament de serveis 
com el subministrament d’aigua, les línies elèctriques de mitja 
i baixa tensió, gas i la xarxa de clavegueram.

Fèlix Alonso també ha subratllat que, arran d’aquest projecte, 
“es contempla la construcció d’un nou pas sota la via del tren, a 
prop de la rotonda del càmping que no passaria pel mig de la rasa, 
perquè puguin passar bombers i autocars”. / foto: J.S. •

Instal·len coixins berlinesos a Brises del Mar

La Brigada Municipal ha instal·lat diferents berlines a la urbanització de Brises del 
Mar. Una reclamació, segons l’alcalde Fèlix Alonso, que els havia traslladat ara 
fa uns mesos l’Associació de Veïns de Brises del Mar, i que ja s’ha fet realitat. 

Aquesta actuació també s’ha dut a terme al carrer Alcalde Pijuan, davant la piscina 
municipal. El coixí berlinès és una elevació de goma implantada a només una 
part de la calçada. Constitueix un obstacle en funció de la distància de les rodes a 
l’eix del vehicle. Els turismes, per l’estretor de la distància entre les rodes del mateix 
eix, estan obligats a passar per la part elevada, o bé amb les rodes de la dreta o amb 
les de l’esquerra. 

Aquesta mesura pretén reduir la velocitat del trànsit rodat i compleix així una de 
les reivindicacions dels veïns d’aquest sector de població d’Altafulla. Els que s’han 
instal·lat a Brises del Mar corresponen al model estàndard. Les dimensions totals del 
coixí són de 3.200 mm. de llargada, 1.700 mm. d’amplada i 7,5 cm d’alçada. Està 
compost per 24 elements de cautxú vulcanitzat amb quatre punts de fixació per 
peça i que encaixen uns amb els altres en forma de trencaclosques. •

L’Ajuntament d’Altafulla ha demanat la suspensió cautelar de les obres del Tercer 
Fil. Així ho ha avançat l’alcalde en funcions Fèlix Alonso, després que s’hagi rebut 

una carta al consistori per part d’Adif on ha avançat que les obres no s’aturaran, ja 
que s’estan desenvolupant dintre de la plataforma ferroviària competència de l’Admi-
nistrador d’Infraestructures Ferroviàries i on l’Ajuntament no en té el control municipal.

Per Fèlix Alonso, com que el Tercer Fil és una gran obra d’interès general “no ens 
quedarem amb els braços creuats i demanarem mesures cautelars per paralitzar les 
obres, ja que entenem que perjudicarà notablement el territori, ja que el pro-
jecte no té en compte l’impacte acústic ni la proximitat d’espais protegits 
d’interès natural”.

Com ja va presentar a principis d’any aquest ajuntament, el projecte del Tercer Fil 
implica que el tràfic de mercaderies es tripliqui cap a l’any 2040, segons un estudi 
encarregat per aquesta administració local. Alonso ha remarcat que “això significa 
el pas de mercaderies durant tota la nit fins les set del matí, i que alterarà de 
ben segur el son de molts ciutadans i turistes”. / foto: Judit Suñé. •

  L’ajuntament demana la suspensió cautelar de les obres del tercer fil
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exigeixen una reunió amb la ministra de foment sobre l’n-340

Els alcaldes d’Altafulla, el Vendrell, Roda de Berà, Creixell, Torredembarra, l’Ar-
boç, Bellvei, Calafell, i Cunit exigeixen de nou una reunió amb la ministra de 
Foment, Ana Pastor, per tractar les actuacions que necessita la carretera N-340 

davant la imminent arribada de la temporada d’estiu, en resposta a una carta enviada 
des del ministeri on informen que per fer front al conflicte “s’alliberaran els peatges 
de l’AP-7”. Els batlles creuen que amb això no n’hi ha prou, i que el projecte de des-
doblament fins a Torredembarra des de la Mora “no és cap solució a la problemàtica 
que van plantejar”, ja que, segons l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, “la proposta de 
Foment trasllada la problemàtica de la Punta de la Móra a la Pobla de Mon-
tornès”.

La carta de Foment també manifesta la voluntat de prolongar la gratuïtat 
actual de l’autopista AP-7, entre Vila-seca i Torredembarra, fins al Vendrell. 
Per aquest motiu, Fèlix Alonso entén que “això ha d’acabar amb la gratuïtat de l’au-
topista AP-7, ja que és una necessitat i una reivindicació històrica del territori”. Tam-
bé apunta que “llavors no tindria sentit el desdoblament de l’N-340 si la gratuïtat 
de l’autopista es fa efectiva”. Davant d’aquesta situació, els batlles dels municipis 
afectats alerten que aquest estiu “es tornaran a reproduir les dificultats constatades 
en anys anteriors”. Critiquen que no s’hagi fixat cap data per celebrar la trobada, i 
reiteren aquesta petició “amb caràcter de molta urgència”. La missiva dels alcaldes 

ha estat traslladada també als representants parlamentaris que els han acompanyat 
en reunions anteriors. / foto: Eduard Virgili. •

El departament de Benestar Social i Família de la Generalitat ha obert el perío-
de de preinscripcions per a la segona convocatòria del programa “Vacances 

en família”. En total, s’ofereixen 23.240 places per a 4.377 famílies. Les estades 
tindran lloc entre el 4 de setembre d’aquest any i el 28 de febrer de 2016. L’Al-
berg Casa Gran d’Altafulla torna a sumar-se a la convocatòria. Ja durant la pri-
mera fase va ser un dels més sol·licitats pels visitants, principalment en el 
període que va del 9 al 16 d’agost. Ara, ofereix estades el cap de setmana del 4 
i 5 de setembre, i el Pont de la Diada del 10, 11, i 12 de setembre. L’Alberg Casa 
Gran se situa al número 12 del carrer Placeta, en una de les tres edificacions més 

voluminoses del municipi que prové d’una antiga masia amb un pati adjunt amb 
terrassa i té una torre que pertany a l’antiga muralla. Té capacitat per a 70 perso-
nes amb habitacions de 4, 5, 8 i 10 llits, i ofereix sala d’estar polivalent amb TV, 
biblioteca, sala de jocs, terrassa, calefacció, menjador, màquines automàtiques 
de begudes calentes i fredes, lloguer de tovalloles, wi-fi i informació d’excursi-
ons. La Direcció General de Joventut promourà el segon sorteig d’assignació de 
places el proper 23 de juny. El programa preveu ajuts afegits per a les famílies 
nombroses i monoparentals, ja que se’ls aplicarà un 10% de rebaixa sobre el 
preu del programa. •

  L’alberg Casa gran repeteix el programa “vacances en família”

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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Retrat dels avis: aquells qui donen paciència a qui necessita temps, aquells qui 
donen tendresa a qui necessita afecte, aquells qui donen amor a qui necessita 

confiança, aquells qui donen   estima a qui necessita seguretat, aquells qui donen 
il·lusions a qui necessita alegria, aquells qui donen saviesa a qui necessita coneixe-
ment, aquells qui donen experiència a qui necessita aprendre, aquests són els Avis! 
Avui dia tots anem amb pressa, els un per la feina, d’altres pels fills, d’altres de més 
enllà per les nostres aficions, per recuperar a contra rellotge el nostre espai i temps 
personal, però hi ha qui no va amb pressa, si no que camina amb paciència, temps i 
constància, aquests són els nostres avis.

Per tot això, i per molt més, el passat 8 de maig, vam celebrar el Dia dels avis 
i àvies, a l’escola bressol Hort de Pau. Va ser una bonica jornada, plena d’emo-
cions, on avis i àvies i nets i netes, van compartir un dia ple de jocs, racons, jar-
dineria... on va concloure amb un berenar per la tarda, preparat pels avis i àvies 
de l’escola, on aquests van ser obsequiats pel seu nét /neta amb un regal i un cor 
on hi havia un missatge per a ells, escrit per la seva família (“nét/neta”). Avi i àvia, 
us estimem! •

Equip dirEctiu LLar d’infants Hort dE pau

realitzen un jardí vertical a l’escola “aldara”

Alumnes del Pla de Transició al Treball en Vivers i Jardins de l’Escola de For-
mació “Aldara” d’Altafulla, centre adscrit a l’Escola Municipal d’Adults, han 
decorat el centre amb un jardí vertical fet amb material reutilitzat. Es tracta 

d’un dels projectes que al llarg del curs han realitzat els alumnes del mòdul. El 
coordinador del PTT en Vivers i Jardins, Mario Visa, ha explicat que “l’any passat, 
l’alumnat del centre va ser l’encarregat de guarnir l’entorn del centre i transformar-lo 
en un jardí urbà, tal i com està ara, i aquest any vam tenir la idea d’endinsar-nos en 
elaborar un jardí vertical”.

Mario Visa ha remarcat que “els jardins verticals són una alternativa cada vega-
da més estesa als jardins fomentada principalment per la falta d’espai per a jardins 
tradicionals, sobretot a les zones urbanes”. I ha afegit: “Crear un jardí vertical és 
una opció molt innovadora i pot convertir un espai inspirant tranquil·litat alhora que 
aportant sensació d’amplitud i lluminositat”. El PTT en Vivers i Jardins és una inicia-
tiva del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la regidoria en 
funcions d’Educació i Acció Social de l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçala l’edil 
Eva Martínez.

Jardí vertical fet amb palets
El jardí vertical que decora a partir d’avui el Centre de Formació Aldara d’Altafulla és 
fet amb palets. Es tracta d’una idea molt ecològica perquè alhora que es reutilitza 
materials com el palet, se li dóna un ús natural al residu, en aquest cas, el palet. 
Per elaborar els elements penjants del jardí, els alumnes, tutelats pels professors, 
han eliminat totes les estelles, claus o grapes que podien tenir adherits els palets. 
Després han cobert la fusta amb lona plàstica de jardineria, engrapant-la per la cara 
posterior del palet i per tres dels seus laterals, ja que la part anterior l’han deixat lliu-

re perquè hi hagi espai per al reg. El darrer pas ha estat la plantació de les espècies 
vegetals que a partir d’ara guarneixen una de les parets del centre. •

La directora dels Serveis Territorials del Departament de Benestar i Família de 
la Generalitat de Catalunya, Anna Vendrell, va ser l’encarregada de lliurar el 

9 de maig la Medalla Centenària a la veïna d’Altafulla Maria Lluïsa Solé Homs. 
L’acte va tenir lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament, i hi van prendre part amics 
i familiars de l’homenatjada, així com l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso; la regido-
ra d’Acció Social, Eva Martínez, entre d’altres representants municipals com el 
regidor Pere Gomés. La Medalla Centenària és una iniciativa del Departament 
de Benestar Social i Família. Es tracta d’una medalla gravada amb el nom i l’any 
de naixement commemorativa del centenari. A aquest reconeixement instituci-
onal poden accedir-hi totes les persones residents a Catalunya que compleixin 
els requisits i realitzin la sol·licitud corresponent. Anna Vendrell ha destacat que 
es tracta d’un “reconeixement a la trajectòria de vida de persones molt lluitado-
res i molt austeres per l’època que els ha tocat viure”.

Maria Lluïsa Solé Homs va néixer el 6 de maig de 1915 a Altafulla. Va anar a 
escola fins que als 10 anys va començar a treballar al camp. De jove va compa-
ginar aquesta feina amb les tasques de la llar i l’atenció de la seva família. Un cop 
jubilada, gaudia molt anant amb el seu marit o les seves amigues a passar una 
estona al casal d’avis l’Esplai, on teixia, s’entretenia amb jocs de taula i, sobretot, 
xerrava amb les companyes i companys. Actualment viu al seu domicili amb una 
cuidadora i rep sovint la visita dels seus dos fills, dos néts i tres besnéts. •

  Maria Lluïsa solé Homs rep la Medalla Centenària

els avis, un tresor per als infants
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Les obres del Martí d’ardenya, a l’octubre

Les obres del carrer Martí d’Ardenya comença-
ran a l’octubre, tal i com ha remarcat l’alcalde 
d’Altafulla, Fèlix Alonso. La Junta de Govern Lo-

cal ha aprovat ja el plec de clàusules administratives 
i tècniques particulars, i l’expedient de contractació i 
obertura de la licitació per a l’execució del contracte 
del projecte.

Segons el redactat, el termini màxim de les obres 
seria de 16 setmanes des de la data de formalització 
del replanteig de l’obra, però Fèlix Alonso, ha recordat 
que, com ha passat amb el camp de gespa, l’empresa 
que guanyi el concurs, podria reduir aquest termini. 
D’aquesta manera, en els propers dies sortirà a con-
curs l’obra perquè les empreses puguin presentar la 
seva proposta, i cap al mes de juny, ja es podria conèi-
xer la companyia adjudicatària. El preu total de licitació 
és el de 317.350,16 € (IVA inclòs), 262.272,86 € corres-
ponents al pressupost net, i 55.077,30 €, en concepte 
d’impost sobre valor afegit al tipus del 21%. 

semi-conversió en illa de vianants
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 mateixa 
alçada de les voreres, amb paviment bituminós. Un dels 
punts més significatius serà la supressió de l’aparca-
ment 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 soterra-
ment de les instal·lacions aèries existents, com el ca-
blejat 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 ser-
veis tècnics d’arquitectura de l’Ajuntament, ja que està 
situat dins l’àmbit del conjunt històric i artístic de la Vila 
Closa d’Altafulla. Només es permetrà la circulació roda-
da, i en cap cas, l’estacionament de vehicles. •
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De què se sent especialment orgullós 
dins la seva feina?
Sempre que tot funciona bé i els pacients 
van bé, estàs content. De la progressió que 
s’ha anat fent, les noves tècniques quirúrgi-
ques. Però, sobretot, millorar el que vas fent 
cada dia.

La feina del metge és reconeguda pels 
pacients?
Hi ha de tot. Hi ha pacients que sí, i t’ho de-
mostren, i d’altres que t’ho valoren menys. 
Està clar que amb Internet la gent té una 
informació a l’abast que abans no en dis-
posava, però si no fas una bona selecció 
pot ser contraproduent. El consell seria 
seguir anant a la consulta del metge, i si 
no tens confiança en aquell en particular, 
pots demanar una segona opinió a un altre 
especialista. Sempre serà millor acudir a un 
professional. En general, la feina de metge 
amb els anys s’ha desprestigiat una mica. 
Abans, però, era l’altre extrem d’autoritat, i 
tampoc hauria de ser així.

Formes part de l’equip de professionals 
que recentment ha aconseguit amb 
èxit  una reconstrucció d’una laringe 
afectada de càncer amb cartílag de les 
costelles.
El nostre objectiu és curar la malaltia alhora 
que intentar conservar l’òrgan, que aques-
ta persona no hagi de portar el forat al coll 
tota la vida. D’aquest cas concret, en una 
intervenció que ha durat setze hores, que-
dava sana la part esquerra de la laringe. I 
per intentar reconstruir la dreta, havíem de 
buscar un teixit consistent, el cartílag, i un 
que cobreix el múscul del cap, que té un 
vas, una vena i una artèria. Després, s’havia 
d’ajuntar algun vas amb el coll per intentar 
que tot funcionés, que és el que importa. És 
una tècnica descrita que als Estats Units es 
fa, però a l’Estat espanyol, que sapiguem, 
no s’havia fet mai. Altres variants sí, però 
aquest muntatge concret, no.

Aquesta intervenció no comporta 
efectes secundaris?
No. La funció de la laringe és respirar, parlar 
i que no passi menjar cap al pulmó. Això és 
el més complicat, intentar que aquests tres 
aspectes funcionin, i de moment tot va bé. 
Encara estem en fase d’evolució, són paci-
ents que controlarem durant deu anys.

Estem parlant d’una malaltia que és 
sovint un tema tabú.
És una paraula que evidentment no agrada 
escoltar. És una malaltia greu, important, 
però avui dia tenim mitjans per tractar-la i 
curar-la. Fa anys aquesta por estava justi-
ficada, perquè els tractaments que hi ha-
via estaven bastant més limitats. Amb els 
anys, això ha anat canviant a millor: Hi ha 
tractaments nous, quirúrgics, radioteràpia, 
quimioteràpia i moltes tècniques noves. I 
s’ha aconseguit que malalties que abans 
eren incurables ara siguin curables en un alt 
percentatge.

Cada vegada estem més conscienciats 
d’aquesta capacitat d’avançar de la 
medicina?
Jo crec que sí. A més, hi ha molts més 
casos que s’han tractat, han anat bé i això 
ajuda. Tot i que és una paraula molt general 
que engloba moltíssimes malalties: algunes 
més agressives i altres que es curen al 99%. 
Sobretot, és important detectar-ho a temps. 
Moltes vegades hi ha gent que per por no 
s’ho mira, i aquest és el problema. Hem de 
superar aquesta por, aquest “a veure què 
em diran”, que de vegades fa que no es 
consulti al metge. La majoria de vegades 
no serà res, evidentment. Però si hi hagués 
algun problema i no s’actua, el tractament 
es complica.

Estem lluny de la cura definitiva del 
càncer?
És una malaltia molt àmplia, però global-
ment estem més a prop d’això. S’ha avan-
çat molt en els últims anys, i es continua 
avançant. S’ha de potenciar la tecnologia, 
la investigació, que és el que nosaltres in-
tentem fer, intentar buscar molècules, o 
tractaments nous. És la manera d’avançar, 
de millorar el que tenim i de trobar altres 
maneres de tractar la malaltia amb més per-
centatge de curació i menys efectes secun-
daris. És evident que no ho aconseguirà ni 
una persona sola ni un únic grup, sinó que 
requereix una voluntat a nivell mundial de fer 
petites passes fins arribar al dia en què se 
superarà aquesta malaltia, que crec que sí 
arribarà.

Bagenc de naixement i altafullenc 
d’adopció, el Joan Carles Flores 
és metge a l’hospital Joan XXIII. 
Especialitzat en otorinolaringologia, 
ha reconstruït amb èxit una laringe 
afectada de càncer amb cartílag de 
les costelles, una operació sense 
precedents a l’Estat espanyol. 
Vinculat a la medicina per vocació i no 
per tradició, fa més de dues dècades 
que viu a Altafulla.

Com arriba a Altafulla?
Vaig venir l’any 1994, a fer l’especialitat 
al Joan XXIII, i quan vaig acabar va sorgir 
l’ocasió de quedar-me aquí.  A més, jo 
venia amb els meus pares a estiuejar a Tor-
redembarra, així que és un lloc que conei-
xia, m’agradava i on ja sabia que es viu bé. 
El que era per quatre anys, de moment ja 
en suma vint-i-un.

Fa molta vida al poble fora de l’horari 
laboral?
Entre setmana no gaire, vinc a dormir, 
pràcticament. Després, amb els fills, entre 
l’escola, el ball de Bastons o el bàsquet, vas 
fent més vida al poble. El cap de setmana, 
sempre.

Quina és la seva especialitat?
Otorinolaringologia: l’oïda, el nas i la laringe. 
Dintre d’això, darrerament em dedico a la 
part de laringe, perquè l’hospital s’ha anat 
especialitzant. Fem consulta dels pacients 
que venen, i també cirurgia.

Toni Cabanillas

“Hem de superar la por al 
càncer, el més important 
és detectar-ho a temps”

“La feina de metge amb els anys 
s’ha desprestigiat. La informació a 
Internet pot ser contraproduent, és 

millor acudir a un professional”

“L’objectiu de la intervenció és curar 
la malaltia i conservar l’òrgan, que 

aquesta persona no hagi de portar el 
forat al coll tota la vida”
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Us estimem!
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa (AA-E)

 Si fa quatre anys escrivia aquest ma-
teix article per donar-vos les gràcies 
per haver donat suport a la candida-
tura d’Alternativa Altafulla-Entesa, 
ara vull posar en valor que sense 

aquest resultat, molt majoritari, no hagués estat pos-
sible continuar amb el que nosaltres definim com un 
bon govern liderat pels de la feina. És molt d’agrair el 
vostre suport, ja que la situació d’incertesa i despresti-
gi, per falta d’honestedat i coherència d’alguns, fa que 
recurrentment es caigui en la generalització que en po-
lítica tothom és igual. També l’aparició de noves forces 
emergents -que se sumen a les ja existents- han donat 
un total de vuit llistes per escollir onze regidors/es a 

Altafulla. Alternativa Altafulla-Entesa ha estat la força 
més votada en democràcia al municipi, amb 753 vots. 
L’increment de fins a cinc regidors/es i l’increment de 
207 vots respecte a les darreres municipals, amb un 
percentatge (32,97%) només superat al segle passat i 
la única vegada que un mateix partit guanya tres mu-
nicipals seguides. Es preveuen canvis importants en la 
vida política catalana i espanyola, amb un increment 
de pressió ciutadana que ja no es conforma amb les 
molles i vol tot el pa, una transformació il·lusionant 
però que necessita de participació i lideratge.

Com sempre, el seny ha de ser el nostre patró per 
navegar en aigües amb onades molt fortes. Tothom hi 
té cabuda en el nostre vaixell, des dels que volen anar 

fins a Ítaca fins als que voldrien trobar un port a mig 
camí. Sigui el que sigui, l’important és el camí. Un nou 
rumb on ningú quedi exclòs, ni caigui per la borda per 
falta de recursos o per opinar diferent. Aquests dies 
que de nou hem donat mostres de lideratge, valentia 
i coherència defensant a les persones i al territori da-
vant la prepotència de Foment, mostren que el model 
d’Altafulla basat en la proposta, la negociació i el pacte 
és un model d’èxit tal com han reconegut darrerament 
els mitjans de comunicació. Aquesta ha de ser la nos-
tra brúixola per tirar endavant un projecte que no està 
pensat pels amics sinó per a un poble que Alternativa 
Altafulla estimem. •

L’eIna: 539 vots per continuar treballant!
Jordi Molinera poblet # Esquerra republicana de Catalunya (l’EInA - AM)

  1. El Govern arrasa. Els partits que 
hem governat els darrers 4 anys som 
els que més vots tenim. L’EINA som 
els que més vots guanyem respec-
te 2011: dels 318 vots (15%) als 539 

(24%), un increment de 221 vots que ens fa treure 3 
regidors, a 9 vots del nostre quart. En total el Govern 
passa de 7 regidors (4+2+1) a 10 (5+3+2). Una con-
clusió és que treballar pel poble serveix. 2. Ara qui Go-
verna? Tot sembla indicar que la pilota està a la teu-
lada de l’Alcalde Alonso. Des de l’EINA apostem per 
un Govern de continuïtat: hem demostrat que sabem 
treballar de valent per Altafulla, i així ho ha valorat la 

ciutadania donant-nos encara més vots. Això s’ha de 
traduir en una correcta i justa distribució de regidories, 
on quedin clares les funcions de cada membre del Go-
vern. Des del nostre grup també volem evidenciar que, 
a part de la majoria d’esquerres, hi ha una majoria in-
dependentista de regidors. Aquí el Govern haurà de ser 
conseqüent. 3. Altafulla a l’esquerra i sobiranista. L’eix 
esquerra-dre ta està clar: AA i l’EINA donem 8 regidors 
a l’esquerra i CiU i Ciutadans 3 a la dreta. Però també 
hi ha un punt de vista nacional a pocs mesos abans del 
27S. Està clar que Altafulla va donar una coça als par-
tidaris de la unitat d’Espanya, almenys com estem ara, 
amb el PP i PSC-LLOPA fora de l’Ajuntament i de molt, 

i Ciutadans només rascant 1 regidor dels 2 que tenia 
el PP. Els regidors clarament independentistes passem 
dels 2 a inicis de 2011 a 5 ara. L’EINA volem posar en 
valor al Govern les 1266 persones que el 9N van votar 
Sí-Sí. 4. Moltes gràcies a tothom! Els darrers dies de 
campanya tot eren dubtes: hem fet bona campanya? 
Hem treballat bé des de l’Ajuntament? Els altafullencs i 
altafullenques ho valoraran positivament? Doncs sem-
bla que si. 539 vots són molts vots, molta confiança 
i moltes esperances dipositades. Ens fa feliços poder 
treballar pel nostre poble i esperem poder-ho continuar 
fent. L’Eva, l’Alba i jo, des del Grup Municipal de l’EINA, 
ho donarem tot per Altafulla 4 anys més! •

274 gràcies! 1.876 també us representem! 
pere gomés Miquel # Convergència i unió

 Gràcies a tots aquells que ens vau 
fer confiança el passat 24 de maig, 
els 274 altafullencs que ens vau votar 
sou per a la candidatura de CiU un 
suport inestimable. El resultat és molt 

bo per nosaltres, i crec que ens hem de felicitar però el 
volem millorar en els propers anys! Un anàlisi detallat 
dels resultats té moltes lectures i no hi entrarem, no-
més donar tres pinzellades. Primer, el govern estable ha 
sumat més que fa quatre anys; segon, els altafullencs 
valoren positivament la manca de crispació i finalment, 
el sobiranisme surt reforçat d’aquests comicis també a 
Altafulla, on suma un 48% més de vots que fa quatre 

anys. Felicitem les altres dues forces que ens han avan-
tatjat! Els dos regidors de CiU que ocuparem un lloc 
al saló de plens, intentarem dur a terme el programa 
que defensàvem durant la campanya i que estem con-
vençuts que és bo per Altafulla. Per fer-ho, haurem de 
treballar molt per tal d’arribar a acords amb altres forces 
polítiques, amb les que coincidim en alguns punts i en 
d’altres no. Serà feina de pactes i negociacions, com 
haurà de treballar el conjunt de partits representats, ja 
que ningú té majoria absoluta. De fet, els darrers tres 
anys ja ho hem fet i amb resultats positius! Ho podem 
fer governant, si ens posem d’acord amb els altres par-
tits, o si no hi ha acord, des de l’oposició. 

Això volem transmetre als nostres votants. A tots 
aquells 1.876 electors que sumen els vots dels partits 
que no han assolit representació, les abstencions, vots 
en blanc i nuls, podeu comptar amb la força de CiU a 
l’Ajuntament d’Altafulla, serem defensors dels vostres 
interessos, de les vostres inquietuds i preocupacions! 
Per tot això, des d’avui mateix comencem a treballar 
per fer que aquesta força tingui veu a l’ajuntament, es 
faci sentir i treballi per aconseguir fer una Altafulla millor, 
aquella que tots voleu. Comencem a treballar durament 
per fer camí, durant quatre anys més i el 2019, obtenir 
la confiança dels que ens heu votat ara i dels que no 
ho heu fet! •

Contribuiremos en el logro del bien común con equidad y justicia 
Alberto Moreno Espinosa # Ciutadans – partit de la Ciutadania

 Desde Ciutadans queremos dar la 
enhorabuena a la totalidad de forma-
ciones que han concurrido en estas 
últimas elecciones, pero sobre todo 
felicitar a todos y cada uno de los 

ciudadanos de Altafulla por su participación. Tras los 
resultados obtenidos por Ciutadans en  las pasadas 
elecciones, somos conscientes que nuestro margen 
de maniobra en el consistorio será muy limitado, ahora 
bien, no por ello será testimonial y no dejaremos de 
aportar soluciones, ideas y trabajo para con todo ello 
lograr que nuestro municipio, pueda encarar un futu-
ro con optimismo lleno de prosperidad y bienestar. No 
debemos olvidar los 480 votantes de las formaciones 

que no han obtenido representación, que han supues-
to el 21% de los electores, y que de una forma u otra 
deberán ser representados, en la medida que sus apor-
taciones enriquecerán notablemente la forma de hacer 
política municipal.

Otro punto a destacar ha sido la abstención, siendo 
esta del 37,12%, eso nos tendría que hacer reflexionar 
a todas las fuerzas políticas puesto que hemos sido in-
capaces de despertar su interés ni generarles ilusión. 
Ciutadans es un partido que promulga la transparencia, 
la honestidad y la unión, pero sobre todo con una clara 
vocación de servicio al ciudadano, comprometidos con 
sus problemas, y es por ello que estaremos abiertos al 
diálogo, con las distintas fuerzas políticas y con predis-

posición a colaborar y contribuir para lograr el bien co-
mún con equidad y justicia. En nuestro partido tendrán 
cabida todas aquellas ideas aportadas por los ciuda-
danos, entidades, colectivos o por otros partidos po-
líticos que conlleven progreso, desarrollo, honestidad, 
eficiencia en la gestión pública y sobre todo unidad,es 
por ello tendemos la mano a todos aquellos que quie-
ran aportar sus ideas y conocimientos, les brindamos la 
oportunidad de hacerlo con nosotros, porque estamos 
convencidos, que con el esfuerzo y el trabajo de todos, 
lograremos que Altafulla sea un referente en la provin-
cia. •
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Un aplec selecte de 107 vots arrelats! 
Fonxo Blanc # Candidatura de progrés Municipal – llista Oberta per Altafulla

 Si haguéssim sumat els vots de les 
tres llistes aplegades a Llopa hauríem 
tret 281 vots. Els finalment assolits, 
els 107 boi que fan parella amb els 
136 d’Ideal que partia amb el mateix 

cap de llista i nom des d’una xifra de 294 vots. Vet aquí 
els resultats dels dos supervivents protagonistes de la 
8ª legislatura, la de fer sostenible la hisenda sense fer 
ERO laboral i obligant-nos a la derrama d’increment de 
l’IBI. Dins d’aquella circumstància d’emergència l’alcal-
de dimitiria. Però, al cap i a la fi, sense cap càstig polític, 
n’han seguit el model els qui ara han sumat un regi-
dor com a Govern sortint. Podem enorgullir-nos Gené, 

Pérez i jo del coratge demostrat durant 2008-2010. 
Hem llegat l’herència que ha permés els rèdits polítics 
als qui llavors van manifestar-se per sant Martí. La ter-
cera fase de Marquès de Tamarit procedia en projecte 
i finançament de la 7ª legislatura, amb Manel Ramon a 
alcaldia i Pep Muntades a urbanisme. Personalment, a 
la hisenda sostenible que m’ha despullar de vots tan el 
2011 com aquest el 2015, puc afegir que tindrem camp 
de gespa artificial. I entitats amb locals i aportacions, tot 
i que congelades des de 2011.

Sé que ni s’obrirà als cotxes a aparcar la Roca 
de Gaià i que els tancaments continuaran a Dalt del 
poble, assimilat a la Vila Closa i que es malbarataran 

325 mil euros a Martí d’Ardenya i que la Via Augus-
ta esdevindrà boulevard. Però, Llopa en ens sentim 
irresponsables del tot; si no que els qui en surtin dis-
criminats... ens haguessin votat... Qui són els nostres 
107 votants més que fidels? No ho dubto, els més 
altafullencament arrelats: la minoria selecta! Les ma-
jories d’AA i Eina reflecteixen la democràcia mediàtica 
(de portades de Plaça del Pou i presència a TAC12) i 
el residencialisme exclusivista, tan egoista tan perquè 
ni comparteixen escales i urbanes trames... Haver-los 
fet pagar IBI de sostenibilitat, obligar-los a una soli-
daritat que no entren en la seva mentalitat quin triomf 
immarcesible! •

Los resultados electorales en altafulla
daniel sánchez puertas # partit popular d’Altafulla

 Primero de todo quiero dar las gra-
cias a todos los vecinos de Altafulla 
que confiaron en el Partido Popular 
y depositaron su confianza en no-
sotros. Felicito a todos las fuerzas 

políticas que concurrieron a las elecciones, cada uno 
a su manera explicando y exponiendo su modelo de 
municipio y sus propuestas para el bien común de la 
población. La ciudadanía ha elegido sus representantes 

y a quienes marcarán la hoja de ruta para el futuro los 
próximos 4 años. De todo corazón deseo que no se 
deje pasar ninguna oportunidad de inversión que gene-
re puestos de trabajo en nuestro municipio, porque es 
una necesidad vital para Altafulla. 

De momento no estamos representados en el Ayun-
tamiento, pero no se trata más que de un periodo tem-
poral, porque volveremos. Volveremos, con la misma 
ideología, la misma ambición y la determinación de 

quien nunca se ha dado por vencido, de quien ha sabi-
do gestionar y tomar decisiones que, aunque a algunos 
no les ha gustado, están dando sus frutos. Aprovecho 
para hacer un llamamiento a aquellos que antes esta-
ban cerca y ahora están más lejos. En el Partido Popu-
lar no excluimos a nadie, todo aquel que quiera aportar 
su granito de arena para la mejora de su municipio tiene 
cabida con nosotros. •
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Dintre de les activitats que l’Escola Municipal de Música d’Altafulla progra-
ma anualment, durant els dies 8 i 9 de maig, les orquestres PIZZICATO i 
CRESCENDO, encapçalades pels seus professors Isis Vives i Josep Marín 

han fet dues actuacions que completaven l’objectiu pedagògic d’aquesta ac-
tivitat. Divendres dia 8 es va fer un intercanvi musical amb “La Musika Eskola 
Segundo Olaeta” a Gernika, on a part de compartir experiències musicals amb 
la seva orquestra de nivell elemental, es va fer un concert al “Teatro Liceo”, amb 
repertori individual i col·lectiu de les tres formacions. Dissabte dia 9 de maig, les 
nostre orquestres van tindre el gran privilegi d’oferir un concert al museu Gug-
genheim de Bilbao, on van rebre les felicitacions del públic assistent i del personal 
d’organització del museu. Dues experiències, que malgrat molt diferents, han 
estat molt enriquidores pels alumnes.

Emocionant. Aquesta és la paraula que millor defineix la nostra estada 
d’aquest cap de setmana a Bilbao i, en particular, el concert del dissabte a la tar-
da al Guggenheim. Han estat dos dies intensos, molt intensos, però alhora molt 
gratificants. Hem gaudit de cada moment i hem aprofitat tots els minuts del dia. 
Els nostres nens i nenes, nois i noies han treballat de valent i a un ritme frenètic. 
Tot això gràcies a la feina i l’esforç que hi han posat el Josep i la Isis, els directors 
de les dues orquestres, que, malgrat els nervis i la feinada que suposa organitzar 
un esdeveniment d’aquest tipus, ho han fet sempre amb una actitud positiva i un 
bon humor envejables. Moltes gràcies! •

JosEp Marín i Mar riaMbau

L’escola de Música actua al guggenheim de Bilbao

“Èxit total”. Aquesta és la valoració que en fan des del Club Bàsquet Altafulla de la ter-
cera edició de la diada de l’entitat. Més de 300 jugadors i jugadores van prendre part 

de la celebració del passat 30 de maig, sense comptar les desenes de famílies que també 
hi van participar. La jornada va donar el tret de sortida a les nou del matí i es va allargar 
fins les vuit del vespre. Al matí van tenir lloc diversos partits dels diferents equips de l’en-
titat, i la tarda va prendre un caràcter més festiu i on també hi van poder participar pares, 
mares, i amics amb enfrontaments amistosos, i diferents tallers per la canalla. També va 
ser tot un èxit el dinar de germanor, on els comensals van augmentar en una cinquantena 
de persones respecte l’any passat. El Club Bàsquet Altafulla s’ha mostrat molt agraït per 
la col·laboració dels patrocinadors i les famílies en l’organització d’aquesta tercera edició 
de la diada. Una activitat que posa el punt i final a la temporada. Ara toca pensar ja en el 
campus d’estiu. •

  Més de 300 jugadors, a la III Diada del CB altafulla

L’alumne de La Portalada, 
Pol del Castillo, es proclama 
campió provincial de tennis

L’alumne de sisè 
de l’escola La 

Portalada d’Alta-
fulla, Pol del Cas-
tillo Màsich, s’ha 
proclamat campió 
provincial de tennis 
en categoria aleví. 
La competició es 
va celebrar al Club 
de Tennis Berà, i 
va esdevenir el ter-
cer títol consecutiu 
que alça en aquest 
campionat el juga-
dor del Club Tennis 
Tarragona. Pol del 
Castillo es va im-
posar al també tar-
ragoní Marc Boada 
per 6-0 i 6-0. •
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Alumnes de Cicle Superior de l’escola El Roquissar d’Altafulla van participar el 
passat 14 de maig en la XXX Mostra de Teatre del Tarragonès, al casal teatre La 
Violeta. / Foto: Judit Suñé

La Farmàcia Anna Arasa fa entrega d’un patinet elèctric, cedit per Laboratori Apo-
tex, a la guanyadora del sorteig, Belén Aula. / Foto: F.A.A

Vetllada musico-gastronòmica italiana amb Samuele Arba, Xavier Martín i Ivan 
Pascual a la plaça de l’Església, organitzada pel Departament d’Italià de l’Escola 
d’Adults. / Foto: Robert Vera

Els Castellers d’Altafulla van descarregar el 3d6a, 4d6a, i 4d6 en una Diada de Pri-
mavera “rodona” a la plaça Martí Royo, amb Nens del Vendrell i Nois de la Torre. / 
Foto: Gemma Soldevila

Tarraco Viva va tornar a aterrar a Altafulla enguany amb tres espectacles on la no-
vetat va ser “Les legions baiximperials”. Fotos: Ildefonso Cuesta / G.S.

La Comissió del Camí de la Creu va retre homenatge a la seva directora i impul-
sora, Joana Badia, després de celebrar quinze edicions. L’acte es va celebrar al 

Faristol. / Foto: R.V.
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RENFE
Altf/Tgn Tgn/Altf

/Bcn
6:58 6:01
7:30 7:07
8:29 7:29
8:59 7:56
10:00 8:08
10:30 9:04
10:58 9:42
11:58 10:35
12:58 11:33
13:56 12:02
14:27 12:33
14:59 13:32
15:31 14:35
15:58 15:03
16:27 15:55
17:00 16:36
18:00 17:06
18:30 17:36
19:00 18:39
19:29 19:11
20:26 20:05
20:29 20:36
20:59 21:08
21:29 21:49
21:59
22:33

AUTOCARS

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

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

De DL a DV: 9.05h
Dissabtes feiners: 17.15h

Diumenges i festius: 17.40h
BCn / AlTAfUllA
Sortida Barcelona:

De DL a DV: 17.20 h
Dissabtes feiners: 20.55h

Diumenges i festius: 
No hi ha servei

Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners

Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
6.25 6.29 6.45 6.50 7.10 7.15
7.10 7.16 7.65 7.40 8.00 8.05
7.25 7.30 7.55 8.30 8.50 8.55
7.40 7.45 8.05 9.15 9.35 9.40
8.00 8.06 8.25 10.15 10.35 10.40
8.20 8.26 8.45 11.15 11.35 11.40
8.40 8.46 9.05 11.45 12.05 12.10
9.00 9.06 9.25 12.15 12.35 12.40
9.15 9.21 9.40 12.45 13.05 13.10
9.45 9.51 10.10 13.15 13.35 13.40
10.15 10.21 10.40 13.45 14.05 14.10
10.45 10.51 11.10 14.15 14.36 14.40
12.15 12.21 12.40 14.45 15.05 15.10
13.15 13.21 13.40 15.10 15.30 15.35
14.15 14.21 14.40 15.20 15.40 15.45
15.15 15.21 15.40 16.15 16.35 16.40
16.15 16.21 16.40 17.15 17.35 17.40
16.45 16.51 17.10 17.45 18.05 18.10
17.15 17.21 17.40 18.15 18.35 18.40
18.15 18.21 18.40 18.45 19.05 19.10
19.15 19.21 19.40 19.15 19.35 19.40
20.15 20.21 20.40 19.45 20.05 20.10
21.45 21.51 22.10 20.15 20.35 20.40

21.15 21.35 21.40
22.25 22.45 22.50

Dissabtes feiners
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8.20 8.26 8.47 9.00 9.24 9.30
9.30 9.36 9.57 10.30 10.54 11.00
11.40 11.46 12.07 12.40 13.04 13.10
13.45 13.51 14.12 14.30 14.54 15.00
16.10 16.16 16.37 17.00 17.24 17.30
17.10 17.16 17.37 18.00 18.24 18.30
17.55 18.01 18.22 18.45 19.09 19.15
18.55 19.01 19.22 19.45 20.09 20.15
19.55 20.01 20.22 21.00 21.24 21.30
20.55 21.01 21.22 21.35 21.59 22.05

Diumenges i festius
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8.55 9.01 9.22 10.00 10.24 10.30
10.30 10.36 10.57 11.30 11.54 12.00
12.00 12.06 12.27 13.00 13.24 13.30
16.10 16.16 16.37 16.50 17.14 17.20
17.20 17.26 17.47 18.00 18.24 18.30
18.45 18.51 19.12 19.30 19.54 20.00
20.15 20.21 20.42 21.00 21.24 21.30

v Transports
Autobusos
 NocturNs

Altafulla 
/ tarragona

Divendres, dissabtes 
i vigílies de festius

Al
ta

fu
lla

 -
 T

ar
ra

go
na

Altafulla

Parada 
centre

centre
comercial

23:29 23:30
01:04 01:05
02:34 02:35
04:34 04:35

Tarragona

rambla
Vella

Imperial
tarraco

23:53 23:55
01:28 01:30
02:58 03:00

04:56 05:00

Ta
rr

ag
on

a 
- 

Al
ta

fu
lla

Tarragona

Imperial
tarraco

rambla
Vella

00:15 00:17
01:45 01:47
03:45 03:47
05:05 05:07

Altafulla

centre
comercial

Parada 
centre

00:39 00:40
02:09 02:10
04:09 04:10
05:29 05:30

L2
Parades a Pau casals, st. Francesc, rambla Vella, balco, Miracle, 

beneficència, Fortí, casanovas, Marenostrum, La Platja, Arrabassada, 
savinosa, cala romana, tennis, Mediterrani, Platja Llarga, solimar, Mas 
rabassa, El Pont, Montsià, osona, La Mora, conca de barberà, blauet, 

Esquirol, Guineu, castell de tamarit, tamarit i Ferran

Pere 
Martell

Aiguamolls 
del Gaià

Aiguamolls 
del Gaià

Pere 
Martell

Fe
in

er
s

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

D
is

sa
bt

es

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

D
iu

m
en

ge
s 

i f
es

tiu
s 7:30 8:00 8:20 8:56

9:25 9:59 10:17 10:53
11:01 11:33 11:50 12:25
12:34 13:09 13:27 14:06
14:11 14:44 14:59 15:30
15:43 16:16 16:32 17:08
17:36 18:08 18:25 18:58
19:06 19:41 20:01 20:32
20:40 21:09 21:25 21:53
22:00 22:30

TELÈFONS I ADREÇES           (
AjuNtAMENt (Plaça del Pou, 1) 977 65 00 08

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) 

977 65 16 76
900 194 998

EMErGèNcIEs 112

FArMàcIA susANA DoMINGo
Les Escoles, 3 (poble)

977 65 04 97

FArMàcIA ANNA ArAsA
Plaça dels Vents, 5

977 65 24 20

urGèNcIEs DENtALs cAstELLANI 977 65 14 33

oFIcINEs DE turIsME
Plaça del Pou, 1
Plaça dels Vents, s/n

977 65 14 26
977 65 07 52

AuLA DE ForMAcIó ALDArA 
EscoLA D’ADuLts 977 65 10 85

EscoLA LA PortALADA
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

cEIP roQuIssAr 977 65 19 69

IEs ALtAFuLLA 977 65 16 62

LLAr D’INFANts F. bLANch
Mainada, 2b

977 65 60 31

LLAr D’INFANts hort DE PAu
cabana, 2

977 65 21 20

EsPLAI DE LA GENt GrAN
c. de Les bruixes s/n

977 65 21 32

bIbLIotEcA MuNIcIPAL
Les Escoles s/n

977 65 11 76

cENtrE D’EstuDIs D’ALtAFuLLA
Escoles, 10

977 65 09 12

cENtrE obErt 977 65 06 90
648 54 62 72

PAVELLó PoLIEsPortIu 977 65 15 71

EscoLA DE MúsIcA (migdies)
s. Antoni Abat, a la Violeta

977 65 20 60

cAsAL LA VIoLEtA
s. Antoni Abat, 11

977 65 00 83

PuNt D’INForMAcIó juVENIL
Era de l’Esteve

977 65 24 68

ALbErG juVENIL ‘cAsA GrAN’
Placeta, 12

977 65 07 79
 

PIscINA MuNIcIPAL 
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

cLub MArítIM 977 65 02 63

PArròQuIA s. MArtí 977 65 01 58

EstAcIó DE sErVEI 977 65 22 54

tAxIs (j. GAbArró) 607 86 46 44
607 15 38 18
977 65 29 90

DEIxALLErIA (torredembarra) 977 64 58 19

AutocArs PENEDès 977 66 08 21

INForMAcIó rENFE 902 24 02 02

ProtEccIó cIVIL 977 65 14 89

tANAtorI DE torrEDEMbArrA 900 50 67 12

L’hort DE LA síNIA. 
PuNt D’INForMAcIó DEL GAIà

655 48 61 15

jutGE DE PAu 977 65 20 17

VEtErINArIs (d’urgències) 977 65 29 08
627 56 39 39 
629 71 15 90

ProtEccIó cIVIL 648 14 57 56

càrItAs PArroQuIAL 629 55 79 45

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

Serveis Municipals
• SERvEIS SOcIALS · Atenció al públic
 Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
 Educador Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
• BiBlioteca Municipal ‘Martí Magriñà’
 De dilluns a divendres, de 16 a 20 h
• oficina de correus (c. Marquès de Tamarit, 16)

 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30 h
 Dissabtes, de 9:30 a 11:00 h
• aigües d’altafulla (c. Vinyet, 1 · Local 1)

 De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
• recollida de MoBles i andròMines
 Ajuntament d’Altafulla 977 65 00 08

centre de Salut
AtENcIó AL PúbLIc (977 65 60 07):
 De dilluns a divendres (matí): de 8 a 13 h
 Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
PEDIAtrIA I INFErMErIA PEDIàtrIcA: 
 Dilluns/tarda i dimecres/matí
 dra. riQuelMe     /     inf. MíriaM Vadillo
INFErMErIA tArDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
horArIs DE coNsuLtEs
 INF. ROSER FLEIX: De DL a DV (matins)
 dra. estHer Mur: DL, DM, Dj i DV (matins) 
     Dimecres a les tardes
 dra. carolina roBado: Dilluns a les tardes 
   DM, Dx, Dj i DV (matins)
urGèNcIEs: cAP DE torrEDEMbArrA 977 64 38 01

    FARMÀCIES DE GUÀRDIA
JunY
01/07: s. DoMINGo
08/14: MIrAr FINEstrEtA
15/21: s. DoMINGo
22/28: MIrAr FINEstrEtA
29/30: s. DoMINGo

Juliol
01/05: s. DoMINGo
06/12: MIrAr FINEstrEtA
13/19: s. DoMINGo
20/26: MIrAr FINEstrEtA
27/31: s. DoMINGo

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies de guàrdia de torredembarra 
als aparadors de les farmàcies locals.
A més: www.coft.org/guardies/ext/
cogul: 977640003 - c/ Antonio roig,14
Arasa: 977642704 - c/ Verge Montserrat, 4
Miró: 977640735 - c/ Pere badia, 55
Escudé: 977130735 - c/ Filadors, 6-8
sant jordi: 977642750 - Av. sant jordi, 19-21
Miramar: 977642022 – c/ oreneta, 2

ANADA

10,15 brises del Mar: carrer 
de l’àlber / taronger

10,25 carrer dels Munts 

10,35 Mirador dels Munts

10,45 carrer de santa Marta

10,55 Via Augusta/Plaça dels 
Vents

11,00 carrer de les Esplanes

11,10 carrer de la bassa

11,20 ronda d’Altafulla/
carrer de la cadernera

11,25 Eroski

torNADA

12,25 Eroski

12,30 ronda d’Altafulla/
carrer de la cadernera

12,40 carrer de la bassa

12,50 carrer de les Esplanes

12,55 Via Augusta/Plaça dels 
Vents

13,05 carrer de santa Marta

13,15 Mirador dels Munts

13,25 carrer dels Munts

13,35 brises del Mar: carrer 
de l’àlber / taronger

Servei de transport per a la gent gran

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

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

Pol. Ind. ’roques Planes’ - tel: 977 64 58 19

Deixalleria de Torredembarra

Església de Sant Martí
Diumenge: 11.45 h

Església de Sta. Maria
Dissabtes: 19.30 h

HORARI DE MISSES

Servei deixalleria mòbil
Primer dilluns de mes: Brises de Mar

Segons dilluns de mes: Plaça Catalunya
Tercer dilluns de mes: aparcament darrera església baix a mar

Quart dilluns de mes: carrer Alcalde Pijuan
Horari: de 9 a 13 hores i de 16 a 19 hores

Com a residus admissibles: fluorescents, pneumàtics, bateries, pin-
tures, petits electrodomèstics, ferro, ferralla...

Recollida de poda i restes de jardineria
Primer i tercer dilluns de cada mes,

Comunicació prèvia a l’Ajuntament (977650008).
La poda ha d’estar a la porta del domicili el dilluns a primera hora 

en bosses o lligada. També es pot dipositar directament a la deixa-
lleria de Torredembarra

Deixar la poda al carrer sense avisar pot comportar una sanció de 
60 € a 2.000 €

Dilluns i dijous

Altafulla 

Oficina Plaça Martí Royo

BASE. Horaris d’atenció de 9 h a 2 h
De dilluns a divendres

Torredembarra 

Oficina carrer Muralla




