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Què volem?  

Que l’Ajuntament d’Altafulla hagi liquidat l’exercici 2015 
amb un superàvit de més de dos milions sis-cents mil 

euros és una bona notícia per la qual ens hem de felicitar 
tots i totes. Aquests números, no només facilitaran que no 
es demani un préstec per començar les obres d’urbanització 
del tram central de Via Augusta, sinó que també garanteix 
que tots els serveis públics que l’Ajuntament està oferint en 
l’actualitat es mantinguin en un futur, cosa que altres adminis-
tracions no han pogut fer el mateix en els anys més durs de la 
crisi econòmica.  Però no només significa això. La liquidació 
també situa la ràtio d’endeutament en el 4,74 %, de les més 
baixes de tot l’Estat espanyol. 

Des del 2011, s’ha passat del 23 % al gairebé 5 % en només 
cinc anys, cosa que significa també que en el cas hipotètic 

que el consistori necessités demanar un crèdit, no seria ne-
cessària l’autorització prèvia del Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya, fet que facilita encara 
més la gestió municipal. Per tant, com dèiem, és una notícia 
per la qual ens hem de felicitar. L’altra cara de la moneda és 
plantejar-se què fer amb aquest superàvit? Hi ha dues opci-
ons: seguir invertint en l’Estat del Benestar en què s’ha si-
tuat Altafulla en els darrers anys, o bé, baixar els impostos i 
deixar d’invertir en la millora del municipi. Què triem? Seguir 
garantint els serveis bàsics, incrementar les ajudes i els ser-
veis socials, millorar els parcs infantils de la vila i posar en 
funcionament diferents projectes per revitalitzar la Vila Closa, 
els Munts, Brises del Mar i el Barri Marítim; o bé, pagar menys 
impostos. Podem escollir també les dues opcions? Simple-
ment, reflexionem-hi. •

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.
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L’Ajuntament contracta una companyia externa per auditar 
l’empresa municipal mixta d’Aigües d’Altafulla

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, 
acompanyat del president del 
Consell d’Administració de l’Em-

presa Municipal Mixta d’Aigües d’Altafu-
lla i segon Tinent d’Alcalde, Pere Gomés, 
va signar el passat 3 de maig el contracte 
sobre els treballs d’auditoria a l’Empresa 
Mixta d’Aigües d’Altafulla. Ho va fer amb 
l’empresa Audalia Auditores SL, després 
que guanyés el concurs públic on hi van 
concórrer un total de cinc empreses. El 
preu d’adjudicació ha estat de 5.000 eu-
ros anuals i 1.050 euros d’IVA amb una 
durada de tres anys. 

En aquest cas, Audalia Auditores SL 
haurà de donar suport a l’òrgan interven-
tor municipal, en el compliment de les 
funcions de control i fiscalització inter-
na de la gestió econòmica-financera de 
l’Empresa Mixta d’Aigües per als exerci-
cis 2015, 2016 i 2017.  L’Empresa Mixta 
d’Aigües d’Altafulla es va crear l’any 2006 
amb una participació privada del 49% 
amb Aigües de Catalunya, i una conces-
sió de 25 anys. Ara ja n’han transcorregut 
onze des de la seva creació.

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, va 
explicar que “es tracta d’un exercici de 
transparència necessari que qualsevol 
empresa pública hauria de fer cada un 
cert temps”, i va afegir: “Confio en què 
tot surti perfecte perquè fins ara ha anat 

tot bé”. Per la seva banda, Pere Gomés, 
com a president del Consell d’Admi-
nistració de l’Empresa Municipal Mixta 
d’Aigües d’Altafulla, va assenyalar que 
aquesta auditoria “era necessària per 
complir amb la claredat dels comptes de 
qualsevol empresa mixta per respondre 
a la ciutadania allò que ens reclama”.

Aquests treballs es divideixen en 
dues parts: un informe d’auditoria finan-

cera, i un altre, d’auditoria de compli-
ment. Quant a la primera, s’avaluarà si 
els comptes anuals expressen la imatge 
fidel del patrimoni i de la situació finance-
ra a 31 de desembre, i dels resultats de 
les seves operacions i dels recursos que 
s’han obtingut i aplicat al llarg de l’exer-
cici, d’acord amb la legislació vigent, així 
com caldrà informar sobre l’avaluació de 
solvència a curt i mig termini. 

Quant a la segona, es determinarà si 
els actes, les operacions i els procedi-
ments de gestió s’han desenvolupat de 
conformitat amb la legalitat vigent en la 
gestió dels fons públics. És a dir, s’exa-
minarà el compliment del pressupost, els 
programes anuals i l’anàlisi de desviaci-
ons, així com també l’adequació dels in-
gressos i les despeses als pressupostos 
i als programes d’actuació. / Foto: A.J. •
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L’Ajuntament d’Altafulla ha liquidat 
el pressupost general de l’exer-
cici 2015 amb un superàvit de 

2.634.110,03 €, xifra que es pot tra-
duir en les inversions i altres despe-
ses que pot executar el consistori 
per aquest exercici 2016. L’equip de 
govern, format per Alternativa Altafu-
lla i Convergència Democràtica de Ca-
talunya, es mostra “molt satisfet” per 
aquestes dades, i ha deixat clar que 
“demostrem que som capaços de no 
aturar-nos en desenvolupar projec-
tes, i al mateix temps, som prudents 
i responsables a l’hora de controlar 
la despesa”. En aquest sentit, l’alcal-
de d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha avançat 
que “amb aquestes bones xifres a 
les mans podrem finançar l’obra de 
la Via Augusta amb recursos propis, 
sense la necessitat de demanar cap 
préstec”.

Pel que fa a aquest romanent de tre-
soreria positiu, cal destacar que el total 
se situa en els 3.097.225, 86 €, dels 
quals 463.115,83 € ja estan assignats 
com a despeses amb finançament fi-
nalista, fet que dóna com a resultat els 
més de dos milions sis-cents mil euros 
com a superàvit per a inversions i altres 
despeses.

Una altra dada que destaca, en 
aquest cas, el segon tinent d’alcal-
de, Pere Gomés, és “el deute viu de 
l’Ajuntament d’Altafulla que se situa 
en el 4,74%, percentatge que el po-
siciona entre una de les administra-
cions més sanejades de tot l’estat 
espanyol”, molt per sota del 75 % que 
marca l’Estat, fet que permet que, en 
cas que l’Ajuntament d’Altafulla volgués 
endeutar-se amb operacions de préstec, 

no seria necessària l’autorització prèvia 
del Departament d’Economia i Finances 
de la Generalitat de Catalunya. el deute 
s’ha reduït des del 2011 en més de 
20 punts. Llavors se situava en el 
23,97 %.

En el supòsit que no es demani cap 
préstec aquest any, que tot apunta que 
sigui així, aquest percentatge disminuirà 
a 31 de desembre de 2016, i per tant, 
podríem concloure que l’Ajuntament 
d’Altafulla gaudeix d’una molt bona sa-
lut econòmica i financera. Fèlix Alonso 
ha subratllat aquesta xifra “perquè això 
demostra fets, i no paraules, que el 
nostre consistori és autosuficient, 
que complim amb tots els objectius 
que marca la llei com són l’estabilitat 
pressupostària, la regla de despe-
ses, el volum d’endeutament, i l’es-
talvi net positiu”.

La regidora d’Hisenda, Marisa Mén-
dez-Vigo, també ha subratllat que amb 
això es pot seguir garantint els serveis 
bàsics del municipi, incrementar les 
ajudes i els serveis socials, millorar els 
parcs infantils de la vila i posar en fun-
cionament diferents projectes per revi-
talitzar diversos barris com la Vila Clo-
sa, els Munts, Brises del Mar i el Barri 
Marítim.

ConstituirAn unA ComissiÓ De 
treBALL AL VoLtAnt DeL pLA DeL 
BArri mArítim i LA ViLA CLosA

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso; la regi-
dora d’Urbanisme i Via Pública, Marisa 
Méndez-Vigo, i el segon tinent d’alcal-
de i regidor de Turisme, Pere Gomés, 
es van reunir el passat 18 d’abril amb el 
president de l’Associació Turística d’Em-

presaris i Comerciants d’Altafulla (ATE-
CA), Lluís Canyellas, i amb el president 
de l’Associació de Veïns del Barri Ma-
rítim, Leo Moreno, així com amb altres 
representants del teixit empresarial de la 
vila.

La intenció de la trobada era posar 
sobre la taula la problemàtica que s’ha 
generat aquestes darreres setmanes 
al voltant del projecte de Via Augusta. 
Una reunió “positiva”, segons el regidor 
Pere Gomés, de “tarannà constructiu i 
comunicatiu”, que esdevé “un primer 
pas per treballar conjuntament, que 
és com s’hauria d’haver fet des d’un 
primer moment”. La part que es con-

sidera afectada ha demanat modificar el 
projecte; unes demandes que, segons 
Gomés, “es podrien acceptar si no el va-
riessin de manera important”. 

Ambdues parts han arribat a l’acord 
de constituir una Comissió de Treball en-
torn del Pla Especial de Millora de l’Es-
pai Públic del Barri Marítim, així com al 
voltant del Pla Especial del Sistema Viari 
de la Vila Closa. Gomés ha afegit que 
l’Ajuntament també ha pres el com-
promís d’arranjar els carrers Llevant, 
mestral, i Botigues de mar, més enllà 
de Via Augusta. També s’ha compro-
mès a revisar la mobilitat i l’aparcament 
a la zona. •

L’Ajuntament no demanarà cap préstec per Via Augusta 
gràcies a un superàvit de més de 2’6 milions d’euros

Les obres de la rotonda situada 
entre els carrers via augusta i 

via Hercúlia, al costat del càmping 
don Quijote, continuen a bon ritme. 
malgrat els entrebancs amb què 
s’han trobat els constructors durant 
les darrers setmanes, marcades per 
molts dies de pluja, la regidora d’ur-
banisme, marisa méndez-vigo, ha 
assegurat que els treballs avancen 
segons el previst. les bombes han 
hagut de treballar constantment a 
causa de les precipitacions, i fins i tot 
en diverses ocasions la zona ha que-
dat inundada.

una altra problemàtica que en di-
ficulta el desenvolupament, segons 
marisa méndez-vigo, és que hi hagi 
moltes parts implicades. més enllà de 
l’ajuntament i de l’empresa construc-
tora, també hi intervenen la compa-
nyia fecsa-endesa i adif. la regidora 
ha destacat la importància de renovar 
tots els serveis del subsòl. malgrat 

aquestes dificultats per complir amb 
el calendari, la previsió és que les 
tasques estiguin enllestides la prime-
ra quinzena del mes de juny, quan es 
tornarà a obrir la circulació al trànsit. 
posteriorment, els treballs se centra-
ran en la millora de les voreres fins la 
rotonda del puntet.

mentrestant, és un semàfor el que 
regula la circulació a la zona. dona-
des, però, les dificultats d’accés, la 
regidora ha aconsellat fer servir el mí-
nim possible aquesta entrada mentre 
durin les obres. el calendari preveu 
que es formigoni el fons del dipòsit, 
es construeixin els pilars, i s’instal·lin 
les plaques de tancament.

aquestes obres tenen per objec-
tiu minimitzar les inundacions que es 
produeixen a l’entorn del Barri marítim 
i especialment en el drenatge del ca-
nal de la rasa. l’actuació, més enllà 
de millorar la xarxa general d’aigües 
pluvials, també preveu una millora 

del vial fins a la rotonda del Puntet. . 
l’empresa adjudicatària de les obres 
és Edificacions i Urbanitzacions Ven-

drell Sl, i el cost dels treballs s’eleva 
als 420.630,39€, finançats per la Di-
putació de tarragona. •

  Les obres de la rotonda d’entre Via Augusta i Via Hercúlia estaran enllestides la primera quinzena de juny

Imatge de la darrera Audiència Pública celebrada el passat 30 d’abril. / Foto: E.V.
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urbanisme estudia la remodelació 
de La Violeta, l’era de l’ixart 
i el gimnàs de La portalada

L’a regidora d’Urbanisme de 
l’Ajuntament d’Altafulla, Marisa 
Méndez-Vigo, ha sol·licitat als 

tècnics municipals els projectes d’algu-
nes intervencions que el consistori té la 
intenció de posar en marxa de cara a 
l’exercici 2017. Destaca com a prioritats 
la remodelació del Casal La Violeta, el 
local dels Castellers de l’Era de l’Ixart, i 
la construcció del gimnàs de l’escola La 
Portalada.

En aquest sentit, la regidoria dedica-
rà els seus esforços al projecte de Via 
Augusta, que finalment podrà tirar en-
davant gràcies a un romanent de treso-
reria de més de 2 milions i mig d’euros; 

mentre que per l’any vinent, les priori-
tats passarien pel casal, que es podria 
renovar amb la intenció que s’homolo-
gui com a sala d’espectacles; l’Era de 
l’Ixart, que consistirà amb una interven-
ció amb l’objectiu de renovar tot l’espai, 
i la nova construcció d’un gimnàs a l’es-
cola La Portalada. 

Marisa Méndez-Vigo ha recordat que 
“des que es pensa un projecte fins que 
s’executa pot passar ben bé, per qües-
tions administratives i burocràtiques,  
un període d’un any”. El que sí que es 
podria començar és la redacció dels 
projectes mitjançant els serveis tècnics 
municipals. •

La regidoria de Serveis de l’ajun-
tament d’altafulla ha comprat un 

generador d’electricitat. fins ara, en 
aquells esdeveniments que requeri-
en una major energia de l’habitual, 
el consistori llogava la maquinària 
necessària perquè es poguessin 
desenvolupar amb normalitat. una 
manera de funcionar, però, que su-
posava una gran despesa en lloguer 
de material. 

aquesta nova adquisició no no-
més significa un estalvi econò-
mic, sinó que, a més, dóna més 

autonomia a l’Ajuntament a l’ho-
ra de celebrar qualsevol activitat al 
municipi. el regidor responsable de 
l’àrea, micha preuss, ha explicat que 
“la compra s’amortitzarà en un 
curt termini de temps”.

més enllà de l’estalvi econòmic 
i de la possibilitat de tenir-lo sem-
pre a disposició, la nova maquinària 
també presenta unes millors presta-
cions que la que es feia servir fins 
a dia d’avui. l’ajuntament ja n’havia 
previst la compra ara fa uns mesos i 
la tenia pressupostada. •

  Adquireixin un generador elèctric que garantirà 
    més autonomia i estalvi per l’Ajuntament
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La bona acollida que ha tingut la I ruta 
gastronòmica “La Xoixeta. Tapes 
Bruixes Altafulla” n’assegura la con-

tinuïtat on s’han repartit més de 9.200 
tapes d’entre els divuit restaurants par-
ticipants. La regidoria de Comerç, que 
encapçala l’edil Jaume Sànchez, i els 
restauradors han fet una valoració “molt 
positiva” sobre la bona resposta que ha 
tingut la mostra. Així ho han manifestat 
en l’acte que va servir per presentar la 
tapa més votada pel públic el premi de la 
qual va recaure en el restaurant Voramar 
Cal Vitali, amb la tapa “Encanteri al fons 
del mar”. 

Sara Nicolàs, jove cuinera del restau-
rant que regenta la seva família, va recollir 
el premi i va mostrat la seva satisfacció 
d’haver estat la premiada. Va remarcar 
també “la bona feina que han fet la 
resta de companys dels diferents 
restaurants participants per la seva 

qualitat i creativitat”. D’aquesta tapa, 
feta mitjançant una “zamburiña” confita-
da amb oli de tòfona, coral cruixent de 
gambes, algues de verduretes de tem-
porada sobre base de sorra de bolets 
mullada amb escuma de mar, se’n van 
repartir més de 800. En segon lloc, va 
quedar la tapa “Samantha”, del restau-
rant La Toque, feta de galeta de festuc 
amb foie i confitura de tomàquet; i en 
tercer lloc, la tapa “Abacallabra”, del res-
taurant Oreneta, elaborada amb bacallà 
amb trompetes de la mort i reducció de 
Calvados.

El regidor de Comerç, Jaume Sànc-
hez, va destacar la bona resposta del 
públic i els restauradors i va subratllar 
el fet que “molta de la clientela ha 
vingut de fora, fet que ha donat a 
conèixer els restaurants de la nos-
tra vila”. Al mateix temps, va destacar 
que de les tres primeres tapes més vo-

tades “predomina la generació de joves 
cuiners que estant entrant fortament en 
el sector”. L’edil de Comerç va remarcar 
també que un dels principals objectius 

que es plantejaven es va complir nota-
blement: promoure i donar a conèixer a 
nous visitants la gastronomia altafullen-
ca. / Foto: A.J. •

Qui va ser reconegut com a Millor 
Jove Cuiner d’Europa en la seva 

etapa com a estudiant, i un dels pi-
lars de la cuina del restaurant Les Mo-
les d’Ulldecona amb Estrella Michelin, 
Juanjo Roda, va impartir el passat 2 
de maig el primer taller de cuina sala-

da amb garrofa, com a preàmbul de les 
properes Jornades Gastronòmiques de 
Tardor, on hi van participar una setze-
na de cuiners i cuineres de diferents 
restaurants de la vila. I és que la gar-
rofa serà la protagonista enguany de 
la mostra gastronòmica altafullenca. El 

regidor de Comerç i Consum, Jaume 
Sánchez, ja va avançar ara fa uns me-
sos sobre la “necessitat de trobar un 
fil conductor i potent que prengués 
com a base una matèria primera 
pròpia del territori”. Després d’estu-
diar diferents possibilitats, l’oferta gas-
tronòmica apostarà finalment pel fruit 
del garrofer, un dels arbres més vincu-
lats a la nostra terra. 

En els darrers temps l’ús de la gar-
rofa s’ha limitat com a aliment de bes-
tiar, o bé, com a coberta digestible de 
càpsules de medicaments. Anys en-
rere, però, les garrofes formaven part 
de la dieta dels nostres avis i àvies, tal 
i com va remarcar Juanjo Roda. Un 
costum que el consistori vol reprendre, 
alhora que li dóna un atractiu especial a 
les Jornades de Tardor. Els participants 
van poder elaborar diferents plats com 
ara pa de garrofa, pasta fresca, pasta 
de bunyol, salsa pel marisc, arròs per-
fumat, i rostit a la catalana. El taller es 
va impartir a la cuina de la llar d’infants 
Hort de Pau.

Roda va felicitar a l’Ajuntament 
per introduir la garrofa en les jornades 
gastronòmiques de Tardor, fet que va 
avançar que es tractarà d’una iniciativa 
“ben diferenciada de la resta i amb 
un component de sorpresa com a 
reclam atractiu i potent”. La iniciati-
va comptarà amb una segona edició, 
en aquest cas de cuina dolça, el pro-
per 10 de maig. El reconegut pastis-
ser Marc Balaguer oferirà un nou curs, 
també basat en la farina de garrofa. Els 
assistents elaboraran diferents postres 
com ara l’esfera de garrofa, mousse de 
xocolata amb salsa de garrofa, cafè i 
garrofa, i tartaleta de garrofa.

Tots dos tallers són impulsats per 
la regidoria de Comerç i Consum de 
l’Ajuntament d’Altafulla. La voluntat és 
donar a conèixer entre els cuiners i els 
propietaris d’establiments del municipi 
les possibilitats culinàries d’aquest in-
gredient, que ha d’esdevenir el fil con-
ductor de les properes Jornades gas-
tronòmiques de Tardor. •

  Juanjo roda: “Que Altafulla aposti per la garrofa és un reclam atractiu i potent”

La bona acollida de “La Xoixeta. tapes Bruixes Altafulla”
en garanteix la continuïtat

La platja i el roquer d’Altafulla, accessibles des de l’aplicació street View de Google maps

Google Maps permet des del passat mes 
d’abril visitar virtualment una quarantena 

d’indrets poc coneguts de la costa catalana 
gràcies a l’aplicació Street View. Gràcies al 
projecte “Google Trekker Catalunya”, impul-
sat per la multinacional nord-americana i la 
Generalitat, els usuaris poden accedir a 
rutes i imatges en 360 graus de centenars 
d’indrets geolocalitzats a partir de l’aplicació 
Google Maps. 

Les platges i cales han estat gravades 
amb alta tecnologia òptica topogràfica. Entre 
els 300 indrets d’arreu de Catalunya que ara 
estan disponibles, al nostre territori en desta-
quen la platja i el roquer d’Altafulla. En aquest 

projecte hi ha col·laborat l’altafullenc Jean 
Segovia. 

Aquesta nova tecnologia fa ús d’una 
mena de motxilla d’1,2 metres i 18 quilos de 
pes, que du incorporades una càmera de 15 
lents, que capta imatges de 360 graus cada 
2,5 segons. Aquestes imatges, un cop pro-
cessades, s’incorporen a Street View, dis-
ponible dintre de Google Maps. Amb aquest 
projecte, Catalunya es converteix en el terri-
tori europeu amb més rutes “trekkejades” per 
quilòmetre quadrat. L’aplicació permet mos-
trar la riquesa i la diversitat del país i contri-
bueix a potenciar Catalunya com a destinació 
turística internacional. / Foto: A.J. •



 Plaça del Pou / núm. 161 / maig 2016 Proximitat 7

La Regió Policial del Camp de 
Tarragona va reconèixer la 

trajectòria professional del sot-
sinspector de la Policia Local 
d’Altafulla, Àngel Fernández, en 
l’acte de celebració del Dia de 
les Esquadres que va tenir lloc el 
passat 15 d’abril al Palau de Fi-
res i Congressos de Tarragona. El 
va acompanyar la primera Tinent 
d’Alcalde, Montse Castellarnau. 
Aquest guardó premia, principal-
ment, les tasques de coordina-
ció i cooperació entre els cossos 
policials, especialment entre els 
Mossos d’Esquadra i el Jutjat, 
pel que fa a la verificació de de-
núncies i de diligències judicials. 
“oferir un servei de proximitat 
i de qualitat a la ciutadania”. 
Aquest és l’objectiu que perse-
gueix, segons Àngel Fernàndez, 
el cos d’agents de la Policia Local 
qui ha agraït la confiança de tots 

els equips de govern en aquests 
darrers anys “que han permès 
desenvolupar la seva tasca 
amb total normalitat i eficà-
cia”.

Àngel Fernàndez va entrar a 
formar part de la Guàrdia Urbana 
de Tarragona l’any 1991. L’any 
1993  va ser destinat al grup 
d’Atestats, on s’hi va estar quatre 

anys. Posteriorment, va ser tras-
lladat directament a la Prefectu-
ra del cos policial. L’any 2000 va 
aconseguir la plaça com a Capo-
ral de la Policia Local d’Altafulla; el 
2005 va ser ascendit a Sergent; i 
el 2009, a Sotsinspector, un càr-
rec que manté a dia d’avui. Tam-
bé està acreditat com a Tècnic de 
Protecció Civil. •

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

La regió policial del Camp de tarragona 
distingeix al sotsinspector de la policia Local

Àngel Fernández, tercer per l’esquerra

la regidoria de Serveis de l’ajuntament d’altafulla 
ha posat el punt i final al servei de recollida de 

poda domèstica porta a porta que va posar en mar-
xa, per primera vegada, el passat mes de novembre. 
una iniciativa que es preveia que obtingués una bona 
resposta de la ciutadania, donat que molts dels ve-
ïns disposen de jardins als seus domicilis, però que 
ha rebut una demanda molt baixa en la seva primera 
temporada en funcionament. un fet pel qual el regidor 
responsable, micha preuss, s’ha mostrat “sorprès”, 
sobretot, perquè més enllà del poc ús que se li ha 
donat, tampoc han trobat gaire restes de poda en in-
drets de la vila on no correspon. 

la conclusió a la qual han arribat des del consis-
tori és que, o bé són jardiners professionals els que 
es fan càrrec del manteniment dels jardins privats en 
la majoria dels casos, o bé que els vilatans dipositen 
directament les restes a la deixalleria. Sigui com sigui, 
Micha Preuss ha avançat que “des de l’Ajuntament 
estudiaran si seguir oferint el servei l’any vinent, 
o substituir-lo per una fórmula alternativa”. Ha es-
tat un camió de fomento l’encarregat de la recollida, 
cada primer i tercer dilluns de mes. •

 La ciutadania fa poc ús de la recollida
    de poda domèstica porta a porta
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El concurs literari de Sant Jordi va tornar a ser un dels actes més concorreguts. / Foto: Jean Segovia

L’espai firal de Marquès de Tamarit va ser l’epicentre de 
la Diada de Sant Jordi a Altafulla. / Foto: Robert Vera

Les escoles d’Adults i de Música van oferir un any més el recital de 
poesia italiana. / Foto: J.S.

Altafulla Ràdio va fer un programa especial per Sant Jordi on la ca-
nalla, autors locals i entitats van ser els protagonistes. / Foto: J.S.

L’Ateneu de Dones, que celebra els 25 anys, va cloure el curs de cuina d’aquesta temporada. / Foto: R.V.

La Biblioteca i el Centre Obert van organitzar el contacontes “El drac 
enamorat” i “Pepitu i l’amic refugiat”. / Foto: J.S.

Mans per l’Acció Solidària va organitzar una activitat de titelles a 
la Fira de Sant Jordi. / Foto: R.V.

Els Castellers d’Altafulla van descarregar en la Diada d’Inici el seu 
segon 3de7 més matiner de la història. / Foto: Ildefonso Cuesta

Taller de Txalaparta en el cicle de concerts al pati de l’Esco-
la de Música. / Foto: J.S.  

Una de les actuacions que es van celebrar a la Fira de Sant 
Jordi amb Oli Jazz. / Foto: Gemma Soldevila
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Altafulla, una població amb superàvit 
fèlix alonso cantorné # alternativa altafulla - entesa

 De nou, els números ens donen la raó 
i Altafulla se situa al costat dels muni-
cipis que tenen superàvit,  gestió efici-
ent, sense retallades socials, reducció 
del deute a un insignificant 4,74%, 

congelació de l’IBI i, el més sorprenent,  fent inversions 
per  millorar Altafulla a nivell turístic i de qualitat de vida.

Un superàvit també en polítiques socials i en esde-
veniments, que donen prestigi a la població i fan incre-
mentar el nombre de visitants. Això fa que l’economia 
de la població rutlli i esperant un estiu que s’anuncia es-
pectacular en nombre de visitants i en activitats culturals, 

esportives turístiques i socials. Les jornades de tapes, la 
Fira Vintage, l’Altakids, Sant Jordi, el Campionat d’Es-
panya de Scrabble, la cursa del 1er de maig... Són fruit 
de la mateixa política i model de poble que els visitants 
valoren i ens feliciten quan es dóna l’oportunitat.

Ara, ja a portes de l’estiu, tindrem els gladiadors i les 
legions romanes de la mà de Tàrraco Viva, la introduc-
ció de la garrofa com a valor afegit de la nostra cuina, 
la Nit de Bruixes, la Diada Castellera de les Cultures, el 
Campionat Mediterrani i Copa d’Europa de Triatló, l’Al-
tacústic, el Festival de Veus, la Fira d’Artesans, el teatre 
i enguany amb una novetat de la mà del veí, Francesc 

Pijuan, que estrenarà el seu espectacle, un musical 
d’humor, el 8 de juliol, sota la direcció d’”El Terrat”.

Agraïm a les entitats, als clubs i a la gent d’Altafulla 
que amb el seu esforç quotidià i en positiu fan única la 
nostra població amb el reconeixement de la seva tasca 
professional, cultural, esportiva i social. Altafulla con-
tinua sent un indret on deixar-se embruixar. En molts 
llocs, dir que ets d’Altafulla està relacionat amb la quali-
tat i el lideratge. La seva ciutadania i la seva col·labora-
ció  fan que fins i tot doni nom a una mini sèrie que una 
productora de televisió grava als nostres carrers i que, 
com no, porta el nom d’Altafulla. •

Què esperem de vosaltres?
albert pardo # esquerra independentista d’altafulla – l’eina

 Vivim una època convulsa, a tots els 
nivells. Ens sentim aclaparats per la 
situació política, confusos, irritats, 
fins i tot indignats. I ara, ni tan sols la 
política local és una excepció. Hem 

vist expulsions fulminants de regidors, 
sorprenents canvis als pactes de govern i enceses de-
claracions als mitjans. Potser és la conseqüència de 
l’aparició d’un problema greu al poble? de quelcom que 
preocupi als vilatans?  Doncs no. Tot es deriva d’unes 
obres de remodelació d’un carrer. D’una qüestió urba-
nística. Parlant amb la gent del poble, de dretes, d’es-
querres, catalanistes,  espanyolistes, de la Vila Closa i 

de Baix a Mar, la sensació general que es percep és 
l’estranyesa. Molts no entenem què ha passat ni per 
què. 

No entenem ni l’oportunitat ni la prioritat d’aquesta 
inversió  i encara menys les formes per dur-la a terme.  
No entenem perquè la remodelació de la Via Augusta 
s’ha de fer “si o si” ni entenem perquè alguns, que fins fa 
quatre dies s’oposaven al projecte, ara que han entrat al 
govern, hi estiguin d’acord. Per això  voldria expressar, 
com a ciutadà, un desig que em consta és compartit per 
molta altra gent. Voldria expressar el que molts encara 
esperem, potser pecant d’ingenuïtat, dels nostres re-
presentants polítics. Esperem de vosaltres que tingueu 

la coherència necessària per portar a la pràctica el que 
es predica. Esperem de vosaltres que tingueu la dignitat 
necessària per mantenir les vostres conviccions amb in-
dependència dels interessos personals. 

Els que encara no ens hem rendit al cinisme, al “la 
política es així” i  al “tots són iguals”, us demanem i es-
perem de vosaltres coherència, dignitat i transparència. 
Es per això que agraïm molt que alguns us mantingueu 
fidels a aquests principis, encara que això impliqui per-
dre “la cadira”. Finalment, esperem de vosaltres que, 
portant a la pràctica la retòrica de promoure la partici-
pació ciutadana, consulteu i tingueu en compte l’opinió 
del poble. •

una nova etapa per Altafulla... Constructiva com sempre!
Xavier rofas gassulla # convergència democràtica de catalunya - cdc

 Tot just fa trenta dies que hem entrat 
novament a l’equip de govern i sense 
poder pair el traspàs de carteres ens 
hem trobat immersos de nou, en el 
dia a dia municipal. Finals de cursos, 

períodes de matriculacions, consells 
sectorials, assumptes de la gent gran, trobades amb 
els jubilats.... Diversos temes latents per Altafulla.... Tot 
plegat, un repte pel qual desitgem treballar i fer d’Alta-
fulla una vila millor. Nosaltres, com no pot ser d’una al-
tra manera, vam apostar per estar al govern, per gover-
nar, per treballar per Altafulla, per circumstàncies ens 

vàrem quedar fora, desprès d’haver-hi estat, però ara ja 
tornem a ser-hi, desitjant poder concloure projectes ini-
ciats, executar i consolidar projectes vius i iniciar-ne 
d’engrescadors.

Pel que fa a les carteres d’Ensenyament, Salut, 
Acció Social i Gent Gran, hem pogut tenir els primers 
contactes amb les persones que lideren i que fan que 
tot plegat rutlli. La veritat és que m’ha sorprès el com-
promís i la passió amb què viuen la seva professió i en 
alguns casos, el voluntariat, doncs sense ells no seria 
possible. Us felicito! També vull fer un reconeixement a 
la feina feta per la meva antecessora, que ha consoli-

dat un model. Un model amb molts projectes endegats, 
després d’uns anys de treball i molta feina feta.

De forma lícita, tots els vilatans d’Altafulla desitgem, 
veure millorat l’estat del benestar al que ens té acostu-
mat el nostre poble. És per això, que us demano que 
reflexionem sobre tot el que tenim i el que entre tots 
fem, que és molt. Finalment vull transmetre-us, que din-
tre de les nostres possibilitats com a poble, intentarem 
satisfer les necessitats dels altafullencs i les  altafullen-
ques, i que el cavall de batalla seguirà sent prioritzar i 
gestionar els reptes i les il·lusions, que són molts i mol-
tes. Gràcies i endavant. •

Los ciudadanos deben decidir sobre su modelo de municipio 
alberto moreno espinosa # ciutadans – partit de la ciutadania

 Ya conocemos la gran movilidad 
ciudadana para oponerse al gran 
proyecto de nuestro alcalde para 
remodelar todo el barrio marítimo. 
Ésta movilización ciudadana, que lo 

que pretende es intentar decidir sobre el modelo de su 

municipio, llega al alcalde y equipo de gobierno, pero 
como si nada.

Nuestro alcalde no da importancia a esas personas 
que luchan por su municipio y no cree que la gran ma-
yoría del municipio esté por encima de él. Recordemos 
que nuestro alcalde está donde está por 752 personas 

que lo votaron, y que éstas personas que luchan cada 
día para que el proyecto de Vía Augusta no se lleve a 
cabo, ya son más de 1000 personas y sigue creciendo. 
No nos vale la excusa que nuestro sr. alcalde nos cuen-
ta, que “se hará porque venía en su programa electo-
ral”. Y digo yo, ¿será nuestro alcalde el primer político 
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Las pruebas y experimentos mejor con gaseosa 

Altafulla está inmersa en polémicos y controvertidos 
proyectos urbanísticos. Y debo decir que sus vecinos 
son pacíficos y no protestan si no es por motivos justifi-
cados. Prueba de ello es que, ante el latrocinio del que 
fuera President, Jordi Pujol, se limitaron en silencio a 
tachar indeleblemente su nombre de la placa inaugural 
del CAP. Pero ahora la protesta es mayúscula y, en mi 
opinión, está justificada. Existen dos motivos, distintos 
y distantes: la peatonalización de Martí Ardenya, en las 
cercanías de la emblemática Vila Closa y la reurbaniza-
ción de la Vía Augusta en el Barrio Marítimo. Por limi-
taciones de espacio, me referiré solo al primer motivo.

Se había hablado siempre, de semipeatonalización de 
Martí Ardenya. Pues bien, ahora se ha decidido una 
prueba de tres meses de peatonalización, con un ex-
traño circuito circulatorio de vehículos. Pero antes del 
plazo se presume que lo provisional es definitivo, a te-
nor de las señalizaciones instaladas al efecto, incluido 
un gran disco especular en la confluencia de Baixada 
de la Torreta y Carrer de Dalt, que por sí mismo ya 
constituye una prueba inequívoca de peligro. 

Un vecino de la zona me decía que el nuevo cir-
cuito constituye un monumental despropósito, pues 
se está haciendo todo al revés. Los tres sucesivos 

acodamientos a noventa grados, la estrechez de 
las calles, con acusadas pendientes y el paso ce-
bra longitudinal de Corraló de l’Espinac, ponen de 
manifiesto la inviabilidad del proyecto, con notable 
inseguridad para los peatones, especialmente para 
las mamás con cochecitos de bebé y los niños con 
patinetes. Conviene aquí recordar aquélla sabia cita 
de Mahatma Gandhi: “No existe vía para la paz; la 
paz es la vía”.
  

José-Daniel Vila RobeRt

Dono el meu suport al govern en el seu compromís de reformar la Via Augusta

Vull donar el meu suport a l’equip de govern en man-
tenir-se ferm en el seu compromís electoral de refor-
mar la Via Augusta. Hi ha molta gent que hi estem 
d’acord des de fa anys. A l’estiu, és fins i tot, perillós 
transitar-hi en bicicleta. Crec que soluciona també el 
tema de l’aparcament. Veig un bon projecte. No conec 

personalment a l’Alcalde ni als seus regidors però els 
vull donar suport en uns moments que segurament no 
són agradables. Realment penso que cal ordenar l’es-
pai i tant de bo hi hagués més zona per als vianants. 
No entenc que això ocasioni perjudicis als botiguers, 
ans el contrari, i més tenint en compte que hi ha alter-

nativa per l’aparcament. Fa més de 35 anys que vaig 
a Altafulla, i espero algun dia poder-hi viure gairebé tot 
l’any. Amb la meva dona tenim un apartament al carrer 
Pescadors (Via Augusta 2-8).

PeRe CuRto

  FÒrum 

que cumpla todo su programa? Aunque un proyecto 
esté en un programa no es sinónimo de proyecto a eje-
cutar sí o sí. El tiempo de mandato, que es largo, da 
pie a que se puedan cambiar proyectos expuestos en 
programas electorales. Si la gran mayoría no quiere algo 
en su municipio porque cree que hay otras prioridades, 
se debería escucharles y tomar parte en las decisiones 
de donde se invierte su dinero.

Como vemos, hay más fuerza en el municipio para no 
hacer éste proyecto, que para hacerlo.

En consecuencia, llamo a hacer una reflexión: ¿que-
remos a un alcalde que gobierne Altafulla sólo para sus 
votantes?, o bien, ¿queremos a un alcalde que gobier-
ne Altafulla para todas las personas del municipio, sean 
o no, votantes de su partido? Yo, personalmente y ro-
tundamente, prefiero la segunda opción. Cada cual que 

reflexione sobre este aspecto. No se puede dejar de 
lado la opinión de tantas personas que quieren lo mis-
mo: no a “Vía Augusta”. Yo me sumo a esas personas y 
desde Ciutadans Altafulla se intentará todo lo que esté 
en nuestras manos para que éste proyecto no se haga 
y se destine el dinero de los ciudadanos a proyectos de 
más prioridad para la mayoría. •
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Altafulla acollirà per quart any consecutiu el Camp de 
treball del Gaià: un món entre Altafulla i tamarit

La Direcció General de Joventut ha obert les preinscripcions a un 
total de 1.134 places per als 51 camps de treball que s’han orga-
nitzat aquest estiu a Catalunya, i a 80 places més per a 52 camps 

de treball organitzats a la resta de l’Estat. 
Altafulla tornarà a acollir per quart any consecutiu un d’aquests 

camps de treball. Concretament, el Camp de treball del Gaià: un 
món entre Altafulla i tamarit, gestionat per l’Associació Mediam-
biental La Sínia, i amb el suport de l’Ajuntament d’Altafulla. Aquesta 
quarta edició s’oferirà del 2 al 17 de juliol, i anirà adreçada a joves 
d’entre 14 i 17 anys. 

L’any passat la iniciativa, sota la coordinació de Xavier Llopart, 
es va centrar en tasques de manteniment, restauració i conservació 
dels hàbitats naturals de l’entorn del riu Gaià i la seva biodiversitat. 
Com a novetat, en la passada edició l’àmbit d’actuació es va esten-
dre més enllà de la llera del riu. També es van desenvolupar tasques 
d’instal·lació de caixes niu en diferents indrets de la vila, i la neteja de 
la muntanya de Sant Antoni. 

Els joves s’allotgen al Càmping Santa Eulàlia en tendes de campa-
nya. La regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Altafulla, Montse 
Castellarnau, ha destacat la importància d’activitats d’aquest tipus per 
sensibilitzar els joves amb el medi ambient. Els joves interessats poden 
informar-se a través del portal web jovecat.gencat.cat. •

ACCiÓ soCiAL CLimAtitzArà 
LA BotiGA De CàritAs per 
ConserVAr miLLor eLs 
ALiments
el regidor d’acció Social i ciutada-
nia, Xavier rofas, s’ha compromès 
amb càritas altafulla que l’ajunta-
ment climatitzarà la botiga de l’en-
titat per “una conservació adequa-
da dels aliments”. l’anunci es va 
produir després d’una reunió entre 
el nou responsable d’acció Social 
i la presidenta de càritas altafulla, 
carme vives, per abordar la proble-
màtica de manca d’espai que pateix 
l’entitat a l’hora d’emmagatzemar 
els aliments. carme vives va asse-
nyalar que l’estiu passat ja es va fer 
malbé la llet, de manera que coinci-
deix amb el regidor “en què el pro-
blema més urgent a hores d’ara és 
la manca de refrigeració de l’espai”. 
pel que fa a la manca d’espai, Xavier 
Rofas va avançar que “de moment, 
no s’ha pres cap decisió, però serà 
un tema que es tractarà en un futur”. 
càritas altafulla va recaptar més de 
1.400 quilos en la nova campanya 
de recollida que va realitzar el passat 
30 d’abril a les portes de caprabo.

períoDe De preinsCripCions 
A Les LLArs D’inFAnts i A 
L’esCoLA De músiCA
la regidoria d’educació, que encap-
çala l’edil Xavier Rofas, ha obert el 
període de preinscripció a les llars 
d’infants francesc Blanch i Hort 
de pau d’altafulla. la data límit de 
preinscripció és el 13 de maig. a 
francesc Blanch, s’ofereixen set 
places de nadons; cinc places a p1, 
i set més a p2. mentre que a Hort 
de pau són set a nadons; divuit a 
p1, i tretze a p2. el 17 de maig es 

publicarà el barem dels futurs alum-
nes inscrits, i les llistes provisio-
nals amb el barem es publicaran el 
20 de maig. d’altra banda, a partir 
del 17 de maig, s’obrirà el període 
de preinscripcions a l’escola muni-
cipal de Música que s’allargarà fins 
el dia 20 d’aquest mateix mes. el 24 
de maig es publicarà el barem dels 
futurs alumnes inscrits, i les llistes 
amb el barem es publicaran el 26 
de maig. podeu consultar tota la 
informació quant a documentació i 
calendari de totes dues preinscrip-
cions, a l’apartat de matriculacions 
del menú educació, del web www.
altafulla.cat.

ALCALDes i trAnsportistes 
estuDien ConVoCAr unA 
noVA moBiLitzACiÓ A 
prinCipis D’estiu
els alcaldes del pacte de Berà, de 
les terres de l’ebre i la federació 
empresarial d’auto transport de tar-
ragona (feat) estan estudiant tornar 
a convocar una gran mobilització 
a principis d’estiu, arran de la mort 
d’un jove de 23 anys el passat 27 
d’abril en un nou accident de tràn-
sit a la carretera n-340, al seu pas 
per roda de Berà. en els darrers 
cinc anys hi han mort 67 persones. 
els alcaldes i representants polítics 
i transportistes insisteixen que la 
solució definitiva és “l’aixecament 
de barreres a l’ap-7”. com a dada 
curiosa, el tram entre creixell i el 
vendrell de l’n-340 va tornar a ser, el 
cap de setmana de l’1 de maig, una 
de les vies catalanes amb més vo-
lum de trànsit, així com també l’ap-7 
al seu pas per torredembarra. els re-
presentants públics i privats dema-
nen el suport de la ciutadania. •

  Breus un centenar de persones completen la Vii 
marxa per les terres del Gaià

Un centenar de persones van com-
pletar el cap de setmana de l’1 

de Maig la VII Marxa per les Terres del 
Gaià que va acabar el seu recorregut a 
la desembocadura del riu. La sortida es 
va iniciar divendres a Santa Coloma de 
Queralt amb una trentena de persones. 
Segons Hèctor Hernàndez, membre del 
col·lectiu Terres del Gaià, va reconèixer 
que “la participació va ser més fluixa que 
en altres edicions”, tot i que “va ser una 
bona manera de compartir inquie-
tuds amb la gent que hi ha pres part 
i amb els càrrecs institucionals que 
els han rebut al llarg del trajecte”, en-
tre els quals destacaven els regidors de 
l’Ajuntament d’Altafulla, Micha Preuss, 
Marisa Méndez-Vigo, Jordi Molinera i 
Alba Muntadas.

Tot i que moltes de les persones que 
hi participen ho fan per conèixer més 
a fons el territori, la marxa té un mar-
cat caràcter reivindicatiu. En les seves 
primeres edicions la demanda passava 

pel cabal ambiental; i a dia d’avui la rei-
vindicació va més encaminada cap 
a altres mancances com poden ser 
la depuració de les aigües, o l’im-
puls per part de l’administració de 
dinamitzar turísticament i cultural-
ment el territori. Hèctor Hernàndez va 
remarcar que “cal treballar els aspectes 
més socials i turístics, però sempre de 
la mà de la conservació i dels valors na-
turals del riu”. En aquest sentit va afegir 
que “encara fa falta més promoció 
i difusió dels valors patrimonials”. 
Bona part dels 65 km de riu ja estan 
protegits per la Xarxa d’Espais d’Interès 
Natural.

La possible creació administrativa de 
la que esdevindria la comarca del Baix 
Gaià va tornar a posar-se sobre la taula 
aquest cap de setmana. Segons Her-
nàndez, “la diferenciació entre el Baix 
Gaià geogràfic i el Baix Gaià social fa que 
sorgeixin dubtes entre la mateixa pobla-
ció”. •
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prop d’un miler de corredors participen a la Cursa primer de maig, que enguany 
comptava amb les noves modalitats specials i Cadires de rodes

L’entorn de les Eres es va omplir de 
gom a gom en una nova edició de 
la Cursa Primer de Maig d’Altafu-

lla. La novena, que va tornar a reunir prop 
d’un miler de participants — uns 300 en la 
cursa Open, i uns 600 en les curses infan-
tils. Una xifra per la qual el regidor d’Acti-
vitat Física i Esport, Jaume Sánchez, es 
va mostrar molt satisfet, i que “demostra 
que es tracta d’una cita molt consoli-
dada al territori”.

Una satisfacció que va compartir 
un dels responsables de l’organització i 

membre dels Atletes d’Altafulla, Guiller-
mo Alonso, qui va destacar una de les 
novetats d’aquesta nova edició, la cursa 
Specials “Corre amb un amic”, per a in-
fants amb discapacitat, que considera 
que esdevé “un salt qualitat a l’hora de 
donar visibilitat a aquest col·lectiu”. Hi 
van prendre part una vintena de persones. 
Una altra de les novetats de l’edició va ser 
la nova modalitat de Cadires de Rodes.

L’atleta del club Barcelona Atletisme, 
Dani Alonso, va ser el guanyador de la Cur-
sa Open, després de segellar un temps de 

16:09 minuts, completant una mitjana per 
km de 03:14. El guanyador es va mostrar 
molt content per la victòria, amb què va 
aconseguir superar la segona posició de la 
passada edició. Va reconèixer la “duresa” 
de la cursa, que va estar marcada pel fort 
vent. En aquestes nou edicions, s’ha pro-
clamat vencedor en tres ocasions. El van 
acompanyar en el podi Ayoub El Hajjoui, 
de l’Agrupació Atlètica Catalunya, i Beni-
to Ojeda, de Domingo Catalan.L’altleta de 
Barcelona Atletisme, Sandra Alonso, va 
aconseguir el primer lloc en la categoria 

femenina amb un temps de 20:06 minuts, 
completant una mitjana per km de 04:01. 
El segon lloc va ser per Patricia Fernán-
dez, de La Sansi, i la tercera plaça, per Yoli 
Bergada, d’Atlhetic Track Bikila Tarragona. 
/ Foto: Altafulla Bloc. •

La penya Ciclista, satisfeta amb l’organització de la i Copa infantil de Btt

Més d’un centenar de nens i nenes 
van prendre part el passat 24 d’abril 

en una nova prova de la Copa Catalunya 
Infantil de BTT, celebrada per primera 
vegada al parc de Safranars d’Altafulla. 
L’organització va anar a càrrec de la Pe-
nya Ciclista d’Altafulla, amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament i de la Federació 
Catalana de Ciclisme.

El president de la Penya, Joan Josep 
Sirvent, va expressar així la seva satis-
facció de l’èxit de l’organització i la par-
ticipació. Va reconèixer que organitzar 
aquesta prova era “tot un repte” per ells, 
i es va mostrar més que content dels re-

sultats. Va destacar l’elevada participa-
ció, i un circuit que “va donar la talla”. Va 
agrair també el suport del consistori i de 
la trentena de voluntaris de l’entitat que 
hi van col·laborar. 

Una satisfacció que va compartir el 
regidor d’Activitat Física i Esport, Jau-
me Sánchez, qui va destacar el “gran 
nivell organitzatiu” que va permetre 
que “tot hagi anat rodat”. La jornada 
es va desenvolupar amb total normalitat, 
l’únic incident va ser que “la prova va ha-
ver de començar una mica més tard del 
previst perquè l’ambulància no va arribar 
a l’hora”. 

Hi van prendre part infants d’arreu del 
territori català en les diferents categories 
prebenjamí, benjamí, principiants, aleví, i 
infantil. Alguns d’ells, d’Altafulla. La com-
petició va donar el tret de sortida el pas-
sat mes de febrer a la Vilella Baixa, i, més 
enllà d’Altafulla, ja ha fet parada també a 
Banyoles, a Almacelles, i a Vilajuïga. Fins 
el proper mes d’octubre, queden pen-
dents les proves de Vacarisses, Bellver 
de Cerdanya, Aguilar de Segarra, Mont-
roig, Sant Feliu de Guíxols, la Roca del 
Vallès, Santa Maria de Montmagastrell, 
Molins de Rei, i Igualada./ Foto: Ildefon-
so Cuesta. •
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El Club d’Scrabble d’Altafulla està més que satisfet 
de l’experiència viscuda el cap de setmana de l’1 
de maig al capdavant de l’organització del XVIII 

Campionat d’Espanya d’Scrabble. Una de les respon-
sables, Àngels Ribé, tot i que va reconèixer “estar can-
sada després d’una setmana de preparatius molt 
dura”, es va mostrar molt contenta pels resultats ob-
tinguts. Va destacar la satisfacció amb què van marxar 
els participants d’Altafulla.

La cita estatal va donar el tret de sortida divendres 
amb les Partides Duplicades —en què hi van prendre 
part un total de catorze persones—, i es van allargar 
fins diumenge amb les Partides Clàssiques —amb la 
participació de 42 persones. Àngels Ribé va explicar 
que hi van prendre part campions mundials i estatals, 
a banda d’altres jugadors de diferents nivells, alguns 
dels quals pertanyents al club altafullenc. Tot ells es van 

vestir amb samarretes commemoratives del campionat, 
gentilesa de l’Ajuntament d’Altafulla. 

El títol en la modalitat clàssica va ser pel sevillà Rick 
de las Casas, del Club Azeuxis. El títol nacional sub 
1800 va recaure a Luisa López, del Club Atriles; i el tro-
feu al Millor Debutant Nacional va ser per Pepe Baynat, 
del Club Castalium. A partir d’ara, l’objectiu de l’entitat 
continua sent “donar a conèixer aquest joc de tau-
la, i ampliar el nombre de persones”. També es pre-
para per acollir entre finals del mes de setembre i prin-
cipis del mes d’octubre el torneig local anual. Més enllà 
de les competicions, el club es troba dos dimarts al 
mes a les 19h al Centre d’entitats. La competició, 
celebrada al Casal La Violeta, va comptar amb la pre-
sència d’un jutge que va corroborar l’ús de les paraules 
i la seva puntuació, d’acord amb el Diccionari de la Real 
Academia Española. / Foto: Gemma Soldevila. •

Lluís Brullas pren el relleu de la presidència del 
Centre d’estudis d’Altafulla

El Centre d’Estudis d’Altafulla es va 
reunir en assemblea el passat 27 de 

febrer per renovar la seva Junta Directi-
va. Un tràmit de caràcter anual, d’acord 
amb els seus estatuts, i que ha fet que 
el veí Lluís Brullas, membre de la junta, 
prengués el relleu de la presidència on 
fins ara requeia a Salvador Rovira. Re-
coneix que és “una càrrega feixuga” ja 
que li agrada “treballar per l’entitat des 
de l’anonimat”, però està disposat a 
agafar les regnes i a continuar enda-
vant. La seva intenció és “apostar per 
un mandat continuista amb un grup 
de persones que treballin pel centre 
i pels seus socis, i que vetlli per una 
bona entesa amb l’Ajuntament i amb 
la resta d’entitats del municipi”.

Lluís Brullas se situa al capdavant de 
la presidència en un any molt especial 
per l’entitat. el Centre d’estudis d’Al-
tafulla celebra aquest 2016 el seu 
40è aniversari. Una efemèride que ve 
carregada d’activitats, i que va donar el 
tret de sortida a finals del mes de gener 

amb la presentació del llibre “29 retalls 
nous d’Història d’Altafulla”. El programa 
commemoratiu també inclou el iV me-
morial Dr. manel Chiva royo, el 4 de 
juny a 18:30 h a la sala de plens de 
l’Ajuntament. S’oferirà la conferència 
“Viure dues vides: la metamorfosi 
dels insectes”, a càrrec de Xavier 
Bellés. De l’1 al 6 de juliol, l’entitat em-
prendrà un nou viatge, en aquesta oca-
sió a Sant Petersburg, a Rússia. I del 16 
al 31 de juliol participarà en la segona 
edició de la Roda d’Art. •

L’altafullenc Carlos Terrón, conegut 
com a “Terry” i camisa dels Cas-

tellers d’Altafulla, i el mexicà Luis Artu-
ro Guichard han estat els guanyadors 
del 41è Premi Vila de Martorell en po-
esia catalana i castellana respectiva-
ment, tal i com es va anunciar a la gala 
celebrada a la sala d’actes d’ El Pro-
grés, a Martorell. El filòleg Màrius Ser-
ra va ser el mestre de cerimònies de 
la vetllada, i el director del jurat, Àlex 
Susanna, va posar en valor els prop 
de 500 originals presentats enguany. 

Carlos Terrón Vasco, tarragoní de 
43 anys afincat a Altafulla des de fa 
onze anys, va guanyar el premi al mi-
llor poemari de poesia catalana amb 
Tècnica Mixta. Terrón va rebre una 
dotació econòmica de 2.000 euros 
i l’edició del llibre, així com també el 
guardó que l’acredita com el guanya-
dor del 41è Premi Vila de Martorell. 
Les obres d’art sobre pintura han es-
tat la font d’inspiració per Terrón, tal 

com va explicar, i així ho reflecteix el 
títol de l’obra guanyadora. 

És la primera vegada que guanya 
un premi sobre poesia. Abans ja n’ha-
via guanyat d’altres en narrativa en 
castellà. El 41è Premi Vila de Martorell 
ha registrat una participació de 497 
obres, 178 més que l’any passat, de 
les quals 426 han correspost a les ca-
tegories de poesia general, 65 obres 
locals i 6 de la categoria oberta de 
blocs. / Foto: Rodrigo Sicília •

  L’altafullenc Carlos terrón “terry” guanya 
    el 41è premi Vila de martorell 

L’escriptora anglesa Bev Allan visita l’institut d’Altafulla

El passat divendres 8 d’abril, l’escrip-
tora anglesa Bev Allan va visitar l’Ins-

titut d’Altafulla. L’escriptora va realitzar 
una xerrada sobre el seu primer llibre, 
Lucius Minicius Rides Again, escrit en la 
seva llengua natal, l’anglès. L’obra va ser 
publicada l’any 2013, i ha sigut tant el 
seu èxit que ja ha tret una segona edició; 
és més, el llibre forma part com a lectura 
obligatòria de diversos centres educatius 
de Catalunya. 

Durant la xerrada, Bev Allan va pre-
sentar el seu llibre i va respondre les pre-
guntes dels estudiants. Així mateix, al fi-
nalitzar l’esdeveniment, l’escriptora es va 
fer una fotografia amb els joves, i va tenir 
el detall de firmar i dedicar els llibres a tot 
aquell que li demanés. •

eDuaRD VillagRasa

1r de BAt B de l’institut d’Altafulla

L’organització del primer campionat estatal d’scrabble a 
Altafulla valora molt positivament l’experiència
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RENFE
Altf/Tgn Altf/Bcn

6:58 6:01
7:23 7:07
7:30 7:29
8:29 7:56
8:59 8:08
10:00 9:04
10:30 9:42
10:38 10:35
10:58 11:33
11:58 12:02
12:58 12:33
13:56 13:32
14:27 14:35
14:59 15:03
15:31 15:55
15:58 16:36
16:27 17:06
17:00 17:36
18:00 18:39
18:30 19:11
19:00 20:05
19:29 20:36
20:26 21:08
20:29 21:49
20:59
21:29
21:59
22:33

AUTOCARS

Període temporada baixa
(del 2 de novembre al 30 d’abril)

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

De DL a DV: 9.05h
Dissabtes feiners: 10.15h

Diumenges i festius: 18.00h
BCn / AlTAfUllA
Sortida Barcelona:

De DL a DV: 15.45 h
Dissabtes feiners: 21.15h

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 7.35 7.40 8.00 8.05
7.25 7.31 7.55 8.30 8.50 8.55
7.40 7.45 8.05 9.15 9.35 9.40
7.55 8.01 8.20 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 14.00 14.20 142
11.15 11.21 11.40 14.15 14.35 14.40
12.15 12.21 12.40 14.45 15.06 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 14 26

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       
comunicació prèvia a l’Ajuntament d’Altafulla 977 65 00 08

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

  FARMÀCIES DE GUÀRDIA
MAIG
01: s. DoMINGo
02/08: MIrAr FINEstrEtA
09/15: s. DoMINGo
16/22: MIrAr FINEstrEtA
23/29: s. DoMINGo
30/31: MIrAr FINEstrEtA

JunY
01/05: MIrAr FINEstrEtA
06/12: s. DoMINGo
13/19: MIrAr FINEstrEtA
20/26: s. DoMINGo
27/30: 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
Miramar: 977642022 – c/ oreneta, 2

ANADA

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

Servei de transport per a la gent gran

 De dimarts a divendres: De 09 a 13 h i de 15 a 18 h
 Dissabte:  De 10 a 13 h i de 17 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

Podeu dipositar les piles als con-
tenidors situats a l’Ajuntament, 
Llibreria regal i Paper, Estanc 
Pijuan, Forn Martí ronda, Forn 
Martí Llevant, Electrodomèstics 
Quixalos i Quisoc Lluís. 

Contenidors de piles

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
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 diposi-

tar directament a la deixalleria 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 14 h
De dilluns a divendres

Torredembarra 

Oficina carrer Muralla




