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 marca altafulla  

Parlar d’Altafulla és parlar de qualitat. Així ho transmet la 
gran part de visitants que escullen Altafulla per passar-hi 

les vacances, o bé, per fer-hi una escapada. També per les 
activitats d’estiu, culturals i d’oci, que s’organitzen des de 
l’Ajuntament i les entitats del municipi. És per estar-ne orgu-
llós i orgullosa. Naturalment que mai plou al gust de tothom, 
però no hi ha cap mena de dubte que es treballa per al con-
junt de la ciutadania. La prova està amb la resposta excel·lent 
que va tenir el festival Altacústic, que va superar l’assistència 
de públic d’anteriors edicions arribant a les 8.000 persones; 
o els aplaudiments llargs i “bravos” que es van sentir en les 
quatre representacions teatrals d’Escena Altafulla on Alberto 
San Juan i Maria Molins, van fer aixecar els espectadors dels 
seus seients. Iniciatives culturals de qualitat que fan que a tot 
arreu es parli d’Altafulla. 

Ara, a l’agost, tenim una nova oportunitat per consolidar Al-
tafulla en el panorama cultural i de qualitat del país. El Festival 
Internacional de Música, que ja ha començat, ens endinsa en 
aquesta edició en els clàssics dels segles XX i XXI, amb una 
aposta clara d’establir una escala més àmplia d’estils musicals, 
que el converteix en l’únic de l’atapeïda programació musical 
catalana que no oblida als compositors que encara són vius. O 
la Fira d’Artesans, una mostra d’artesania de qualitat que, orga-
nitzada pel Col·lectiu d’Artesans d’Altafulla, treballa des fa molts 
anys al costat de les persones que malden per mantenir viu el 
seu ofici, guanyar-se la vida amb dignitat, i evitar que quedi en 
l’oblit, lluny de la quincalla. No tot és artesania, no tot s’hi val. 
Cada any, centenars de paradistes es queden fora de la fira per-
què la demanda de participar-hi és altíssima. Gent de tot arreu 
visita aquesta fira i veu com Altafulla aposta per la qualitat, lluny 
de la quantitat. Això, és marca Altafulla. •

La “Plaça del Pou” es distribueix a l’Ajuntament, Altafulla 
Ràdio, Consultori Mèdic, Llar d’Infants Hort de Pau, Esplai 
de la Gent Gran, Biblioteca Municipal, Quiosc Lluís, Forn 

Nogués, Gelateria La Perla, Forns Martí (Ronda, carrer Martí 
d’Ardenya i barri marítim), Farmàcia Altafulla Mar, Bar Cano, 
Pizzeria Solocomo, Pa amb Xocolata, Bar la Violeta i Centre 

Cívic de Brises del Mar.

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 i www.altafulla.cat

oN Pots troBAr LA “PLAÇA deL Pou”?

Plaça del Pou  
Informació i inserció d’anuncis:  

696 40 50 16  
comercial@altafullaradio.cat  

Àrea de Mitjans de Comunicació

JA us Podeu ANuNciAr A:

ens interessa que hi participis:
Envieu els vostres articles a altafullaradio@altafullaradio.cat. 
La “Plaça del Pou” tria per publicar aquells textos que no superin 
els 2.000 caràcters amb espai inclòs. 

Els articles han d’anar signats amb nom i cognoms i hi ha de 
constar el DNI o el passaport, l’adreça i el telèfon. La “Plaça 
del Pou” es reserva el dret de resumir-ne o extractar-ne el con-
tingut i de publicar els que consideri oportuns.
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Una “Escena Altafulla” ha tancat la 
3a edició amb un èxit de públic 
indiscutible on els dos espec-

tacles de pagament a la Vil·la romana 
dels Munts van omplir tots els seients. 
Un dels espectacles més celebrats pel 
públic va ser l’actuació d’Alberto San 
Juan amb la seva “España ingovernable” 
que, acompanyat pel guitarrista Fernan-
do Egozcue, va repassar mitjançant la 
música i textos de Federico García Lor-
ca, Pablo Cernuda, Miguel Hernández, 
Ángel González, Gloria Fuertes, Jorge 
Reichmann i també del cantautor Albert 
Pla, els moviments populars crítics amb 
el govern de l’Estat des de la Segona 
República fins ara.

I és que aplaudiments llargs i més 
d’un “bravo” va aixecar la interpretació 
de San Juan a la Vil·la dels Munts, així 
com el dia anterior ho va fer, també amb 
les entrades esgotades, l’obra “La Ca-
bareta”, de l’actriu Maria Molins i la pia-
nista Bàrbara Granados, un cabaret en 
clau femenina dirigit per Joan M. Segu-
rat. La regidora de Cultura, Montse Cas-
tellarnau, va fer una valoració molt posi-
tiva en què va assegurar que els quatre 

espectacles es van omplir de públic i que 
van rebre una resposta “excel·lent” per 
part dels espectadors, tant en les obres 
de pagament com les dues que es van 
fer al carrer.

La plaça Consolat de Mar va ser l’es-
cenari ideal pel públic més familiar per 
veure gratuïtament el “Llepafils”, una 
obra de la Companyia Teatre al Detall i 
Jordi Palet, que va obrir el cicle amb un 
ple total, i amb un tema central per a les 
famílies com és l’alimentació dels més 
menuts. El segon, “Conseqüències”, de 
la Companyia Moveo, que va fer partici-
par el públic que es va reunir a l’entorn 
del Parc Voramar. Un espectacle entre el 
circ, l’acrobàcia i el teatre que explora-
va mitjançant el moviment les relacions 
humanes.

Més enllà de les obres, enguany, com 
a novetat destacada, es va programar 
un workshop amb el prestigiós Ac-
ting Coach, Geoffrey Colman, que 
va oferir dues classes magistrals sobre 
Shakespeare i Sara Kane, a l’escola 
Dansclass d’Altafulla amb assistència 
notable de participants i oients. / Fotos: 
Robert Vera / Marc Pérez •

La 3a edició d’escena Altafulla acaba amb les entrades esgotades

L’altacústic 2018 va tancar la 5a 
edició amb la consolidació del 

model de festival familiar i propos-
ta musical cuidada amb un gran èxit 
de públic. Durant els dies 19, 20 i 21 
de juliol, l’organització va calcular que 
prop de 8.000 persones van gaudir de 
la programació de concerts a la Vila 
Closa, en una cita que va marcar xifres 
rècord de visitants, mantenint la ma-
teixa fórmula de festival slow amb què 
va néixer l’esdeveniment.

Entre els actes que van ser més 
multitudinaris, cal destacar especi-
alment el de Judit Neddermann (a la 
foto), que dissabte 21 va reunir un miler 
d’espectadors a l’Escenari Església; i 
també, els de Petit de Cal Eril, Minova, 
Xarim Aresté, Nyandú i The Unfinished 
Sympathy. L’organització va remarcar 
també la jornada del primer dia, en què 
els dijous es confirma com la prime-
ra nit que creix any rere any.

Segons l’organització, l’èxit de 

l’edició d’enguany és especialment po-
sitiva si es té en compte que el festival 
segueix mantenint l’esperit de des-
cobrir noves veus. En aquest àmbit, 
cal destacar les actuacions de marie 
Chain (Berlín) i Henry and The Waiter 
(Frankfurt). Segons el director artístic, 
Kike Colmenar, la qualitat de l’aposta 
musical serà una de les tòniques de 
cara a pròximes edicions, combinant 
concerts de petit format amb altres de 
més multitudinaris.

La qualitat musical és un dels re-
ferents del festival Altacústic, que en 
aquesta ocasió va tancar la 5a edició 
“amb una molt bona salut”, tal com 
va manifestar la regidora de Cultura, 
Montse Castellarnau, que, al mateix 
temps, va destacar que una de les 
màximes prioritats de l’organització 
és “seguir consolidant la proposta i 
afegir els elements que calguin per 
anar millorant any rere any”. / Foto: 
altacústic •

  uns 8.000 assistents gaudeixen dels concerts
     de l’Altacústic 2018

el Festival internacional de Música combinarà 
compositors clàssics i contemporanis

La codirecció del 
prestigiós flautista 

Claudi Arimany i del 
Mestre compositor 
Albert Sardà és la 
combinació perfec-
te perquè el Festival 
Internacional de Mú-
sica d’Altafulla sigui 
únic. Aquest és l’ob-
jectiu, des de l’edició 
de l’any passat, que 
té l’organització, a 
càrrec de la regidoria 
de Cultura, que en-
capçala l’edil Montse 
Castellarnau, “per 
abraçar un públic 
més ampli i oferir una 
àmplia oferta de música clàssica i cant coral”. Precisament, dos dels set concerts 
que s’ofereixen a la plaça de l’església apostaran per interpretacions de compositors 
dels segles XX i XXI, “mestres que encara són vius”, va remarcar el Mestre Albert Sar-
dà en la presentació que va estar acompanyat per l’alcalde accidental, Pere Gomés, 
i el coordinador de la programació Josep Maria Recasens. 

El tret de sortida el va donar el recital del gran baríton Jose Antonio López el 
passat 2 d’agost. El dissabte 4 d’agost serà el torn de la música per a guitarra del 
segle XX amb el duo de guitarristes Miguel Ángel Sanz i Juan Santiago canals. L’Arts 
symphony orquestra actuarà el dimarts 7 d’agost portant a escena obres musicals 
de Haydn, Mozart o Vanhal. Els instruments de vent ompliran l’escenari de la plaça 
de l’Església l’11 d’agost amb el Ventus Quintet. La soprano Soledad Cardoso, 
acompanyada d’un grup de música de cambra, amb el prestigiós flautista Claudi Ari-
many, interpretarà Bach o Haendel el 14 d’agost. La música i el ball andalusos tindran 
el seu espai en el concert del 21 d’agost, amb la formació “Passió Andalusa”. EL 
Festival acabarà el 29 d’agost amb el Friedrich Piano trio que portarà a la plaça 
de l’Església “L’Herència del Romanticisme en la música de Cambra del segle XX”.

Les entrades ja es poden comprar a l’Oficina de Turisme de la plaça dels Vents, a 
www.tarracoticket.cat, www.altafulla.cat, i a les pantalles tàctils Infotactile de la plaça 
del Pou i plaça dels Vents. El preu d’un concert és de 15 €; el pack de 4 concerts 
surt a 49 € i l’abonament pel festival, 65 €. Els titulars del carnet jove tenen un 50% 
de descompte en les entrades. Per a consultar la programació detallada, es pot fer al 
web www.fimaltafulla.cat. •



El ple  Plaça del Pou / núm. 188 / agost 2018
4

El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va 
aprovar definitivament el passat 30 
de juliol, amb els vots favorables 

dels dos grups al govern, Alternativa Al-
tafulla i el PDeCAT, i els vots en contra 
de l’oposició, amb l’EINA i el regidor no 
adscrit, Alberto Moreno, el projecte bà-
sic i executiu de construcció d’un nou 
edifici destinat a gimnàs, sala polivalent 
i vestidor a l’Escola de la Portalada. El 
projecte, redactat per l’arquitecte Xavier 
Esparó, preveu la construcció d’un gim-
nàs a l’Escola La Portalada que s’utilitza-
rà com a espai polivalent i té un pressu-
post d’execució de més de 700.000 €. 

La regidora d’Urbanisme, Marisa 
Méndez Vigo, va explicar que l’espai 
tindrà un ús polivalent. Tant el regidor 
no adscrit, Alberto Moreno, com els tres 
regidors de l’EINA, a l’oposició, hi van 
votar en contra. Els republicans van pre-
sentar dues al·legacions que van ser de-
sestimades: una sobre la determinació 
de l’ús de l’edifici i l’altra sobre l’adap-
tació dels banys a l’activitat de l’ús po-
livalent, després que Jordi Molinera, de 
l’EINA qüestionés la decisió de no cons-
truir més lavabos en el nou projecte que 
es durà a terme a la Portalada.

El gimnàs es construirà davant les 
pistes actuals del centre, i comptarà 
amb una zona de grades. La superfície 
total construïda serà de 407,53 m2; i la 
superfície útil serà de 366,42 m2. L’equi-
pament també disposarà d’un escena-
ri, dos magatzems, vestíbul, vestidor 
i bany per als monitors, vestidors i banys 
per als homes i les dones, dutxes, i un 
bany adaptat per a les persones amb 
mobilitat reduïda.

suPort uNàNiMe eN deFeNsA 
de Les PeNsioNs PúBLiQues
Tots els membres del Ple d’Altafulla van 
votar a favor d’una moció presentada 

per la plataforma Marea Pensionista 
en defensa de les pensions públiques, 
representants de la qual van assistir a 
la sessió plenària amb una pancarta on 
s’hi podia llegir “En lluita per les pen-
sions públiques. Salvem les pensions 
públiques”. Marea Pensionista és una 
coordinadora estatal per a la defensa 
del sistema públic de pensions. La seva 
proposta es dirigeix a persones jubila-
des, amb ideologia d’esquerres, per 
situar en primera plana el debat públic 
sobre un tema que afecta a nou milions 
de persones i, de forma indirecta, al 
25% de les llars de l’estat que depenen 
de les aportacions pensionistes per ar-
ribar a final de mes.

La plataforma vol implantar un mo-
del de revalorització automàtica de 
les pensions en relació a l’iPc per 
assegurar el manteniment del seu 

poder adquisitiu de les pensions, co-
mençant per l’1,9% que es va perdre al 
2012; també demanen restablir la jubila-
ció als 65 i derogar les darreres reformes 
del sistema de pensions que va fer el 
govern del PP. L’objectiu final és defen-
sar i millorar l’actual model de pensions 
publiques per avançar cap a un model 
de pensió i salari mínim per sobre dels 
1.000 € al mes.

estABLeixeN eLs Preus PúBLics 
deL ceNtre oBert i eL FestiVAL 
iNterNAcioNAL de MúsicA
Amb l’objectiu de complir amb la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals pel 
que afecta a les ordenances municipals, 
el Ple d’Altafulla va votar a favor de fixar 
un preu públic per al servei del Centre 
Obert, i per a les entrades del Festival 
Internacional de Música (FIM) que orga-

nitza l’Ajuntament. El preu públic per al 
servei del Centre Obert es va fixar 
en 10 €, amb la bonificació del 100% de 
la quota per als infants amb situacions 
de risc personal, social o familiar, prèvia 
valoració dels serveis socials. Pel que 
fa al FIM, s’ha establert un preu públic 
de 15 € l’entrada, un paquet de qua-
tre entrades de 49 €, i un abonament 
del FIM, de 65 €. Els titulars del carnet 
Jove de la Generalitat gaudiran d’un 
50% de descompte; els membres de la 
coral “Nous rebrots” gaudiran d’un 
descompte del 53,33% sobre el preu 
de l’entrada del concert individual, i els 
alumnes de l’Escola de Música i els pa-
res i mares d’aquests alumnes menors 
d’edat gaudiran d’un descompte del 
53,33 % sobre el preu de l’entrada del 
concert individual. •

El Ple aprova definitivament el projecte del gimnàs a la Portalada

L’Ajuntament d’Altafulla ha canvi-
at des de l’1 d’agost a sentit únic 

de circulació els carrers Vinyet i Sínies 
del sector Hort de Pau amb l’objectiu 
“de guanyar places d’aparcament en 
aquesta zona i descongestionar l’esta-
cionament al barri marítim”. Així ho ha 
transmès la regidora de Via Pública, Ma-
risa Méndez-Vigo, que al mateix temps, 
ha assegurat que és una prova pilot que 
amb el temps es veurà si s’acaba im-
plantant, o només s’utilitzarà en els perí-
odes de major afluència de visitants.

D’aquesta manera, el carrer Vinyet 
serà de sentit únic des del carrer Ca-
bana en direcció cap a Torredembarra, 
mentre que el carrer Sínies serà també 
de sentit únic des del carrer Camí del 
Prat en direcció cap a Tarragona. Ar-
ran d’aquesta modificació, els vehicles 
podran estacionar en els dos laterals 
d’aquestes vies, i així permetrà descon-
gestionar l’acumulació de vehicles esta-
cionats a Baix a Mar. • 

  canvis de sentits de circulació a Hort de Pau per guanyar aparcaments
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ALtAFuLLA deMANArà uNA suBVeNciÓ de 
L’1,5% cuLturAL Per reHABiLitAr L’ANtic 
HosPitAL
Altafulla demanarà al Ministeri de Foment una subven-
ció de l’1,5% cultural per rehabilitar l’antic hospital. 
L’actuació global està pressupostada en prop de dos 
milions d’euros i el consistori espera aconseguir del 
govern espanyol més de la meitat d’aquesta quantitat. 
L’Ajuntament vol que l’edifici sigui un espai cultural i 
aculli també dependències municipals. Situat a la Vila 
Closa, l’antic hospital data del segle XVI i és un edifi-
ci catalogat. L’Ajuntament el va comprar i va restau-
rar la teulada, una primera actuació per garantir-ne la 
bona conservació. Demanen el 60% del cost, és a dir, 
més d’un milió d’euros. El consistori confia aconseguir 
també aportacions d’altres administracions, tot i que 
no descarten impulsar la rehabilitació si finalment les 
subvencions no arriben. L’alcalde va explicar l’avant-
projecte de rehabilitació de l’antic hospital al ple muni-
cipal, i està previst que es reuneixi amb representants 
de Foment la primera setmana de setembre.

Nous HorAris deL Museu etNoGràFic Per A 
L’estiu
El Museu Etnogràfic d’Altafulla, que s’ubica a la Pa-
llissa de l’Era del Senyor, ha modificat els horaris de 
visites per al públic. Des de principis d’estiu, el centre 
d’interpretació està obert tots els dissabtes, de 18 a 
20h; i els diumenges d’11 a 13:30h. D’altra banda, 
amb motiu de la Fira d’Artesans que se celebrarà del 
16 al 19 d’agost, el Museu Etnogràfic d’Altafulla tam-
bé restarà obert durant la mostra. L’horari que s’esta-
blirà serà de 19 a 21:30h. El Museu Etnogràfic d’Alta-
fulla compta amb diferents elements d’identitat pròpia 
de la vida rural i l’economia del municipi, recuperats i 
restaurats pel veí d’Altafulla i artesà, Salvador Gatell, 
l’any 2008. S’hi poden trobar unes 1.000 peces dels 
dos darrers segles, amb un ampli ventall d’objectes i 
elements, des dels més curiosos fins als més quotidi-
ans, del món de la pagesia. Des d’una sínia de sang a 
la tradicional aixada, són algunes de les joies que s’hi 
apleguen. Gràcies a una xarxa de voluntaris i voluntà-
ries, amb la col·laboració de les regidories de Cultura 

i Turisme, s’obre tots els caps de setmana de l’any, i 
també, puntualment, per esdeveniments com la Fira 
d’Artesans. L’estiu passat, una seixantena de turistes 
visitaven el Museu Etnogràfic d’Altafulla cada cap de 
setmana; i en l’anterior edició de la Fira d’Artesans, 
ho van fer més d’un miler.

eL PLe doNA suPort A Les reiViNdicAcioNs 
deLs treBALLAdors de LA xArxA sANtA 
tecLA
tots els representants del ple municipal de l’ajun-
tament d’Altafulla, a excepció dels dos regidors del 
PDeCAT al govern, van votar a favor d’una moció 
en suport a les reivindicacions laborals del Comitè 
d’Empresa de la Xarxa Santa Tecla, que gestiona, 
entre d’altres, el Centre de Salut d’Altafulla. Els tre-
balladors denuncien una sobrecàrrega de feina per 
manca de personal, una falta de substitucions de 
baixes laborals i vacances i retallades retributives i 
salaris congelats. Els professionals sanitaris assegu-
ren que han “arribat al límit”. • 

  Breus

La presència de gats al carrer és ha-
bitual a tots els municipis i Altafulla 
no n’és una excepció. La majoria 

d’aquests animals són gats domèstics 
abandonats o d’ascendència salvatge. 
Sense cap mena de control, són animals 
que poden tenir un estat sanitari i nutrici-
onal deficient i que es reprodueixen amb 
molta facilitat. A les viles com Altafulla, 
troben aliments fàcilment, en alguns ca-
sos gràcies a l’acció de la ciutadania que 
els dona restes de menjar que acaben 
embrutant l’entorn.

Per fer front a aquesta situació, les 
regidories de Medi Ambient i Salut de 
l’Ajuntament d’Altafulla i l’Associació Ho-
peland han impulsat el projecte Hope-
cat, un programa al servei de la integra-
ció d’animals abandonats que té com a 
objectiu implementar el mètode cer 
(captura-esterilització-retorn) per es-
tabilitzar les colònies felines del municipi i 
convertir Altafulla en un municipi respec-
tuós amb els gats del carrer i amic dels 
animals. Altres ciutats del Mediterrani 
també apliquen aquest model amb èxit.

Es tracta de controlar les colònies de 
gats amb la qual cosa permet gaudir 
de la presència d’aquests animals al 
municipi i, alhora, disminueix els proble-
mes de sobrepoblació i garanteix una 
integració adequada a la realitat urba-
na. 

una colònia controlada de gats ur-
bans és un grup de gats esterilitzats 

que conviuen en un espai públic i 
que són alimentats amb pinso sec. 
Són gestionades per l’Ajuntament 
d’Altafulla i l’Associació Hopeland i 

una xarxa de voluntariat sota el marc 
HopeCat

Un cop capturats, se’ls sotmet a una 
revisió veterinària per descartar que 

no pateixin cap malaltia, se’ls esteri-
litza, se’ls desparatitza internament i 
externament, se’ls fa una petita marca 
a l’orella per identificar-los i se’ls re-
torna a l’espai on van ser capturats.

coNtroL de Les coLÒNies de 
GAts
El model CER és l’única intervenció que 
permet eliminar les molèsties produ-
ïdes per les colònies de gats (orins, 
baralles, miols en períodes de zel, et-
cètera). Segons Daniel Merlo, veterinà-
ria i una de les impulsores del projecte 
HopeCat, “s’ha demostrat que el trasllat 
de colònies no soluciona el problema per 
l’efecte d’espai buit; altres gats colonit-
zaran la zona en poc temps, i afegeix: 
“el gat és una espècie territorial”.

També redueix els riscos sanita-
ris, tant per als animals mateixos com 
per als veïns, gràcies al sanejament de 

l’espai on habiten, alhora que evita una 
sobrepoblació i millora la qualitat de 
vida dels animals i de la ciutadania 
que hi conviu.

Des de l’any 2016 fins ara, s’han 
esterilitzat 100 gats: 53 femelles i 47 
mascles. S’han donat en adopció un to-
tal de deu animals, quatre gats han es-
tat sacrificats per malaltia i tres més han 
estat atropellats. L’Ajuntament d’Altafulla 
destinarà enguany una partida de 2.500 
euros per al projecte HopeCat.    

Què cAL Fer coM A ciutAdANs?
La finalitat de la creació d’aquestes colò-
nies de gats és tenir-los controlats en un 
punt concret. Per això és molt impor-
tant que ningú no els alimenti fora 
de les zones controlades, de mane-
ra que els animals s’acostumin a men-
jar pinso sec en els punts d’alimentació 
establerts, feina que desenvolupen els 

voluntaris i les voluntàries degudament 
autoritzats. De fet, fer-ho sense estar au-
toritzat pot comporta una sanció eco-
nòmica fixada a partir dels 300 €.   

coM es Pot coL·LABorAr?
En cas que es detecti una colònia de 
gats urbans, es pot sol·licitar l’actuació 
de l’Associació Hopeland a través del 
correu electrònic asociacion.hope-
land@gmail.com o enviant un missatge 
de whatsapp al 634488411. Per actuar, 
es necessita la presència d’un respon-
sable voluntari de colònia. També podeu 
consultar el web www.hopeland.es. 

Pel que fa als gats domèstics, és 
important que els seus propietaris l’este-
rilitzin, el desparatitzin, l’identifiquin amb 
un xip i una xapa, l’inscriguin al cens 
municipal (servei gratuït) i no l’abando-
nin mai (un gat de casa no sobreviu en 
una colònia de carrer). •

el gat del carrer, un ciutadà necessari
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L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, 
i la regidora de Medi Ambient, 
Montse Castellarnau, van com-

provar in situ el passat 20 de juliol la 
instal·lació de deu biòtops a la costa del 
municipi, de la trentena amb què comp-
tarà el litoral altafullenc en un futur, i que 
s’emmarca en un projecte finançat per 
Repsol i la col·laboració de diferents ad-
ministracions locals. L’alcalde i la regido-
ra de Medi Ambient es van submergir en 
el parc de biòtops i van comprovar la re-
generació d’espècies animals i vegetals 
que s’hi està produint com ara meros, 
tonyines i altres peixos que voltejaven 
aquestes estructures biològiques fetes a 
partir de carbonat de calci.

D’aquesta manera, el parc de biò-
tops d’Altafulla, no només té l’objectiu 
de regenerar vida marina, sinó que tam-
bé contempla una dobla funcionalitat: 
consolidar-se com a atractiu turístic. 

De fet, els usuaris del Campus Altafulla, 
que organitzen les tres entitats esporti-
ves del municipi – Club Bàsquet Altafulla, 
Centre d’Esports Altafulla i Club Futbol 
Sala Altafulla, ja han dut a terme dife-
rents excursions al parc.

Es tracta d’una iniciativa practicada 
des de l’esnòrquel, adreçada a entitats, 
empreses, escoles i famílies amb l’objec-
tiu de difondre aquest sistema ecològic 
d’abalisament i fomentar la conscienci-
ació i sensibilització sobre la importància 
de preservar el medi marí.

La finalitat és que els ciutadans 
puguin veure de primera mà la tasca 
d’aquestes boies quant a la regeneració 
de la fauna i flora marines. Aquesta acti-
vitat s’ofereix des de l’empresa col·labo-
radora de busseig M. Rota Diving, amb 
seu al Port de Torredembarra. Per a més 
informació, podeu consultar el portal 
web www.mrotadiving.com. •

La platja del Canyadell, 
que comparteixen Tor-

redembarra i Altafulla, va 
rebre el passat 20 de juliol 
el distintiu de “platges Ver-
ges”, uns guardons que 
atorga ecologistes en ac-
ció del Camp de Tarragona 
i Terres de l’Ebre, i que va-
loren i reconeixen, des del 
punt de vista ecològic i pre-
servació del medi, els esfor-
ços de municipis i entitats 
per mantenir les platges 
lluny de la massificació 
i alteració del seu entorn 
natural. L’acte de lliurament 
dels reconeixements va te-
nir lloc al Casal Municipal de Creixell. Enguany ha estat la novena edició del guardó “Platges Verges”. La 
platja del Canyadell ha rebut aquesta distinció cada any des del 2015. El regidor de Platges i Turisme de 
l’Ajuntament d’Altafulla, Jaume Sànchez, va ser l’encarregat de recollir el guardó. / Foto: Marc Pérez. • 

  el canyadell repeteix la distinció de “Platja Verge” 
     que atorga ecologistes en Acció

El parc de biòtops, regenerador de fauna i flora marines i 
element d’atracció turística per a les famílies

La Policia Local i els socorristes reparteixen 
polseres per evitar la pèrdua de menors

La Policia Local d’Altafulla i els socor-
ristes reparteixen una vegada més 

aquest estiu polseres d’identificació per 
a les famílies amb menors amb l’objectiu 
d’evitar la pèrdua d’infants.

Les polseres són reutilitzables i 
permeten anotar el nom del menor 
i un telèfon de contacte de la per-
sona responsable en cas que el me-
nut es perdi. Un cop acabat el temps 
de lleure a la platja o en qualsevol acte 
lúdic, l’infant es pot treure la polsera i 
guardar-la per un altre dia quan assistei-

xi a altres activitats amb molta concur-
rència de gent.
Les famílies que vulguin una d’aquestes 
polseres també es poden dirigir direc-
tament a la comissaria de la Policia Lo-
cal, al carrer Marquès de Tamarit, o als 
socorristes del Servei de Socorrisme i 
Salvament de la platja d’Altafulla. La Po-
licia Local insisteix en què els pares i les 
mares han de transmetre als més petits 
que un agent de policia és “una persona 
que els pot assistir i ajudar en casos 
d’auxili”. / Foto: Ajuntament d’Altafulla. •

Vista aèria del parc de biòtops d’Altafulla. / Foto: Juli Novoa
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antecSystems
serveis informàtics

Reparació d’ordinadors i portàtils
Creació de pàgines web i programes

Xarxes, telecomunicacions i veuIP
Equips i material informàtic

977 651 439 / 638 177 823
C/ Marquès de Tamarit 3A (davant la Policia Local) 43893 ALTAFULLA

contacto@antecsystems.com     www.antecsystems.com

el “camp de treball del 
Gaià: un món entre Altafulla 

i tamarit”, per quart estiu 
consecutiu

Es tracta d’una iniciativa que pro-
mou la Direcció General de Jo-
ventut de la Generalitat de Cata-

lunya, i que al municipi està gestionat 
per l’Associació Mediambiental La Sínia 
i l’Ajuntament d’Altafulla, i que aquest 
estiu celebra la quarta edició –sete-
na que gestiona La Sínia al territori. El 
Càmping Santa Eulàlia és l’emplaça-
ment on han estat acampats els 48 jo-
ves que han participat en aquesta edi-
ció en dos torns: del 30 de juny al 14 
de juliol, amb 24 joves, de 14 i 17 anys 
de diferents punts de Catalunya; i del 16 
al 30 de juliol, 24 joves més, en aquest 
cas, majors de 18 anys que han vingut 
de diferents països europeus, i fins i tot, 
del Japó.

L’edició d’aquest 2018 ha incidit en 
el manteniment, restauració i con-

servació dels hàbitats de l’entorn 
del riu Gaià i l’estudi i seguiment de 
la seva biodiversitat. Concretament, 
segons el responsable de custòdia del 
territori de La Sínia, Hèctor Hernàndez, 
s’han realitzat treballs en la millora de 
l’Espai d’Interès Nacional de la desem-
bocadura del riu Gaià, la muntanya de 
Sant Antoni, i el conjunt dunar i litoral 
d’Altafulla –Tamarit. En aquest entorn, 
s’hi ha desenvolupat tasques d’elimi-
nació d’espècies exòtiques invasores 
com el canyissar, i de seguiment de 
grups faunístics d’interès. La regidora 
de Medi Ambient, Montse Castellarnau, 
ha recordat també les tasques de neteja 
i millora que aquests joves han realitzat 
a les termes de mar de la Vil·la roma-
na dels Munts i als camins rurals de la 
muntanya de Sant Antoni. / Foto: A.J. •
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Un total de 42 persones, agrupades en 18 equips van participar al Concurs de Castells de Sorra. 
/ Foto: Marc Pérez

Més d’un centenar de persones van seguir la processó de la Verge del Carme, patrona dels ma-
riners i pescadors. / Foto: Pilar Ribé

Els Petits Chanteurs de Grenoble (França), a la plaça de l’Església, escenari del 42è Congrés In-
ternacional de Pueri Cantores. / Foto: Albert Jansà 

El Parc Voramar es va quedar petit en la 2a edició de l’Afterbeach Rumbero que va organitzar 
l’Associació Towntobe. / Foto: Towntobe

Altafulla va recollir més de 1.100 € per a l’esclerosi múltiple, entre les activitats a la Piscina i al 
Club Marítim. / Foto: Eduard Virgili

La coral Gaià Gospel, molts integrants de la qual són altafullencs, van actuar el passat 14 de juli-
ol a la presó de Mas d’Enric del Catllar, una experiència molt enriquidora. / Foto: Gaià Gospel 

Els Castellers d’Altafulla van descarregar la clàssica de 7 i el primer 4d7 de la temporada en la 
Diada de les Cultures i el primer pilar de 5 a la Diada d’Estiu, amb Jordi i Maria Morell a segons i 

a terços. / Fotos: Lins Griñó / Castellers d’Altafulla

Per 3a edició consecutiva, els Diables d’Altafulla van celebrar la Festa Holi Colours amb molt bon 
ambient al Parc del Canal. / Foto: A.J. 

Cançons i poemes infantils amb la Denise i el Xavier, a la Bibliomar. / Foto: Biblioteca Altafulla Alta participació en la regata N2 de Windsurf del Club Marítim Altafulla. / Foto: CMA 
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Homenatge al voluntariat que va fer possible el triatló dels Jocs Mediterranis Altafulla 2018. / Foto: Robert Vera

Els Diables Petits d’Altafulla i els Diablons 
de la Dragonina de Constantí cremant Baix a 
Mar. / Foto: R.V.
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Projectes, idees i treball en positiu
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa - AA-E

Amb una onada d’activitats, continua 
aquest estiu calorós i de rècord. Ter-
rasses i parcs infantils plens, gent pas-
sejant, fent esport o caminant per la 
platja i els camins. Uns mesos de juny 

i juliol amb més banyistes que mai. Se’ns presenta 
l’agost amb unes perspectives espectaculars després 
d’haver tancat juliol amb els èxits de l’Altacústic, l’Esce-
na Altafulla i les tradicionals activitats que fan les entitats. 
Això és com anar en bicicleta i que si deixes de pedalejar 
caus al terra. Sortim d’èxits i ja preparem les noves inici-
atives que, a poc a poc, transformen Altafulla en un lloc 

atractiu per viure i per passar uns dies de vacances. 
Com sempre diem, un equilibri que no es fàcil de mante-
nir. El model d’Altafulla, exemple arreu de Catalunya, no 
té cap secret ni fórmula màgica, simplement és valentia, 
criteri, honestedat i treball en positiu. No vam entrar a la 
política ni per ofendre ni per mentir. Coherència en el pro-
jecte i convicció de fer el millor pel conjunt i no només per 
una part. Altres tenen un altre full de ruta, fer tot el possi-
ble per aturar qualsevol iniciativa. 

La realitat és molt tossuda i quan la gent veu que el 
que li deien no era cert, una vegada i una altra, per molt 
col·legues o camarades que siguin, acaben reconeixent 

la realitat. Ho hem viscut amb la triatló, la Via Augusta i 
aviat ho veurem amb la Biblioteca. La nova Violeta serà 
un magnífic auditori i el nou gimnàs la cirereta que li fal-
tava a La Portalada. Obres en diferents carrers i places 
mantenint les feines de millora. Altafulla és una població 
envejable, sense aturador, i que ja projecta noves actu-
acions com és la rehabilitació de l’edifici més antic del 
poble i la proposta d’uns esculls per frenar la regressió de 
la sorra de la platja i ampliar l’atractiu turístic subaquàtic. 
Treball que precisa evitar les bregues, molta capacitat ne-
gociadora i el prestigi que et dona, davant les altres admi-
nistracions, estar al capdavant d’un poble com Altafulla. •

transparència? Participació?
Daniel Franquès Marsal # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Acord Municipal - L’EINA-AM

Al darrer Ple veiem com l’alcalde con-
tractava un arxiver per traslladar l’Ar-
xiu a la nova biblioteca sense tenir en 
compte els informes negatius dels 
dos màxims funcionaris de l’Ajunta-

ment, el secretari i la interventora. Aquests informes es 
basen principalment en el fet que no s’han garantit els 
principis de publicitat i pública concurrència per con-
tractar un treballador públic. És a dir, que l’alcalde con-
tracta qui ell vol, sense publicitar el lloc de treball com 
s’ha de fer en qualsevol contractació pública. No pot 
posar l’excusa que es tracta d’una urgència sobrevin-
guda i la falta de temps per realitzar el procediment ha-
bitual: Des que s’aprovà el projecte de la nova bibliote-

ca i arxiu, el setembre de 2017, se sabia que calia un 
arxiver per a traslladar l’arxiu i es podrien haver iniciat 
els tràmits correctes de contractació pública. I d’això 
l’alcalde en diu transparència. Des de l’EINA denunci-
em aquesta irregularitat, que és una més, la que ha fet 
vessar el got, a d’altres que hem detectat. A tall d’exem-
ple, perquè es va demanar al gener (factura mensual de 
1573€) un informe de poc més de 2 pàgines sobre com 
s’aprova el Pressupost? Casualitat que l’empresa 
redactora estigui participada per Joan Herrera, l’exlíder 
d’ICV-EUiA, partit de l’alcalde? De debò que cap treba-
llador de l’Ajuntament, el Secretari sobretot i després 
de dècades de bon servei, no sabia com s’aprova el 
Pressupost? 

Els i les republicanes treballem per guanyar-nos la 
confiança d’encara més altafullencs i altafullenques, de-
mostrant-los que el nostre tarannà és diferent: creiem 
en la participació ciutadana i la transparència. Ho hem 
demostrat quan hem estat al govern i ho tornarem a 
demostrar si hi tornem al 2019. D’acord amb aquesta 
voluntat de fomentar la participació, hem iniciat aquest 
agost un procés de primàries per a triar el/la nostre/a 
alcaldable per a les pròximes eleccions. Qualsevol pot 
presentar la seva candidatura i el diumenge 16 de se-
tembre tothom podrà votar (fent-se amic de l’EINA) el 
o la candidata a l’Alcaldia. Trobareu tota la informació a 
www.esquerra.cat/altafulla. Una altra manera de gover-
nar és possible! •

el comportamiento incívico de algunos ciudadanos propietarios de perros
Apreciado Sr. Fèlix Alonso, Alcalde de Altafulla. En el pleno del mes de enero de 
este año 2018, le hice una queja sobre el comportamiento incívico de algunos 
ciudadanos propietarios de perros. Mi queja venía por el hecho de comprobar 
que no recogían los excrementos de sus mascotas. Han pasado los meses y no 
he notado que por parte del Ayuntamiento haya habido ningún interés en solu-
cionar este tema. Estamos en verano y vamos a peor. El número de habitantes 
aumenta, la temperatura es más alta y las deposiciones de los animales se hacen 
notar con más intensidad. Solo hace falta dar un paseo por las zonas ajardinadas 
de Altafulla, los parques infantiles o las zonas arboladas, para ver lo que estoy 
comentando. Pienso que usted no pasea mucho por el pueblo, puesto que si 
fuese así, sería consciente del problema y posiblemente podría dar solución al 
tema.

Todos somos conscientes de las obligaciones que tenemos los propietarios 
de perros, gatos, etc., y los que las cumplimos nos vemos perjudicados por los 
incívicos y la desidia de la Administración en hacerlas cumplir. A mi modesto 
entender creo que nuestra Policía Municipal podría poner más esmero en este 
sentido y comprobar que la mascota tiene chip, que está dada de alta en el 
Ayuntamiento y que su propietario es responsable de la limpieza de sus defeca-
ciones. Y que en caso contrario se apliquen las medidas coercitivas necesarias. 
Pretendo que este comentario ayude a una mayor limpieza de nuestra población, 
para nuestro disfrute y el delos que nos visitan. Cordialmente.

Ferran Plazas riera

  FÒruM 

Ya va siendo hora
Alberto Moreno Espinosa # Regidor no adscrit

Desde hace unos años vemos en el 
informe anual de cuentas del Ayunta-
miento de Altafulla que la interventora 
hace siempre las mismas sugerencias 
a nuestro gobierno. 

Una de ellas, es que Altafulla no sabe lo que tiene, 
ya que no disponemos aún de inventario alguno de los 
bienes y derechos del Ayuntamiento de Altafulla. Hecho 
importante ya que impide en su totalidad la garantía de 
su integridad, impide su tan necesario control e impi-
de su situación patrimonial. Todo esto provoca equi-
vocaciones entre saldo de balances y patrimonio real. 

Es muy importante tener inventario hecho y tenerlo al 
día. La segunda cita, habla de los procedimientos de 
contratación. Recuerda a nuestro gobierno la obliga-
toriedad y la necesidad urgente de licitar 24 servicios 
que por ley se tendrían que estar licitando, y no es así. 
Servicios como por ejemplo mantenimiento de parques 
infantiles, de extintores, de ascensores, también diseño 
y maquetación de la revista municipal, limpieza de edifi-
cios, suministro de carburantes..., entre otros.

Podríamos añadir a estas sugerencias, el escrito 
que obliga al Ayuntamiento de Altafulla a dar informa-
ción de registros de entrada y salida del Ayuntamiento 

a los regidores de la oposición, ya que el alcalde se 
negaba a dar esta información y se excusaba diciendo 
que era por la protección de datos y que por ley no 
podía darla... Aiaiai. También podríamos añadir a esto 
que aún seguimos esperando que el gobierno, que tan-
to presume de pueblo cultural, convoque de una vez 
una comisión de Cultura. Bueno, matizaré... No que la 
convoque, sino que también se realice, se lleve a cabo, 
ya que se convocó una y se desconvocó porque iba a 
asistir mucha gente... Aiaiai. Dicho esto, y viendo las 
reiteradas sugerencias al gobierno y los oídos sordos 
del gobierno... Ya va siendo hora. •
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La inversió a Via Augusta, gairebé invisible a la triatló
Sóc dels qui es va creure que els 600.000 € municipals més els 220.000 € de la Gene-
ralitat, més els 180.000 € de la Diputació (finalistes per a l’esdeveniment esportiu!) con-
vertirien el tram central de la Via Augusta en l’escenari principal de la Triatló dels Jocs 
Mediterranis. S’hi instal·laria l’arribada, i s’hi escaurien les cerimònies de lliurament de 
medalles dalt del podi i la hissada de les respectives banderes, l’empostissat de les 
“autoritats”. Però, vet aquí, que ha estat gairebé invisible la inversió estrella d’aquest 
mandat, que provocà el coherent trencament dins el govern per part de l’EINA –pel 
greuge de pèrdua d’aparcaments- i el culpable suport del PDeCAT. I és que fou un pe-
tit tram de la tercera prova, la d’atletisme; res de res, a la de ciclisme. La conseqüència, 
cap imatge de TV a la femenina; i alguns segons, d’esquitllentes, a la masculina. El 
gran escenari, heretat de la quart mandat, s’esdevingué al passeig de Botigues de Mar. 

A l’argumentari de les 1.800 firmes contra la inversió estrella d’AA ja afirmàvem 
que tenint Botigues de Mar no calia tanta Via Augusta... I amb orgull puc recordar 

que la primera prova esportiva al passeig fou la “Milla d’Altafulla”, que vaig encetar 
com a regidor l’agost de 1999; guanyant... Guillermo Alonso. Els Atletes d’Altafulla 
la van mantenir dos o tres anys més, amb un trajecte que efectivament sumava una 
milla. Sóc dels qui va creure que el gruix de participació seria una justificació dels 
germans Alonso davant les greuges al comerç que provoca el tancament d’acces-
sos. Però, vet aquí, que 22 van ser els triatletes i 9 les triatletes. Els voluntaris els van 
multiplicar en nombre... I el Fèlix no lliurà les medalles, exclusiva de l’alcalde de Tar-
ragona; sinó els ninos de la mascota. S’ha “camuflat” l’escassíssim relleu del tram 
central de la Via Augusta, en la Triatloneta dels JJMM, col·locant un elegants plafons 
dels deu esportistes altafullencs més destacats. Ja que no en fou espai central d’ús 
esportiu... que sigui expositor d’esportistes... Astúcies de “comunicació”.

Fonxo Blanch
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Es tracta d’un sistema avançat de 
lectura a distància via remota i au-
tomàtica dels consums registrats 

als comptadors d’aigua potable que tots 
els veïns i les veïnes tenen instal·lats en la 
seva escomesa particular. El projecte es 
va iniciar a finals de desembre de l’any 
passat, i ha tingut una durada de sis me-
sos complint així amb el calendari previst 
sense cap incidència remarcable. Ha su-
posat la instal·lació d’un total de 5.147 
comptadors d’aigua domiciliària, que 
ha suposat la renovació total del parc, 
la implantació de la xarxa fixa de comuni-
cacions i la posada en funcionament del 
sistema informàtic de gestió de dades.

El sistema que s’ha instal·lat és de 
la companyia Itron, que va ser l’em-
presa guanyadora del procés de licita-
ció per compra pública que es va dur 
a terme el segon semestre del 2017. 
En aquesta licitació s’hi van presentar 
sis empreses de les quals tres van ser 
finalistes i on Itron va presentar la millor 
oferta segons els criteris tècnics i eco-
nòmics que es van estimar en el mig 
milió d’euros.

QuiNes sÓN Les MiLLores?
Els telecomptadors intel·ligents repre-
senten millores significatives per al ser-
vei prestat i per la qualitat de vida de les 
persones que viuen a Altafulla. Una de les 
millores és que s’eliminen en gran part 
les visites del personal lector, que 
només visitarà els telecomptadors per 
comprovar que funcionen correctament, 
i per a revisions que poden situar-se en 
un període de dos a tres anys. Les millors 
més destacades són: 
· La reducció radical de l’emissió de 

factures amb lectures estimades

· La detecció de fuites interiors o con-
sums anormals al llarg de 24 hores i 
avís al titular.

· Modelitzar el consum característic de 
cada zona i anticipar-se a la demanda

· Comparar els cabals injectats per 
sectors i precisar el volum d’aigua no 
controlat, ja sigui per fuita o frau.

· Accés via virtual al consum horari i di-
ari per part dels usuaris.
Per exemple, el següent gràfic mos-

tra les dades de les últimes setmanes del 
sector del Comunidor:

Durant aquest mes de juliol, ja s’han 
detectat sis casos de fuita extrema amb 
el conseqüent estalvi econòmic que ha 
significat pel titular del telecomptador. 
A més, aquesta nova tecnologia també 

pot significar un estalvi directe per l’Ajun-
tament d’Altafulla a l’hora de comprar 
l’aigua al consorci, ja que comptarà amb 
el rendiment hidràulic gairebé exacte 
del consum per sectors i per èpoques de 
l’any. També disminuirà el consum de re-
cursos que anirà directament relacionat 
amb una important reducció del CO2.

Què APortArà AQuestA 
tecNoLoGiA A LA societAt?
La implantació d’aquests telecompta-
dors intel·ligents deixa la porta oberta a 
l’aplicació de nous serveis a la ciutadania 
d’Altafulla com ara:
· Assistència i seguiment a persones 

que viuen soles per detecció de falta 
continuada de consum.

· Ajustament del període de facturació 
a les necessitats o requeriments de 
l’Ajuntament.

· Ràpida detecció de comptadors pa-
rats o amb funcionament anòmal

· Ràpida detecció de fraus al servei o 
manipulació de comptadors.

· Detecció d’habitatges buits, control 
de segones residències...

L’Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla 
remarca també que és important disposar 
de totes les dades de contacte actualit-
zades dels usuaris com ara el número de 
telèfon mòbil o el correu electrònic amb 
l’objectiu d’activar el protocol d’avís de si-
tuacions anòmales. També podeu consul-
tar el web: www.aiguesaltafulla.cat. •

L’Empresa Mixta d’Aigües finalitza la instal·lació de telecomptadors 

La qualitat del paisatge és símbol de 
la maduresa i del nivell cultural d’un 

país. CATPAISATGE 2020-Observatori 
del Paisatge de Catalunya. Si us pre-
guntés què és el paisatge, segurament 
no obtindria una sola resposta, perquè 
aquest és un concepte subjectiu que 
té a veure amb la identitat pròpia, la 
simbologia cultural i la percepció que 
té la societat del seu propi entorn. El 
paisatge s’entén com el resultat de la 
combinació dels fenòmens naturals i 
de l’impacte humà sobre el territori, per 
tant mai pot considerar-se natural, sinó 
un producte cultural i històric, doncs és 
el resultat de les transformacions dutes 
a terme per part de diferents societats 
i cultures.

Centrant les jornades en el territo-
ri Baix Gaià hem volgut posar sobre la 
taula l’existència d’un paisatge històric 
interessantíssim a la subcomarca i mo-
tivar les institucions a impulsar po-
lítiques de gestió del paisatge com 

a patrimoni i element identificador, 
contribuint a potenciar aquesta marca 
territorial. La proposta, molt ben rebuda 
per part dels ajuntaments d’Altafulla 
i torredembarra, ha integrat la major 
part d’entitats i agents que intervenen 
en el paisatge, i aquesta ha sigut la clau 
de l’èxit de la convocatòria. S’han assolit 
els objectius principals que eren gene-
rar coneixement i difondre el paisat-
ge històric del Baix Gaià i sensibilitzar 
ciutadania i institucions en relació a 
aquesta qüestió. La bona assistència 
a les jornades (amb una mitjana de 50 
persones per sessió), és un indicador 
fiable de l’interès social que desperta 
aquesta temàtica, un dels avals neces-
saris a l’hora de desenvolupar qualsevol 
iniciativa pública.

Els primers resultats han estat l’es-
tabliment de sinèrgies entre els agents 
implicats, que inclouen la realització 
d’unes “ii Jornades de Paisatge His-
tòric del Baix Gaià”, la signatura de 

convenis entre entitats i la creació de 
taules de treball interdisciplinaris. 

Sens dubte, aquestes jornades mar-
caran un abans i un després en la gestió 
del paisatge del Baix Gaià, pel seu ca-
ràcter innovador i perquè a partir d’elles, 
s’han obert portes que conduiran a la po-
sada en valor d’aquest territori històric. •

Maria Jesús Ortega Pérez

Agent dinamitzadora dels Jocs 
Mediterranis a l’Ajuntament d’Al-

tafulla i investigadora adscrita 
a l’institut català d’Arqueologia 

clàssica

  Les Primeres Jornades de Paisatge Històric del Baix Gaià, un èxit rotund
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L’Estadi Joan Pijuan tindrà vestuaris nous a finals d’agost

La regidora d’Urbanisme de l’Ajun-
tament d’Altafulla, Marisa Mén-
dez-Vigo, i l’arquitecte municipal, 

Lluc Sumoy, van visitar les obres de 
reforma i adequació dels vestuaris de 
l’Estadi Municipal Joan Pijuan, que van 
començar el passat 9 de juliol i està 
previst que acabin a finals d’agost. Els 
representants del consistori, acompa-
nyats pels responsables i tècnics de 
l’empresa encarregada del projecte, 
EU Vendrell, van comprovar de primera 
mà el procés dels treballs de millora del 
camp de futbol, que van a bon ritme. 

Les tasques principals se centren en 
“reformar els quatre vestuaris existents, 
dotar-los d’inodors i dutxes en condici-
ons”, va explicar la regidora d’Urbanis-

me que, al mateix temps, va recordar: 
“s’ha prioritzat les actuacions ur-
gents quant a la higiene i la segu-
retat”. A tots els vestuaris es repicaran 
les rajoles de les parets i dels pilars, i 
s’enderrocaran els envans que formen 
les dutxes per aconseguir més ampla-
da, i el graó que hi queda a l’entrada. 
D’aquesta forma s’aconseguirà que les 
dutxes siguin accessibles i s’evitin 
discontinuïtats en el paviment. S’habili-
taran nous inodors en els vestuaris que 
no en disposen, i s’aprofitaran els ren-
tamans, tot i que en un dels vestuaris es 
canviaran d’ubicació.

A l’interior dels vestuaris es col·loca-
rà un paviment de vinil, antilliscant, de 
2 mm de gruix, del model Altro Marine 

20/T20, que és el paviment adequat per 
a caminar amb peus descalços o cal-
çat de soles toves. És un paviment de 
seguretat de textura irregular. Es col·lo-
carà a l’interior de les dutxes i a tots els 
vestuaris, a sobre el paviment existent 
de terratzo. Conté agents bacteriostà-
tics per a minimitzar el creixement de 
microorganismes com el sarm, reduint 
el risc de contaminació múltiple. El pa-
viment de terratzo de les zones de pas 
es polirà i abrillantarà, així com l’oficina 
i la infermeria.

Quant a les arquetes i motors d’im-
pulsió, s’instal·larà una nova bomba 
als vestuaris que impulsarà les aigües 
residuals cap a la xarxa de clavegueram 
i que complementarà les dues bombes 

ja existents. Els tubs tindran sortida 
lateral i aniran fins al motor d’impulsió 
més proper. El cost d’aquesta inversió 
s’eleva als 49.973 €, amb IVA inclòs, i 
la redacció del projecte ha anat a càrrec 
de l’arquitecta Olga Twose. •

La 5a Mini-tri-Atletes d’Altafulla, el 12 d’agost

Els Atletes d’Altafulla i l’Ajuntament 
d’Altafulla ja ho tenen tot a punt per a 

la 5a edició de la Mini-Tri-Atletes d’Alta-
fulla que es disputarà el proper diumen-
ge 12 d’agost. Es tracta d’una prova 
no competitiva l’objectiu de la qual és 
familiaritzar els infants amb les di-
ferents modalitats de l’esport del tri-
atló (nedar, pedalejar i córrer) i fomentar 
la seva pràctica. Està adreçat a nens i 
nenes nascuts entre el 2004 i el 2009. 
Els Atletes d’Altafulla són part activa de 
l’organització ja que s’encarreguen de 
coordinar el circuit que es desenvolupa 
a l’entorn de la Piscina Municipal (carrer 
Alcalde Pijuan).

La natació té lloc a la Piscina Mu-
nicipal de 25 metres de llargada. El 
ciclisme es desenvolupa al carrer Lluís 

Companys de 750 metres de llargada 
entre anada i tornada, per a les curses 
dels nascuts entre els anys 2006 i 2009; 
i pels camins rurals (BTT) entre la piscina 
municipal, l’estació de tren i el Camí de 
Cametes per a les curses dels nascuts 
als anys 2004 i 2005. I la cursa a peu té 
lloc al carrer Alcalde Pijuan, de 300 me-
tres sumant anada i tornada.

Les distàncies són de 100 metres de 
natació; 2500 metres de ciclisme, i 500 
metres de cursa a peu per als nascuts 
2004 i 2005; de 75 metres de natació; 
1500 metres de ciclisme, i 300 metres 
de cursa a peu, per als nascuts 2006 
i 2007, i de 50 metres de natació; 750 
metres de ciclisme, i 300 metres de cur-
sa a peu, per als nascuts 2008 i 2009.

Les proves s’iniciaran a les 9h, i tots 
els participants hauran d’estar com a mí-
nim 45 minuts abans de la seva prova 
al recinte de la piscina. Les places estan 
limitades a 20 participants per any i ca-
tegoria (masculí i femení), i el preu de la 
inscripció és de 2 €. Les inscripcions 
s’han de fer a la Gelateria La Perla d’Alta-
fulla. La data límit per formalitzar les ins-
cripcions serà el divendres 10 d’agost. 
Per a més informació podeu consultar 
al web www.atletesaltafulla.com. / Foto: 
Gemma Soldevila •

el CB Altafulla i el Bàsquet Torredembarra han de-
cidit fusionar-se i crear un nou club, el Bàsquet 

Baix Gaià. L’entitat començarà a competir la pròxi-
ma temporada 2018-19 sota un nou escut i una nova 
equipació que combinarà les senyes d’identitat dels 
dos clubs. L’objectiu d’aquest projecte és promoure i 
impulsar la pràctica del bàsquet a totes les poblacions 
del Baix Gaià. D’aquest projecte no només es bene-
ficiaran els infants i joves d’Altafulla i Torredembarra, 
sinó també els del Catllar, Creixell, la Nou de Gaià, la 
Pobla de Montornès, Renau, la Riera de Gaià, Roda 
de Berà, Salomó i els nuclis de Ferran, Monnars, la 
Móra i Tamarit. Per això és important utilitzar eines 
que creïn un sentiment de pertinença en tots els nens 
i nenes que acabin formant el club. Així ho va explicar 

la presidenta del CB Altafulla, Assumpta Tomàs, als 
micròfons d’Altafulla Ràdio. 

El naixement de Bàsquet Baix Gaià permetrà tenir 
equips masculins i femenins competitius en totes les 
categories i participar en més d’un nivell en cas que es 
pugui fer més d’un equip per categoria. Un dels pilars 
d’aquest projecte és l’Escola de Bàsquet, que donarà 
cabuda als nens i nenes en edat escolar, des de P-5 a 
6è de primària. Els equips Pre-Benjamí, Benjamí i Aleví 
competiran en el Consell Esportiu del Tarragonès i tin-
dran la possibilitat de participar en les Trobades que 
organitza la Federació Catalana de Bàsquet. La pre-
temporada començarà el proper 20 d’agost amb entre-
naments a la platja i altres espais a l’aire lliure. El 3 de 
setembre es duran a terme les pertinents revisions mè-

diques que exigeix la Federació Catalana de Bàsquet 
al Pavelló d’Altafulla. Del 5 al 8 de setembre, l’entitat 
realitzarà una estada a Prades, mentre que el dia 12 
donarà el tret de sortida a la temporada. •

  Neix Bàsquet Baix Gaià, la fusió del cB Altafulla i el Bàsquet torredembarra

La tennista altafullenca Anna Ortiz 
es va proclamar subcampiona de 

Catalunya en la categoria sub13 en el 
torneig que es va disputar del 16 al 22 
de juliol a Cabrils, al Maresme. La ju-
gadora del Club tennis tarragona va 
complir amb els pronòstics arribant a 
la gran final, però no va poder superar 
a la recent subcampiona d’Espanya, 
Raquel Caballero, i va perdre els dos 
sets per 6 a 3 i 6 a 2. Amb tot, l’altafu-
llenca aconsegueix el seu tercer sub-
campionat de Catalunya, i en aquesta 

edició, sí que va aconseguir el títol en 
la modalitat de dobles juntament amb 
Àngela Gebellí. Els següents objectius 
d’Anna Ortiz són el Campionat d’Espa-
nya per equips i les tres darreres pro-
ves del circuit nacional TTK Warriors 
Tour, on lluitarà per aconseguir una 
plaça al Màster Final que es disputa-
rà a Alacant el mes de setembre. Ac-
tualment ocupa la segona posició del 
rànquing i té molts números per clas-
sificar-se com una de les vuit millors 
tennistes de la competició. •

  Anna ortiz es proclama subcampiona de
     catalunya en la categoria sub13



AUTOCARS

Període temporada alta
(de l’1 de maig a l’1 de novembre)

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

De DL a DV: 09.05h
Dissabtes feiners: 07.15h

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

De DL a DV: 16.20h
Dissabtes feiners: 19.50h

Diumenges i festius: 
No hi ha servei

Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

v Transports
Autobusos
 NocturNs

Altafulla 
/ tarragona

Divendres, dissabtes 
i vigílies de festius
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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

04:58 05:00
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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

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 ALtAfuLLA mAr
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

AuLA De formAcIó ALDArA 
escoLA D’ADuLts 977 65 10 85

escoLA LA PortALADA
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

escoLA 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

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

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

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’
 tancada per trasllat. oberta només a clubs de lectura
• 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

A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies de guàrdia
de torredembarra
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 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

HORARIS:

Farmàcia Susana Domingo
De dilluns a dissabte: De 9 a 13.30h, i de 16.30 a 20.30h
Diumenges: De 9 a 13.30h

Farmàcia Altafulla Mar
De dilluns a divendres: De 9 a 14h, i de 17 a 20.30h
De dissabte a diumenge: De 9 a 14h

xarxa d’observadors meteorològics (xom) estAcIó D’ALtAfuLLA /   serVeI metereoLòGIc De cAtALuNYA / hort De LA síNIA (tamarit) Dades del mes de Juliol

temperatura màxima 32 °c dia 16 mitjana mensual temp. màx. 29,6 °c obserVADors: Joan ViVe S, lluíS BRullaS, JoRdi cuScó 
JoSe p  Muntade S i JoSe p  MaRia aule Stemperatura mínima 17,2 °c dies 1 i 23 mitjana mensual temp. mín. 20 °c

Pluja màxima 0,5 mm dies 14 i 15 total pluja recollida 1 mm www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html

L12  •  Parades a Pl. Imperial tàrraco, Pau casals, st. francesc, rambla 
Vella, balcó, miracle, beneficència, Via Augusta, tuset, Arrabassada, 

savinosa, cala romana, tennis, mediterrani, Platja Llarga, mas rabassa, 
el Pont, montsià, osona, La mora, conca de barbera, blauet, esquirol, 

Guineu, castell de tamarit, tamarit, Aiguamolls del Gaià i ferran

Pl. Imperial 
Tàrraco

Aiguamolls 
del gaià

Aiguamolls 
del gaià

Pl. Imperial 
Tàrraco

Fe
in

er
s

6:20 6:48 7:04 7:38
7:23 7:55 7:44 8:20
8:15 8:47 8:10 8:46
8:55 9:28 9:04 9:39
9:35 10:09 9:43 10:18
10:15 10:49 10:24 10:59
10:55 11:28 11:03 11:38
11:35 12:08 11:45 12:20
12:15 12:50 12:23 12:58
12:55 13:30 13:04 13:39
13:35 14:10 13:43 14:18
14:15 14:50 14:24 14:59
14:55 15:30 15:03 15:38
15:35 16:10 15:44 16:19
16:15 16:50 16:23 16:58
16:55 17:30 17:04 17:39
17:35 18:10 17:43 18:18
18:15 18:50 18:24 18:59
18:55 19:30 19:03 19:38
19:35 20:09 19:44 20:19
20:15 20:48 20:24 20:58
20:55 21:28 21:05 21:38
21:35 22:05 21:45 22:17

D
is

sa
bt

es

7:31 8:05 8:16 8:49
9:20 9:55 10:12 10:49
11:00 11:35 11:53 12:30
12:25 13:02 13:14 13:51
14:00 14:37 14:49 15:26
15:45 16:22 16:34 17:11
17:18 17:55 18:07 18:44
19:10 19:47 19:59 20:36
20:43 21:18 21:30 22:05
22:18 22:48

D
iu

m
en

ge
s 

i f
es

tiu
s 7:31 8:04 8:16 8:50

9:20 9:54 10:12 10:46
11:00 11:35 11:53 12:27
12:25 13:02 13:14 13:48
14:00 14:36 14:49 15:23
15:45 16:21 16:34 17:08
17:18 17:53 18:07 18:41
19:10 19:44 19:59 20:33
20:43 21:21 21:30 22:03
22:18 22:52

RENFE
Altf/Tgn Altf/Bcn

7.00 6.02
7.23 7.06
7.31 7.29
8.34 7.57
9.01 8.08
10.02 9.35
10.30 10.29
10.58 11.33
12.26 12.27
12.58 12.33
14.00 13.34
14.32 14.35
15.01 15.03
15.31 15.25
15.58 16.37
16.11 17.06
16.31 17.37
17.00 18.34
18.00 19.07
18.31 20.06
18.59 20.37
19.29 21.05
20.05 21.47
20.26 21:49
20.30
21.01
21.31
22.01
22.34

AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners

Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
6:20 6:24 6:40 6:45 7:05 7:10
7:05 7:11 7:30 7:35 7:55 8:00
7:20 7:26 7:40 8:30 8:50 8:55
7:40 7:46 8:05 9:45 10:05 10:10
7:55 8:01 8:20 10:15 10:35 10:40
8:20 8:26 8:45 11:45 12:05 12:10
8:40 8:46 9:05 12:20 12:40 12:45
9:00 9:06 9:25 12:45 13:05 13:10
9:15 9:21 9:40 13:15 13:35 13:40
9:45 9:51 10:10 13:45 14:05 14:10
10:15 10:21 10:40 14:10 14:30 14:35
10:45 10:51 11:10 14:20 14:40 14:45
11:15 11:21 11:40 14:45 15:05 15:10
12:15 12:21 12:40 15:10 15:30 15:35
12:40 12:46 13:05 15:20 15:40 15:45
13:15 13:21 13:40 16:20 16:40 16:45
13:40 13:46 14:05 17:25 17:45 17:50
14:15 14:21 14:40 17:45 18:05 18:10
15:15 15:21 15:40 18:15 18:35 18:40
16:20 16:26 16:45 18:45 19:05 19:10
16:45 16:51 17:10 19:15 19:35 19:40
17:15 17:21 17:40 19:45 20:05 20:10
18:20 18:26 18:45 20:15 20:35 20:40
19:15 19:21 19:40 21:15 21:35 21:40
20:15 20:21 20:40 22:25 22:45 22:50
21:45 21:51 22:10

Dissabtes feiners
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8:20 8:23 8:47 9:00 9:24 9:30
9:30 9:33 9:57 10:30 10:54 11:00
11:40 11:43 12:07 12:40 13:04 13:10
13:45 13:48 14:12 14:30 14:54 15:00
16:10 16:13 16:37 17:00 17:24 17:30
17:10 17:13 17:37 18:00 18:24 18:30
17:55 17:58 18:22 18:45 19:09 19:15
18:55 18:58 19:22 19:45 20:09 20:15
19:55 19:58 20:22 21:00 21:24 21:30
20:55 20:58 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




