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El significat de dir “Bon dia” 

L’Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla alertarà als Serveis So-
cials de l’Ajuntament d’Altafulla si un ancià que viu sol no 

consumeix gens d’aigua durant dos dies. Aquest programa 
basat en la lectura a distància del consum d’aigua permet con-
trolar 50 habitatges on viu sola una persona gran i ja s’ha iniciat 
amb dos usuaris. Gràcies al desplegament de 5.147 compta-
dors d’aigua intel·ligents es pot llegir a distància el consum de 
l’aigua i, encara que estava pensat perquè el servei fos més 
eficient i segur, també permet aquesta aplicació social. El sis-
tema consisteix en què cada dia es registra i analitza el con-
sum del dia anterior i, si durant dos dies no es detecta cap, les 
persones que treballen en el programa comproven si aquests 
ancians es troben bé i que tot estigui en ordre. També s’ha 
requerit a aquestes persones grans que avisin si tenen previst 
absentar-se de casa un dia o més per evitar falses alarmes.

Es tracta d’una iniciativa que ha estat molt ben rebuda 
per la ciutadania, i aplaudida pels mitjans de comunicació 
en aquests passats dies de Nadal, tan assenyalats especial-
ment per la gent que, per unes raons o unes altres, viu sola. 
D’aquesta manera, aquest sistema telemàtic de lectura posa 
la tecnologia, un cop més, al servei de les persones, i com-
plementa significativament un programa social que endega 
l’Ajuntament gràcies, també, a un grup de voluntaris i volun-
tàries que, per elecció pròpia, dedica una part del seu temps 
a l’acció solidària, altruista, sense rebre remuneració a canvi, i 
conversar amb la gent gran millorant així la seva vida quotidi-
ana, fent-los sentir acompanyats, amb una simple acció plena 
d’emotivitat com dir “Bon dia”. Benvingut Any 2019! •

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, Forn 

Nogués, Gelateria La Perla, Forns Martí (Ronda, carrer Martí 
d’Ardenya i barri marítim), Farmàcia Altafulla Mar, Bar Cano, 

Pizzeria Solocomo, Bar la Violeta i Centre Cívic de Brises 
del Mar.
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És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a:  

altafullaradio@altafullaradio.cat  
o també entrant al web 
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Ses Majestats els Reis Mags d’Orient van tornar a omplir Altafulla de màgia, 
regals i en aquesta ocasió, de Tarracus, durant la nit del passat 5 de gener. 
Com és habitual, el rei Baltasar, acompanyat dels seus patges reials, va ser 

l’encarregat de fer els parlaments per donar la benvinguda a la Nit de Reis, davant 
la mirada d’il·lusió dels centenars de nens i nenes que es van aplegar a la plaça del 
Pou. La canalla també va fer-se fotos amb els Reis Mags d’Orient, que van repartir 
500 peluixos del Tarracus, la mascota dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, l’únic 
municipi seu que ho ha fet.

Enguany, la col·laboració dels joves que s’estan al centre d’acollida de l’Alberg 
Casa Gran va ser decisiva en una nit de molta activitat pels monarques. Altafulla va 
ser un dels municipis catalans que va comptar amb la participació de persones re-

fugiades en la seva Cavalcada de Reis, en què hi van participar una cinquantena de 
persones entre patges reials, voluntaris i pastorets. Un cop acabada la benvinguda a 
la plaça del Pou, Ses Majestats es van desplaçar fins a la Violeta on més d’un cente-
nar d’infants van recollir els seus regals de mans dels mateixos Reis. 

Una de les altres novetats d’enguany de la Cavalcada dels Reis Mags a Altafulla 
van ser les carrosses. Aquest 2019, Melcior, Gaspar i Baltasar es van passejar per 
Altafulla amb unes carrosses noves, adaptades als carrers de la Vila Closa. Els tres 
carruatges compten amb il·luminació LED i un focus central que il·lumina a Sa Majes-
tat, una millora que ha significat una inversió de 13.249 €. Feia més de 30 anys que 
no es renovaven. / Fotos: A.J. / Ajuntament / Ildefonso Cuesta / Ruben Domínguez 
/ Gemma Soldevila •

Els Reis d’orient estrenen carrosses i reparteixen regals i tarracus
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S’aprova un Pressupost Municipal per al 2019 de 7,9 milions d’euros

El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va 
aprovar el passat 17 de desem-
bre el Pressupost Municipal per 

a l’any 2019 que consolida una xifra de 
7.901.201,12 €. Va ser aprovat pels dos 
grups que formen l’equip de govern, Al-
ternativa Altafulla – Entesa (AA-E) i el Par-
tit Demòcrata Català (PDeCAT), mentre 
que l’oposició en bloc (l’EINA i el regidor 
no adscrit) hi va votar en contra. El regidor 
d’Hisenda, Pere Gomés, va explicar que 

“s’ha fet una previsió d’ingressos corrents 
molt real i prudent en funció d’una recap-
tació efectiva dels tributs locals”.

Els comptes també destaquen el 0% 
de deute públic, i que situa l’Ajunta-
ment d’Altafulla com una de les princi-
pals administracions de l’Estat amb zero 
endeutament. Al llarg d’aquest 2018 
s’han amortitzat els 254.895,50 € que 
restaven de préstecs. Pel que fa al capí-
tol d’inversions, la xifra se situa en els 

222.271,86 €, amb un lleuger increment 
de 27.447,84 €, que es destinaran prin-
cipalment en la millora de la via pública i 
l’enllumenat de carrers i places. Les prin-
cipals variacions respecte el Pressupost 
del 2018 s’estableixen en el capítol 1 de 
despeses de personal (3.871.264,51 
€) que s’incrementa notablement en 
117.647,48 €, i que respon principal-
ment a la incorporació de nous llocs de 
treball i a modificacions en l’organitza-

ció del personal funcionari i laboral, entre 
d’altres punts.

Quant al pressupost d’ingressos, els 
impostos directes com l’IBI, urbana i 
rústica, tenen un pes important assolint 
la xifra de 4.065.000 €, i on s’experi-
menta un increment de 75.000 € a raó 
de la realització d’un estudi exhaustiu de 
l’històric de recaptació i “pressupostant 
finament en base a un criteri real i de 
prudència”. •

Capítol Classificació econòmica 2017 pressupost inicial Pressupost definitiu Proposta 2018 Variació 2018 / 2017

1 Despeses de personal 3.753.617,03 3.753.617,03 3.871.264,51 117.647,48
2 Despeses en bens corrents i serveis 2.711.718,38 2.973.728,65 2.723.469,52 41.751,14
3 Despeses financeres 5.003,00 5.003,00 2.002,00 -3.001,00
4 transferències corrents 1.150.151,00 1.023.253,65 1.002.193,23 -147.957,77
5 fons de contingència 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
6 Inversions reals 194.824,02 296.702,35 222.271,86 27.447,84
7 transferències de capital 1.200,00 1.200,00 0,00 -1.200,00
8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Passius financers 75.895,50 250.895,50 0,00 -75.895,50

totAl PRESSuPoSt DESPESES 7.892.408,93 8.304.400,18 7.901.201,12 38.792,19

Grup de programa Classificació econòmica 2017 pressupost inicial Pressupost definitiu Proposta 2018 Variació 2018 / 2017

011 Deute públic 79.895,50 254.895,50 0,00 -79.895,50
132 Seguretat i ordre públic 96.366,84 96.366,84 83.188,16 -13.178,68
135 Protecció civil 3.500,00 3.500,00 3.700,00 200,00
150 Administració general d’habitage i urbanisme 0,00 0,00 77.769,86 77.769,86
151 urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística 38.600,00 49.012,59 35.001,00 -3.599,00
1532 Manteniment general 432.597,56 578.569,34 431.973,36 -624,20
160 Clavegueram 67.000,00 64.989,32 66.000,00 -1.000,00
1621 Recollida de residus 956.001,00 815.803,65 786.544,23 -169.456,77
163 neteja viària 34.002,00 34.002,00 36.002,00 2.000,00
164 Cementiri i serveis funeraris 1,00 1,00 1,00 0,00
165 Enllumenat públic 313.000,00 318.000,00 280.001,00 -32.999,00
170 Administració General del Medi Ambient 45.004,00 46.632,00 45.100,00 96,00
171 Parcs i jardins 45.001,00 112.457,15 65.000,00 19.999,00
231 Assistència social primària 166.700,00 229.197,35 219.000,00 52.300,00
232 Polítiques de gènere 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
312 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut 33.003,00 26.203,00 16.000,00 -17.003,00
320 Administració general d’educació 288.102,00 289.991,35 251.200,00 -36.902,00
3321 Biblioteques públiques 23.500,00 24.250,00 27.000,00 3.500,00
334 Promoció cultural 151.852,00 165.152,00 131.850,00 -20.002,00
336 Protecció i gestió del patrimoni històrico artístic 1,00 1,00 1,00 0,00
337 Joventut 25.003,00 27.003,00 25.500,00 497,00
338 festes populars i celebracions 122.503,00 130.611,20 103.500,00 -19.003,00
341 Promoció i foment de l’esport 88.001,00 88.001,00 71.000,00 -17.001,00
342 Instal·lacions esportives 70.550,00 70.550,00 70.000,00 -550,00
430 Administració general del comerç, turisme i PIME’s 25.002,00 25.002,00 25.000,00 -2,00
432 Informació i promoció turística 107.000,00 157.167,73 112.000,00 35.000,00
491 Societat de la informació 94.100,00 95.310,00 87.000,00 -7.100,00
912 Òrgans de govern 129.020,96 129.020,96 129.020,96 0,00
920 Administració general 4.219.099,07 4.234.707,20 4.404.846,55 185.747,48
924 Participació ciutadana 0,00 0,00 0,00 0,00
929 Imprevistos, situacions transitòries i contingències d’execució 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
933 Gestió del patrimoni 0,00 0,00 0,00 0,00
934 Gestió del deute i la tresoreria 224.003,00 224.003,00 224.002,00 -1,00
942 transferències a entitats locals territorials 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

totAl PRESSuPoSt DESPESES 7.892.408,93 8.304.400,18 7.901.201,12 38.792,19

MoDIfICACIÓ A l’oRDEnAnÇA 
SoBRE El CEMEntIRI MunICIPAl
el Ple també va aprovar, per unanimi-
tat, una modificació en l’ordenança 
fiscal 11 sobre la regulació del cemen-
tiri municipal en què deixa exempt de 

pagament a les famílies, de qualsevol 
càrrec imputable a l’ajuntament d’al-
tafulla a l’hora de traslladar un nínxol 
dins el mateix equipament, ja sigui pel 
trasllat o per falta de manteniment de 
la zona.

DEClAREn D’IntERèS GEnERAl 
lES fIRES DE SAnt JoRDI, 
D’ARtESAnS, DE nADAl I DE lES 
CultuRES
els membres del Ple van aprovar per 
unanimitat declarar d’interès general 

les fires de Sant Jordi, la d’Artesans, la 
Fira de nadal i la Festa de les cultures. 
Aquesta modificació permetrà que les 
paradetes sense ànim de lucre estiguin 
exemptes de pagar les taxes d’ocupa-
ció d’espai públic. • 

  Breus
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L’Àrea d’Acció Social de l’Ajunta-
ment d’Altafulla i l’Empresa Mixta 
d’Aigües d’Altafulla han comen-

çat una prova pilot, en el marc del pro-
grama social municipal “Bon dia” per a 
gent gran que viu sola, que permet mo-
nitoritzar una cinquantena de domicilis i 
alertar als Serveis Socials si en aquests 
habitatges no es fa cap consum d’aigua 
durant un dia, perquè comprovin que la 
persona està bé.

La iniciativa ha nascut arran de la 
implantació d’un total de 5.147 comp-
tadors d’aigua intel·ligents que, a tra-
vés del sistema telemàtic de lectura, 
la gestió del servei de l’aigua “és més 
còmode, segur i eficient”, com ha 
subratllat l’alcalde d’Altafulla, Fèlix 
Alonso. Per la seva banda, el regidor 
d’Acció Social, Xavier Rofas, ha expli-
cat que aquesta nova eina de mesu-
ra telemàtica “posa la tecnologia al 
servei de les persones”, seguint la fi-
losofia d’smart city que s’està desenvo-
lupant al municipi. Més enllà de l’estalvi 
econòmic que pot significar per l’usuari 
quant a la detecció de fuites d’aigua, el 

nou sistema de lectura aporta avantat-
ges socials com ara la monitorització 
de la gent gran.

Diàriament, s’enregistra i analitza el 
consum del dia anterior i si durant dos 
dies no es detecta consum d’aigua, les 
persones que treballen en el programa 
comproven si aquests avis es troben bé 
i que tot estigui en ordre. En cas d’in-
cidència, s’informa al consistori i als 
serveis socials. També s’ha requerit a 
aquests usuaris que avisin si tenen pre-
vist absentar-se de casa un dia o més 
perquè no es generi cap malentès. La 
prova pilot s’ha iniciat, de moment, amb 
dos usuaris.

És el cas d’Ignasi Colominas, un 
home de 78 anys que viu acompanyat 
del seu gos Kim des de fa sis anys, i que 
s’ha mostrat molt satisfet amb el pro-
grama “Bon dia” que ofereix el consis-
tori: “D’aquesta manera, et sents més 
segur ja que saps que, a banda de la 
família que sempre està pendent de tu, 
tot i que visquin lluny, saps que des de 
l’Ajuntament també es preocupen per si 
et fa falta alguna cosa”.

Aquesta línia de treball s’engloba 
també en els diferents tallers d’envelli-
ment actiu i saludable que programa 
la regidoria d’Acció Social per a la gent 
gran al llarg de l’any com el taller d’en-
trenament de la memòria i la creativitat, 
les sessions de gimnàstica als Parcs de 

Salut, els cursos d’informàtica i el teatre 
i ball socials, l’hort ecològic, entre molts 
altres. L’oferta d’activitats adreçada a la 
gent gran és variada i destinada a poten-
ciar un bon estat de salut físic i psíquic, 
així com l’aprenentatge al llarg de la vida. 
/ Foto: Albert Jansà •

l’Ajuntament i Aigües d’Altafulla monitoritza la gent gran que viu sola

PRoGRAMA SInGulARS 2018 PER 
A l’oCuPABIlItAt DElS JoVES
La regidoria de Joventut de l’Ajunta-
ment d’altafulla promourà el Progra-
ma Singulars 2018 de la Fundació 
emi manresa, la Fundació martí l’Hu-
mà i mordeder amb un punt d’actua-
ció a altafulla, que serà extensiu als 
joves de la zona Trac (Torredembar-
ra, roda de berà, altafulla, la riera de 
gaià i creixell). la iniciativa, subven-
cionada pel Servei d’ocupació de ca-
talunya, està destinada als joves que 
han abandonat els estudis post obli-
gatoris. També pels que no tenen ex-
periència de feina consolidada o els 
que tenen estudis professionals o uni-
versitaris i no troben feina. l’objectiu 
del programa serà apoderar els joves 
millorant la seva ocupabilitat per as-
solir l’objectiu d’inserció laboral. Per 
això cal garantir l’autoconeixement i 
l’autoconsciència per detectar quines 
àrees de millora han de treballar; do-
tar-los dels coneixements professio-
nals específics; incorporar-los al món 
laboral per mitjà de pràctiques; i retor-
nar-los als estudis. els joves que vul-
guin formar part del programa Singu-
lars 2018 han de complir els següents 
requisits: Tenir entre 16 i 29 anys, 
inscriure’s a l’Oficina de Treball com 
a demanant no ocupat i al Fitxes na-
cional de Garantia Juvenil; flexibilitat 
d’horari i mobilitat; compromís d’as-
sistència des de l’inici del programa 
fins a la finalització (desembre 2019); 
i complir els requisits d’accés. Per a 
més informació, us podeu posar en 
contacte amb l’escola d’adults d’al-
tafulla, al telèfon 977651085. • 

  BreusAltafulla recapta gairebé 6.000 euros contra el càncer

El programa Altafulla Solidària 2018, 
destinat a recaptar fons per col·la-

borar amb La Marató de TV3, que en 
aquesta edició es destinarà a la investi-
gació contra el càncer, ha superat totes 
les expectatives i ha recaptat finalment 
un total de 5.816,40 €, deixant enrere 
els 4.391,36 € que es van recollir en 
l’edició del 2017, mostra del compromís 
i la solidaritat dels altafullencs i altafu-
llenques.

Enguany s’han dut a terme concerts, 
berenars solidaris, conferències, pre-

sentacions de llibres, entre moltes altres 
activitats. El regidor d’Acció Social i Ciu-
tadania, Xavier Rofas, s’ha mostrat molt 
satisfet pel suport de la ciutadania i ha 
recordat que és una cita que se supera 
cada any, cosa que “reforça la solidari-
tat de la gent d’Altafulla”. De fet, l’edició 
del 2017 també va superar la del 2016, 
quan la xifra es va situar en els 3.756 €. 

L’Àrea d’Acció Social de l’Ajunta-
ment d’Altafulla hi destina una partida 
especial de 1.500 euros per aquesta 
causa. La resta han provingut de l’Ate-

neu Cultural de Dones, que ha recollit 
518,00 euros; l’AMPA de la llar d’infants 
Hort de Pau, 200 €; l’AMPA de la llar 
d’infants Francesc Blanch, amb 148,75 
€; l’AMPA de l’escola La Portalada, 
que ha recaptat 685,50 €; l’AMPA del 
col·legi El Roquissar, amb 608,40 €; 
la Jazzorquestra i l’AMPA de l’Institut 
d’Altafulla, 1.105,65 €; el CM Altafulla, 
505 €; la Coral Nous Rebrots d’Altafulla, 
238,20 €; i el concert i berenar de l’Es-
cola Municipal de Música, que va reunir 
306,90 €. •

Concert de les corals Nous Rebrots i Veu de la Terra de Vimbodí-Poblet al Pati d’Armes del Castell per la Marató. / Foto: Glòria Subirana 
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Altafulla ha reparat un greuge his-
tòric aquests passats dies de 
Nadal amb la urbanització d’un 

entorn degradat que els veïns recla-
maven des de feia més de 35 anys. Es 
tracta de la reforma de la nova plaça 
Major, situada darrera l’hotel Oreneta. 
Amb una inversió de 40.000 € i la cre-
ació d’una plaça tova que combina es-
pais amb vegetació mediterrània, s’ha 
posat fi a un forat negre. “L’obra havia 
estat escollida per una enquesta ciuta-
dana i mitjançant un procés de partici-
pació amb els veïns i així ho hem pogut 
afrontar”, va destacar l’alcalde d’Altafu-
lla, Fèlix Alonso, en una visita d’obres 
que ha cursar el consistori el passat 24 
de desembre, acompanyat per la regi-
dora de Participació Ciutadana, Montse 
Castellarnau; l’arquitecte del projecte, 
Xavier Mercadé, i el responsable de 

l’empresa EU Vendrell, encarregada de 
les obres, David Vendrell.

“Quan vam arribar al govern municipal 
fa set anys, els veïns ens vam demanar 
que s’arreglés perquè era una plaça a 
mig fer; i vam buscar la fórmula de ti-
rar-ho endavant”, va remarcar Alonso, 
que també va recordar que va ser una de 
les prioritats de la ciutadania en una en-
questa que va encarregar el consistori a 
mitjans del 2017, i que va anar a càrrec 
de l’empresa EDAS, espai d’anàlisi social. 
Fèlix Alonso s’ha mostrat “molt orgullós” 
pel resultat final de la plaça, que dóna 
sortida a la històrica petició veïnal. 

El gran canvi ha estat eliminar els 
desnivells que hi havia, i la instal·lació de 
bancs, arbrat, papereres i una font d’ai-
gua potable. La plaça, ubicada en terreny 
municipal —situada al costat d’una anti-
ga pedrera—, és característica de zona 

mediterrània. Compta ara amb zones de 
diferents paviments per tal de donar un 
acabat estètic diferenciat en cada espai. 
D’aquesta manera, es divideix en zones 
arbustiva, de grava volcànica, amb sepa-
rador mixt per a l’arbrat, talús d’heura, de 
sauló, i talús d’acer coarten.

L’espai es divideix per un camí central 
adaptat a les persones amb mobilitat re-
duïda, i s’ha instal·lat una font d’aigua po-
table, bancs i papereres perquè els veïns 
puguin passar el temps de lleure i gau-
dir de l’actual entorn renovat i dignificat. 

Quant a la vegetació, s’han plantat olive-
res, xicarandana, sàlvia russa, comuna i 
vermella, i menta regalèssia. També s’han 
aprofitat els pins i les palmeres canàries 
que ja hi havia abans de les obres de re-
forma. 

Pel que fa a la diversitat de paviments 
i materials s’ha utilitzat sauló, grava vol-
cànica, terra vegetal i vegetació arbustiva 
mediterrània, i heura; així com formigó 
imprès, acer coarten, paviment llambor-
da, gabions de pedres i graó prefabricat i 
formigó. / Foto: A.J. •

l’Ajuntament repara un 
greuge històric urbanitzant la 

plaça Major

Renoven la flota de vehicles de neteja i servei de la Brigada

La regidoria de Serveis continua en 
el procés de renovació de la flota de 

vehicles de neteja i servei de la Brigada 
i ha adquirit una nova màquina escom-
bradora, una camioneta i un nou dipòsit 
per a l’emmagatzematge de gasoil. Tant 
l’escombradora com la camioneta han 
estat adquirides a través de la central 
de compres de l’Associació Catalana 
de Municipis, mentre que el dipòsit de 
gasoil ha estat a través de la central de 
compres del Consell Comarcal del Baix 
Camp.

Quant a la maquinària tècnica de 
neteja de la via pública, es tracta d’una 
escombradora viària d’aspiració. És un 
vehicle model Schmidt Swingo 200+, 
una màquina mecànica d’aspiració amb 
molt bones prestacions i que és una de 

les peces capdavanteres en el sector 
dels vehicles de neteja. Aquesta millora 
ha significat una inversió de 117.384,50 
€ amb IVA inclòs, i amb un estalvi de 
24.819,52 €, gràcies a l’acord marc en-
tre l’Ajuntament d’Altafulla i el Consorci 
Català de Desenvolupament Local de 
l’Associació Catalana de Municipis a 
l’hora de subministrar maquinària tècni-
ca i elements de transport amb desti-
nació a les entitats locals de Catalunya. 

El regidor de Serveis, Michael 
Preuss, va subratllar els avantatges que 
representa adquirir maquinària i altres 
equips mitjançant l’ACM i el Consell 
Comarcal del Baix Camp, més enllà de 
l’estalvi econòmic, com una reducció 
de la burocràcia administrativa, així 
com una reducció del temps a l’hora de 

disposar dels equips en un termini mà-
xim de 70 dies. Si no fos així, alguns ca-
sos podrien tenir una demora de fins a 
un any. Amb aquesta, el servei de neteja 
viària d’Altafulla comptarà amb un total 
de 3 unitats, dues de propietat, i una 
tercera corresponent a la companyia 
adjudicatària de la recollida d’escom-
braries. Pel que fa a la camioneta, és un 
vehicle tipus Navara Pick Up 4x4 Visia, 
que s’incorpora a la flota de la Brigada 
Municipal per a tasques de transport de 
material d’obra, entre d’altres funcions. 
La inversió, en aquest cas, ha estat de 
23.269,51 € amb IVA inclòs. 

I quant al dipòsit de gasoil, es trac-
ta d’un tanc amb capacitat per a 3.000 
litres de combustible amb sortidor mul-
tiusuari incorporat per al subministra-

ment als vehicles de titularitat munici-
pals, que ha estat adquirit mitjançant 
el recent acord marc amb la central de 
compres del Consell Comarcal del Baix 
Camp a un preu de 6.839,96 € amb IVA 
inclòs. / Foto: A.J. •

La Junta de Govern Local de l’Ajun-
tament d’altafulla va aprovar el pas-

sat 17 de desembre l’adjudicació del 
contracte de les obres compreses en el 
projecte de remodelació del casal mu-
nicipal la Violeta a l’empresa contratas 
Vilor Sl, que ha estat la companyia que 
ha sumat més puntuació de les cinc que 
s’havien presentat al concurs públic 
de contractació administrativa d’obres. 
aquest punt a l’ordre del dia es va obrir 
a la ciutadania perquè pogués assistir 
de públic, així com també a tots els re-
gidors i les regidores de la corporació 
municipal.

es tracta de l’execució de les obres 
de reforma del casal municipal la Viole-
ta, segons el projecte executiu aprovat 
definitivament el passat 22 de juny de 
2018, per acord del Ple de la corpora-

ció municipal. les raons per les quals 
ha estat determinant l’elecció d’aques-
ta companyia han estat la millora de la 
memòria descriptiva dels criteris d’ad-
judicació, i la millora en l’oferta econò-
mica amb una rebaixa substancial de 
99.191,69 € sobre el preu de licitació 
inicial, i que finalment se situarà en els 
798.460,85 € amb l’iVa inclòs. el termini 
d’execució de les obres és de nou me-
sos, i els treballs començaran al gener. 
l’alcalde d’altafulla, Fèlix alonso, s’ha 
mostrat satisfet per la consecució d’una 
de les inversions més importants del 
mandat, i desitja que la reforma estigui 
enllestida abans de la Festa major de 
Sant martí, al novembre.

la proposta, dissenyada per eddab 
arquitectura SlP, contempla una super-
fície útil de 504,95 m2, i on es preveu 

diferents actuacions que passen prin-
cipalment per la substitució de tota la 
coberta, l’aïllament tèrmic extern que 
permeti mantenir la temperatura interi-
or, la intervenció sobre l’estructura exis-
tent per millorar els espais interiors, la 
millora dels accessos, la reforma total 
i l’ampliació dels lavabos d’acord amb 

la normativa vigent, la reforma dels ves-
tidors, la millora i l’increment de l’equi-
pament tècnic, la millora dels acabats, 
paviments i revestiments i l’adquisició 
d’equipaments per als diferents usos. 
amb això, la Violeta es convertirà en un 
auditori amb capacitat per a prop de 
300 localitats. / Foto: A.J. • 

  les obres de reforma de la Violeta començaran al gener
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El Centre d’Estudis d’Altafulla i el Cercle 
Artístic, amb els quals s’hi ha afegit la 
Colla dels Diables Petits, enceten la ce-

lebració del 70è aniversari del naixement 
del ceramista i escultor Martí Royo —
just el dia en què els hauria complert, aquest 
20 de gener, inaugurant a les 12 del migdia 
una exposició, a la seu del centre a les anti-
gues escoles Teresa Manero, que reunirà ca-
tàlegs i cartells d’exposicions seves, reculls 
de premsa i audiovisual, fotografies i obra.

Prèviament hi haurà uns parlaments i 
l’escriptor i periodista Xavier Garcia farà una 
glossa de la persona i el personatge. Està 
convidat a presidir l’acte el President del 
Consell Comarcal del Tarragonès i alcalde 
de Vespella de Gaià, Daniel Cid. L’exposició 
estarà oberta del 20 al 27 de gener. Els 
diumenges d’11:30 a 13:30 i els dies feiners, 
de 17:30 a 19:30. Des d’aquesta tardor està 
consultable a la Viquipèdia l’entrada corresponent al nostre artista, deguda a la seva 
biògrafa, Assumpta Rosés. Per la seva banda, l’Associació de Ceramistes de Cata-
lunya organitzarà una exposició retrospectiva de Martí Royo a la seva seu del carrer 
Doctor Dou de Barcelona. La mostra es podrà visitar del 18 de gener al 22 de febrer. •

Centre d’estudis d’AltAfullA

Exposició sobre el ceramista 
Martí Royo al Centre 

d’Estudis La regidoria de cultura ha 
editat un total de 3.000 

calendaris de butxaca del 
Museu Etnogràfic, ubicat a la 
Pallissa de l’era del Senyor. 
la iniciativa va sorgir d’una 
proposta de la xarxa de vo-
luntariat per donar a conèi-
xer aquest espai de divul-
gació de la vida rural i social 
de la vila. com ha explicat la 
regidora de cultura, montse 
castellarnau, la proposta demanava inicialment que l’edició fos en el format de 
calendari que anualment edita el consistori i que dedica especialment a un con-
junt d’espais de la vila, però finalment es va acordar fer-ho en format de butxaca, 
tal com es va fer l’any passat amb una edició especial del Pont de mar. l’edil ha 
remarcat que “era un deute pendent amb els voluntaris i voluntàries del museu”.

els 3.000 exemplars estan repartits en sis imatges del museu com ara un 
càntir de vidre, un banc i una cuina de l’època, una curra, una vista aèria del mu-
seu i una altra imatge del Salvador gatell, impulsor i recuperador de les peces del 
centre. La regidora de Cultura ha destacat la figura de Salvador Gatell per ha-
ver recuperat aquest patrimoni local d’altafulla. al museu 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 quotidians, 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 persones voluntàries, amb la col·laboració de l’ajun-
tament d’altafulla, el museu està obert tots els dissabtes, de 17:00 a 19:00h; i els 
diumenges, d’11 a 13:30h. està ubicat a la Pallissa de l’era del Senyor, al camí 
de l’ermita, 10. • 

  l’Ajuntament edita 3.000 calendaris de butxaca 
    amb imatges del Museu Etnogràfic

Creen l’Associació de Pessebristes d’Altafulla

L’Associació de Pessebristes d’Al-
tafulla es va presentar en societat 

el passat 16 de desembre amb l’expo-
sició de pessebres i diorames que va 
acollir el Fòrum Parroquial i per on han 
passat més d’un centenar de perso-
nes. L’acte va comptar amb la presèn-
cia de la regidora de Cultura, Montse 
Castellarnau, i el rector de la Parròquia 
de Sant Martí, Jaume Gené, acompa-
nyats per la Coral Nous Rebrots que 
van amenitzar l’acte. L’entitat ha estat 
impulsada per Martí Ramírez, Jordi 
tutusaus, Josep Manchó, Vicenç 
fraguas i Josep Maria Pijuan i la 
intenció és incorporar gent nova per 
ampliar l’exposició i augmentar la par-
ticipació en el Concurs de Pessebres 
d’Altafulla que s’organitza des de fa set 
anys. 

Precisament, el passat 4 de gener, en 
el marc del darrer dia del Parc de Nadal, 
es va fer entrega dels Premis Artístic i Po-
pular del 7è Concurs de Pessebres, que 
va recaure un cop més en Josep Manc-
hó i Àngel Maria Altès, respectivament, 

i van ser obsequiats, cadascú, amb un 
val de 50 € per al restaurant El Bruixot, 
mentre que la resta de participants se’ls 
va fer entrega d’un recordatori i una bos-

sa de llaminadures per als més petits. Hi 
van participar un total de catorze obres, 
vuit en la categoria adult, i sis en la infan-
til. / Foto: A.J. •

2A EDICIÓ DE lA CAMPAnyA “un 
nADAl DE REGAl”, D’AtECA
l’associació Turística d’empresaris 
i comerciants d’altafulla (aTeca), 
amb la col·laboració de l’ajunta-
ment d’altafulla, la generalitat de 
Catalunya i el Consorci de Comerç, 
artesania i moda de catalunya, ha 
endegat la segona edició de la cam-
panya “Un Nadal de Regal” per fo-
mentar la compra en el comerç local. 
la principal novetat d’aquest any és 
que un dels premis és un cap de set-
mana valorat en 400 euros. això ha 
estat possible gràcies a l’augment de 
socis i participants que s’han afegit 
a l’entitat en els darrers mesos. Per 
participar del sorteig, cal comprar en 
els comerços participants d’Altafulla 
i amb el tiquet de la compra diposi-
tar-lo en les urnes que hi ha en els 
establiments. el sorteig es donarà a 
conèixer en directe a altafulla ràdio 
el dilluns 14 de gener. • 

  Breus

Exposició fotogràfica sobre “La Setmana Santa d’Altafulla fins el 2000”

La Parròquia de Sant Martí i el Centre 
d’Estudis d’Altafulla, organitzen, amb 

la col·laboració dels Portants del Sant 
Crist, la Confraria del Sant Sepulcre, la 
Confraria de la Mare de Déu dels Dolors, 
els Grallers i els Armats, una exposició 
que porta per títol “La Setmana Santa 
d’Altafulla fins el 2000”. Per això, fan una 
crida a la ciutadania perquè es presti a 

reunir fotografies de la Setmana Santa 
d’Altafulla del segle passat —la data de 
tall és l’any 2000, i, tal com diuen, “si 
creieu que expressen bé la singularitat 
d’aquestes festes a Altafulla, les podeu 
deixar al Centre d’Estudis els dimecres a 
la tarda. 

Un cop escanejades, si no hi teniu 
inconvenient, entraran a formar part de 

l’arxiu fotogràfic del Centre d’Estudis. 
També, si ho preferiu, les podeu en-
viar escanejades a l’adreça de correu 
electrònic”. La recollida de fotografies 
és fins al 31 de gener i el correu elec-
trònic és setsantaaltafulla@gmail.com. 
/ Foto: Joan Maria Quixalós •
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2019, l’any en què ens toca decidir
Fèlix alonso cantorné # alternativa altafulla - entesa - aa-e

Els anys passen ràpids, molt ràpids, i 
cada quatre anys ens toca decidir a 
les eleccions que més directament 
ens afecten, les de la gestió, el dia a 
dia, el projecte i model de poble que 

volem per a nosaltres, les nostres filles i les nostres àvi-
es, les eleccions municipals. A diferència d’altres insti-
tucions com la Generalitat o el Govern de l’Estat, 
aquestes eleccions no es poden avançar, per això la 
decisió d’un dia afecta pel conjunt dels quatre anys. 
Alguns tenim darrera, un camí recorregut, avaluable. Al-
tres tenen només intencions o els records del què van 
fer els seus quan governaven amb diferents sigles. 

El proper mes de maig decidirem si volem seguir ser 
capdavanters de la innovació, els drets de la ciutadania, 
de les reivindicacions territorials en infraestructures, sa-
lut, feminisme, vellesa activa, gaudi dels infants, cultura, 
esport i, naturalment, d’un poble en què tothom pugui 
conviure d’una forma raonable, sigui quin sigui el seu 
ideal de futur. També podrem decidir per altres coses 
que afecten als sentiments: com serà el balcó de l’Ajun-
tament, si el que volem és el màxim pels més propers 
o si el dia abans de les eleccions el carrer on vivim no 
està suficientment escombrat. Totes són decisions res-
pectables, democràtiques i per tant vàlides. 

A Alternativa Altafulla pensem que estar al capda-

vant de la responsabilitat de governar es allò que un 
equip i/o una persona poden visualitzar, abans que 
els demés, una vila en el seu conjunt que sigui millor. 
Aquests anys, també amb errors, ho hem fet. El po-
ble no és el mateix que fa 8 anys, ni en la seva millora 
conjunta, ni en la percepció ciutadana, ni en la projec-
ció mediàtica, ni en la influència i capacitat de negoci-
ar acords institucionals. Hem modelat el poble i tenim 
intenció de continuar fent-ho, sense amiguisme, pel bé 
de tothom sense exclusions, tant pels qui els agradi ba-
llar el mambo, el vals o el txa, txa, txa. Amb nosaltres 
tothom compta, no hi ha excepcions, i al maig haurem 
de decidir pels propers 4 anys. Bon any 2019! •

Any nou, noves idees: govern de l’EInA
Jordi Molinera Poblet # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Acord Municipal - L’EINA-AM

Amb l’arribada del nou any veiem a 
tots els mitjans de comunicació com 
l’acció del govern es multiplica: anun-
cis d’asfaltats de carrers, inauguraci-
ons de remodelacions de places que 

fa 4 anys no van voler arreglar, compres de vehicles per 
la Brigada… Tot plegat són accions normals, que ja 
està bé que es facin, de qualsevol ajuntament. Són 
aquelles accions mínimes que s’espera d’un govern; no 
tenen res d’extraordinari. L’actual govern d’Altafulla, AA 
i PDeCAT, ja fa mesos que han abandonat la governa-
bilitat del poble. Mentre Alonso només pensa a fer mè-
rits a Madrid, d’altres regidors somien en la fi d’un man-
dat que, mancats d’il·lusió i idees (AA no para 

d’apropiar-se com a mèrits propis les nostres propos-
tes, l’última la d’obrir el castell al públic), se’ls està fent 
molt llarg. De fet, veiem com sovint alguns projectes ti-
ren endavant més per l’empenta dels treballadors de 
l’Ajuntament que no pas per la implicació dels gover-
nants.

La pregunta que ens fem des de l’EINA és la se-
güent: Durant el temps que AA i PDeCAT han governat 
des de la llei del mínim esforç, quantes oportunitats 
han deixat perdre? Sí, clar que hi ha parcs infantils, 
com a qualsevol poble. Clar que es compren vehicles 
de neteja, com a qualsevol poble. Però quants nous 
habitatges socials s’han fet? Cap. Quantes inversions 
s’han decidit mitjançant un procés de participació ciu-

tadana? Cap. S’han fet passes cap a un sistema de 
recollida de brossa més sostenible? Ni una passa. El 
nostre poble té els recursos per fer polítiques noves 
que millorin la vida dels i les altafullenques. Ha que-
dat demostrat que fa falta un equip de gent nou, amb 
idees renovadores i una concepció republicana de la 
governabilitat: Oberta, transparent i amb vocació de 
servei públic. 

AA té la propaganda dels mitjans de comunicació, 
però l’EINA confiem en la feina feta, en les idees pre-
sentades i en la mobilització ciutadana que, com ja va 
passar l’1 d’octubre, serà clau per fer el canvi al maig. 
L’EINA iniciem aquest 2019 amb la il·lusió i l’energia ne-
cessària per governar Altafulla. •

  fÒRuM 

Apología a la ilusión
Altafulla se define por ser una villa de brujas, esoterismo y leyendas. Buena fe de ello 
son algunas celebraciones y actividades lúdicas locales como la “Nit de Bruixes” o 
las ediciones gastronómicas de “Tapes Bruixes Altafulla”, tradiciones como el baile 
del “Bruixot i la Xoixeta”, toponimias como la calle “Camí de les bruixes” y el nombre 
de algunos establecimientos comerciales o historias que han perdurado a lo largo del 
tiempo: “la bruixa de la sínia de Rovireta” o “la del missal”. Gracias a estas tradiciones 
nuestro pueblo desprende una luz y un encanto especial; pero llegan las fiestas de 
Navidad e inexplicablemente esta magia se desvanece. En una época en la que otros 
municipios lucen engalanados de motivos navideños, Altafulla permanece práctica-
mente a oscuras. Sorprende comprobar que calles tan importantes y transitadas 
como Vía Augusta, Ronda de Altafulla o Marqués de Tamarit tengan apenas una 
treintena de farolas engalanadas entre las tres (siendo la mayoría de imágenes abe-
tos, de color verde esperanza, eso sí). Mientras que otras zonas como les Botigues 

del Mar, el puente que cruza las vías del tren o la plaza Martí Royo no cuenten con 
un solo adorno. 

La polémica está servida porque algunas personas pensarán que colocar luces 
navideñas supone un gasto superfluo e innecesario, pero Ciutadans Altafulla, en un 
claro ejercicio de enaltecimiento a la ilusión, creemos que sería una medida útil para 
potenciar el turismo y el comercio local, así como una magnifica manera de invitar 
a los altafullenses a pasear y disfrutar de sus maravillosas y mágicas calles, pese a 
la imposición de la noche invernal. Uno de los argumentos que los estudiosos han 
dado para explicar las leyendas de las brujas en Altafulla, es que eran historias in-
ventadas por contrabandistas para atemorizar a los vecinos y que éstos no saliesen 
a la calle una vez caída la noche. Actualmente no sería necesario inventar historias.

Cs AltAfullA - BAix GAià

Gracias Altafulla
Tengo tres hijos, y un trabajo con el que, desde luego, dedicándole mucho esfuer-
zo, estudio y horas, me gano la vida, por lo que mis hijos viven una vida ordenada, 
pero sin escasez. He querido enseñarles, que no todo el mundo puede vivir como 
ellos, he querido enseñarles a apreciar y valorar todo lo que tienen: La suerte de 
haber nacido en el escaparate de lujo del mundo. Disfrutar de la naturaleza que 
nos rodea y de todo lo que con ella conlleva: Clima, agua caliente para sus duchas 
AGUA, alimentos, colegios, universidades, formación profesional, protección a la 
infancia, orden.

Sé, que ni siquiera aquí, en este primer mundo, desgraciadamente, todos los 
niños, puede vivir como ellos. Pero para que pudieran contrastar mejor las diferen-
cias, me los he llevado al tercer mundo, hemos viajado a Etiopia, de la mano y en 
colaboración con una O.N.G. He querido que apreciaran el hecho de abrir un grifo 
y que de él salga agua, y que además esa agua se pueda beber, que no les vaya a 
producir enfermedades como el cólera o el tifus. Que tenemos para comer: frutas 
o verduras que gracias al agua, hemos podido cultivar, que gracias también a ese 
agua tenemos vacas que nos dan leche.

Han visto, que solamente en alguna gran ciudad hay supermercados que im-
portan comidas, pero que la mayoría del país sufre una pobreza extrema, sin ni 
siquiera AGUA, sin leche, sin frutas o verduras, sin nada, NADA. Han estado en 
viviendas construidas de barro, semi-destruídas, en las que no hay ningún mueble, 
ni siquiera camas, no tiene ropa. Antes de marcharme los de la O.N.G. me indica-
ron que solicitara ayuda humanitaria a cualquier entidad que tuviera posibilidades 
de proporcionarla. Entre otras lo solicité en el Ayuntamiento y nos dieron material 
que había quedado, sobrante de algún evento y que ha sido recibido con alegría 
por aquellas gentes.

Me he extendido, todavía llevada de los sentimientos y emociones que el viaje 
ha despertado en mí, pero el motivo de este escrito es el de dar las gracias al 
pueblo de Altafulla, que a través de nuestro Ayuntamiento, ha colaborado a dar un 
poco de alegría a algunos niños.

DiAnA BAezA
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Quimi Portet, Nacho Vegas, Qui-
lapayún, El Cabrero, Javier Rui-
bal, Roger Mas, Maria del Mar 

Bonet amb Jose María Vitier, Quico Pi 
de la Serra, Xavier Baró, Cris Joanico, 
Joan Isaac i Sílvia Comes i Miquel Gil, 
entre d’altres, sonaran a la trentena 
d’escenaris que formen el Projecte Cul-
tural en Xarxa Barnasants, que comen-
çarà el 25 de gener amb Cesk Freixas, 
i en què Uruguai és el país convidat. Un 
certamen que aquest 2019 tornarà a 
fer parada a Altafulla, amb el concert de 
“la Mirada Violeta. Marçal i Roig” 
en el marc del Dia de la Dona treba-
lladora. Es tracta d’un espectacle po-
ètic-musical de la cantautora Meritxell 
Gené i la poetessa Aina torres sobre 
les escriptores Maria-Mercè Marçal i 
Montserrat Roig. I és que l’Ajuntament 
ha reeditat el conveni de col·laboració 
amb els responsables del festival. Una 
signatura que ha celebrat l’alcalde, Fè-
lix Alonso, i que ha destacat que torna 

a posar el municipi en l’epicentre cultu-
ral de la cançó d’autor.

D’aquesta manera Altafulla torna-
rà a ser seu del Festival Barnasants 
per vuitè any consecutiu. Excepcio-
nalment enguany, però, degut a les 
obres de reforma que ja hauran co-
mençat al casal La Violeta, aquest 
únic concert al municipi tindrà lloc 
al Pati d’Armes del Castell dels 
Montserrat, ha explicat Fèlix Alonso. 
Pel que fa el lema del Festival Barna-
sants d’enguany “Feixisme mai més”, 
coincideix segons l’organització de 
l’esdeveniment, amb un augment de 
l’extrema dreta arreu del món i perquè 
l’any que ve es compliran els 80 anys 
“de la derrota de l’antifeixisme i el tri-
omf del feixisme. En un moment com 
l’actual amb el creixement de l’extre-
ma dreta, cal exhumar el franquisme 
de les institucions fonamentalment 
dels aparells de l’Estat”, ha remarcat 
el director del festival, Pere Camps. •

Altafulla serà seu del festival 
Barnasants per vuitè any 

consecutiu el passat 27 de desembre es van iniciar les obres de rehabilitació de la Pallissa 
de l’era de l’ixart, seu social i local d’assaig dels castellers d’altafulla. la in-

versió, de 30.000 €, respon a una demanda de l’entitat, que es va fer palesa també 
en l’enquesta ciutadana elaborada el 2017 per l’ajuntament d’altafulla, i que va 
situar-se en una de les prioritats per la ciutadania. la regidora de cultura, montse 
castellarnau, ja s’hi va comprometre en l’acte d’homenatge als 29 castellers fun-
dadors de la colla el 1973 en el marc del 45è aniversari del naixement, que es va 
celebrar a mitjans de març de l’any passat. • 

  Comencen les obres de rehabilitació del local 
     dels Castellers
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L’Ajuntament i els paradistes han remarcat que la Fira de Nadal ha estat la més visitada en els darrers anys. / Foto: Albert Jansà / Lluís Molinas

Els Grallers i els Gegants van amenitzar enguany el Tió que va cagar per centenars de nens i ne-
nes a la plaça del Pou. / Foto: A.J.

Ple a vessar en el tradicional Dinar de Nadal de l’Esplai de la Gent Gran d’Altafulla. / 
Foto: Ajuntament

L’altafullenc Jaume Calatayud, reconegut amb el Premi Hipatia d’Alexandria pel conte “El Déu 
del Nadal”. / Foto: Associació ANIM

Els Atletes d’Altafulla s’han proclamat campions de la 2a edició de la Lliga Trail TGN Nord. / 
Foto: Atletes d’Altafulla

Alumnes de P2 de la llar d’infants Francesc Blanch van cantar Nadales a Altafulla Ràdio. / Foto: 
Llar Francesc Blanch

Concert de nadales de l’Associació d’Arpistes d’Altafulla a la Fira de Nadal. / Foto: Gemma 
Soldevila

La Violeta va acollir el tradicional concert de Nadales dels alumnes de l’Escola Municipal de Mú-
sica d’Altafulla. / Foto: Ajuntament

Milers de nens i nenes van gaudir un any més del Parc de Nadal que enguany va complir la 9a 
edició. / Foto: Ruben Domínguez
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El Primer Bany de l’Any s’ha consolidat com una cita ineludible, que guanya cada cop més 
adeptes. / Foto: Ildefonso Cuesta

Després que en 206 anys d’història de la Loteria de Nadal “el Gordo” no hagués tocat mai a 
Tarragona, l’Estanc Pijuan d’Altafulla va repartir un dècim del Primer Premi (03347) i a més, el 

municipi també va ser agraciat amb la loteria de la ONCE. / Foto: Eduard Virgili
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la 8a Marxa dels Castells del Baix Gaià esgota les inscripcions

La Marxa dels Castells del Baix Gaià, 
que organitza l’Ajuntament i Atlhe-
tic Events, ha exhaurit en un temps 

rècord les inscripcions per a la 8a edició 
que tindrà lloc el diumenge 27 de ge-
ner. El període d’inscripcions es va obrir 
el passat 2 de gener i a les tres de la 
tarda ja s’havien esgotat els 500 dorsals 
disponibles. 

L’èxit d’aquesta iniciativa és indis-
cutible, perquè des de la primera edi-
ció sempre ha omplert totes les places. 
Tot i això, aquesta és la primera ve-
gada que les inscripcions s’esgoten el 
mateix dia que s’obre el període d’ins-
cripció. De fet, en la setena edició del 
2018 es van exhaurir en cinc dies. El 
regidor d’Esport, Jaume Sánchez, va 

valorar molt positivament aquest fet i 
va explicar que “el fet que els dorsals 
s’hagin esgotat en quinze hores de-
mostra que la gent espera amb moltes 
ganes la Marxa dels Castells del Baix 
Gaià”, una cita ineludible per a tots 
aquells amants del senderisme i del 
territori.

Esport, lleure, i cultura es comple-
menten en un itinerari de 27 km que 
uneix els castells d’Altafulla, Ferran, La 
Riera, El Catllar i Tamarit. Els participants 
tenen un marge de 7 hores per com-
pletar el recorregut, que pren com a eix 
vertebrador la llera del riu Gaià. La calço-
tada que els espera en arribar és la millor 
manera de recuperar forces i interactuar 
amb la resta de corredors. Tot plegat, 

però, dependrà de les condicions mete-
orològiques. L’organització compta amb 
la col·laboració del grup Atletes d’Alta-

fulla, Altafulla Bloc, la Penya Ciclista Al-
tafulla i Altafulla Ràdio. / Foto: Gemma 
Soldevila •

marta camps va proclamar-se cam-
piona de la 15a edició de la Sant 

Silvestre de Tarragona el passat 31 de 
desembre. l’altafullenca assoleix així la 
seva quarta victòria en la competició 
que es disputa al barri del Serrallo des 
del 2003, any en el qual també va asso-
lir el triomf. camps va ser la primera at-
leta femenina en creuar la línia de meta 
amb un temps de 24 minuts i 6 segons, 
el 21è millor registre en la classificació 
general. cristina Polanco i Soraya mar-
tínez van completar el podi femení. la 

primera va fer 25 minuts i 19 segons, i la 
segona, 25 minuts i 39 segons.

el guanyador de la cursa i de la mo-
dalitat masculina va ser José Manuel 
Vieito amb una marca de 20 minuts i 
24 segons. Per darrera seu van arribar 
lluís garcía i Víctor del Àguila. la Sant 
Silvestre de Tarragona és una de les 
referents de la demarcació i la segona 
més important de catalunya. Per això, 
marta camps va estar acompanyada 
de dinou corredors més dels Atletes 
d’Altafulla. luis lópez va obtenir el 

millor temps després de completar la 
prova en 23 minuts i 56 segons. l’alt-
leta altafullenca també es va proclamar 
per 3a vegada consecutiva el Cross 
de Granollers, el més important de 
catalunya, en categoria veterana per a 
majors de 35 anys.

els altres corredors de l’entitat que 
van prendre part de la cursa van ser 
Sergio Planes, Guillermo Alonso, Juan-
ma Terrón, Francesc López, Juan José 
díez, ana maria Yuste, marc recasens, 
Pol Recasens, Jordi Recasens, Mòni-

ca Virgós, arantxa abillar, Sara garcia, 
Jordi Sedó, Marc Velasco, Francisco 
Pacheco, ana Pérez, angeles amador, 
Josep Jasanada i Miquel Sánchez. / 
Foto: atletes d’altafulla •

  Marta Camps s’adjudica la 15a edició de la Sant Silvestre de tarragona i el Cross de Granollers, 
     el més important de Catalunya

la regidoria d’Esports entrega material esportiu als joves MEnA per a la pràctica del futbol

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament 
d’Altafulla ha obsequiat als joves 

MENA amb 8 pilotes i 10 petos per a 
la pràctica del futbol a l’estadi munici-
pal Joan Pijuan. Tal com ha explicat el 
regidor d’Esports, Jaume Sànchez, la 
proposta va sorgir arran d’una petició 
del Centre d’Esports Altafulla que va fer 
a la regidoria, ja que el grup de nois que 
comparteix les instal·lacions municipals 

del Joan Pijuan amb el club altafullenc 
no comptava amb suficient material.

D’aquesta manera, la regidoria d’Es-
ports ha finançat el material esportiu 
d’aquests joves que s’allotgen a l’Alberg 
Casa Gran perquè puguin practicar el 
futbol en les millors condicions possi-
bles. El regidor d’Esports no ha descar-
tat que aquest material s’ampliï en un 
futur.

El lliurament del material ha anat 
a càrrec de l’alcalde d’Altafulla, Fèlix 
Alonso, i el regidor d’Esports, Jaume 
Sànchez. Més enllà de l’esport, l’alcal-
de ha recordat també que l’Ajuntament 
s’ha fet càrrec de les classes de català 
i castellà que els joves estan impartint 
a l’Escola d’Adults, i en d’altres de-
pendències municipals. / Foto: Ajun-
tament •

el ce altafulla va dur a terme el passat 15 de de-
sembre la presentació oficial dels seus equips en 

un acte que va tornar a omplir les grades de l’estadi 
Municipal Joan Pijuan. El club altafullenc és el club 
del baix gaià que té més equips amb un total de set-
ze: onze equips de futbol base, un amateur mas-
culí i un amateur femení. Tots aquests equips su-
men prop de 270 esportistes que trepitgen la gespa 
de l’Estadi cada setmana. Francesc Julià, president 
del CE Altafulla, va destacar la confiança dels pares 
i les mares, els socis i els patrocinadors que fan gran 
l’entitat. Julià també va recordar el creixement que 
ha viscut el club i l’escola de futbol en els últims sis 
anys des que el projecte va començar amb el camp 
de terra i un únic equip. / Foto: ruben domínguez •

  El CE Altafulla presenta els setze equips del club amb més de 270 futbolistes



AUTOCARS

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

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

De DL a DV: 09.05h
Dissabtes feiners: 10.15h

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

De DL a DV: 17.20h
Dissabtes feiners: 23.05h

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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fu
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 -
 T

ar
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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

04:58 05:00
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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

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
carrer Vinyet, 1. baixos

977 65 11 76 
608 58 95 30

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)
De l’hostal, a la Violeta

977 65 20 60

cAsAL LA VIoLetA
carrer de l’hostal, 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 i electrodomèstics 
Quixalos

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’
 c. Vinyet, 1. baixos - 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

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 deseMBre

temperatura màxima 19,3 °c dia 22 mitjana mensual temp. màx. 16,7 °c obserVADors: Joan ViVe S, lluíS BRullaS, JoRdi cuScó 
JoSe p  Muntade S i JoSe p  MaRia aule Stemperatura mínima 1,6 °c dia 30 mitjana mensual temp. mín. 4,8 °c

Pluja màxima 4,5 mm dia 13 total pluja recollida 4,5 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
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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




