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OPINIÓ

L

“Plaça del Pou” es bimensual i es
distribueix gratuïtament a tot el municipi.
La trobareu en diferents establiments d’Altafulla
(relació a la pàgina 10), i a l’Ajuntament,
l’Oficina de Turisme i als dos quioscos: Quiosc
Llibreria Lluís · Pça. dels Vents, 5

a “Plaça del Pou” vol felicitar en l’editorial d’aquesta nova edició la tasca que estan duent a terme les
regidories de Turisme, Promoció Econòmica i Educació de l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçalen Jano
Francino i Marisa Méndez-Vigo. Anirem per parts. El
regidor de Turisme intenta potenciar un dels sectors
amb major projecció de futur. El reconeixement als
empresaris locals, tal i com va fer amb la Paquita Sendra,
és un pas en aquesta direcció. Precisament, la Nit de
Turisme i el Comerç d’Altafulla, que es va celebrar el
passat 14 de desembre al Club Marítim, va posar
damunt la taula el full de ruta a seguir en els propers
quatre anys. Era necessari marcar quin és el model turístic qualitatiu que Altafulla vol. Per fer-ho, Jano Francino
ha apostat per fomentar el patrimoni cultural i paisatgístic, així com la captació del sector interessat en estades escolars, petits congressos i activitats relacionades
amb l’esport. Cal però ampliar en aquest sentit la capacitat hotelera i d’infraestructures d’Altafulla, fet que si
es produeix serem subseu dels Jocs del Mediterrani del
2017 si Tarragona acaba guanyant la candidatura. D’altra banda, volem felicitar la regidora d’Educació, Marisa Méndez-Vigo. El setembre passat va fer una promesa: Va dir que acabaria abaratint la taxa municipal del
transport escolar. A mes de desembre, s’ha sabut que
l’esforç de la regidora ha valgut la pena i ha reduït la
taxa en més d’un 17% sobre els 60 euros aprovats pel
Ple. Res a dir. Ha complert la promesa. També volem
dedicar unes línies a la mort de Josep Buyreu, fill adoptiu d’Altafulla des de 1994. La “Plaça del Pou” s’afegeix
al dol dels seus familiars i amics. •
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Altafulla podria ser subseu
dels Jocs del Mediterrani 2017
Es presenta el pla estratègic turístic per als propers tres anys

L’

alcalde d’Altafulla, Francesc Farré,
va fer públic el divendres 14 de
desembre, en la 1a edició de la Nit
del Turisme i el Comerç, que el municipi
serà subseu dels Jocs del Mediterrani si
Tarragona aconsegueix guanyar el concurs per celebrar l’esdeveniment el
2017. L’Ajuntament d’Altafulla ha donat
suport amb una moció aprovada en el
passat ple extraordinari celebrat el
dimarts 18 de novembre, a la candidatura de Tarragona com a ciutat organitzadora dels Jocs del Mediterrani 2017.
Altafulla oferirà la localitat com a subseu “per acollir esports de competició
internacional a les nostres instal·lacions
esportives, que ja estaran enllestides”,
ha confirmat el batlle.
Jano Francino explica el pla estrategic 2008

“S’aposta per potenciar
Altafulla més enllà del
turisme de sol i platja”
D’altra banda, el regidor de Turisme,
Comerç i Promoció Econòmica, Jano
Francino, va presentar el pla estratègic
de Turisme i Comerç d’Altafulla 20082011. Segons l’edil, l’objectiu és aglutinar i potenciar el sector turístic i comercial del municipi per tal d’acabar amb
l’alta estacionalitat del turisme en els
mesos d’estiu. Francino va apuntar que
s’ha de rendibilitzar les característiques
específiques d’Altafulla com ara el
microclima propi, les comunicacions i el
creixement urbanístic horitzontal sostenible, que combina patrimoni històriccultural singular, i va assenyalar la
importància d’arribar a la desestacionalització i ampliar la infraestructura hotelera de cara el futur. Els reptes que va
marcar Francino per als propers tres anys
és desenvolupar un model turístic qualitatiu implicat en el patrimoni cultural i
paisatgístic, així com la captació del sector interessat en estades de grups escolars, petits congressos o activitats relacionades amb l’esport. Per tot això, Francino va aclarir que “cal intensificar la
presència en fires promocionals de caràcter nacional i internacional”, i per això,
s’ha destinat un 25% del pressupost del
Patronat Municipal de Turisme en publicitat i promoció del municipi cap a l’exterior amb la finalitat de “situar Altafulla en el mapa turístic com a destinació
ubicada al Baix Gaià”.
El regidor de Turisme va destacar

també el suport que donarà al pla de
dinamització comercial que impulsa
ATECA; els acords amb touroperadores i
la potenciació de les oficines d’informació turística locals, així com el desenvolupament de les sinergies existents entre
Altafulla i Tarragona i el seu entorn
(com ara la vil·la dels Munts, el Castell

“Cal ampliar la
infraestructura hotelera i
acabar amb l’alta
estacionalitat”
de Tamarit, l’Any Jubilar el 2008 o el
camp de golf del Catllar). D’altra banda,
Francino va presentar el nou tríptic

sobre les visites guiades a Altafulla
repartides en la Vila Closa, el Barri Marítim i la Vil·la Romana dels Munts, el
nucli històric amb els elements artístics i
la visita combinada. Francino aposta
també per desenvolupar altres productes de reclam turístic com ara les rutes
en BTT, les jornades gastronòmiques i el
senderisme amb l’objectiu de potenciar
Altafulla més enllà del turisme de sol i
platja. El sopar va comptar amb més
d’un centenar de persones i hi va assistir
el diputat del Parlament i regidor de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament
de Tarragona, Sergi de los Ríos; el president del Consell Comarcal del Tarragonès, Eudald Roca, així com representants de la Cambra de Comerç de Tarragona, empresaris locals i comerciants.•

Distinció a Paquita Sendra

L

Paquita Sendra recull la distinció per l’alcalde
Francesc Farré i el regidor Jano Francino

a 1a edició de la Nit del
Turisme i el Comerç d’Altafulla va reconèixer la tasca
comercial de l’establiment
local Queviures Sendra després
de 56 anys de treball. L’alcalde
va lliurar una placa de reconeixement a Paquita Sendra, de
70 anys d’edat, i que durant
tots aquests anys ha liderat la
botiga que s’ubica a la Vila
Closa. D’altra banda, l’Hotel
Gran Claustre d’Altafulla va
sortejar un sopar per a dues
persones al restaurant Les
Bruixes del mateix hotel. La
premiada va ser Mercè Lucas.•
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La nova Biblioteca d’Altafulla
S’ubicarà finalment
a les antigues escoles Teresa Manero

L’

oposició de la corporació municipal (PSC, AUPA, IDEAL, PP i PAU)
va aconseguir aprovar en la sessió
plenària del passat 18 de desembre la
inclusió al PUOSC de la construcció de la
nova Biblioteca Municipal a les antigues
escoles Teresa Manero, en lloc de que
s’aixequés en les actuals dependències
de la Brigada Municipal, a l’antiga
fàbrica de la Plasticel, tal i com havia
proposat l’equip de govern format per
ABG, CiU i ERC, ara en minoria. El projecte aprovat contempla la construcció
de dues plantes sobre les antigues escoles. Segons l’alcalde Francesc Farré, la
superfície total de 600 metres quadrats
“està molt per sota dels 1.064 metres
quadrats que correspon a un equipament segons la nostra població” i perquè s’inclogui dins la xarxa de biblioteques de Catalunya que promou la
Generalitat. L’actual biblioteca s’ha
quedat petita i amb aquest nou projecte ampliarà notablement la superfície.
Passarà dels 64 metres quadrats als 600
repartits en dues plantes de 300 metres
quadrats. El projecte de nova biblioteca
també s’inclou dins el PUOSC de la
Generalitat i es durà a terme en dues
fases: la primera el 2009 amb la redacció del projecte bàsic i d’execució, i la
segona, el 2011, amb la construcció de
les obres, el mobiliari i l’equipament
previst.•

Ban municipal
LES DEIXALLES DE NADAL, CADA UNA AL SEU CONTENIDOR
Després de les festes de Nadal i Reis des d’un punt de vista sostenible caldria preparar-se pel “dia després”, és a dir:
cal tenir en compte que es tracta d’unes dates en les quals es multiplica el volum de residus domèstics.
Aquest any podreu dipositar el arbres de Nadal que tinguin arrels, a l’escola la Portalada el dimarts dia 8 de gener de
2008. Seran recollits i plantats en zones verdes i espais públics municipals.
Els arbres que no tenen arrels o que no han sobreviscut al Nadal els podreu dipositar al costat de les illes de contenidors soterrats els dimecres 9 i 16 de gener o passats aquest dos dies podeu portar-los a la deixalleria de
Torredembarra; la fusta és reciclable.
Durant les festes, hem de treure els envasos de vidre i portar-los als corresponents contenidors soterrats que es disposen en 30 illes diferents a tot el municipi. Si podeu, feu servir ampolles retornables, aquest material pot ser utilitzat entre
40 i 60 vegades. Finalment els embolcalls, papers i caixes de regals també són perfectament reciclables. Cal separarlos primer de restes orgàniques, papers d’alumini, papers de fax o plastificats, grapes o clips. Recordeu que és molt
important plegar les caixes a l’hora de dipositar-les en els corresponents contenidors: d’una banda, aprofitem l’espai i
evitem deixar residus al mig del carrer, i d’una altra, estalviem hores i costos del personal que recull les escombraries.
Gràcies per la vostra col·laboració.

Francesc Farré Camps
Alcalde d’Altafulla
Altafulla, 18 de desembre de 2007
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724.839 € pel col·lector
d’aigües pluvials
Als c. 11 de Setembre, Alzina, Tamarit i Ronda

Breus
Desestimen la xarxa
de pluvials de S. Antoni

L

a proposta que sí que va quedar
apartada de les actuacions incloses en la convocatòria del PUOSC
va ser la construcció de la xarxa de
pluvials de Sant Antoni, amb un
cost de 800.000 euros. Finalment, la
majoria de fet de l'oposició va
substituir-la per la tercera fase de
la remodelació de l'avinguda Marquès de Tamarit (l'antiga N-340).

Destrossen la connexió a la
xarxa elèctrica del Roquissar

U

ns brètols van destrossar una
de les presses de connexió a la
xarxa elèctrica a la urbanització del
Roquissar d’Altafulla. El regidor de
Benestar Social i Sanitat, Joan
Albert Spuch, ha advertit que la
destrossa d’aquest punt elèctric
podria provocar conseqüències
fatals pels qui l’han provocat. En
aquest sentit, el regidor de Benestar Social d’Altafulla ha avançat
que s’intensificarà la presència
policial per la zona del Roquissar
per evitar aquesta mena d’incidents i evitar així que es lamentin
accidents humans.

La Sínia inicia una
campanya de captació de
voluntaris per al riu Gaià

E

l ple municipal de l’Ajuntament
d’Altafulla, que es va celebrar el
passat 18 de desembre, va aprovar
la proposta de l’executiu (ABG, CiU i
ERC) sobre la construcció d’un col·lector
d’aigües pluvials als carrers Onze de
Setembre, Alzina, Tamarit i Ronda d’Altafulla, amb un pressupost de 724.839
euros. Tot i això, mentre que l’alcalde
Francesc Farré va defensar la sol·licitud
d’una ajuda per la primera fase del pro-

jecte, l’oposició (PSC, AUPA, IDEAL, PP i
PAU) va forçar que es fes per la totalitat
de l’obra amb una aportació del 70%
del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) en el període 2008-2011
de la Generalitat que es fixa en 507.387
euros. La resta serà aportada per l’Ajuntament. La sol·licitud es farà per una
primera fase el 2009 i una segona el
2011.•

Aprovació d’obres
Formigonen la Baixada de S. Martí i
pavimenten part del c. Pescadors
i el Camí del Prat

E

ls membres de la corporació municipal van aprovar en el ple municipal de dimarts 18 de desembre la
formigonació de la Baixada de Sant
Martí, com a zona de l’antiga muralla
de la Vila Closa i amb el monument al
Caid Ismail, i la pavimentació d’una

petita part del carrer Pescadors i el
Camí del Prat, obres emmarcades dins el
PUOSC del Consell Comarcal del Tarragonès. L’Ajuntament d’Altafulla rebrà
del PUOSC 26.000 euros per invertir en
aquestes obres el 2010 i 2011.•

D

es de l’Associació Mediambiental la Sínia s’ha iniciat una campanya de captació de voluntaris i
voluntàries per formar-ne una petita xarxa i desenvolupar en aquest
sentit diferents activitats a l’extensió del riu Gaià. Per més informació, poden trucar al telèfon 655 48
61 16 o enviar un correu electrònic
a sinia∂siniadelgaia.com.

Els Castellers d’Altafulla
celebren la tradicional
Diada de la Colla

C

om ja és tradicional, els Castellers d’Altafulla van organitzar
el passat 1 de desembre la Diada de
la Colla. La jornada va consistir en
un partit de futbol sala al col·legi
de la Portalada, la celebració del
tradicional cigaló a la Gelateria La
Perla, una cercavila pels carrers i
places del municipi i el sopar amb
ball al Casal La Violeta d’Altafulla.
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“La gent entendrà que, si no hi ha
diners, no es pot invertir”
Antonio del Castillo ha estat regidor de l’Ajuntament amb el Partit
Popular en el passat mandat i sis mesos d’aquest. És un gran
aficionat a la fotografia i viu a Altafulla des de fa més de 45 anys

Quina ha estat l’experiència al capdavant del grup popular durant
aquests quatre anys?
En principi ha sigut positiva. Hi ha
hagut moments de tot, però en general
ha estat positiva. Jo penso que són
aquelles experiències que molta gent
hauria de passar, però és clar, les coses
es veuen molt diferents quan estàs dintre, bé, dintre no perquè jo estava a l’oposició, però les coses es veuen diferents. Jo crec que és molt important
que la gent es motivi perquè es vagi
canviant, i vagin passant diferents persones per l’Ajuntament.
En aquest cas t’ha substituït Conxita Navarro, que durant l’últim ple
va prendre el càrrec com a nova
regidora del Partit Popular. Què ha
de dir de la seva companya?
Doncs és una persona del partit de
tota la vida, és una persona que ja fa
anys que està compromesa amb Altafulla. Jo crec que farà una bona tasca;
lògicament cada persona té un tarannà
diferent, i segurament ho farà d’una
altra manera. Però jo crec que està
motivada i que té ganes de fer coses per
Altafulla. Com hem fet sempre, votarà
que sí a allò que sigui bo per Altafulla,
i votarà que no a allò que no afavoreixi
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el poble. Jo crec que, amb les seves
diferències, portarà més o menys la
mateixa política que hem dut fins ara.
Vostè ha viscut dos governs. Per
una banda, el govern anterior, que
era AUPA i el PSC; i d’altra banda, el
govern actual format per ERC, ABG
i CiU. Com ho valora?
Jo crec que passa una cosa important. La gent quan està al poder canvia,
aleshores volen fer tots tantes coses que
moltes vegades no poden perquè tots
tenim un límit molt important que el
posa la butxaca, els diners. Durant la
primera fase aquesta d’AUPA i PSOE
s’han fet moltes coses, que algunes
nosaltres les hem criticat, com és la
guarderia, que és un edifici massa singular i molt car, i amb aquests diners
s’haguessin pogut fer dues guarderies.
Després també el poliesportiu, que són
aquestes coses que tots necessitem,
però l’economia s’ha de compartir amb
altres municipis. Penso que tots els
municipis no poden tenir institut, piscina, hospitals... Tot això s’ha de mancomunar amb els serveis d’uns altres
municipis per tal que surti més econòmic pel ciutadà, que a fi de comptes
som els que paguem. Aleshores quan
s’està a dalt aquestes coses no es tenen

en compte i ara, el govern actual es
troba amb algunes dificultats per això.
Ara mateix també estan a dalt i ja
comencen. Volen ja, per exemple, una
biblioteca de 1000m2, i, per tant, ja els
està passant com a la resta. Volen fer
coses que Altafulla no pot assumir. Hem
de ser realistes, i tothom voldria un
poliesportiu nou, si poguessin ser dos
millor, dos piscines cobertes, quatre
guarderies, dos instituts... Però bé, tot
ha de tenir una mida, i jo crec que quan
estan a dalt no es posa aquesta mida. Jo
crec que aquest Ajuntament si continua haurà de pensar-se molt bé totes
aquestes inversions que volen fer perquè venen quatre anys magres, i hauríem de fer una cosa, no fer inversions.
Quatre anys sense inversions, que no ha
de passar res. Una part important dels
ingressos, que era la construcció, s’ha
estancat, doncs esperem-nos quatre
anys a que canviïn les coses, i quan
puguin fer-se inversions ja es faran.
Per tant, vostè apostaria per quatre
anys sense invertir?
Només hem d’intentar conservar
Altafulla, i guardar els diners per fer les
coses quan es puguin fer realment.

“Només hem d’intentar
conservar Altafulla, i
guardar els diners per
fer les coses quan es
puguin fer realment”
Creu que la ciutadania entendria
aquesta postura?
Jo crec que sí. Si les coses s’expliquen, la gent les entén. Per què s’ha
pujat l’IBI, perquè no tenen diners per
pagar. Si es fan més coses, l’any que ve
s’haurà de tornar a pujar l’IBI. Aquest és
el problema. És evident que els impostos no li agraden a ningú, però el
govern els ha de saber administrar perquè són de tots, són importants.
És moment d’apostar per altres sectors econòmics?
Sí, però és difícil també. La construcció, ens agradi o no, ho arrossega tot.
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La construcció sempre es farà, però el
que passa és que aquest boom que hi
hagut aquests anys enrera baixarà. Els
ingressos seguiran entrant a l’Ajuntament, però no amb aquesta alegria que
hi havia fins ara. Però és que això no era
normal tampoc, aquesta situació distorsiona el mercat.
Té superfície encara Altafulla per
créixer?
Sí, encara hi ha llocs per fer coses. Hi
ha Brises del Mar, que és un projecte de
futur. Però és clar, la posada en marxa
d’aquest projecte suposarà un augment
de les despeses, i tornarem a tenir problemes un altre cop. El creixement comporta això.
Què pensa el PP sobre la proposta de
la regidoria de Promoció Econòmica
i Turisme de fomentar un parc industrial i ampliar l’oferta hotelera?
En quant al polígon industrial és
necessari per Altafulla, però cal tenir en
compte que és difícil això perquè avui
en dia hi ha molta competència en
aquest sector. Cal tenir present, a més,
que avui en dia més que indústria és
magatzem, poca mà d’obra tenen. Tot i
això, penso que es podrà tirar endavant, sobretot perquè es sustenta en la
de Torredembarra que està al costat, i
és una mena de prolongació. Pel que fa
al sector hoteler, a Altafulla no tenim
hotels, els quatre que hi ha són molt
familiars, i al que es vol fer li falta predir alçada. Jo no sé si des de l’última
planta es veurà el mar o no. Aquí tenim
por de fer un edifici alt, i allà potser
s’hauria d’haver fet un edifici singular.
Si és un edifici de 10 plantes, però
només és un, doncs ja està bé. Una altra
cosa és que això es convertís en Benidorm, però a Altafulla no hi ha edificis
alts. Els pocs que n’hi ha estaven projectats ja fa 40 anys. El que li passa a aquest
hotel és que tindrà una manca d’espai.
Avui en dia, un hotel a d’oferir serveis, i
més tenint en compte la competència,
ens agradi o no, de Salou, de Cambrils...
Els hotels criden els hotels, i s’han de
donar més serveis. Tenim el Club marítim, el camp de golf..., però és difícil
posar aquí un hotel, jo ho veig una mica
difícil.
El que apuntava sobretot el regidor
de Turisme, era buscar aquestes
sinergies amb serveis que ofereixen municipis del nostre entorn...
Jo ho veig difícil. Penso que avui en
dia al turisme gairebé li surt més barat
agafar un avió i anar a la República
Dominicana, al Marroc, o a Tunísia, que
no pas venir aquí a Espanya. Tenim una
competència molt gran actualment, i a
aquest fet li hem de sumar els preus;
Espanya s’ha encarit molt des de l’arribada de l’euro. El turisme abans venia
aquí perquè la diferència monetària era

molt important entre els països europeus, però ara moltes coses són igual de
cares aquí com a França o a Alemanya.
D’altra banda, vostè en aquests
quatre anys a l’Ajuntament d’Altafulla sempre s’ha allunyat una mica
de la marca Baix Gaià. Per què?
Sí. El riu Gaià i tot el que comporta
està molt bé, però a l’exterior el Baix
Gaià no vol dir res. Si tu parles de Tarragona, per exemple, tothom la coneixerà
i, per tant, és una marca que es pot vendre, però el Baix Gaià no diu res a ningú
de fora. Penso, per tant, que hem de
vendre una cosa més àmplia perquè fins
i tot dins del nostre territori el Parc del
Gaià, comparat amb el Parc de l’Ebre
que el tenim molt a prop, doncs és una
cosa petiteta, no és per fer una bandera
d’això.

“El riu Gaià i tot el que
comporta està molt bé,
però a l’exterior el Baix
Gaià no vol dir res. Si tu
parles de Tarragona, per
exemple, tothom la
coneixerà i és una marca
que es pot vendre, però
el Baix Gaià no diu res a
ningú de fora”
Altafulla, però, sí que podria aprofitar aquesta proximitat amb Tarragona?
Sí, és clar. Hem de recolzar-nos en
Tarragona, i aprofitar la nostra situació
geogràfica i el nostre clima.
Quina és la cosa amb la qual es quedaria després d’aquesta experiència a l’Ajuntament?
Bé, moltes vegades fas amistat amb
qui menys t’esperes. Potser ets més amic
d’aquell que políticament és totalment
oposat a tu, que d’aquell que és més

L’entrevista

similar o més afí. La política té això.
Ha fet amics a l’Ajuntament?
Bé, amics, amics, és molt difícil de
dir, però jo crec que sí, algun sí. Això sí,
jo no tinc res personal contra ningú, jo
he separat sempre el que és l’atac polític i les idees de les persones. Jo sempre
he dit que les persones són sempre
totes millors que jo, i bé, en qüestions
de política cadascú expressa les seves
idees i lluita per elles.
Què és el que ha aportat el Partit
Popular des de la seva entrada aquí
a l’Ajuntament?
Penso que simplement hem aportat
una feina normal, discutint les coses i
sense faltar les persones, demanant disculpes quan s’hagi fet o dit alguna cosa
malament, però mai atacant a les persones. Penso que hem sigut bastant raonables amb les coses. Quan hem cregut
que una cosa podia ser beneficiosa per
Altafulla, li hem donat el nostre suport
i si crèiem que no ho seria, doncs no.
Què destacaria de tota aquesta
experiència?
Hi ha hagut enfrontaments molt
forts, però també hi ha hagut coses
agradables. Per exemple, amb l’anterior
equip de govern jo estava a la comissió
d’obres i moltes vegades el treball que
havia de fer l’alcalde me’l delegava a mi
perquè encara que no formés part confiava en mi. En petites coses com aquesta es veia la bona sintonia que hi havia.
M’agradaria també agrair el tracte que
m’ha donat tot el personal de l’Ajuntament. Tots ells sempre m’han tractat
amb molta diferència i molt correctament.
Abans parlàvem amb què es quedaria de l’Ajuntament, però, què vol
oblidar?
Oblidar, no. Potser si hi ha hagut
algun enfrontament alguna vegada
amb algú, però bé, per mi ja està oblidat. No té sentit remoure el passat, hem
de mirar cap endavant, cap al futur i
intentar fer bé les coses de forma consensuada.•
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Nadal a Altafulla
La IX edició de la Fira de Nadal omple de vida la Plaça del Pou

L

a Plaça del Pou va acollir durant els
dies 14 i 15 de desembre la Fira de
Nadal d’Altafulla.
Enguany, la mostra va celebrar la
seva novena edició, i va comptar un any
més amb la presència i la participació de
tots els vilatans i vilatanes.
Tot i que l’acte no va disposar de tres
dies, com havia succeït altres anys, i malgrat el fred i el plugim, l’exposició va
assolir les seves expectatives, gràcies,
sobretot, a la participació i col·laboració
del poble.
La fira va obrir les seves portes el
divendres dia 14 amb una xocolatada
casolana que va oferir la marquesa de

8

Tamarit als diferents assistents, i un
fantàstic cant de nadales a càrrec dels
nens i nenes de l’Escola Municipal de
Música. Entre els actes celebrats durant
la tarda de divendres, va destacar també
l’encesa d’espelmes per a la Pau i la recollida de joguines, amb la col·laboració
del Grup de Solidaritat.
L’endemà, l’adoració al Pessebre a
càrrec dels nens del CEIP La Portalada va
encetar de nou un dia ple d’activitats.
L’Orfeó Nous Rebrots va oferir un magnífic i ampli repertori de cançons nadalenques davant d’un públic entusiasmat, i
els participants també van poder gaudir
d’una lectura de contes a càrrec de

Joana Badia amb la col·laboració dels
nens i nenes del municipi.
La rifa d’una panera plena de productes exposats a la fira va esdevenir
l’acte de tancament de la mostra.
Tant un dia com l’altre, la fira va
comptar amb l’exposició d’una gran
varietat de parades, les quals oferien des
del tast d’una àmplia diversitat de productes artesans, fins a joguines, passant
per articles de decoració, i plantes nadalenques, entre molts altres productes. El
número premiat de la cistella de Nadal
va ser el 869.•
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La farmàcia Susana Domingo
organitza un concurs de dibuix

M

atías Martínez i Marina Cabeo,
en les categories de 7 a 13 anys i
de 0 a 6 anys, respectivament,
han estat els guanyadors del concurs de
dibuix de Nadal que va organitzar la
farmàcia Susana Domingo d’Altafulla
per les festes. El concurs, que va resultar
ser un èxit amb una participació de més
de 60 nens i nenes, consistia en què els
menuts havien de portar un dibuix sobre
Nadal o l’Hivern en un foli DIN-A4 i
escriure al dors, el pseudònim, l’edat i el
telèfon de contacte. Per participar-hi, la

farmàcia els obsequiava amb un estoig
de colors o una grapadora i també amb
l’exposició del dibuix a l’establiment. El
dia 24 de desembre es va escollir entre
tot el personal de la farmàcia el dibuix
guanyador del concurs en cada categoria. Els guanyadors han estat distingits
amb un obsequi relacionat amb la higiene bucodental i l’exposició del dibuix a la
part central de la farmàcia. L’èxit de participació ha fet que l’organització repeteixi l’experiència l’any vinent. •
SUSANA DOMINGO

Fira de Nadal
L’alcalde renuncia als
obsequis de Nadal i
els reparteix entre el
personal municipal

C

om ja és habitual en aquesta
època de l’any, l’Ajuntament
d’Altafulla va repartir entre el
personal del consistori els lots de
Nadal. A més dels lots, es va celebrar un aperitiu i es van sortejar els
obsequis que havia rebut l’alcalde i
que va renunciar per distribuir-los
entre tots els treballadors de l’Ajuntament un dels quals va tocar a
la directora de l’Escola de Música,
Antònia Coscojuela (a la foto amb
l’alcalde Francesc Farré).•

La cavalcada de Reis omple d’I·lusió
un any més els carrers d’Altafulla

E

ls tres Reis Mags, Melcior, Gaspar i
Baltasar, van omplir els carrers del
municipi d’il·lusió i d’alegria la Nit
de Reis del passat dissabte 5 de gener,
però els veritables protagonistes del dia
van ser tots els nens i nenes del poble
que, després de molts dies d’espera, van
sortir al carrer a rebre amb entusiasme
l’arribada de ses majestats. La cavalcada
de les tres carrosses reials va ser presidida per una xaranga que es va encarregar
d’amenitzar la festa, i es va tancar amb
una carrossa de regals, i una altra plena
de pastorets. Els reis van finalitzar el seu
recorregut a una Plaça del Pou plena de
bat a bat, on van visitar el pessebre i van
saludar a tots els vilatans i vilatanes des
del balcó de l’Ajuntament amb la
presència de l’alcalde d’Altafulla, Francesc Farré. Les carrosses van obsequiar
els centenars de nens i nenes que
seguien la rua amb caramels i diferents i
diversos dolços. L’acte va finalitzar amb
la recollida de regals al Casal La Violeta.•
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La platja
d’Altafulla es
recuperarà a la
primavera

E

l fort temporal de Llevant que es va produir el cap de
setmana del 15 de desembre a Altafulla va provocar
que es quedés pràcticament sense sorra la platja i el
litoral altafullenc. Precisament, la manca de sorra ha provocat que els usuaris hagin vist els blocs de roca que tapava la sorra abans. En tot cas, el regidor de barri al Barri
Marítim, Jano Francino, ha avançat que la reposició de la
sorra s’efectuarà a mitjans de març a través del Ministeri
de Costes ja que és l’organisme competent.•

Vuit persones amb malaltia mental
recuperen el bosc de ribera del Gaià

V

uit membres de l’associació Aurora per a
malalts mentals han estat sis mesos recuperant el bosc de ribera al curs baix del riu
Gaià a través d’un conveni de col·laboració entre
“la Caixa” i la Diputació de Tarragona. Les
actuacions dels membres d’Aurora i tres persones més han permès recuperar diversos exemplars d’arbres i arbusts de les comunitats pròpies
del bosc de ribera mediterrani. En total són
11.900 metres quadrats de superfície que ha
estat netejada de canyissar i s’ha replantat amb
espècies autòctones. Aquesta tasca tindrà continuïtat amb el manteniment de l’espai i la recerca i identificació de les diverses espècies de
fauna de la zona. Fins ara, però, aquestes espècies es feien difícils de trobar degut a les males
condicions de l’espai, que no n’afavorien la seva
presència. Les actuacions també han permès
identificar un exemplar femella de tortuga de
rierol (Mauremys leprosa) en edat reproductiva i
un mascle jove. Això permetrà endegar un projecte per promoure la seva consolidació a la
zona.•

Avís municipal
“La PLAÇA DEL POU”
es distribueix gratuïtament als següents punts de recollida:
Club Futbol Sala Altafulla - Ferreteria Casas - Escola d’Adults - Escola de Música - Estanc Pijoan - Farmàcia Susana
Domingo - Farmàcia Anna Arasa - Forn Nogués - Forn Martí (Carrer Martí d’Ardenya, Barri Marítim i Ronda d’Altafulla) Fruites Germans Blanch - Gelateria La Perla - Gelateria Ronda - Papereria Regal i Paper - Quiosc Llibreria Lluís Consultori Mèdic - Biblioteca - Oficina de Turisme (Marquès de Tamarit) - Ajuntament - Bar Iríbar - Bar La Plaça - Esplai
de la Gent Gran - Bar La Violeta - AAVV Brises - Llibreria Tamarit (Centre lúdic Les Bruixes) - Hotel Restaurant La Torreta
- Hotel Restaurant Les Orenetes
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Comunicació a Ràdio

Els col·laboradors d’Altafulla Ràdio celebren
el Nadal al Bar La Plaça

E

ls col·laboradors d’Altafulla Ràdio van celebrar el
passat divendres 14 de desembre un dinar al bar
La Plaça amb motiu de les festes nadalenques.
Actualment, l’emissora municipal compta amb més de
30 col·laboradors que elaboren la programació de la
ràdio oferint programes d’informació local, nacional i
internacional, d’entreteniment, esports, retransmissions esportives i municipals, humor, espais de música,
cultura, medi ambient, economia... Compta, en definitiva, amb una programació àmplia en qualitat i quantitat de productes audiovisuals i, sens dubte, tractada
amb rigorositat, pluralitat informativa, professionalitat i esforç sota la direcció del periodista Albert Jansà
amb el suport de Carla Gómez i la gerència de Marta
Ribas. El dinar va comptar amb la presència de l’alcalde d’Altafulla, Francesc Farré.•

Entrevista al vilatà
José Antonio Labordeta
a Altafulla Ràdio

E

l dimecres 12 de desembre, Josep Suñé, que presenta el programa de viatges Punt de Sortida a Altafulla Ràdio, va entrevistar el professor, cantant, escriptor viatger i diputat al Congrés per la Chunta Aragonesista, José Antonio Labordeta, ara nou
vilatà d’Altafulla. Labordeta va repassar amb Josep Suñé el seu
viatge a París amb Paco Ibáñez i d’altres personalitats del món de
la cultura. Aquest popular personatge també va parlar sobre la
legislatura amb el govern de Zapatero, que va qualificar-lo com a
“un autèntic home d’esquerres”, i es va mostrar il·lusionat de
començar el seu llibre Diario de un beduino a Altafulla.•

Roda de Barà acull el 1r Festival Internacional
de Curtmetratges en català del Baix Gaià

E

ls dies 2 i 3 de maig se celebrarà a
Roda de Barà el primer Festival
Internacional de Curtmetratges en
Català de la Costa Daurada 2008 (FICCAT), una iniciativa en l’àmbit cinematogràfic que neix amb la voluntat de
posar a l’abast dels cineastes catalans
l’oportunitat de projectar els seus curtmetratges i d’incentivar-ne la creació.
D’altra banda, també s’ha proposat fer
arribar al gran públic un ventall de propostes audiovisuals que generalment
no circulen pels espais de difusió habituals. Aquest festival, pioner a Catalunya i en l’àmbit dels Països Catalans, vol
obrir-se camí i consolidar-se en la recerca de nous valors i nous llenguatges
audiovisuals a partir de l’estímul de la

creació en la llengua del nostre país.
El festival està organitzat per l’entitat rodenca Les Monges Associació Cultural i compta amb el suport de l’Ajuntament de Roda de Barà, del Departament
de Cultura i Mitjans de Comunicació de
la Generalitat, de la Diputació de Tarragona, del Consell Comarcal del Tarragonès i de la Universitat Rovira i Virgili.
El termini de presentació dels curtmetratges finalitza el proper 30 de març del
2008. Els films no han de passar d’una
durada de 30 minuts i hauran d’estar
realitzades en llengua catalana; i en cas
d’utilitzar un altre idioma, hauran d’estar doblades i subtitulades. La tramitació
de les inscripcions caldrà fer-la a través
de la pàgina web www.fic-cat.cat; i la

tramesa dels materials hauran de lliurarse al Patronat de Cultura de Roda de
Barà, a la Plaça de la Sardana.
Els premis van des dels 1.200 euros
més trofeu per al primer premi; fins als
800 més trofeu, per al segon premi en
el format de cinema de 16 i 35 mm;
mentre que per al de vídeo, el primer
premi serà distingit amb un trofeu i
1.000 euros, i el segon, amb 600 euros i
trofeu. Els premis inclouen també un
apartat del premi del públic que es distingeix amb 500 euros i el trofeu corresponent. També s’atorgarà un premi
especial per a la modalitat 48 hores que
serà de 500 euros i trofeu.•
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L’Ajuntament vol
recuperar blocs de pedra
romans del segle I

Mor Josep
Buyreu,
fill adoptiu
des de 1994

L’

alcalde d’Altafulla, Francesc Farré, ha avançat que l’Ajuntament està treballant per recuperar alguns blocs de pedra datades del segle I després de Crist.
Aquests blocs s’han localitzat en les obres de la variant de Tarragona, a la
pedrera del Mèdol. Segons Albert Vilaseca, responsable de l’empresa Cota 64 i encarregat de les prospeccions arqueològiques de la variant, “es tractaria de material de
rebuig de l’època romana de més esplendor a la ciutat de Tàrraco”, va manifestar a
Altafulla Ràdio. L’arqueòleg creu que els romans haurien rebutjat les pedres en el
segle I, ja que coincideix amb un període de desenvolupament econòmic important
en la Tarragona romana. “El tamany dels blocs que s’han conservat en bon estat
indiquen que són d’època romana, ja que només en aquell període s’extreien blocs
d’aquestes dimensions”. Alguns medeixen gairebé dos metres d’altura.•

Plaça Martí Royo 7
Altafulla.
977 65 17 10
649 89 64 17
centrelavinya@ya.com

Matrícula oberta
Horari tardes: Classes de repàs i suport de Primària, ESO,
Batxillerat i cicles formatius
- Classes particulars a domicili
- Cursos d’informàtica
- Cursos de tècniques d’estudi
- Aula d’estudi
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E

l passat dilluns 24 de desembre
va morir a l’edat de 93 anys
Josep Buyreu, fill adoptiu d’Altafulla des de l’11 de novembre de
1994. Va ser enterrat al cementiri de
Montjuïc. Josep Buyreu va rebre la
Medalla d’Honor del President Macià
de mans del President Jordi Pujol el
1989. En el vessant artístic a Altafulla, Buyreu signa els dibuixos castellers de les plaques de la Plaça del
Pou. En la història cultural altafullenca, de la represa durant el franquisme i la normalització amb la recuperada democràcia, Buyreu n’és una
figura cabdal dins el cenacle que a
principis del anys 60 reunia el jove
Martí Royo i el seu pare; Albert Boronat, Joan Vives i Isidre Virgili. Com a
pintor del paisatge altafullenc i
entregat padrí dels Castellers d’Altafulla, va exposar a l’Ateneu de Barcelona el 1974. Va fer el pregó de la
Festa Major de Sant Martí de 1984 i
el cartell de la de 1987. El 1995, commemorant el seus 80 anys i en l’estela de la seva designació com a fill
adoptiu des de 1994, va ser un dels
constituents dels Amics de Buyreu
que va editar un preciós llibre il·lustrat sobre la seva trajectòria. El
darrer acte de Buyreu a Altafulla va
ser el gener de 2005 en la celebració
dels seus 90 anys.•
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Cultura # Entitats

La finalista Helena Rufat s’endú el
Premi Altafulla de narrativa curta

E

l Col·lectiu d’Acció Cultural d’Altafulla ha retirat el guardó a Montse
Gonell, de Sant Vicenç dels Horts,
perquè la seva obra, Tirititrau, tram,
trau, no era inèdita, incomplint el que
s’estableix en les bases del premi.
Segons ha pogut saber el Col·lectiu, l’obra ja havia estat guardonada el passat
20 d’octubre, un més abans de fallar-se
el veredicte d’Altafulla, el primer premi
del certamen literari Joan Arús, de Castellar dels Vallès, en la modalitat de
narrativa curta. El premi consistia en
450 euros i la publicació de l’obra,
segons fonts del mateix certamen. El
jurat integrat per Joan Carnicer, Jordi
Cervera, Anna Maria Muntaner, Montse
Palau i Teresa Olivé, com a representant
de l’entitat, ha decidit per unanimitat
retirar el guardó a Montse Gonell. El
principal motiu d’aquesta decisió, que
ja ha estat comunicada a l’autora, és
que les bases del premi diuen, de manera clara, que el treball guanyador “ha
de ser inèdit i original”. El jurat ha considerat convenient concedir el premi
d’enguany a l’obra que havia quedat
finalista, Manila, de l’autora de Mollerussa, Helena Rufat. Els membres del
col·lectiu volen posar de manifest que
en cap moment l’autora els ha posat en
antecedents de què l’obra, Tirititrau,
tram, trau havia guanyat un premi dos
mesos abans al d’Altafulla. També volen
deixar ben palès el desencís, compartit
amb els membres del jurat, que els ha
produït aquesta situació, més encara
quan ja s’havia fet públic als mitjans de

Teresa Oliver (dreta) i Anna Maria Muntaner (esquerra)

comunicació el veredicte d’enguany, tot
desitjant que no es repeteixi en futures
edicions. D’aquesta manera, la Desena
Edició del Premi Altafulla de Narrativa
Curta, amb una dotació econòmica de
400 euros i la publicació de l’obra, recau
en, Manila, d’Helena Rufat. Josep Suñé
valorava així la nova obra guanyadora.
Finalment, recordar que en el decurs de
2008 editarem el llibre amb les obres
guanyadores de les darreres cinc edicions, des de l’any de l’última publicació, que va ser el 2001. Llavors, el
Col·lectiu d’Acció Cultural d’Altafulla va

publicar l’obra, Escrits Palestins i Altres
Narracions (Cossetània Edicions, 2001)
on s’apleguen els treballs guanyadors i
els respectius accèssits de les edicions
del Premi Altafulla de Narrativa Curta
des de 1998 fins al 2001. Josep Suñé ha
descartat el retard de la publicació del
llibre arran d’aquesta situació viscuda
per primer dins el premi després de deu
anys d’existència. Si voleu més informació podeu visitar el nostre bloc:
http://premialtafulla.blogspot.com•

L’Ateneu de Dones
d’Altafulla tanca un any
2007 ple d’activitats

E

ntre l’ampli ventall d’activitats que duu a terme l’Ateneu de
Dones d’Altafulla, que va des de cursos d’activitats manuals
fins a diferents modalitats de ball, cal destacar-ne dues que
es van dur a terme durant el mes de novembre. D’una banda, el
taller de teatre dirigit per Joana Badia va representar al casal
municipal el sainet “Leonor o el problema domèstic” de C. Soldevila. D’altra banda, també cal destacar la sortida cultural a la
comarca de Matarraña, a Terol, en la qual un total de 37 persones
van visitar les localitats de Valderrobles, Fuentespalda, Peñarroya,
Creta i Calaceite. Agraïm la seva tasca i esperem que aquest 2008
continuï la seva activitat com fins ara.•
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La Regidoria d’Educació redueix la
taxa de transport escolar un 17,5%,
com va prometre al setembre

L

a regidoria d’Educació, que encapçala l’edil Marisa Méndez-Vigo, ha fet
els deures. Tal i com va assegurar la
responsable de l’àrea d’Educació d’Altafulla el passat mes de setembre, l’Ajuntament ha treballat en aquests darrers
mesos amb l’objectiu de reduir el cost de
la taxa de transport escolar que es va
fixar en 60 euros al mes per usuari en el
ple municipal del passat mes d’octubre. A
partir del gener i fins al juny, el Consell
Comarcal del Tarragonès assumirà el
transport dels alumnes de batxillerat en
el trajecte del matí –fins ara ho havia
assumit l’Empresa Plana–, i pel migdia,
serà la mateixa companyia d’autobusos
Plana que se’n responsabilitzarà d’aquest
servei. La participació del Consell Comarcal està plantejada pel període generjuny i al setembre es tornarà a negociar
pel curs 2008-2009.
En aquest sentit, la regidoria d’Edu-

cació de l’Ajuntament ha reduït, mitjançant el Consell Comarcal del Tarragonès, les taxes municipals que han de
pagar els pares per fer ús d’aquest servei i, finalment, el cost per alumne serà
de 49,5 euros al mes, és a dir, un 3% més
que el curs passat. Així, els pares s’estalviaran 10,5 euros en el rebut de la taxa
municipal de transport escolar que s’havia fixat en 60 euros per al 2008. No obstant, la rebaixa d’aquest estalvi encara
no s’ha concretat, ja que es podria fer
mitjançant una aportació a cada alumne, o bé, ja es restaria del rebut en funció del que permeti la normativa.
D’altra banda, no només s’ha reduït la
taxa municipal que han d’abonar els pares,
sinó que l’Ajuntament ha reduït també en
prop de 12.000 € el cost que suposava per
les arques municipals el manteniment d’aquest servei, quantitat que, segons la regidora Marisa Méndez-Vigo, anirà destinada

Nadal en família

E

l 23 de
desembre,
la regidoria d’ensenyament va organitzar, amb la
col·laboració de
pares del CEIP
El Roquissar i
mestres
del
CEIP La Portalada, una sessió
de contacontes
i
tradicions
nadalenques,
destinat als més
petits del poble. En una tarda freda, la biblioteca municipal es va
escalfar amb la il·lusió dels nens i les nenes d’Altafulla que, amb
atenció, van escoltar les històries que els explicaven l’origen d’algunes de les tradicions que donen sentit a aquestes festes. Quan
els allà presents començaven a ensumar-se que aquella tarda
tenia alguna cosa d’especial, va fer la seva aparició un “follet del
bosc”, que va revelar-se com l’ajudant del Pare Noël. Entre l’alegria de pares i fills va explicar la seva feina, vigilant el comportament dels nens, tenint cura dels rens i ajudant a repartir els
regals. Més endavant va reclamar la presència de Santa Claus,
que un per un va anar cridant als allí presents per esbrinar si s’havien portat bé al llarg de l’any. Tots van tenir els seu premi, fins
i tot Papa Noël, que va ser acomiadat per una gran pluja de confetti. La col·laboració entre pares, mestres i ajuntament que va
fer possible aquella tarda màgica, desitgem que es pugui repetir
moltes vegades per aconseguir que l’educació dels nens i les
nenes del poble sigui compartida per tots.
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a cobrir altres necessitats dels equipaments educatius municipals.
Els números canten per sí sols
La despesa total del servei de transport escolar en el curs 2006-2007 (vuit
mesos i mig) va ser de 27.363,93 € amb
un total de 22 alumnes. D’aquesta
quantitat, els pares aportaven 8.794 €
(48 € al mes per nen/a) i l’Ajuntament
subvencionava 18.569,93 €. D’altra
banda, la despesa total del servei en el
curs 2007-2008 hauria d’haver sigut,
amb l’anterior sistema, de 28.673,65 €
que amb un total de 24 alumnes,
hagués suposat una subvenció anual de
l’Ajuntament a l’alumnat de batxillerat
al voltant de 16.000 €. Amb el nou sistema, assolit per la regidora, aquesta subvenció es redueix en 12.000. Per tant,
s’ha reduït tant la despesa familiar per
alumne com la despesa municipal.•

Localitzat un nou
exemplar de Tió a la
zona del Roquissar
L'AMPA i l’Escola van col·laborar
en la recerca

C

onfirmat. Una nou exemplar de tió va ser localitzat a
la zona del Roquissar. L’avís per part d’alguns dels
alumnes del CEIP Roquissar d’un individu amb barretina a l’entorn de l’escola va disparar les alarmes. Com és
sabut, els tions tenen certes debilitats per les escoles ja que
els més petits solen alimentar-los a cor què vols. Un equip de
treball de professors i membres de l’AMPA del Roquissar
van organitzar una batuda per tal de localitzar el tió i portar-lo a l’escola per tal que pogués estar ben atès davant l’arribada de l’hivern. L’escola en ple va sortir al bosc, i el tió en
qüestió, un magnífic exemplar de tionus nadalencus, va ser
trobat per uns alumnes a l’interior d’una pallissa, mig mort
de fred. Es veu que amb les ventades dels dies anteriors se li
havia marxat la barretina, i el fred li entrava per les orelles.
El tió va ser posat a disposició de l’escola, i els alumnes
el van estar mimant i alimentant. A resultes d’aquesta
bona relació, el tió va fer saber a l’AMPA de l’escola que
com a compensació del bon tracte rebut, s’avindria a cagar
regals a canvi de cops de bastó. Es veu que els tions tenen
aquest costum, que no és aplicable a la resta d’animals si
no volem ser acusats de maltractadors. Dit i fet: es va organitzar una festassa al Roquissar on novament van participar-hi tan alumnes com professors, i el tió va quedar tan
content i descansat, que ha promès que l’any que ve tornarà a atansar-se per la zona. A veure si hi ha sort!•
JORDI RIBÉ
AMPA CEIP Roquissar
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Ensenyament

La llar d’infants Hort de Pau gasta un
75% més d’energia que la Francesc
Blanch per problemes estructurals

S

egons un informe elaborat per tècnics municipals de l’Ajuntament
d’Altafulla, la llar d’infants Hort de
Pau, que es va inaugurar el passat 20 d’abril del 2007 i que ha estat dissenyada
pels arquitectes Jordi Marcè i Maria
Dolors Nadal, de l’empresa Nadal-Marcè
Arquitectes SL, per encàrrec de l’anterior
equip de govern (AUPA i PSC), consumeix
un 75,13% més d’energia que l’escola
bressol Francesc Blanch. Aquest fet suposa, segons la regidora d’Ensenyament,
Marisa Méndez-Vigo, “un elevat cost de
manteniment fruit d’unes raons tècniques i de disseny inapropiades per
aquest tipus d’equipaments municipals”.
En aquest sentit, i segons l’informe, les
factures de consum elèctric de l’edifici
són molt elevades perquè els consums de
primera necessitat com ara l’enllumenat
(amb un 11,4 kw contractats); la bomba
de calor (amb 56,6 kw); l’ascensor (de 5,5
kw) i el funcionament de la cuina industrial (amb 47 kw) requereixen unes altes
càrregues elèctriques arran dels materials estructurals utilitzats en l’edifici. La
mitjana de consum elèctric de la llar d’infants Francesc Blanch és de 210,62 €
mensuals, ¡mentre que la mitjana de la
de l’Hort de Pau és de 847,14 €.
En aquesta mateixa línia, segons tècnics municipals i privats, els materials
utilitzats (ferro, fusta, vidre i obra) provoquen que l’estructura reaccioni de
forma desigual davant les inclemències
meteorològiques, tot i que es tracti d’un
disseny avançat i modern que garanteixi la lluminositat i l’amplitud de l’espai.
Per exemple, si a l’estiu s’arriba a temperatures de 30 graus, fa que la fusta es
ressequi i quan hi ha humitat o pluges
de 70 litres per metre quadrat, s’infli.
Passa el mateix amb el ferro que es dilata amb la calor i es comprimeix amb el
fred. Tot això provoca que el manteniment de l’edifici sigui constant i car, ja
que s’ha d’anar renovant tant la fusta
com el ferro. Un dels altres problemes
que denuncia la responsable de l’àrea
d’Educació de l’Ajuntament és la falta
de previsió davant aquestes limitacions.
Des que es van executar les obres amb
un import total de 970.000 €, aquesta
quantitat s’ha incrementat en un 25%
més, és a dir, se li han sumat 251.500 €
per obres diverses, més 7.000 € per la
instal·lació d’un tendal, ja que el fet que
la coberta sigui de vidre provoca que els
usuaris pateixin una forta calor constant
en temporada de bon temps.

Un altre problema són les ventilacions obertes al sostre. Segons tècnics
municipals, les ventilacions que hi ha a
la coberta, tot i que funcionin correctament, quan plou amb ràfegues de vent
del nord i de l’oest, l’aigua s’hi filtra i
acaba desembocant dins l’edifici. En tot
cas, des de Nadal-Marcè Arquitectes,
s’ha apuntat que les filtracions d’aigua
es solucionaran sellant amb plaques
d’al·lumini en forma de “L” en tota la
longitud de les ventilacions agfectades,
de manera que faci de barrera protectora de l’aigua que discorre per la cara
superior de la coberta, el més aviat possible. Segons la regidora, l’obra es va fer
de pressa i corrents sense tenir en compte el cost que suposaria mantenir un
edifici d’aquestes característiques que,
tot i ser modern i estèticament avançat,
no compleix amb les necessitats bàsiques d’una llar d’infants per a un municipi com Altafulla i això, “provoca que

l’economia municipal se’n ressenteixi”.
A més, la nova escola bressol no compta
encara amb cap xarxa de telefonia fixa,
imprescindible en un equipament d’aquestes característiques fins i tot per fer
servir l’ascensor “ja que s’havien oblidat
instal·lar-hi la rasa per ubicar-la”. Amb
tot, l’informe elaborat per tècnics municipals recomana l’eliminació de les ventilacions naturals mitjançant obertures,
ja que és un punt important de pèrdua
d’energia, i alhora recomana la ventilació a través de recuperadors entalpics
perquè s’aconsegueix ventilar i incrementar el rendiment de les bombes de
calor alhora. L’informe també subratlla
la necessitat de reduir la potència contractada en els 47 kw. Totes aquestes
millores que s’han de fer, suposaran a
més una despesa addicional important,
que es podrà reduir amb la baixada de
potència que es hi ha prevista.•
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Una fita: Jocs Mediterrani 2017. Un objectiu: treballar
FÈLIX ALONSO # ALTERNATIVA BAIX GAIÀ

E

l dia 18 de gener, per primera vegada
des de la constitució dels ajuntaments
democràtics, el consistori de Tarragona
–encapçalat pel seu alcalde (PSC) i el primer tinent d’alcalde (ERC)– visitarà oficialment Altafulla. Darrera d’aquesta
noticia hi ha molt de treball i diàleg
entre persones amb distintes visions de
com fer les coses, però amb un objectiu
comú: treballar conjuntament pel seu
territori. En aquesta visita es posaran les
bases per a futures i necessàries col·laboracions entre els dos municipis però sens
dubte el tema estrella serà la candidatura de Tarragona pels Jocs del Mediterrani del 2017, en la qual Altafulla s’ha ofert
com a subseu i Tarragona està orgullosa
que així sigui. Els grans esdeveniments,
encara que semblin allunyats en el
temps, són generadors d’il·lusió i servei-

xen per a transformar a les poblacions
que els gaudeixen –recordem els Jocs de
Barcelona’92, la Copa del Amèrica de
València, l’Expo de Sevilla’92 o Saragossa’08– ciutats on hi ha un abans i un
desprès. Certament els Jocs del Mediterrani no tenen la transcendència d’aquests esdeveniments però si que han
d’ajudar a construir les infrastructures
que es necessiten. Hem de donar passes
per construir l’Altafulla del segle XXI en
el que el nom del nostre poble estigui lligat a una qualitat de vida, a uns valors i
a un paisatge. El futur el construïm planificant. Quina Altafulla volem? Una ancorada en la decadència del turisme de sol
i platja que sobrevisqui urbanitzant
sense fi? O la lligada als eixos vertebradors dels centres logístics, donant servei
a les noves economies emergents? Nosal-

tres apostem per aquest darrer i ja hem
començat. Si en els nostres suggeriments
al Pla Territorial apostaven per formar
part del nucli central dels entramats de
comunicacions –amb una forta aposta
pel ferrocarril– la possibilitat de ser subseu dels Jocs del Mediterrani ens ha de
donar una forta embranzida per resituar
la nostra oferta turística en models diferenciadors: convencions, estades esportives, culturals, un turisme tranquil per a
poder gaudir d’un lloc per a viure on la
qualitat de vida sigui la prioritat. Per fer
això necessitem treball, recursos, diàleg i
complicitat de la població. Gent que no
es miri contínuament el melic de si som o
no de soca-rel. Tots i totes som necessaris.
Altafulla: Aquesta és la nostra altra mirada, t’hi apuntes? •••

A mi amigo Félix
JOSEP MARIA PÉREZ # IDEAL - INDEPENDENTS D’ALTAFULLA

E

l payaso que más me gustaba era Charli Rivel,
tenia coherencia, y siempre dibujaba un escenario, o mejor dicho El Escenario, no tenía dos caras
como los payasos tradicionales, no ocultaba detrás
de la risa la cruda realidad, sus gags eran serios satíricos y reales nunca jugaba a dos cartas. Dicho esto
vamos a trasladar al bueno de Rivel a la Altafulla
actual. ¿Crees tú, que nuestro amigo Charli usaría
las dos caras de la abstención para aprobar presupuestos? Es decir: CARA UNO: ¡¡¡Si no gobiernas y
los presupuestos salen bien, tu dirías “eran buenos,
por eso nos abstuvimos pero… si gobernásemos
nosotros, hubiese ido mejor”!!! CARA DOS: ¡¡¡Si te
toca gobernar y gestionar los presupuestos, dices,”
esto es insostenible, nos han dejado en la ruina no
hay un duro!!! Es lo que pasa ahora. Pero se te olvida que al abstenerte consensuabas y dejabas que se
aprobasen los presupuestos y LAS INVERSIONES. O
sea estabas de acuerdo. Nuestro amigo Rivel, se
habría fijado en todo, habría visto que el gobierno
anterior preparaba grandes presupuestos, pero…
Que no los ponía en marcha, que aquel gobierno
que aprobaba presupuestos e inversiones gracias a

tu abstención, era ecuánime y coherente y que
sabia cuando y donde invertir. Y tú los presentas a
las primeras de cambio sin recapacitar ni consensuar. Charli haría una escenificación positiva de la
actuación de la oposición actual, serena, centrada y
sabiendo en cada momento la situación de Altafulla, rechazando inversiones irrealizables a corto
plazo y que hipotecarían nuestra villa durante al
menos treinta años. Nuestro viejo amigo, el cómico,
si que hubiese parodiado el “por qué no hablamos
de la Altafulla que queremos” el por qué no se
quiere el alumbrado de la Fassina, porque no se
hace un plan contra las inundaciones etc., como tu
muy bien dices amigo Félix el debate real es el que
y como queremos la Altafulla del futuro. Y te
garantizo que no pasa por hipotecar nuestra población como tu deseas. Tu, estimado amigo Félix
Alonso, estas cogiendo la curva a una velocidad
cambiada, en este caso se da la circunstancia, cómica, pero real, en que el gobierno esta contra la oposición, y no todos (que la oposición no son todos)
contra el gobierno. Amigo mío en este momento
creo que como diría nuestro compañero en la metá-

fora, Charli, te sobra adverbio y te falta verbo. No
te hizo falta mucho esfuerzo para renunciar a lo
que llamabas tu anhelo de luchar por y para Altafulla, cambiaste las arras y encontraste objetivos más
ambiciosos, abandonaste a todos aquellos que confiaban en ti. Y…, esto, no es lo más triste. Lo más
triste es que desde tu pináculo solo atisbes a ver las
cimas mas altas, pero te olvides de los valles que
fueron generosos hacia ti. Amigo Félix desde el centro de la pista y mientras organizó una calçotada,
en suelo URBANO (en mayúsculas) que es lo que es,
(a no ser que lo cambies), te saludo, ofrezco mis respetos a todos los actuantes del circo, y desde el
firme de Altafulla contemplo tus acrobacias en el
trapecio mientras deseo en lo más profundo de mi
ser que comprendas que la oposición desea consenso y que se gobierna mejor con la oposición que
contra la oposición. Espero que esta sea la única y
ultima vez en que nuestro dialogo sea epistolar, por
lo tanto me ofrezco donde y como tu desees a
intercambiar actitudes e ideas. Esto sí, Pan para
todos y... circo para AVE...
Tu amigo que lo es José Maria Pérez

Ara és l’hora jovent!
JORDI MOLINERA I POBLET # JERC

A

la campanya electoral de les passades eleccions municipals, Esquerra i
les JERC vam estar explicant la necessitat, tant als actes com al nostre programa electoral, de crear eines per tal d’impulsar unes polítiques de joventut eficients i que mirin de resoldre les preocupacions dels i les joves, anant més enllà
de l’organització de festes i d’altres activitats de lleure, mirant de resoldre les
preocupacions reals dels jovent.
Seguint l’ideari republicà del nostre
partit, creiem necessari el debat i la participació, i és per això que ja fa uns
mesos va aprovar-se la creació d’un Consell de Joves local, una eina que permetrà al jovent del poble mostrar les
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nostres inquietuds, reivindicacions i propostes als representants polítics. A més a
més, també permetrà tenir representació al Consell Nacional de la joventut de
Catalunya i dir-hi la nostra per tal que la
Secretaria General de Joventut sàpiga
de forma directa i real què és allò que
volem el jovent del país.
Una altra de les tasques que el Consell de Joves haurà de portar endavant,
serà la conscienciació als nostres polítics,
mitjançant la nostra participació al Consell, de que les polítiques de joventut
van més enllà d'organitzar festes: com a
joves tenim preocupacions en temes
d’habitatge, precarietat laboral, salut o
mobilitat: volem contribuir al desenvo-

lupament d’Altafulla en tots els àmbits
des del nostre punt de vista. La veu del
Consell de Joves ha de ser interlocutora
directa del jovent d’Altafulla amb el
regidor de Joventut per a que aquest
sàpiga de primera mà les necessitats de
la gent jove i transmeti al govern local
que s’ha de fer en les polítiques que ens
afectin.
Des de la regidoria de Joventut s’ha
posat la primera pedra: crear el Consell
de Joves per escoltar-nos. Ara ens toca
als i les joves posar la segona pedra i
participar, desmentint tots els tòpics
sobre la participació juvenil, i començar
ja a fer d’Altafulla el poble on volem
viure, ara i en el futur.•••

Esports
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Sortida pre-nadal de la Penya ciclista

T

ots sabem que la Penya evoluciona
i creix cada dia més. Tots sabem
que aquesta entitat altafullenca
ha canviat moltíssim des dels seus inicis,
ara fa 23 anys. Tot aquest creixement es
plasma en les sortides. La del passat diumenge 16 de desembre va ser especial.
Celebràvem, un cop més, la Sortida PreNadal amb un nou rècord històric d’assistència. Fins a seixanta-vuit persones
(en cotxe, en bicicleta per carretera o
per camins) vam congregar-nos al Bar
Sant Miquel de Vespella de Gaià per
tancar l’any 2007, un any històric per la
Penya: s’estrenava presidenta, es redissenyava el mallot i la resta d’accessoris,
creixia en nombre de gent la Penya
infantil, en definitiva un any de progressos molt importants. Però com dèiem,
l’esmorzar a Vespella era una gran mostra de cara al públic del creixement de
què parlàvem abans però sobretot de la
germanor i el “bon rotllo” que es respira entre tots els penyistes, perquè el que
fa que la Penya Ciclista d’Altafulla sigui

especial no és més que això: el “bon rotllo”. A més, però, a Vespella hi estaven
representades totes les seccions de l’entitat: la Secció Infantil, el senderisme, el
grup de BTT, el de carretera i algun de la
Penya “mini”. La trobada va anar com
una seda. Vam gaudir d’un àpat magnífic i després d’obrir unes quantes ampolles de vi vam fer-nos la foto –que segurament podreu veure a www.pcaltafu-

lla.org– vam tornar a Altafulla. A partir
d’aquí només ens queda desitjar-vos
unes Bones Festes, un Bon Nadal i un
millor any 2008, que, per cert, ens depararà novetats a la nostra entitat com és
el naixement de la Penya Juvenil. No us
faci por i animeu-vos-hi!•
GERARD RECASENS

Avís municipal
L’AJUNTAMENT INICIA UN PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
A l’interior d’aquesta revista trobareu un tríptic explicant el nou programa de participació ciutadana que s’iniciarà
amb una reunió el dissabte 16 de febrer i que s’insereix en el marc general de l’Agenda 21 d’Altafulla.
L’objectiu d’aquest programa es donar veu als veïns i veïnes d’Altafulla per conèixer quines són les seves inquietuds i prioritats i poder respondre a aquestes mitjançant l’acció del govern.
Es preveu la constitució de grups de treball autogestionats per debatre els temes d’interès i presentar les seves
conclusions a l’equip de govern que, dins de les possibilitats existents, els tindrà en compte.
Cridem a tots el vilatans i vilatanes a assistir a la reunió del 16 de febrer per posar les bases d’aquest projecte
que potencia una millor qualitat de la democràcia local.

BAR LA PLAÇA
TAPES VARIADES · ENTREPANS · PLATS
COMBINATS ·MENJARS PER ENCÀRREC

i TAMBÉ SOM BAR DE COPES

SI VIVIU

AL POBLE,

FÉU POBLE...

Empadroneu-vos
a Altafulla

Plaça Martí Royo, 6. Local 3. Altafulla Telèfon 977 65 14 34
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ALTAFULLA RÀDIO 107.4 FM —graella—
Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

9:00 – 10:00

Barata Elèctrica (r)

Barata Elèctrica (r)

10:00 – 11:00

El temps passa

BGEsports (r)

Barata Elèctrica (r)

Barata Elèctrica (r)

Barata Elèctrica (r)

Barata Elèctrica(r)

Barata Elèctrica(r)

Un viatge metro (r)

Fil Directe (r) Radiofòrum (r)

Pilar de 8 (r)

7 Dies (r)

UDT Sports (r)

Altafulla Festival (r)

P.de sortida (r)

La Sarsuela

Altafullencs (r)

Pilar de 8 (r)

L’informatiu
Espai obert
(Magazine)

L’informatiu
Espai obert
(Magazine)

L’informatiu
Espai obert
(Magazine)

L’informatiu
Espai obert
(Magazine)

L’informatiu
Espai obert
(Magazine)

Restaurant París

El Futbol del
Baix Gaià
a Altafulla Ràdio

15:00 – 16:00

Barata Elèctrica

Barata Elèctrica

Barata Elèctrica

16:00 – 17:00

El temps passa (r)

BG Esports (r)

Un viatge metro (r)

Barata Elèctrica

Barata Elèctrica

Barata Elèctrica (r)

Barata Elèctrica (r)

Fil Directe (r) Radiofòrum (r)

Pilar de 8 (r)

El temps passa (r)

Restaurant París (r)

UDT Sports (r)

Altafulla Festival (r)

P.de sortida (r)

19:00 – 20:00

L’informatiu (r)
Espai obert
(Magazine) (r)

L’informatiu (r)
Espai obert
(Magazine) (r)

L’informatiu (r)
Espai obert
(Magazine) (r)

L’informatiu (r)
Espai obert
(Magazine) (r)

Stand By

Altafullencs (r)

L’informatiu (r)
Espai obert
(Magazine) (r)

Cinematògraf

Stand By (r)

Pilar de 8 (r)

Cinematògraf (r)

20:00 – 21:00

BG Esports

Un viatge metro

Fil Directe (1) * Radiofòrum

Pilar de 8

21:00 – 22:00

UDT Sports

Altafulla Festival

P.de sortida

22:00 – 23:00

Barata Elèctrica(r)

Barata Elèctrica(r)

Barata Elèctrica(r)

8:00 – 9:00

11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00

Altafulla
El Catllar
Creixell
La Nou de Gaià
La Pobla de Montornès
La Riera de Gaià
Roda de Barà
Salomó
Torredembarra
Vespella de Gaià

17:00 – 18:00
18:00 – 19:00

Barata Elèctrica(r)

00:00 – 01:00
01:00 – 02:00

L’informatiu (r)
Espai obert
(Magazine)

977 65 29 23
977 65 06 93
altafullaradio@altafullaradio.com

Torre
11:05
20:25
Torre
11:05
20:25

L’informatiu (r)
Espai obert
(Magazine)

L’informatiu (r)
Espai obert
(Magazine)

•
•
•
•
•
•
•

ALTAFULLA
TARRAGONA

7 Dies (r)
P.de sortida (r)

Barata Elèctrica(r)

Barata Elèctrica(r)

Barata Elèctrica(r)

Sonido Valencia

Sonido Valencia (r)

L’informatiu (r)
Espai obert
(Magazine)

L’informatiu (r)
Espai obert
(Magazine)

Un viatge metro (r)

Sonido Valencia (r)

Altafulla Festival(r)

Transports

HORARI EXTRAORDINARI D’AUTOCARS
Dissabtes Feiners
Altf
Tgn
Tgn
Altf
11:10
11:30
7:45
8:00
20:30
21:00
17:30
17:40
Diumenges i Festius
Altf
Tgn
Tgn
Altf
11:10
11:30
7:45
8:00
20:30
21:00
17:30
17:40

AUTOBUSOS

RENFE

Torre
8:05
17:50
Torre
8:05
17:50

Fins al 31 d’agost · Caps de Setmana i Vigílies de Festius

TARRAGONA
ALTAFULLA

Festival Veus (r)
Història música (r)

L’Agenda Comarcal a cada hora en punt des de les 07:00 fins les 00:00 h.
Desconnexions amb els butlletins horaris de Catalunya Informació.
(1). El Fil Directe amb l’alcalde s’emet cada primer dimecres de cada mes.
(2). Retransmissions en directe dels plens municipals de l’Ajuntament d’Altafulla cada darrer divendres de mes.
(r). Redifusió dels programes.
I la millor sel·lecció musical dels anys 60, 70, 80, 90 i contemporània amb rock català, cantautors i pop espanyol durant les 24 hores del dia.
* La resta de dimecres hi ha un programa de debat amb membres de l’equip de govern i de l’oposició, entre d’altres. Radiofòrum.

AUTOBUSOS NOCTURNS ALTAFULLA / TARRAGONA
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7 Dies
Altafullencs / El Ple (2)

23:00 – 00:00

02:00 – 04:00



P.de sortida (r)

ALTAFULLA Parada Centre
ALTAFULLA Cent.Comercial
TARRAGONA Rot. La Mora
TARRAGONA Rot. Boscos
TARRAGONA R. Vella
TARRAGONA Imp. Tarraco

23:29
23:30
23:35
23:45
23:53
23:55

01:04
01:05
01:10
01:20
01:28
01:30

02:34
02:35
02:40
02:50
02:58
03:00

04:34
04:35
04:40
04:50
04:58
05:00

TARRAGONA Imp. Tarraco
TARRAGONA R. Vella
TARRAGONA Rot. Boscos
TARRAGONA Rot. La Mora
ALTAFULLA Cent.Comercial
ALTAFULLA Parada Centre

00:15
00:17
00:25
00:35
00:39
00:40

01:45
01:47
01:55
02:05
02:09
02:10

03:45
03:47
03:55
04:05
04:09
04:10

05:05
05:07
05:15
05:25
05:29
05:30

Altf/Tgn

Tgn/Altf

7:15
7:25
8:24
9:54
10:23
10:54
11:53
12:53
13:54
14:20
14:54
15:53
17:22
17:54
18:54
19:24
20:21
20:24
20:54
21:24
21:54
22:28

5:52
7:00
7:47
8:15
8:52
9:25
10:25
11:25
12:25
13:24
14:28
14:55
17:03
17:28
17:50
18.30
18:54
19:57
20:58
21:32

AUTOCARS
ALTAFULLA / BCN
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 9 h
DSB i Festius:
8 i 18:50 h
BCN / ALTAFULLA
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 16 h
DSB i Festius:
10 i 21 h

De Dilluns a Divendres Feiners
Trdb
6.30
7.10
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.10
10.40
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
16.40
17.10
18.10
19.10
20.10
21.45

Altf
6.37
7.19
7.49
8.19
8.48
9.19
9.49
10.19
10.49
11.19
12.19
13.19
14.19
15.19
16.19
16.49
17.19
18.19
19.19
20.19
21.51

Tgn
6.55
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.10
10.40
11.10
11.40
12.40
13.40
14.40
15.40
16.40
17.10
17.40
18.40
19.40
20.40
22.05

Tgn
7.50
8.25
9.15
10.15
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.15
15.15
16.15
17.15
17.45
18.15
18.45
19.15
20.15
21.15

Altf
8.14
8.49
9.39
10.39
11.39
12.09
12.39
13.09
13.39
14.09
14.39
15.39
16.39
17.39
18.09
18.39
19.09
19.39
20.39
21.36

Trdb
8.20
8.55
9.45
10.45
11.45
12.15
13.45
13.15
13.45
14.15
14.45
15.45
16.45
17.45
18.15
18.45
19.15
19.45
20.45
21.40

Dissabtes Feiners
Trdb
8.20
9.30
11.40
13.45
16.10
17.10
17.55
18.55
19.55
20.55

Altf
8.26
9.36
11.46
13.51
16.16
17.16
18.01
19.01
20.01
21.01

Tgn
8.47
9.57
12.07
14.12
16.37
17.37
18.22
19.22
20.22
21.22

Tgn
9.00
10.30
12.40
14.30
17.00
18.00
18.45
19.45
21.00
21.35

Altf
9.24
10.54
13.04
14.54
17.24
18.24
19.09
20.09
21.24
21.59

Trdb
9.30
11.00
13.10
15.00
17.30
18.30
19.15
20.15
21.30
22.05

Diumenges i festius
Trdb
8.55
10.30
12.00
16.10
17.20
18.45
20.15

Altf
9.01
10.36
12.06
16.16
17.26
18.51
20.21

Tgn
9.22
10.57
12.27
6.37
17.47
19.12
20.42

Tgn
10.00
11.30
13.00
16.50
18.00
19.30
21.00

Altf
10.24
11.54
13.24
17.14
18.24
19.54
21.24

Trdb
10.30
12.00
13.30
17.20
18.30
20.00
21.25

Serveis
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Telèfons
i Adreces
AJUNTAMENT

977 65 00 08

CONSULTORI DE SALUT
URGÈNCIES CAP Torredembarra
AIGÜES D’ALTAFULLA
(servei 24 hores)
FARMÀCIA SUSANA DOMINGO

Marquès de Tamarit, 16

GUÀRDIA CIVIL (Torredembarra)
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS (Tarragona)

AMBULÀNCIES (centraleta)
EMERGÈNCIES

977 65 22 69
977 65 61 09
977 65 18 16
609 32 96 51
977 65 02 80
977 64 09 03
977 63 53 00
088
085
977 22 00 80
977 54 70 80
977 25 25 25
112

FARMÀCIA ANNA ARASA
Plaça dels Vents, 5

977 65 14 26

Marquès de Tamarit, 16

ESCOLA D’ADULTS
ESCOLA LA PORTALADA

977 65 16 71
977 65 03 23

Plaça la Portalada s/n

LLAR D’INFANTS F. BLANCH

977 65 60 31

Mainada, 2B

LLAR D’INFANTS HORT DE PAU

ESCOLA DE MÚSICA (migdies)

ESPLAI DE LA GENT GRAN

CASAL LA VIOLETA

977 65 21 32

BIBLIOTECA MUNICIPAL

977 65 11 76

977 65 00 83

S. Antoni Abat, 11

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL

977 65 24 68

Era de l’Esteve

ALBERG JUVENIL ‘CASA GRAN’

977 65 07 79

Placeta, 12

PISCINA MUNICIPAL

977 65 21 10

Alcalde Pijuan, 4

CLUB MARÍTIM
PARRÒQUIA S. MARTÍ
ERMITA S. ANTONI
ESTACIÓ DE SERVEI
TAXIS (J. GABARRÓ)

652 93 83 32

C. de Les Bruixes s/n

977 65 20 60

S. Antoni Abat, a la Violeta

Cabana, 2

DEIXALLERIA (Torredembarra)
AUTOCARS PENEDÈS
INFORMACIÓ RENFE

977 65 02 63
977 65 01 58
977 65 24 10
977 65 22 54
607 86 46 44
607 15 38 18
977 65 29 90
977 64 58 19
977 66 08 21
902 24 02 02

Les Escoles s/n

• SERVEIS SOCIALS
Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h · Divendres, d’11 a 15 h.
Educador Social: Dilluns, de 9 a 15 h · Divendres, de 12 a 15 h.
• BIBLIOTECA MUNICIPAL ‘MARTÍ MAGRIÑÀ’
De dilluns a divendres, de 16 a 20 h
• OFICINA DE CORREUS (c/ Marquès de Tamarit, 16)
De dilluns a dissabte, de 9:30 a 11:30 h
• AIGÜES D’ALTAFULLA (c/ Marquès de Tamarit, 16, Local B)
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h i dissabtes, de 9:30 a 12:30 h

Centre de Salut
ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres (matí): de 9 a 13 h
Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
PEDIATRIA I INFERMERIA PEDIÀTRICA:
Dilluns/tarda i dimecres/matí
INFERMERIA TARDA:
Dilluns tarda i dimecres tarda
HORARIS DE CONSULTES
INF. ROSER FLEIX: De DL a DV de 9 a 13 h (per analítiques: 8 h)
Dra. ESTHER MUR: DL, DM, DJ i DV (matins)
Dimecres a les tardes
Dra. CAROLINA ROBADO: Dilluns a les tardes
Dimarts, dimecres, dijous i divendres als matins
URGÈNCIES:
CAP DE TORREDEMBARRA 977 64 38 01

Durant 24 h
977 / 65 29 08
627 / 56 39 39
*
609 88 10 80

977 65 24 20

OFICINA DE TURISME

Serveis Municipals

VETERINARIS
D’URGÈNCIES

977 64 38 01
977 65 16 76
628 99 17 79
977 65 02 07

Les Escoles, 3 (poble)

Plaça del Pou, 1

SÍNDIC DE GREUGES
RECAPTACIÓ MUNICIPAL (Ajunt.)
CORREUS
POLICIA LOCAL

977 65 60 07

Mainada, 2A

Punt d’informació juvenil
Era de l’Esteve 977 / 65 24 68 e-mail:
PIJ_altafulla@hotmail.com

HORARI DE MISSES
Església de Sant Martí: Dissabtes i Vigílies de Festius: 19:15 h
Diumenges i festius: 11:00 h
Església de Sta. Maria: Dissabtes i Vigílies: 20:30 h

Servei Municipal de
Recollida de Brossa
RECOLLIDA DE MOBLES I ANDRÒMINES
Quan necessiteu un servei, haureu de trucar al telèfon
977 65 00 08, en horari d’oficina, i us indicaran el dia que
els podreu treure deixant-los davant del vostre domicili.
Haureu de deixar les vostres dades. Aquest servei és
totalment gratuït. Si no podeu esperar al dia assenyalat,
podeu utilitzar el SERVEI DE DEIXALLERIA de Torredembarra. Aquest està obert de dimarts a divendres de 9 a 13
i de 17 a 20, dissabtes de 10 a 13 i de 17 a 20 i diumenges
de 10 a 13. També podeu portar les restes de poda grans
(branques, troncs, ...) de forma gratuïta fins a 200 kg.
Mercès per la vostra inestimable col·laboració.
Àrea de Serveis Municipals

DEIXALLERIA DE TORREDEMBARRA
De dilluns a divendres: De 09 a 13 h i de 15 a 20 h
Dissabte: De 09 a 13 h i de 17 a 20 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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
1/6 gener: S. DOMINGO
7/13 gener: A. ARASA
14/20 gener: S. DOMINGO
21/27 gener: A. ARASA
28/3 febrer: S. DOMINGO
4/10 febrer: A. ARASA
11/17 febrer: S. DOMINGO
18/24 febrer: A. ARASA

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies de guàrdia
de Torredembarra als aparadors de les farmàcies
locals.
A més:
www.coft.org/guardies/
A. Arasa (977 65 24 20)
S. Domingo (977 65 02 07)
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Nadal i Reis a Altafulla
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