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OPINIÓ

“Plaça del Pou” es bimensual i es
distribueix gratuïtament a tot el municipi.
La trobareu en diferents establiments d’Altafulla
(relació a la pàgina 7), i a l’Ajuntament, l’Oficina
de Turisme i als dos quioscos: Quiosc Llibreria
Lluís · Pça. dels Vents, 5

Calma i tranquil·litat

L

a complexa situació econòmica per la qual passen
les arques municipals va marcar el primer ple que se
celebrava a l'Ajuntament des de la moció de censura del 7 d'abril. El nou govern va aconseguir l'aprovació,
amb un suport gairebé unànime, de dues mesures per
pal·liar el deute tant del consistori com de la companyia
de capital mixt que gestiona el servei d'aigües i clavegueram. Per una banda, es va acordar una pujada de les
tarifes de l'aigua, amb la creació d'un cànon fix per
usuari, mentre que el pressupost municipal per aquest
any ha patit una retallada de poc més de 95.000 euros,
a contracor dels mateixos representants municipals.
Però aquestes dues importants mesures no van protagonitzar exclusivament el centre d’atenció de la sessió.
L’altra protagonista va ser la calma i tranquil·litat que es
respirava a la sala de plens. I és que feia mesos, que no
es veia una sessió plenària tant calmada com la que es
va viure en el darrer ple. De ben segur que, tant representants polítics com ciutadans ho han agraït. Potser
bones notícies com la subvenció rebuda de la Generalitat per tirar endavant la futura biblioteca o les ajudes
pel col·lector d’aigües, o fins i tot, l’ampli ventall
d’activitats de Sant Jordi tot i les adversitats pressupostàries ho han facilitat. Dir també, que des de la Plaça
del Pou, ens afegim a la mostra de suport que ha rebut
el regidor Joan Albert Spuch per part de la resta de
grups polítics del consistori, arran del mal tràngol que
ha rebut aquests darrers mesos després de ser víctima de
missatges anònims que han afectat la seva honorabilitat.•
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Escriu al “Fòrum” de la Plaça del Pou

Ja us podeu anunciar a

(màxim 25 línies)

PLAÇA DEL POU

nousilva@telefonica.net • altafullaradio@altafullaradio.com

Per a més informació i inserció d’anuncis:
639 775 436 · altafullaradio@altafullaradio.com

www.altafulla.cat

ÀREA

DE

MITJANS

DE

COMUNICACIÓ

Butlletí d’Informació Municipal de l’Ajuntament d’Altafulla
EDITA:

Àrea Municipal de Mitjans de Comunicació
Carla Gómez, Guillermo Alonso, Teresa Olivé, Imma Reguant,
Vicenç Fraguas, José Ignacio Cellier, Pepi Miró, AMPA del
Roquissar i Claustre de les Professores, Cristina Magriñà, Penya
Ciclista, Atletes d'Altafulla i Ateneu Cultural de Dones
d’Altafulla.
FOTOGRAFIA: Juan G. Álvarez i Nou Silva Equips.
PORTADA: Imatge de la font de la Plaça del Pou d'Altafulla.
Fotografia: Albert Jansà
COORDINACIÓ EDITORIAL: Albert Jansà 639 775 436
Nou Silva Equips SL 977 248 883 · nousilva@telefonica.net
IMPRESSIÓ: Anfigraf SA
DIPÒSIT LEGAL: T-1721-1999
TIRADA: 2.200 exemplars
DIRECCIÓ:
COL·LABORADORS:

PATRONAT MUNICIPAL DE
MITJANS DE COMUNICACIÓ

2

PATRONAT MUNICIPAL DE MITJANS DE COMUNICACIÓ D’ALTAFULLA
Plaça del Pou,1 43893 ALTAFULLA · www.altafulla-web.org

Consistori

PLAÇA DEL POU • núm. 72 • maig 2008

Josep Maria Gené (PSC) és investit
nou alcalde d’Altafulla

D'esquerra a dreta: Joan Albert Spuch (CiU); el secretari de l'Ajuntament; Francesc Farré i Marisa Méndez-Vigo (ABG); Cristina Magriñà i Josep
Maria Gené (PSC)

E

l socialista Josep Maria Gené va ser
investit nou alcalde d'Altafulla en
substitució de Francesc Farré, de la
formació Alternativa Baix Gaià, després
que tirés endavant la moció de censura
presentada per tots els grups de
l'oposició a excepció del regidor no adscrit, Jano Francino, que es va abstenir.
La moció va tirar endavant amb els vots
a favor del PSC, PP i els independents
AUPA, IDEAL i PAU i els vots en contra
d'ABG, CiU i ERC. El ple extraordinari va
ser seguit per una multitud de veïns que
van protagonitzar moments de tensió
amb escridassades cap als impulsors de
la moció i amb aplaudiments tant a
l'equip de govern sortint com a

l'entrant. D’altra banda, el nou batlle
Josep Maria Gené va donar a conèixer el
nou cartipàs municipal en què ha inclòs
el regidor no adscrit, Jano Francino, com
a regidor de Turisme, cosa que ha portat
als responsables d'ABG a demanar que
se'l declari trànsfuga ja que va entrar a
l'Ajuntament com a regidor d'ABG.
L'alcalde assumeix Governació i Mitjans
de Comunicació; la regidora d'AUPA,
Eva Martínez és la nova primera tinent
d'alcalde i responsable d'Ensenyament,
Sanitat i Benestar Social; el regidor
d'IDEAL, Josep Maria Pérez, es fa càrrec
de la segona tinença d'alcaldia i de
Dinamització Econòmica i Serveis; la
regidora del PP, Conxita Navarro es fa

càrrec d'Urbanisme i Medi Ambient; la
regidora socialista Cristina Magriñà,
Esports i Joventut i el regidor de PAU,
Fonxo Blanch assumeix Hisenda, Cultura
i Festes. Per la seva banda, l’alcalde
entrant Josep Maria Gené va voler deixar de banda la tensió política viscuda
aquests darrers deu mesos i va assegurar
en el seu discurs d’investidura promoure
“un govern participatiu que no miri
enrere”. L’alcalde sortint Francesc Farré
va acusar Gené “d’escriure la pàgina
política més negra de la història
democràtica d’Altafulla” on “fins ara
mai s’havia destituït un alcalde a Altafulla i molt menys el de la formació més
votada per la ciutadania”.•

MATRICULACIÓ CURS 2008-2009 • LLARS D’INFANTS “FRANCESC BLANCH” i “HORT DE PAU”
CALENDARI
Presentació de sol·licituds
Barem
Publicació llistes amb el barem
Reclamacions a les llistes del barem
Resolució de les reclamacions
Publicació llistes definitives
Periode de matriculació

del 5 al 16 de maig
19, 20 i 21 de maig
22 de maig
23,26 i 27 de maig
29 de maig
30 de maig
del 9 al 13 de juny

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN EL MOMENT DE LA PREINSCRIPCIÓ:
Documentació obligatoria
• Imprès de preinscripció degudament omplert
• Certificat de convivència (gratuït)
• Fotocopia del dni de la persona sol.licitant
• Fotocopia del llibre de familia complert
• Fotocopia del carnet de vacunacions
• Fotocopia de la targeta de la seguretat social
Documentació a efectes de barem
• Informe del serveis socials de l’ajuntament d’altafulla on es
faci constar que la situació familiar és precària.
• Certificat de disminució del departament d’acció social de la
persona que al.legui aquesta condició.

• Fotocòpia compulsada del carnet de família nombrosa
• En cas de no ser residents a altafulla, documentació acreditativa
del lloc de treball, si aquest és el que s’al.lega.
Per acord de la comissió de matriculació, en cas d’empat a punts, tindrà prioritat el/la nen/a empadronat/ada a altafulla
BAREMACIÓ
50 PUNTS =
25 PUNTS =
20 PUNTS =
10 PUNTS =
5 PUNTS =
5 PUNTS =
5 PUNTS =

Unitat familiar empadronada a Altafulla
Germans a la Llar d’Infants
Pare/mare i/o tutor/a treballant a la llar
Família nombrosa
Situació familiar precària
Disminució de qualsevol membre de la unitat familiar
Lloc de treball a Altafulla pels no residents

Situació de la llar en quan al nombre de places a ofertar:
Aforament Llar d’Infants 107
Alumnes que segueixen
47
Places ofertades/vacants 60
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Ple Ordinari 28 de març 2008
EL PLE DESAPROVA LA REQUALIFICACIÓ DELS TERRENYS DESTINATS
A ÚS HOTELER DE LA FASSINA
La majoria de membres de l’oposició
al Ple de l’Ajuntament d’Altafulla (PSC,
PP, AUPA, IDEAL, PAU i el regidor no
adscrit Jano Francino) van desestimar
l’aprovació d’una modificació del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal per
dotar una àrea de la Fassina d’ús exclusiu hoteler –precisament on estan els
fonaments del futur hotel de quatre
estrelles, de la signatura Nadal Almirall
SL–. Aquest punt de l’ordre del dia, en la
sessió plenària del passat divendres 28
de març, l’anterior equip de govern
(ABG, CiU i ERC) demanava modificar el
planejament urbanístic per a segellar
que l’ús d’aquesta parcel·la fos exclusivament hoteler i s’evités que a partir del
28 de maig, primer dia que venç el conveni, els promotors canviessin la seva
idea i decidissin, per exemple, aixecar 32
vivendes, cosa que en l’actualitat ho
permet el Pla General. La llavors oposició es va negar a modificar el POUM i va
al·legar que l’equip de govern pressionava als titulars i que l’única cosa que
aconseguiria seria que l’hotel es quedés
en no res. Mentrestant, la regidora de
Territori, Marisa Méndez-Vigo, va
defensar que el 27 de maig expira el termini d’un conveni de deu anys pel qual
els propietaris del solar podrien aixecar
altres edificis, sense ser necessàriament
un hotel.

APROVEN LA DEVOLUCIÓ DE LA
TAXA DE TRANSPORT ESCOLAR
El Ple municipal va aprovar també la
devolució de la diferència de la taxa de
transport escolar, aprovada en el ple
d’ordenances del mes d’octubre i que se
situava en els 60 euros, i el que finalment han pagat els pares per aquest
servei municipal que s’ha fixat en els
49,5 euros. Tal com va prometre
l’exregidora d’Educació, Marisa Méndez-Vigo, el consistori ha pogut reduir
aquesta taxa, mitjançant les subvencions rebudes des del Consell Comarcal
del Tarragonès, i que s’aplicaran el primer semestre d’enguany. Així, l’import
de l’ajut es fixa en 10 euros al mes per
usuari del servei i, si en algun mes, no
s’utilitza el servei de transport, la subvenció no s’aplicarà. Aquesta ajuda
s’aplica als alumnes que utilitzin el servei de transport escolar per desplaçar-se
als IES Torredembarra i Ramon de la
Torre. Els usuaris que demanin la subvenció hauran de presentar al Registre
General de l’Ajuntament d’Altafulla
una fotocòpia del DNI, una fotocòpia
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confrontada amb l’original del justificant de matrícula, el número del compte bancari on es vol rebre l’ajuda i una
fotocòpia confrontada amb l’original
dels rebuts pagats durant el primer
semestre del 2008.

LES ARQUES MUNICIPALS HAURAN
DE SER SOTMESES A UN PLA DE
SANEJAMENT
Els membres de la corporació municipal van aprovar les xifres de la liquidació del pressupost del 2007, que deixen
una situació força descoratjadora. Les
arques municipals s’hauran de sotmetre
a un pla de sanejament durant el període 2009-2011 sota la direcció del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat després que s’hagi tancat
l’exercici amb un romanent de tresoreria negatiu, que representa un deute de
345.441,53 euros, i un estalvi net, també
negatiu, que ascendeix a 263.834,62
euros, segons va explicar l’interventor
municipal en una extensa intervenció al
Ple.
Segons ell, per tal d’eixugar aquest
deute, existeixen tres possibilitats: Per
una banda, reduir la despesa d’aquest
exercici i per la mateixa quantitat del
deute fins a celebrar el primer plenari
que se celebri a l’aprovació de la liquidació del pressupost del 2008; per una
altra banda, si la primera de les possibilitats no fos possible per l’afectació que
podria tenir sobre la normalitat en la
prestació dels serveis municipals es
podria procedir a la concertació d’una
operació de préstec per sufragar la despesa corrent, i que s’hauria de reintegrar abans de la finalització d’aquest
mandat, aprovar-se per majoria absoluta i per un import no superior al 5% dels
recursos, i per últim, si no fos possible
les dues anteriors opcions, s’hauria
d’aprovar el pressupost del 2009 amb
majors ingressos que despeses. Així, el
Ple va aprovar l’ajornament per a la propera sessió plenària determinar quina
de les mesures possibles s’adoptarà
finalment.

LA GENERALITAT SUBVENCIONA LES
LLARS D’INFANTS D’ALTAFULLA
AMB MÉS DE 156.000 EUROS
Es tracta de la subvenció anual que
atorga la Generalitat als ajuntaments
titulars de centres d’educació infantil.
La subvenció de 156.600 euros posen en
relació el nombre d’alumnes de què disposen les llars d’infants d’Altafulla i que
corresponen a un total de 87. A més,
l’obertura d’una nova aula d’educació

infantil el passat mes de febrer, la Generalitat aportarà una quantitat suplementària a raó de 1.800 euros a l’any
per alumne a l’Ajuntament.

ALTAFULLA S’INCLOU DINS EL CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE
SALUT DEL TARRAGONÈS
El Ple municipal va aprovar també
els Estatuts del nou Consorci del Govern
Territorial de Salut del Tarragonès, “un
organisme molt important, ja que totes
les qüestions que puguin afectar a la
salut dels vilatans d’Altafulla es podran
tractar a través d’aquest consell”,
segons va matisar l’exregidor de Salut,
Joan Albert Spuch. Es tracta doncs d’una
entitat supramunicipal que té la finalitat
d’assolir
el
grau
adequat
d’integració de les competències en
l’àmbit de la salut entre la Generalitat i
les administracions locals i millorar així
els serveis de benestar i salut de la
població del Tarragonès. Aquest nou
organisme neix arran del Pacte de Salut
de Tarragona que van subscriure diferents ajuntaments entre els quals ho va
fer Altafulla. La ponderació de vot que
representarà Altafulla en aquest consorci, on es debatran temes importants de
salut, serà de 5 vots que es corresponen
amb les 3.448 persones inscrites al registre de la Seguretat Social.

TRES PROFESSIONALS DE LA COMUNICACIÓ S’INTEGREN AL PATRONAT
MUNICIPAL DE MITJANS
Els membres de la corporació municipal van aprovar per unanimitat el
nomenament com a nous vocals del
Patronat Municipal de Mitjans de
Comunicació com a persones de rellevància relacionades amb el món de la
comunicació. Es tracta de Josep Suñé,
periodista i redactor als Serveis Informatius de Tarragona Ràdio; Jordi Monner,
que treballa en qualitat d’script freelance i editor extern per a les editorials
Geoplaneta (guies LonelyPlanet) i Medicaltrends (llibres i revistes de medicina)
fent tasques de redacció, edició i coordinació editorial, i està especialitzat en
redacció i organització de campanyes de
comunicació, i Carles Gómez, crític de
cinema a Altafulla Ràdio i titulat en
Publicitat i Relacions Públiques per a la
Universitat Autònoma de Barcelona. Es
dóna la coincidència també que els tres
viuen a Altafulla.

El Ple
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Breus

Ple Ordinari 25 d’abril 2008
EL PLE APUJA LES TARIFES DE
L'AIGUA PER EIXUGAR EL DÈFICIT DE LA COMPANYIA
Les dificultats econòmiques per
les quals passa l'Ajuntament
d'Altafulla van marcar el ple ordinari del passat divendres 25 d’abril. El
Ple va aprovar, amb un suport gairebé unànime, dues mesures per
pal·liar el deute tant del consistori
com de la companyia de capital mixt
que gestiona el servei d'abastament
d'aigua i de clavegueram. Per una
banda, es va acordar una pujada de
les tarifes de l'aigua, amb la creació
d'un cànon fix per usuari, mentre
que el pressupost municipal per
aquest any va patir una retallada de
95.848 €.
Els canvis a les tarifes de l'aigua i
el clavegueram proposat per l’actual
equip de govern (PSC, AUPA, IDEAL,
PP, PAU més el regidor no adscrit),
que va rebre el suport d'ABG i ERC a
l'oposició, comportarà la creació
d'una quota fixa pel servei
d'abastament d'aigua que anirà dels
22,19 € als 32,06, trimestralment,
mentre que el tram de menor consum es rebaixa. L'alcalde, Josep
Maria Gené, va explicar que la pujada es feia per tal de compensar
l'increment del preu del servei en
ampliar-se el mandat anterior la concessió del Consorci d’Aigües de
Tarragona (un 24,44% més), i
l'encariment de l'aigua del minitransvasament (un 11,5% més).
Aquest desfasament entre el preu
real del servei i el que pagaven els
usuaris ha provocat que la companyia gestora del servei, de capital
mixt, tanqués l'any passat amb un
deute de 165.000 €. CiU va ser l'únic
grup que va votar en contra de la
mesura en considerar que es perjudica les famílies de més de quatre
membres, mentre que ERC i ABG van
lamentar que els tres milions d’euros
que va ingressar el consistori en
crear-se la companyia es gastessin en
inversions.
Descomptes per a les famílies
nombroses i més desafavorides
Per la seva banda, la regidora de
Benestar Social, Eva Martínez, va
avançar que les famílies nombroses
tindran un 10% de descompte i les
famílies que estiguin en situació de
risc econòmic, el descompte serà del
50%, uns avantatges que es posaran
en pràctica un cop s’aprovin les bases
reguladores que ha d’aprovar el proper ple municipal del mes de maig.

TARIFES D’AIGUA 2008
Tarifa domèstica
Bloc 1: fins 30 m3/trimestre
Bloc 2: de 31 a 60m3/trimestre
Bloc 3: més de 61m3/trimestre

€/m
0,2900
0,5800
1,1600

Tarifa industrial
Bloc 1: fins 30 m3/trimestre
Bloc 2: de 31 a 60m3/trimestre
Bloc 3: més de 61m3/trimestre

€/m3
0,2900
0,8700
1,7400

Quota fixa servei per abonat
13mm
20mm
25mm
30mm
40mm
Manteniment de comptadors
13mm
20mm
25mm
30mm
40mm
50mm
60mm
80mm
100mm
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€/abonat/
trimestre
22,19
24,66
27,13
29,59
30,06
€/abonat/
trimestre
1,11
2,53
2,53
2,53
2,53
2,53
12,50
18,50
25,00

El consistori defensarà
l'honor de l'edil de CiU

L’

Ajuntament va aprovar també
en
el
passat
ple
que
l'administració es personi en el
procés judicial per tal de defensar
l'honorabilitat del regidor de CiU,
Joan Albert Spuch, que en aquests
últims mesos ha estat víctima de
diversos missatges anònims. La
mesura ha rebut el suport de la
resta de grups del consistori.

Nova distribució dels
regidors de barri

E

l ple va donar compte de la
nova distribució de les regidories de barri. Així, Eva Martínez
s'encarregarà de la Pedrera, Portalada i Safranars; Josep Maria Pérez,
de Baix a Mar i els Munts; Conxita
Navarro, de la urbanització Brises
del Mar; Cristina Magriñà, de
Comunidor i Vinya Gran; Francesc
Blanch, de la Vila Closa, i Jano
Francino, dels barris de Sant Antoni i Ronda.

TARIFES DE CLAVEGUERAM
Tarifa domèstica
Bloc 1: fins 30 m3/trimestre
Bloc 2: de 31 a 60m3/trimestre
Bloc 3: més de 61m3/trimestre

€/m3
0,1000
0,2500
0,4000

Tarifa industrial
Bloc 1: fins 30 m3/trimestre
Bloc 2: de 31 a 60m3/trimestre
Bloc 3: més de 61m3/trimestre

€/m3
0,1300
0,3250
0,5200

Quota fixa servei per abonat
Quota fixa domèstica
Quota fixa industrial (Buffet i
gasolinera, Autoservicios Caprabo, S.A.)

€/abonat
/trimestre
3,40
193,82

RETALLADA DE MÉS DE 95.000 EUROS
PER COMPENSAR EL RESULTAT NEGATIU DEL 2007
El romanent de tresoreria negatiu de
345.441,53 € amb què va tancar l'exercici
passat el consistori ha obligat a presentar una
retallada del pressupost que permetrà eixugar el deute durant el que resta de mandat.
Així, la rebaixa pressupostària es concentra
en partides de les àrees de Cultura, amb un
27% menys (40.000 €); Esports, amb un 25%
(11.000 €); Festes, amb un 28% (25.000 €) i
Turisme, amb un 22% menys (20.000 €). El
regidor d'Hisenda, Fonxo Blanch, va afegir-hi
que el consistori es compromet a elaborar el
pressupost del 2009 amb un superàvit de
249.593,53 €, per acabar així de quadrar els
números. La proposta de l'executiu va rebre
el suport d'ERC i CiU, mentre que ABG s’hi va
abstenir. El consistori espera tenir un pla de
sanejament el mes de juny.

Creen la Comissió Municipal
de Benestar Social

L’

Ajuntament crearà també la
Comissió Municipal de Benestar Social les funcions de la qual
seran l’estudi i dictamen dels
assumptes que se sotmetin a la
decisió del Ple o de la Junta de
Govern Local i de l’Alcaldia i poder
així intervenir en qüestions entorn
el benestar dels veïns i les veïnes
d’Altafulla. D’altra banda, la regidoria de Benestar Social està treballant per crear el Consell Municipal
de Benestar on el veïnat hi podrà
participar de manera oberta.
Poden obtenir més informació a
l’Ajuntament d’Altafulla o trucant
al telèfon 977 65 00 08.

El Centre Obert amplia el
servei als joves de 13 a 16
anys

L

a regidora de Benestar Social,
Eva Martínez, va informar
també de l’ampliació del servei del
Centre Obert cap als joves d’entre
13 i 16 anys. L’horari del servei serà
tots els divendres a partir de les
cinc de la tarda fins les vuit del vespre al Punt d’Informació Juvenil, al
Camí de les Bruixes s/n. La iniciativa començarà a partir del divendres 16 de maig. Poden rebre més
informació al telèfon 977 65 00 08
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Breus
L’Escola de Música
expedirà ja títols oficials

L’

Escola Municipal de Música
d’Altafulla ja podrà expedir a
partir d’enguany títols oficials. La
notícia arriba després que el
Departament d’Educació de la
Generalitat aprovés la petició de
l’Ajuntament d’Altafulla, una reivindicació que es va començar a
gestionar en l’anterior mandat
quan la responsable d’Ensenyament a l’Ajuntament d’Altafulla
era Fuensanta Castro.

L’antiga seu de la Policia
Local passarà a ser
ocupada per l’oposició

L’

alcalde Josep Maria Gené va
informar que les antigues
dependències de la Policia Local
que s’ubiquen a la recepció de
l’Ajuntament passaran ara a ser
ocupades per la tasca dels grups
municipals a l’oposició (ABG, CIU i
ERC).

La Festa de l’Olla se
celebrà el 18 de maig

F

inalment, la tradicional Festa
de l’Olla d’Altafulla se celebrarà el proper diumenge 18 de
maig, com sempre, al Parc del
Comunidor. Per a més informació,
poden consultar a la recepció de
l’Ajuntament o trucar al 977 65 00
08.

S’impulsarà un nou cens de
les vivendes

L’

Ajuntament d’Altafulla impulsarà en els propers mesos un
cens de les vivendes amb la finalitat de conèixer realment quants
habitatges hi ha a Altafulla.
Segons alcaldia, es calcula que
d’entre un 5 i un 10% dels immobles no tributen l’Impost de Béns
Immobles (IBI).

El XIIè Concurs de Pesca, el
dissabte 2 d’agost

J

a hi ha data per a la celebració
de la dotzena edició del Concurs
de
Pesca
Esportiva
d’Altafulla, que organitza el Club
Marítim amb la col·laboració de la
regidoria d’Esports de l’Ajuntament. Per a més informació,
poden trucar a l’Ajuntament
d’Altafulla, 977 65 00 08.
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La Diada de l’Arbre,
un espai d’entreteniment i educació

L

a Penya Ciclista
d’Altafulla, amb el
suport
de
l’Ajuntament, va celebrar
el passat 5 d’abril la tradicional Diada de l’Arbre.
Enguany
el
ventall
d’activitats que es van dur
a terme va tenir lloc en
diferents espais del municipi. Brises del Mar va ser
l’escenari de la primera
activitat, on es va dur a
terme la ja tradicional
plantada d’arbres a càrrec
de l’Associació de Veïns
del barri, l’exalcalde
d’Altafulla Francesc Farré i
la brigada municipal. Una
segona activitat, promoguda per la Penya
Ciclista d’Altafulla, va ser la bicicletada
popular oberta a petits i grans pels carrers i
contrades de la vila i que va comptar amb
una cinquantena de persones. El recorregut
va constar de cinc km amb deu aturades,
cadascuna amb l’explicació d’un expert en
vegetació, i en acabar, els participants van

poder gaudir d’un aperitiu. L’entreteniment
i l’educació, de la mà del vocal de la Penya
Ciclista Infantil Guillermo Alonso, van ser els
dos pilars fonamentals d’aquesta nova edició, on la bicicleta va esdevenir una excusa
per sortir a donar un tomb pel poble i gaudir de la vegetació característica del municipi.•

Un miler de persones planten arbres
a la desembocadura del riu Gaià en la
iniciativa de Catalunya Ràdio

U

nes 1.000 persones van plantar,
el passat diumenge 29 de març,
més de 700 arbres en
només quatre hores en
la desembocadura del
riu Gaià en el projecte
impulsat per celebrar
els 25 anys de Catalunya Ràdio i els deu
anys de la Fundació
Territori i Paisatge de
Caixa Catalunya, que
va rebre el suport de
l’Associació Mediambiental La Sínia. Els arbres que es van
plantar van ser àlbers, gatells i tamarius,
de vegetació de ribera. Els espais escollits a la demarcació de Tarragona van
ser els aiguamolls del Pla de Santa
Maria, (Alt Camp); la Llacuna de
l'Aufacada al Delta de l'Ebre, al municipi de Sant Jaume d'Enveja (Montsià); la
Mola del Valencià, a Ulldecona (Montsià); el terme municipal de Marçà (Priorat); les reserves de Sebes, a Flix (Ribera
d'Ebre), i la desembocadura del riu
Gaià, a Tarragona. D’altra banda, a tot

Catalunya, més de 40.000 persones van
participar aquest diumenge en la plantada simultània més important que s'ha
fet mai a Catalunya. Entre tots van plantar 35.000 arbres a 35 boscos. Els arbres
serviran per recuperar zones malmeses,
on hi havia abocadors, hi ha perill
d'erosió o per restaurar boscos de ribera. Un dels punts que han tingut en
compte els experts de la Fundació és
que totes les plantes són xeròfiles, és a
dir, que tenen requeriments hídrics baixos.•
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L’Ajuntament reparteix més de 150 kits d’estalvi
d’aigua durant la campanya
“Gota a gota s’esgota”

L’

escassetat de pluges en els darrers mesos ha donat lloc a
una important reducció de les aportacions naturals als
embassaments i, per tant, a la disminució de les reserves
embassades que està afectant a tots els aqüífers del territori.
Davant això, la Diputació de Tarragona i el Consorci d’Aigües de
Tarragona han signat un nou conveni per tal de continuar desenvolupant el Pla Integral d’Estalvi d’Aigua en els municipis de la
demarcació de Tarragona, amb l’objectiu de difondre els valors
de reducció de la demanda i millora de l’eficiència en l’ús de
l’aigua. Dins aquest pla, s’emmarca la campanya per a promoure
l’ús eficient de l’aigua “Gota a gota s’esgota”, adreçada a tots els
ciutadans per donar-los a conèixer la importància de preservar
un recurs escàs com és l’aigua. També té en compte apropar a la
població els mitjans i les tecnologies que permeten estalviar
aigua, a través del lliurament d’un kit d’estalvi als municipis participants entre els quals hi ha Altafulla d’un total de 22 pobles.
Aquesta eina inclou una carpeta, amb la finalitat d’arxivar les
factures amb informació per interpretar les dades de consum,
dos airejadors d’aixetes i un reductor de cabal per la dutxa que
permeten estalviar 50 litres per persona i dia. Els passats dies 23,
24, 25 i 26 d’abril, la campanya va arribar a Altafulla i
l’Ajuntament va repartir més de 150 kits d’estalvi d’aigua entre
la seva població.•

L'ACA elaborarà un projecte per recuperar el
cabal ecològic del Gaià

L

a direcció de l'Agència Catalana
de l'Aigua (ACA) s’ha compromès
a presentar un projecte tècnic per
a la recuperació del cabal ecològic,
que ara queda estroncat a la presa del
pantà del Catllar. El Consell Comarcal
del Tarragonès s'encarregarà, un cop
es tingui la proposta tècnica,
d'aglutinar
les
opinions
tant
d'ajuntaments com de la societat civil
a l'hora d'introduir millores a la proposta. Part del nou cabal podria obtenir-se de l'aigua acumulada al pantà,
del qual s'abasteix Repsol. Excepte a
la desembocadura, on ara afloren les
aigües subterrànies, el curs del Gaià
està sec des de la presa del Catllar i

durant gairebé tot el seu recorregut
pel Baix Gaià.
El govern català ha fixat el dia 8 de
maig com la data de presentació del
projecte tècnic per recuperar el cabal
ecològic (que, de fet, ja va fixar el
2004 dins la Directiva Marc de l'Aigua)
i millorar l'entorn fluvial. L'ACA hauria calculat ja les aportacions del
pantà que seria possible alliberar, a
més de la quantitat d'aigua que
s'hauria de reservar per a la comunitat de regants del Catllar i la Riera de
Gaià, que també es beneficien de
l'aigua acumulada a la presa, construïda el 1975 al final de la dictadura
franquista.

MILLORA DE L’ENTORN FLUVIAL
La Diputació de Tarragona ha
impulsat durant enguany la millora
de l’entorn fluvial del riu Gaià i dels
torrents de Vallmoll. Pel que fa a
l’actuació del riu Gaià, l’ens ha signat
un conveni amb la Fundació Aurora
amb el qual regula l’aportació de
120.000 euros per tal que l’entitat
desenvolupi els treballs fixats. Així, es
pretén restaurar l’estat ecològic
d’aquesta zona humida i conservar el
bosc de ribera, tal com ja es va iniciar
l’any passat. Les tasques es faran conjuntament amb l’Associació Mediambiental La Sínia.•

Avís municipal
“La PLAÇA DEL POU” es distribueix gratuïtament als següents punts de recollida:
Club Futbol Sala Altafulla - Ferreteria Casas - Escola dʼAdults - Escola de Música - Estanc Pijoan - Farmàcia Susana
Domingo - Farmàcia Anna Arasa - Forn Nogués - Forn Martí (Carrer Martí dʼArdenya, Barri Marítim i Ronda dʼAltafulla) 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 - Centre de Salut - Tintoreria Altafulla
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Reben la subvenció per al
col·lector d’aigües pluvials

E

l PUOSC de la Generalitat en el període 20082011 també subvencionarà, a banda d’una part
de les obres de construcció de la futura biblioteca d’Altafulla, el 70% de les obres que corresponen a les dues fases del col·lector d'aigües pluvials
dels carrers d'Onze de Setembre, de l'Alzina, Tamarit i de Ronda amb una partida de 507.387 euros. El
cost total de les obres és de 724.839 euros. La resta
de les obres seran finançades per l’Ajuntament i
aniran repartides en dues fases: una, el 2009; i una
altra, el 2011.•

El Consell Municipal de
Participació i
Sostenibilitat es repartirà
en sis comissions
sectorials

Imatge d'arxiu de la primera trobada

L

a regidoria de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament d’Altafulla va organitzar el
passat dissabte 5 d’abril la segona trobada
per crear el Consell Municipal de Participació
Ciutadana i Sostenibilitat on es van debatre les
aportacions fetes pels veïns que, segons
l’exregidora de Participació, Marisa MéndezVigo, van ser únicament dues, “fet que fa pensar
que els ha semblat adequat el primer esborrany
que s’ha fet i que és el que regirà la normativa
del consell, o bé, que la gent no ha tingut temps
a mirar-s’ho”. Finalment, el Consell serà estructurat en sis comissions sectorials (de Medi Urbà;
Medi Natural; Energia i Infraestructures; d’Aigua
i Aigües; d’Economia i Comissió Social). Aquest
projecte, que es va aprovar per unanimitat en el
ple municipal del 27 de juliol de l’any passat,
s’emmarca dins l’Agenda 21 d’Altafulla, i té
l’objectiu d’enfortir la democràcia amb la participació més propera dels veïns en els assumptes
municipals. Ara, un cop redactat el reglament
amb les esmenes aportades pel veïnat, ha de ser
debatut i aprovat en el ple municipal. A partir
d’aquest moment, el Consell Municipal de Participació i Sostenibilitat ja serà constituït legalment i podrà entrar en funcionament. La finalitat de l’Ajuntament és que es converteixi en una
eina de participació on el veïnat pugui expressar
la seva opinió en assumptes sobre Altafulla.•
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Campanya de salut als instituts
d’Altafulla i Torredembarra

L

es regidories de Joventut d’Altafulla, Roda de Barà, Creixell i
Torredembarra van dur a terme del 25 al 27 de març una
campanya de salut adreçada als alumnes dels IES Torredembarra, Ramon de la Torre i d’Altafulla amb l’objectiu de sensibilitzar els joves en temes com el tabaquisme, malalties de transmissió sexual, prevenció de drogues, alcoholisme o alimentació.
La campanya es va realitzar a través de tallers impartits per professionals, entre els quals es trobava el Dr. Gómez del CAP Torredembarra, i es complementava amb la representació de l’obra de
teatre “No em ratllis”, dedicada a la problemàtica de drogues,
que es va poder veure al Casal Municipal de la Torre.•

Altafulla, pionera al Camp en la
promoció de vivenda social

L’

empresa pública de la Generalitat, Adigsa, va lliurar les claus el 28 d’abril
dels 18 pisos de protecció oficial després del sorteig del mes de març. Els
pisos pertanyen a la promoció de la Fassina, al carrer de Boga. A l’acte, hi
van assistir l’alcalde d’Altafulla, Josep Maria Gené; la regidora de Benestar Social,
Eva Martínez; i el director d’Adigsa a Tarragona, Jordi Navarro, d’entre altres
representants municipals. La promoció de pisos de la Fassina ha estat construïda
per l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i són pisos de lloguer per a joves. La nova
promoció s’ha construït en un solar cedit per l’Ajuntament, i es tracta d’un edifici aïllat de 18 pisos distribuïts en planta baixa més tres plantes pis. Hi ha 15 pisos
de dos dormitoris i tres d’un dormitori. La seva superfície útil va dels 40 als 62
metres quadrats.
La promoció disposa d’un local a la planta baixa i un aparcament de 18 places a l’exterior. Un dels pisos s’ha cedit a l’Ajuntament per a urgències socials,
per exemple, per casos de violència de gènere, va destacar la regidora Eva
Martínez. L’edifici inclou una xarxa separativa d’aigües fecals i pluvials i plaques d’aprofitament de l’energia solar per produir aigua calenta sanitària.
L’obra es basa en un projecte dels arquitectes Jordi Bergadà i Jordi Sardà i ha
tingut un cost de poc més d’un milió d’euros. Per accedir a aquests pisos s’han
presentat un total de 50 sol·licituds, 30 de les quals van ser admeses al sorteig.
El preu del lloguer va des dels 150 als 210 € al mes, amb un mes de fiança. El
lloguer, segons la Llei d’Arrendaments Urbans del govern espanyol, és de
màxim 5 anys prorrogables si es continuen complint les normes econòmiques
i familiars. Després d’un llarg procés, Altafulla s’ha convertit amb aquesta iniciativa en el municipi pioner al Camp de Tarragona en la promoció
d’habitatges protegits, tal i com va assenyalar Jordi Navarro. L’alcalde Gené va
subratllar la tasca feta per anteriors mandats a l’hora d’apostar pel foment de
la vivenda social per als joves. La regidora de Benestar Social ha avançat que
les obres de la nova promoció de 36 pisos de compra-venda i els 24, destinades a la gent gran, de la zona de l’Hort de Pau, ja estan enllestides i ara queda
aprovar les bases reguladores per al concurs d’adquisició dels habitatges.
Joana Benito, veïna d’Altafulla, ha estat una de les adjudicatàries del pis 2n
5a, mentre que Úrsula Mimbrero, també d’Altafulla, n’ha estat del pis 2n 1a.
Totes dues destacaven així l’oportunitat de marxar de casa els pares.•
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L’entrevista

“Encara tinc l’agulla que vam utilitzar
en la última autòpsia”
Salvador Gatell ha deixat de ser l’enterramorts d’Altafulla després de
prop de 40 anys al servei del poble. Ara, serà una empresa qui
s’encarregarà d’aquesta tasca, a vegades, desconeguda

La regidora Eva Martínez i Salvador Gatell

 Després de 40 anys com a enterramorts a Altafulla, quina és la sensació que se li queda?
És un ofici que no li agrada fer a tothom. Jo mateix si hagués hagut d’anar
a un altre poble o a una capital, no ho
hagués fet. Treballava al camp a una
casa de pagès i vaig haver de marxar
perquè no hi havia prou terra. Aleshores vaig treballar en la floricultura a
Torredembarra, i més tard vaig entrar a
l’Ajuntament i m’hi vaig estar dos anys
com a agutzil. Però no estava assegurat,
tenia un sou molt petit i vaig plegar, tot
i que en aquell moment ja feia
d’enterramorts. Aleshores vaig anar a
treballar a la Roca de Gaià i vaig acordar amb l’encarregat continuar com a
enterramorts d’Altafulla perquè em
sabia greu i no tenien a ningú. Aleshores combinava les dues feines, i quan hi
havia una defunció m’ho descomptaven
a la fàbrica i anava a fer l’enterrament.
Vaig estar a casa dos anys com a autònom fent de dissecador d’animals, vaig
estar a una metal·lúrgica de Torredembarra, vaig treballar a la construcció, i
vaig agafar una botiga de comestibles a
la platja. Però mai he deixat de banda
la feina d’enterramorts. La primera persona que vaig enterrar era l’àvia del
Fonxo Blanch, la dona del Manel Roig, i
em sembla que d’això ja fa trenta-nou
anys i mig, però ja feia mig any que
estava al cementiri aleshores.

 Què fa exactament un enterramorts?
Jo només ho he viscut aquí a Altafulla i ho he fet d’una manera molt personal i pròpia. Quan hi havia un enterrament a la tarda, per exemple, perquè la
gent no veiés el que es fa perquè és
molt desagradable, anava al matí i ho
arreglava, o viceversa, si era al matí jo
hi anava a la tarda. Aleshores quan arribava la gent ja s’ho trobava tot preparat amb els maons tallats i els nínxols a
punt. Els nínxols nous els van fer massa
petits i només hi cabia una caixa a dintre. I quan al cap de tres, quatre anys o
deu, havies de treure aquella caixa,
havies de posar les restes dins d’un sac,
llançar-ho tot per cremar-ho, i el sac de
les despulles l’havies de col·locar al
damunt de la caixa.

“La primera persona que
vaig enterrar era l’àvia
del Fonxo Blanch, la
dona del Manel Roig”
 Quina anècdota destacaria?
Recordo quan va morir una senyora
d’aquí i em van dir: “Mira, ara ho aprofitarem per treure un familiar que està
enterrat en un nínxol”. La tarda anterior jo vaig anar a preparar el nínxol,
agafo la caixa i no podia bellugar-la.
Vaig anar a buscar una barreta de ferro,
una fusta..., però era impossible... Li ho
comunico a la família i vaig amb els
paletes de la casa a moure la caixa. Amb
moltes dificultats al final ho vam aconseguir, però va caure a terra i es va trencar. I és que era de plom... Vam fer
l’enterrament i tot va sortir bé, però
després baixant de l’església vaig trobar
un home a una plaça del poble, li vaig
explicar el que havia passat, i va resultar
que la caixa pertanyia a un senyor de
l’Hort de les Bombes. És una anècdota.
Però bé, n’hi ha moltes.
 Vostè s’encarregava de maquillar els morts?
No. El que sí que he fet ha estat ajudar a fer tres o quatre autòpsies.
L’última la vam fer a l’hivern amb un
llum de butà amb un xicot forense

gallec. Encara tinc l’agulla que vam utilitzar en aquesta última autòpsia. Quan
entràvem al cementiri amb el forense,
que era de Tarragona, ell anava amb
l’ajudant i jo portava les claus, i només
arribar a la porta, ja ens donava una
faria a cadascú per la pudor. Tot i això,
únicament vaig veure el cos per dins un
dia, i vaig quedar esgarrifat en veure els
pulmons i la tràquea negres del senyor
de tant fumar.

“Vaig quedar esgarrifat
en veure els pulmons i la
tràquea negres del
senyor de tant fumar”
 Diu que de vegades havia d’obrir
algun taüt. Algun cop es va trobar
amb alguna cosa estranya que no
fos un cos?
Em vaig trobar amb dos casos, i un
d’ells, era l’avi de la meva dona. El vam
treure de la caixa i estava sencer completament. L’altre cas va ser quan em
vaig trobar un braç sol, que no ho
entenc gaire, però algun cop m’han
comentat que podria ser cosa de la
lluna ja que els nínxols del nord i el
nord-est es conserven millor.
 Vostè ha estat també un dels
que ha contribuït molt aferrissadament en el Museu Etnogràfic del
municipi...
Sí. Estic molt content perquè això
feia molts anys que durava, ho anàvem
llençant i llençant, però la cultura és
una cosa que no interessa gaire, no
dóna diners ni al poble més petit ni al
més gran. I a última hora al final et
donen la raó. Quan va començar a agafar peu això i va començar a bellugar-se
una mica va ser amb el Josep Maria
Gené, que amb la seva empenta vaig
començar a netejar eines i restaurantles de la millor manera possible. Aleshores es va anar parant, van entrar uns
altres a l’Ajuntament, i amb el Fonxo
vam acordar fer nosaltres mateixos les
vitrines. En aquest sentit, però,
m’agradaria destacar no només la meva
tasca, sinó també la de tots aquells que
hi han participat.•
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Mig miler de vilatans omplen el pati de les escoles
Teresa Manero en el tradicional concurs literari
premiats s’aniran publicant successivament al butlletí municipal de la Plaça
del Pou. Enguany, el Sant Jordi 2008 va
comptar amb un ampli repertori
d’activitats, des de lectures de contes al
carrer i per Altafulla Ràdio en homentage a l’escriptora catalana Mercè Rodoreda com d’exposicions, fires de llibres,
teatre... amb l’organització de la regidoria de Cultura i la Biblioteca Municipal.•

Núria Ortiz Ayuso
(1r B) IES ALTAFULLA
UN PENSAMENT
Ara llencem la verdura,
el peix i el que no ens agrada,
i ens hauríem de fer una pregunta:
què faria la gent subdesenvolupada?

E

l pati de les escoles Teresa Manero
va esdevenir l’escenari un any més
del tradicional lliurament i lectures
dels contes premiats en el marc del concurs literari dels centres educatius de la
Portalada, el Roquissar i l’IES Altafulla,
on es van reunir més de mig miler de
vilatans. De fet, l’escena oferia una
imatge autènticament bucòlica entre
infants, roses i llibres. El jurat va estar
format pel director del CEIP La Portalada, Joaquim Ferré; la cap d’Estudis,
Àngels Piñol, i Maria Jesús Ayuso, de
l’AMPA; la directora del CEIP El Roquissar, Àngels Ejerique; la secretària, Beatriz de Blas; Joana Nin, mestra, i Marian
Illamola, de l’AMPA; la directora de l’IES
Altafulla, Imma Reguant; Maria Vicenta
Ferri, professora, i Maria Jesús Ayuso,
per part de l’AMPA, i pel que fa a representants municipals, Eva Martínez, regidora d’Ensenyament, i Fonxo Blanch,
regidor de Cultura. Després d’una llarga
reflexió, atès l’alt nivell de redacció dels
treballs presentats, tal i com van subratllar els membres del jurat, es va decidir
per unanimitat atorgar els següents premis: en la categoria d’educació infantil,
es va decidir atorgar un lot de llibres
(entre els quals el de “La petita història
d’Altafulla”, d’Olga Arnau) per a totes
les aules de P-3, P-4 i P-5 del CEIP La Portalada; en la categoria d’educació
primària, els contes premiats van ser:

“L’ós que troba un follet”, de Marc
Velasco; “La pedra encantada”, de Biel
Solís; “El drac Lucífer”, de Gerard Poll;
“El Mag Robert”, d’Alba Sellarès; “Les
tres proves de les fades i una més?”,
d’Anna Sentre; “La pregunta sense resposta”, de Georgina Becerra; “Quina
por, mutis”, de Bastian Bottani; “El
conill del llac”, de Laia Gómez; “L’home
de sorra”, de Marta Madorrán; “Les
meves bruixes”, de Berta Vidal; “La
pedra metamorfosi”, d’Eduard Migueles; “De com l’elefant va arribar a ser
elefant”, d’Helena Bertran; “El mar”,
d’Anna Magallón, i “Pinguïns voladors”,
d’Oriac Drudis. En la categoria de cicle
inicial del CEIP El Roquissar, el conte premiat va ser “La perla màgica”, d’Aina
Xiau; en cicle mitjà, “El drac i el Sant
Jordi discotequer”, d’Helena Silva, i en
cicle superior, “Els nens aventurers”, de
Dennís Júnior Segura, i “Anna i el regne
encantat”, de Cati Camargo. Pel que fa
a l’IES d’Altafulla, els premiats van ser:
“La història vila-gel”, de Carles Bolart;
“Un pensament”, de Núria Ortiz, i “Les
finalitats”, de Marián Blanch. En les
categories de 12 a 14 anys, i de 15 a 17,
el premi va quedar desert, mentre que
en la categoria de majors de 18 anys, el
conte premiat va ser “Flash, flash”, del
pseudònim Àngela. L’acte va anar acompanyat d’un berenar amb coca, gentilesa de l’AMPA La Portalada. Els contes

Aquella gent no té sostre,
dorm sota el cel estelat,
no té ni televisió, ni postres,
què ha estat el que allò ha provocat?
Treballen sense res a canvi,
només per poder sobreviure,
ara penseu en el vostre salari:
per poc que sigui us dóna per viure?
Hi ha nens que per anar a l’escola,
travessen un riu amb cocodrils,
i nosaltres, en comptes de valorar
[les coses,
preferim quedar-nos dormint.
Quan veieu un immigrant,
penseu en la seva sort,
perquè s’ha pogut salvar
d’aquell gran malson.
Ara penseu com vulgueu,
tingueu la vostra pròpia reacció,
però penseu que aquelles persones
mereixen una bona col·laboració.
No espereu res a canvi,
ells no us ho poden donar,
però penseu que amb el seu somriure
la seva confiança us hauran donat.

FE D’ERRADES: En la pàgina 10 de la revista municipal La Plaça del Pou número 71, es diu que “juntament amb les tres carrosses que van
organitzar el Club de Futbol Sala Altafulla, els veïns de Baix a Mar i el Grup de Joves...” quan en realitat havia de dir “...Grup de Diables...”.
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Festes

El Camí de la Creu ampliarà els quadres l’any vinent
després de l’èxit de públic d’enguany

D

esprés d’una setena edició passada
per aigua, Altafulla esperava impacient la VIII edició del Camí de la
Creu, una edició que va omplir els carrers del
municipi de vida i d’esperit de Setmana
Santa, el passat dimecres 19 de març.
L’actuació, basada en una narració dramatitzada de les darreres hores de la vida de
Jesús, va començar a la Plaça del Pou i va
finalitzar al Passatge de Santa Teresa i a les
Oliveres, al carrer de la Basa. El pas d’una
generació a una altra d’aquesta tradició tan
arrelada al poble cada cop és més vigent, i la
implicació dels vilatans i vilatanes, cada cop
més important. Segons l’organització, la
representació va acollir gairebé 900 assistents, i va comptar amb la participació d’un
centenar de persones, entre actors, actrius,
col·laboradors, voluntaris, i diferents entitats
del poble. L’increment de públic i l’excel·lent
tasca d’organització han provocat que la
Comissió estudiï una ampliació de cara l’any
vinent en la qual s’inclouria el quadre
corresponent al robatori del mercat i la
implantació d’unes jornades paral·leles a la
festivitat, segons ha avançat la directora del
Camí de la Creu, Joana Badia. D’altra banda,
la comissió del Camí de la Creu va celebrar el
passat dilluns 21 d’abril la tradicional Paellada Popular on se li va atorgar un obsequi a
Salvador Gatell. D’altra banda, la Setmana
Santa va comptar també amb la celebració
del tradicional Dimarts de Pasqua amb
ballada de sardanes, tirada de caramels des
de la finestra de l’Ermita de Sant Antoni,
entre d’altres activitats. •

Carles Bolart Peña
(1r A) IES ALTAFULLA
LA HISTÒRIA DE VILA-GEL
Hi havia una vegada, molt lluny d’aquí, un poble que es
deia Vila-gel. En aquest poble mai no hi feia calor, tot era
fred, només menjaven gelats, no sabien què era suar i no hi
havia estiu. Amb el pas dels anys va arribar el canvi climàtic
i el poble es va anar desfent a poc a poc. Quan els habitants
i el poble ja estaven gairebé desfets de calor, un noi jove
que es deia Glaç i la seva gossa Calamarsa van sortir a buscar ajuda. Van agafar una barca i van sortir de Vila-gel el
més ràpid possible ja que si no tornaven en menys d’una
setmana el poble es desfaria. Van arribar a una platja plena
de gent que es banyava i prenia el sol. Van passar de llarg
la platja i es van ficar entre els carrers del poble. Buscant,
van trobar un edifici gran i decorat que semblava
l’Ajuntament. Van decidir entrar-hi, encara que es van sorprendre al veure l’estranya senyera que penjava del balcó
principal. Allà van conèixer l’alcalde, que era un home molt
simpàtic. El primer que van preguntar va ser sobre aquella
estranya senyera que havien vist a fora.
—No és pas una senyera, representa una sequera – va
dir l’alcalde.

—Sequera?
—Sí, és que el nostre poble pateix una manca d’aigua
impressionant, i ho volem recordar a tothom cada vegada
que passi per aquí, a veure si estalvien aigua d’una vegada.
En Glaç es va quedar de pedra.
—Senyor alcalde! Al nostre poble, amb el desglaç que hi
ha, ens en sobra d’aigua, i molta. Tinc una idea.
—Quina?
—Fem un canvi, jo li dono tota l’aigua que vulgui si
vostè aconsegueix frenar aquest canvi climàtic que ens descongela.
—Magnífic! Demà mateix pararé totes les fàbriques que
expulsen CO2.
—CO2?
—Sí, és el gas que provoca l’efecte hivernacle i que, per
tant, descongela el teu poble.
—Pacte fet!
L’alcalde i en Glaç es van donar la mà.
Ara fa anys d’aquesta història, però segur que ara Vilagel és un poble molt feliç i sense problemes de desglaç. El
poble on vivia l’alcalde també deu estar molt content ara
que té tota l’aigua que li cal i gens ni mica de contaminació.
Aquesta història és real, és una història on tothom hi
surt guanyant i que ensenya que les coses s’arreglen parlant.
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La Parroquia de Altafulla, la primera en el peregrinaje en el
Año Jubilar

Peregrinos altafullencs en el camí cap a
Tarragona

E

l pasado 19 de abril, 112 personas de
Altafulla salieron de la Iglesia parroquial
para llegar caminando al Seminario de
Tarragona, con motivo de ganar el Jubileo
concedido a Tarragona en conmemoración
del martirio de Sant Fructuós que fue el primer obispo de Tarragona. La idea de ir caminando surgió de conversaciones con Mn.
Joaquín Gras que medio en broma decía que

a Santiago para ganar el Jubileo se iba caminando y al llegar daban un certificado que se
llama Compostelana; diciéndole que si nos
daba un certificado iríamos a pie. Para no
alargarnos tenemos un precioso certificado
con los símbolos que dice que hemos peregrinado de Altafulla a Tarragona. El camino
de más de 14 Km. iba por el camí de Ferran, el
Mèdol, camino entre la 340 y autopista hasta
llegar a Molnars en donde desayunamos y
luego seguimos por veredas hasta la ITV y
desde allí por la Vía Augusta hasta el seminario en donde ante nuestra sorpresa, emoción
y gratitud estaba esperándonos en la puerta
el Arzobispo que nos fue saludando uno a
uno y felicitándonos por el camino, ya que
éramos el primer municipio de la provincia
que habíamos ido a ganar el jubileo andando.
Después de la misa en la capilla del seminario
nuestro equipo logístico –El Esplai y La Torreta– nos sorprendieron con una magnifica y
abundante comida que se realizó en el claustro del seminario. Al acabar unos guías
voluntarios de la oficina del peregrino nos
enseñaron, la capilla de San Pablo, la tumba

de Sant Fructuós en la Catedral, el pretorio y el
anfiteatro romano en donde tubo lugar el
martirio regresando a Altafulla en autocares
hacia las 17.30 h. Además de la logística que
funcionó de maravilla, autocares para la
gente mayor y coches escoba de voluntarios
para los que se quedaban por el camino,
coordinados por Julià respondieron a la perfección. Queremos agradecer también el
apoyo del Ajuntament y de su Alcalde Josep
M. Gené que nos acompañó en todo el trayecto, también al Ateneu de Dones que nos
ayudaron en la difusión del Jubileo2008, y
muy especial a Enric Valencia que fue el diseñador de todo el recorrido, pues íbamos
desde un bebe de 6 meses –Ignacio– con sus
padres y personas de 78 años –Maria y Juan–
a los que les cuesta y las escaleras no les eran
muy aptas y... llegaron. Por último, solo queremos decir, el año que viene haremos la
SEGUNDA marcha a Tarragona y aunque no
habrá jubileo haremos lo que decían muchos
el Camí de Sant Fructuós.•
VICENÇ FRAGUAS

Y JOSÉ IGNACIO

CELLIER

La Generalitat fomenta la creació artística entre els municipis

E

ls Serveis Territorials de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya han engegat un projecte cultural
per potenciar la creativitat artística entre els
municipis i donar-la a conèixer d’entre els gestors culturals. El projecte es titula Territoris Creatius i preveu dues fases d’execució i dues línies
de treball: d’una banda, en una primera fase es
recolliran tota una sèrie de dades personals dels
creadors de la demarcació de Tarragona en els
diversos àmbits artístics (literatura, música, arts
escèniques i arts visuals), que servirà per poder

oferir informació sobre activitats i qüestions
d’interès de manera especialitzada, per sectors.
D’altra banda, d’acord amb una sèrie de criteris
bàsics, s’oferirà als creadors dels diversos àmbits
(individus i col·lectius) un espai virtual perquè
puguin mostrar la tasca que estan duent a
terme. Aquestes dues fases faran que
s’acompleixin els objectius que es persegueix
des dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona: tenir un coneixement exhaustiu de la
realitat creativa del territori; donar un reconeixement adequat als creadors dels diversos

àmbits artístics; crear les eines necessàries per
establir possibles xarxes i connexions entre creadors; crear una eina de treball útil per a gestors culturals per tal de desenvolupar programacions a les seves localitats i propiciar la realització de projectes interdisciplinaris, i finalment, construir un canal de difusió de la tasca
creativa que es realitza. Poden obtenir més
informació al telèfon 977 25 14 71 o al correu
electrònic rcomesc∂gencat.cat.

La coral Nous Rebrots canta “caramelles”

U

n any més i amb l'alegria i nervis per a la responsabilitat
que tenim de cantar bé en aquests dies tant assenyalats al
nostre poble, com són “Les Caramelles”. La veritat és que
feia fred, vent i fins i tot pluja (és que cantem molt bé...). Les partitures volaven i en algun moment també ens vam quedar una
mica “mulladets”, però així i tot, i encara que ens cansem una
mica cantant per tot el poble, val la pena fer-ho. A mitjans de
març, vam actuar pels comerços i carrers de Baix a Mar i totes les
cançons a les vuit en punt a la Plaça dels Vents i el diumenge al
matí, a la Plaça de l’Església tot just en sortir de Missa, amb un
solet molt agradable que animava a cantar. Per la tarda, per
l'Esplai (molt amables tots) carrers, comerços i finalment la Plaça
del Pou, amb les autoritats municipals (l’exalcalde Farré i regidor
Fonxo Blanch). L’exalcalde Farré va col·locar la tradicional cinta i
un “sobret”, cosa que va provocar l’alegria de tots. Enguany, hem
estrenat una havanera dedicada a Altafulla, el seu autor en Francesc Cuenca Espí, enamorat del nostre poble, ha confiat amb
nosaltres per la seva interpretació i sembla ser que hem tingut
èxit. Ara, a preparar les properes actuacions, com és a Torreforta,
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La Nou, La Pobla, etc. Fantàstic! La Coral va bé, i la prova és que
cada dia tenim més cantaires.•
PEPI MIRÓ - CORAL NOUS REBROTS
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El Museu Etnogràfic: una eina de
recuperació, record i difusió de
la història d’Altafulla

E

l Centre d’Interpretació acull des
del passat dissabte 15 de març el
Museu Etnogràfic d’Altafulla, un
projecte amb molts mesos de preparació i esforç que finalment ha pogut
veure la llum. La presentació del museu
va ser presidida per l’exregidor de Cultura, Joan Albert Spuch i per l’exalcalde
del municipi, Francesc Farré, i hi van
assistir l’exgerent de Cultura Olga
Arnau,
diferents
regidors
de
l’Ajuntament, i un centenar de veïns i
veïnes. L’acte, a més de la visita per les
diferents
estances
del
Centre
d’Interpretació, va comptar amb el
visionat d’un magnífic reportatge produït per l’empresa La Ferida Produccions, que mostra, tal com explica el
títol de l’exposició, “La vida i la mort a
la vila d’Altafulla”. La idea ha sorgit

arran de la voluntat popular d’aprofitar
l’era com a museu del poble reunint
totes les eines antigues del municipi
que, fins a aquest moment, havien estat
oblidades. Destaca, per exemple, el
paper del regidor Fonxo Blanch, qui va
engrescar l’altafullenc Salvador Gatell,
una de les figures cabdals per fer realitat aquesta exposició, i l’Andreu
Magriñà. També ha estat molt important la tasca duta a terme per Joan
Vives, Helena Cobos, Montse Caballero,
Nati Ballesté o Maria Teresa Porta, entre
altres col·laboradors. El museu compta
amb un total de 1000 peces dels dos
darrers segles, entre les quals hi podem
trobar un ampli ventall d’objectes i elements, des dels més curiosos fins els més
quotidians.•

L’Ateneu recorda les dones
obreres de Nova York

El PUOSC de la
Generalitat destina més
de 350.000 € per a la
construcció de la nova
Biblioteca

L
L’

Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla va celebrar el 8 de març una
jornada festiva amb motiu del Dia Internacional de la Dona. La presidenta de l’Ateneu, Carme Martínez, va llegir un manifest on es va
recordar la figura de les dones obreres novaiorqueses que lluitaven pels
seus drets laborals i socials ara fa tot just 90 anys. El manifest “és l’exemple
de la nostra solidaritat i orgull de ser dona abans, ara, i sempre”, van recordar. El programa va ser un èxit de participació, des de la caminada i
l’esmorzar, fins i tot la visita guiada per la vila closa, el dinar al Comunidó, i
el ball. L’Ateneu agraeix la presència de representants de l’Ajuntament i la
companyia de gent del poble. D’altra banda, membres de l’Ateneu de
Dones van fer una sortida, el 11 de març, al Palau d’Esports de Barcelona
per veure l’obra de teatre musical “Mamma mia”. I novament, l’Ateneu
va participar amb els més necessitats, i es va solidaritzar amb els amics
de la fundació “Vicente Ferrer” de Torredembarra. Com cada any, els
amics i voluntaris de la fundació van organitzar unes jornades solidàries fent actes de col·laboració per a tothom i recaptar així una mica
de “dinerets”. Entre l’ampli ventall d’activitats cal destacar el mercadet, les caminades, els balls, els sortejos, i el gran sopar de gala amb
una petita mostra de tallers musicals amb sevillanes, la coreografia
de “cocodrilo rock”, i la representació “Amunt, amunt”, que va agradar a tots els assistents de la sala.•

a nova Biblioteca d’Altafulla comença amb bon peu.
El Pla Especial de Biblioteques, que s’emmarca dins
el Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat, ha
destinat una partida de 350.000 euros per a la construcció de la nova biblioteca d’Altafulla, que s’ubicarà a les
antigues escoles Teresa Manero. A més d’aquesta subvenció, també s’ha destinat una partida de 15.240 euros
per a la redacció del projecte, que constarà d’un edifici
de dues plantes i de 300 metres quadrats cadascuna. El
regidor de Cultura, Fonxo Blanch, ha manifestat la seva
satisfacció per tal de culminar l’ampliació de
l’equipament a les antigues escoles Teresa Manero. La
Generalitat subvencionarà el 39% de les obres de la
nova biblioteca d’Altafulla que s’iniciaran previsiblement el 2010, i el 32% de la redacció del projecte que es
preveu que s’acabi el 2009. Finalment, doncs, la proposta de biblioteca annexa a les Teresa Manero, pactada
dins el mateix debat del Ple Extraordinari de desembre
de l’any passat per a la llavors oposició, ara al govern, i
que va comportar tanta polèmica al butlletí municipal,
comença a executar-se d’aquí 2 anys. El cost de les obres
és de 900.000 euros, mentre que el del projecte s’eleva
a 48.000. La resta serà finançat per l’Ajuntament
d’Altafulla. A la demarcació de Tarragona, han estat 5
de les 111 biblioteques del total de Catalunya que
rebran subvenció com Altafulla: Valls, Reus, Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, Tarragona, al barri de Camp Clar
i Vila-seca, per a l’ampliació dels equipaments.•
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L’IES Altafulla estarà enllestit per al curs vinent

E

l temps passa volant! Fa més de mig any s’instal·laven uns
mòduls al costat del futur poliesportiu del poble perquè
l’Institut d’Educació Secundària pogués començar a funcionar.
I durant aquest temps, l’alumnat ha estrenat llibres i llibretes i s’ha
posat a estudiar tot fent nous amics i amigues; el professorat ha
estrenat les pissarres, els ordinadors, l’internet i ha començat a fer
tot el possible per tal que l’alumnat aprengui tant com sigui possible; les famílies han estrenat els nous horaris, l’estrès del curs que és
diferent del de les vacances i s’han organitzat en una Associació de
Mares i Pares d’Alumnes que ja està treballant. El Consell Escolar del
centre també s’ha organitzat i ja està reunint-se periòdicament per
anar organitzant la complexitat d’un institut que està naixent i que
creixerà durant 6 cursos fins a tenir complerts tots els cursos de l’ESO
i el Batxillerat. Hem anat de colònies al Delta, hem fet un concert de
Nadal i hem après un munt de coses, ara farem un treball de síntesi on coneixerem a fons tot l’entorn del Baix Gaià... I ara, més de mig
any després, el nou edifici ja comença a fer goig. I així el proper curs
es podrà donar la benvinguda al nou alumnat, professorat i famílies en aquest nou espai amb totes les prestacions. Si teniu curiositat, podeu consultar la nostra web www.xtec.cat/centres/e3009977.
I, és veritat, el temps passa volant!
IMMA REGUANT
DIRECTORA IES ALTAFULLA

Jornada de Portes Obertes al CEIP
Roquissar

L’

AMPA del Roquissar
i el Claustre de Professores
vol agrair tothom la seva
participació en el dia de portes
obertes. No es convida especialment. Volíem fer la llista
d’agraïments però vam calcular
que si a algú se li ocorria imprimir-la ens acusarien de delicte
ecològic. Als que van venir, als
que volien venir i no van poder,
als que no pensaven venir, però
passaven per allà, als que van
col·laborar, als que no, als que
s’ho van trobar tot fet, als que
haurien desitjat que tot hagués
estat fet, als més grans, als petits,
als alts, als baixos, als que estan
creixent, als que la roba els
queda cada dia més gran, als que
van passar-hi tot el matí, als que
van aprofitar el matí per anar a
comprar i van arribar a misses
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dites, als que deien les misses, als
savis que tot ho van preveure, als
que ho saben tot per diables, als
que no sabien que es feia la jornada de portes obertes però els
hagués fet gràcia de venir, que si
una altra vegada ho fem que els
ho fem saber, que vindran, als
que se la imaginaven més gran,
als tafaners, als que venien pensant en el futur dels seus nens,
als que sabien que alguna cosa
de menjar cauria, que en les
inauguracions sempre donen de
menjar, als enamorats, als que els
feia molta il·lusió, als crítics. A
tots. Gràcies.•

I EL

AMPA DEL ROQUISSAR
CLAUSTRE DE PROFESSORES

“50 anys de les escoles Teresa
Manero”: passat, present i futur

E

l CEIP El Roquissar va acollir el passat 29 de març la
presentació del llibre de
les
altafullenques
Maria
Noguera i Olga Arnau, “50
anys de les escoles Teresa
Manero”. L’obra recull la trajectòria de les escoles Teresa
Manero a través d’aspectes
basats en dades oficials i de
diferents vivències i experiències viscudes en aquest espai
educatiu tant característic del
municipi. L’acte va estar acompanyat d’un document audiovisual que repassava la trajectòria de les escoles a través
de fotografies, que són incloses
també dins el llibre. D’altra
banda, l’exposició va comptar
amb una gran assistència i
col·laboració per part dels vilatans, i va ser presidida per les
autores de l’obra i per cinc exa-

lumnes de l’escola que mostraven el pas de les cinc dècades de la història de les Teresa
Manero. La presentació del llibre es va fer coincidir amb la
jornada de portes obertes del
CEIP El Roquissar, fet que plasma el desenvolupament de
l’ensenyament a Altafulla, i
combina el passat, el present i
el futur de l’educació al municipi. En aquest sentit, cal destacar la tasca i l’esforç per part
dels vilatans i vilatanes
d’Altafulla, tant en l’elaboració
del llibre com en la construcció
de les escoles. També van presentar el passat mes d’abril els
Estudis 32, un recull d'articles ja
tradicional de cada any del
Centre d’Estudis d’Altafulla,
que coincideixen amb els 32
anys de vida de l’entitat.•

Esports
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L’entrenador dels prebenjamins del CFS Altafulla,
internacional amb Espanya
podeu veure cada dimarts i cada dijous
entrenant els seus "nens": D’altra banda,
l’Adriana Pérez (la quarta a dalt per la dreta
a la foto) ha entrat finalment en la llista definitiva de la selecció catalana de futbol sala
femenina sub-15, mentre que el CFS Altafulla va acabar el passat mes d’abril el curs de
monitors de futbol sala.•
CRISTINA MAGRIÑÀ

E

n Marc Fernández (amb el dorsal 3 en la
fotografia), és jugador de futbol sala
amb el Playas de Salou (equip que milita la categoria de Plata de futbol sala a nivell
nacional). Aquest fet no tindria més transcendència si no fos perquè el passat mes de
desembre va ser cridat per la selecció espanyola per disputar l'europeu sub-21 a Sant
Petersburg. Com alguns aficionats sabreu, la
selecció espanyola va guanyar aquest torneig, 1-1 contra Rússia, i guanyant en la

Marc Fernández amb l’equip prebenjamí

tanda de penals, on el Marc, va ser nomenat
el millor defensa del campionat. Tot això que
he anat explicant només té un final, que
malgrat ser un jugador professional, que ja
ha debutat amb la selecció espanyola sub-21,
que ha estat reconegut internacionalment i
que no li falten ofertes per anar a jugar a
Divisió D' Honor... malgrat tot, en Marc, el

L’equip senior femení

Cursa de l’1 de maig: un somni fet realitat

A

quest escrit difícilment
podria portar un altre títol.
Amb la il·lusió d’iniciar un
nou camí, els ATLETES d’ALTAFULLA,
vam decidir fa uns mesos organitzar
una cursa on el protagonista principal fos la gent del poble i que amb
el temps Altafulla sentís com a pròpia aquesta jornada d’atletisme per
a tothom. No ha calgut esperar tant.
El dia 1 de maig, més de 500
participants, mols més d’acompanyants i espectadors i una setantena
de voluntaris van convertir en una festa de l’atletisme la Plaça del Pou.
Moltíssims nens i nenes, més de 300, (i els seus pares i avis) van gaudir del
nostre esport envoltats pels aplaudiments de la gent que omplia a besar
els carrers del centre del poble. 8 curses es van anar succeint una darrera
de l’altre, començant pels infants menors de 3 anys fins a arribar a la cursa
Open de 5000 m. Gent vinguda d’arreu de Catalunya que coneixedors
del saber fer de la gent del nostre club no van dubtar en venir a participar en una cursa amb un caire totalment popular. Amb gran sorpresa,

vam aconseguir que el nostre poble
veiés una de les millors curses populars possibles a Catalunya, tant pel
volum d’atletes com per la qualitat
de mols d’ells. Guanyadors d’altres
curses importants, campions de
Catalunya i, fins i tot , un participant
a campionats del mon. Els ATLETES
d’ALTAFULLA, volem fer un agraïment explícit a totes aquelles persones que han col·laborat amb nosaltres i que sense ells no hagués estat
possible fer realitat el somni. Gràcies
a les empreses sponsoritzadores, als participants, gràcies a la gent que ha
vingut a animar i gràcies als voluntaris que ens han ajudat a convertir el
que havia de ser una petita cursa de 3 carreres en un gran espectacle de
8 curses. Per a consultar les classificacions i les fotos ho podeu fer a
www.atletes.nireblog.com •
ATLETES D’ALTAFULLA

1 de juny, excursió a l’Empordà

E

l proper diumenge dia 1 de Juny, celebrem la sortida social anual. Aquest
any hem preparat una excursió fora on socis, familiars i amics poguem
gaudir dels paratges empordanesos. Degut a la distància, sortirem aviat
per tal de poder aprofitar bé el dia i un cop arribem a Figueres esmorzarem
tots plegats per reposar forces del viatge. Després, els ciclistes emprendran la
seva ruta cap a les carreteres que voregen el pantà de la Boadella. Per la seva
part els acompanyants es desplaçaran a visitar el magnífic monestir de Sant
Pere de Rodes, per a continuació traslladar-se al bonic poble de Cadaqués.
Finalment tots ens retrobarem al dinar de germanor. Un cop acabat l’àpat i la
sobretaula tots cap a Altafulla.•
LA JUNTA

DE LA

PENYA CICLISTA

Cadaqués des del mar
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Altafulla es mereixia una censura?
FRANCESC FARRÉ # ALTERNATIVA BAIX GAIÀ

E

l govern encapçalat per la força més votada no
ha pogut complir els 10 mesos de vida. La coalició d’interessos contraposats que ha basat la seva
política en la crispació i el bloqueig, ha aconseguit
vergonyosament el seu objectiu amb la moció de
censura del 7 d’abril. Un nou alcalde que mai ha
guanyat unes eleccions i que ha premiat amb un
càrrec en la mateixa sessió de censura al regidor
que, traicionant ABG i als electors, va contribuir a
debilitar el govern i a fomentar la conspiració. Ara
el nou govern no podrà justificar-se en la crispació

i haurà de treballar, però per això hauria de tenir
un programa conjunt que la major part de la
població desconeix. Incoherències i sospites
s’intueixen: la negativa a requalificar com espai
hoteler el projecte hoteler de la Via Augusta, la
insistència de Gené en un pacte a 7 sense voler el
pacte amb ABG, les crítiques rebudes en les festes
de Reis i Carnaval i que ara el primer que fan es
retallar el capítol de festes reconeixent la greu
situació econòmica que abans negaven... A nosaltres ens hagués agradat equivocar-nos en una

situació política i econòmicament estable. Hem
après molt dels errors i de les actituds dels demés.
Ara ens toca treballar des de l’oposició amb la responsabilitat de seguir sent la força més votada.
Agraïm a molta gent, els treballadors, la ciutadania, CIU i ERC que s’han mostrat fidels fins el final i
a centenars de persones que ens han manifestat el
seu suport després de la censura. Amb dignitat,
valentia i amb la participació de tots treballarem al
llarg dels tres anys que queden i per tornar a guanyar la confiança i les eleccions el 2011. •••

ABG no ha sabut arribar a acords puntuals
PARTIT

D

esprés de 10 mesos en què ABG ha demostrat
la seva incapacitat, en primer lloc per cohesionar un equip de govern amb ERC, CIU i PAU, seguidament no ha sabut arribar a acords puntuals amb
altres grups per governar en minoria i finalment ni
tan sols ha pogut ni mantenir la unitat del seu
grup; el passat 7 d’abril es va produir la moció de
censura que conformava un nou equip de govern
format per PAU, IDEAL, PP, AUPA i PSC, encapçalat
per Josep Maria Gené i al que també s’ha incorporat el Jano Francino, ara regidor no adscrit. Aquestes primeres setmanes del nou equip han estat
dedicades principalment a desencallar temes que
estaven inexplicablement aturats com son la posa-

DELS

SOCIALISTES

DE

CATALUNYA

da en funcionament del PIJ (punt d’informació
juvenil), l’adjudicació dels 24 pisos tutelats per gent
gran i els 36 habitatges de venda a l’hort de Pau, ja
passats de data, és a dir, que les dates d’inici i finalització de les inscripcions ja van acabar fa mesos. I
s’han tornat a posar en funcionament els patronats, que feia temps que no és convocaven, i amb
molta feina i temes aparcats. S’han començat a
prendre mesures per afrontar la davallada
d’ingressos de la construcció com són la disminució
del pressupost dels patronats i l’inici de revisions del
IBI per aconseguir que tothom tributi pel que realment té. Abans de finals de maig es distribuiran els
diners que aporta la Diputació com a subvencions

per inversions durant la legislatura ,el PAM, amb els
quals pretenem poder tornar a utilitzar el camp de
futbol tant per al primer equip com pel futbol base,
fet molt esperat per tots, o gairebé, segons el que
hem pogut veure, i finalitzar les obres
d’urbanització de la zona esportiva-educativa.
Desitgem que Altafulla tingui els propers tres anys
que resten de legislatura la tranquil·litat necessària
per poder treballar en benefici del poble, sense
crispacions ni desqualificacions que no porten
enlloc i fer que el cor de tots els altafullencs i altafullenques torni a bategar amb il·lusió.•••

Vincle de proximitat, il·lusió i motivació
EVA MARTÍNEZ # AUPA - AGRUPACIÓ UNIDA

E

l passat 7 d’abril va començar una nova etapa en
la que AUPA, des de les regidories
d’Ensenyament, Benestar Social i Sanitat, crea un vincle de proximitat en totes les branques relacionades
en aquestes dues àrees. Amb il·lusió i motivació,
estem treballant de ferm per estar a prop de tots
vosaltres, amb la finalitat d’aconseguir una bona gestió i atendre totes les necessitats i expectatives del
nostre municipi. Tenim molts projectes en curs i és el
moment de fer-los realitat amb bona disposició. Un
present i un futur ple de bones notícies que ens permet avui consolidar tot allò que s’ha anat sembrant
durant els darrers anys. Un exemple és la promoció
de pisos de protecció oficial que ofereix un gran ventall de possibilitats. Cal dir que Altafulla és un municipi de referència perquè és l’únic del Camp de Tarra-

PER
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gona que compleix amb la normativa vigent de la
vivenda, és a dir, que compta amb la quantitat
d’habitatges de protecció oficial que li pertany per
número d’habitants. El passat 28 d’abril vàrem lliurar
17 pisos de lloguer per a joves al carrer Boga en el
barri marítim. També comptem amb dues promocions de pisos de protecció oficial que ja estan acabats i només cal fixar les bases reguladores per poder
començar a tramitar les sol·licituds. A la zona d’Hort
de Pau, una promoció de 24 habitatges tutelats per a
la gent gran, que volem vincular al futur Centre de
Dia, amb règim de lloguer per un període de 25 anys
i amb una superfície útil entre 38 i 41 m2, i una quota
aproximada de lloguer anual de 1.800 euros.
D’altra banda, tenim 36 habitatges en règim de
compra-venda a la mateixa zona, amb uns preus

que oscil·laran entre els 92.000 i 120.000 euros. És
a dir que, en un curt termini es convocarà el concurs per accedir al total de 60 habitatges de protecció oficial. En l’àmbit educacional les obres de
l’IES transcorren favorablement en els terminis
previstos i gaudirem pel proper curs escolar 20082009, concretament al setembre, d’unes instal·lacions acabades i adequades a les necessitats
del nostre jovent. Conjuntament amb els dos
CEIPs, les dues Llars d’infants, l’escola de música
amb la recent homologació aprovada en una primera fase, l´Escola d’adults i el Centre Obert,
podem dir que som un model de municipi en
l’àrea d’Ensenyament. Ens sentim molt afortunats
de poder desenvolupar aquesta tasca i contribuir
en el futur d’Altafulla. •••

Tots som conscients que estem en un moment molt delicat a Altafulla
JOAN ALBERT SPUCH # CONVERGÈNCIA I UNIÓ

E

l resultat de les eleccions, ens va portar a què les
vuit forces presentades van obtenir representació i es va posar en marxa un govern format per
quatre grups polítics, encapçalat per la llista més
votada. Fet lògic atès que havia estat el poble
sobirà qui ho havia decidit amb els seus vots. Als 9
mesos de la gestació, es va produir la moció de censura per part dels cinc grups restants i una persona
no adscrita. No vull entrar de nou en polèmiques
de transfuguisme, crec que el Regidor del qual
parlo, ha donat les seves explicacions per ràdio, en
premsa... i també, que ha de ser la comissió a la
qual s'ha plantejat aquest fet, qui ens ha de fer
arribar la seva decisió. Se'ns han fet moltes ofertes

16

per formar part del nou Govern mantenint una de
les regidories que portàvem, però no hem volgut...
Serà que no ho fèiem tant malament. I això no vol
dir que no hem treballat: s'ha obert el Centre
Obert, dotant-lo d’un local propi, i li hem convocat
també, la plaça de monitor, en una convocatòria
oberta i de la qual en va formar part un representant d’AUPA com a membre de l’oposició. També
hem iniciat converses per treure a concurs el Centre
de Dia, mitjançant una empresa mixta, amb el 51%
de l’Ajuntament i la resta, el 49%, de l’Empresa.
Hem entrat a formar part del nou “Pacte de Salut”
de la Conselleria de Salut de la Generalitat, empresa important, amb vista a exigir als seus proveïdors

(en aquest cas, la fundació de Santa Tecla), de més
recursos humans (optar al tercer metge). Des de la
regidoria de Cultura i també des del seu patronat
hem tingut l’honor d’inaugurar el Museu
d’Etnologia. Un museu moltes vegades reivindicat,
però fins aquesta legislatura no s’ha posat en
marxa. És possible arribar a acords bàsics, però
també cal ser ètics i plantejar-nos que les ferides
poden cicatritzar ràpid i moltes vegades no les
recordem amb el pas del temps, per això des de
CiU, mantindrem la nostra coherència i ètica de
partit fent una oposició constructiva, no caient en
cant de sirenes. •••

Opinió # Fòrum
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Som el Nou Govern de les inversions del PUOSC i de les Reconciliacions!
FONXO BLANCH # PAU - PLATAFORMA ALTAFULLA UNIDA

E

l nou govern vam fecundar-lo a l’últim Ple Extraordinari de tardor del 2007. I hem nascut al Primer Ple Extraordinari de primavera de 2008. L’hem
gestat doncs durant l’hivern. Aquell dimarts al vespre
del 18 de desembre del 2007 vam definir les propostes d’inversions fins al 2012: la Biblioteca de 600m2
dins l’espai i al costat de les Teresa Manero + les
canalitzacions de pluvials de més de 800 m entre
Onze de setembre i ronda d’Altafulla + la tercera
fase de l’antiga N-340. Aquest pacte inicial, de
coincidència de criteris entre PSC+AUPA+
Ideal+PPC+PAU, doncs just dins de la mateixa primera setmana del Nou Govern nascut el 7 d’abril

de 2008 ha estat reconegut com a notablement
encertat: de la Generalitat rebrem el 40% per a
bastir a partir de 2010 la nova biblioteca Martí
Magriñà al mateix c) de les Escoles + el 70% per
als pluvials esmentats. Aquest gran impuls inicial
ens omple de força davant la tasca de Redreçar el
Present ( a la Hisenda) per Guanyar el Futur
(Obert i Social). Al primer Ple presidit pel Josep
Maria Gené com a nou i definitiu alcalde
d’aquesta novena legislatura municipal dos difícils i necessaris pactes d’hisenda demostren tant
la coherència interna del Nou Govern (reconciliació entre les dues branques sorgides de PSC i

d’UpA) com fins i tot un principi de reconciliació
dins el propi Ple: l’aprovació dels retalls obligats /
dolorosos a Kultura, Festes, Esports i Turisme
només va tenir l’abstenció d’ABG. L’aprovació del
nivell d’alces a les tarifes d’aigües, després de dos
anys i mig de vigència provocant dèficits; imprescindibles, doncs, per a l’equilibri del pressupost de
la nova empresa mixta d’aigües només van tenir
el vot negatiu de CiU. Reblant el nou ambient, tot
regidor electe tindrà taula de despatx. Per primera vegada, també cada grup a l’oposició! Restava
pendent del programa del primer govern que
vam signar PAU i Jano Jr. •••

Rebaixa del pressupost de despeses
JORDI MOLINERA # ESQUERRA REPUBLICANA

A

l darrer ple de l’Ajuntament que va celebrar-se
el passat divendres 25 d’abril (Diada Nacional
del País Valencià, per cert), el nou equip de govern
format per PSOE, PP, AUPA, IDEAL, PAU i un regidor no adscrit, va aprovar-se una rebaixa del pressupost de despeses, de gairebé 100.000 €, uns 16
milions de pessetes. Aquesta rebaixa va afectar a
Cultura (40.000€), Festes (25.000€), Turisme
(20.000€) i Esports (11.000€) i té com objectiu
alleugerar l’actual crisi econòmica que patim a
Altafulla. Davant de la votació de la modificació
dels pressupostos, Esquerra d’Altafulla, teníem,
principalment, dues opcions: La primera, i la que
no hem fet, era votar en contra d’aquesta modificació en els pressupostos municipals argumentant, amb la demagògia i mentides que ens

DE
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tenien acostumats (segons AUPA, que Altafulla
estigués en números vermells era fals) els actuals
membres del govern, què és treia inversions a les
diferents entitats que treballen dia a dia pel
poble, què és deixava d’oferir una interessant
oferta d’oci, què és retiraven inversions al turisme que tanta riquesa ens aporta o què el nou
govern no apostava per l’esport local i de base
en treure diners a la partida de la Regidoria
d’Esports. La segona, què és la que hem fet sense
dubtar, és donar suport a aquest reajustament
pressupostari, votant-hi a favor. La situació que
viu Altafulla necessita d’una resposta col·lectiva,
ja ho dèiem quan estàvem al govern mentre,
l’aleshores oposició, ens torpedinava amb
demagògia. Així doncs, Esquerra d’Altafulla,

amb un exercici de responsabilitat i tenint en
compte la greu situació financera, que el govern
AUPA-PSOE de la legislatura 2003-2007 ens van
acabar portant, vota si, ja què entenem que ara
és el moment de reajustar i modificar els pressupostos d’Altafulla per sortir del sotrac econòmic.
Esquerra d’Altafulla hauríem pogut ser molt
demagogs i fer de partit dur, carregant fortament contra l’actual equip de govern, paper en
què n’eren uns experts quan estaven a l’oposició.
Però ja ho vàrem dir, nosaltres som d’una altra
fusta, i ja sigui a l’oposició o al govern, continuarem treballant de forma responsable i mirant pel
bé del poble, com sempre hem fet, però com mai
ens han vist.•••

Fòrum

La soledad

A

mediados del
siglo XVIII, se
construyó la capilla del Santo Cristo, al costado de la
Magdalena, en la
Iglesia parroquial
de Altafulla. Los
desastres de la
guerra civil que
destruyó y quemó
nuestra
iglesia
motivaron la pérdida del retablo
policromado de
esta capilla incluida la imagen de la Soledad
que estaba vestida y tenía la cabeza y manos de
escultura. Por causas que no sabemos la cabeza
muy deteriorada se salvó de la quema y en 1951
se guardó con otros muchos restos en la parte
superior de la antigua sacristía en donde se
hizo una especie de museo. Cuando en el 2003
se acometió con la ayuda de diferentes entidades la restauración de esas piezas y poderlas
exhibir en un museo que ocupa dos salas de la
Iglesia, Las Dones del Ateneu se encargaron de

restaurar esa cabeza que después de casi un
año de trabajo la dejaron expuesta en la parte
alta del Museo. Sin embargo, la idea que les
pasaba por la cabeza de poder volver hacer la
Virgen como fue en su día no lo olvidaban y en
el 2006 se llevaron la cabeza diciendo al párroco que volverían con la Virgen. En este mes de
Marzo del 2008 anunciaron que ya la tenían
después de haber consultado y visionado miles
de imágenes y queriendo recordar como estaba
antiguamente, por indicación del Párroco la
han montado en la Iglesia del Barrio Marítimo.
Desde estas líneas quiero agradecer la magnifica labor realizada, su entusiasmo, su disposición
en ayudar y en recuperar arte que es cultura de
nuestro patrimonio, su entrega desinteresada y
sobre todo el cariño, constancia y trabajo que
han puesto todas ellas en qué el pueblo de
Altafulla pueda gozar de aquello que merece la
pena conservar. Es un placer acercarse y ver el
trabajo en directo pues desde esta página solo
podemos ofrecer una foto: Y allí, junto a la
Soledad, algo de lo que se pida estoy seguro
que llegara a buen fin.•

JOSÉ I. CELLIER

Conservación
mínima del
parque de la
Ronda

Q

uerría aprovechar
estas pocas líneas
para llamar la atención
a los servicios de mantenimiento de las instalaciones municipales del
Ayuntamiento de Altafulla sobre la necesidad
de realizar una conservación / tratamiento
mínimo de la madera
de los montajes para
niños existentes en el
parque de la Ronda de
Altafulla esquina con
calle de la Vinya. Gracias. Saludos.•

JOSÉ SENTRE SERRANO
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ALTAFULLA RÀDIO 107.4 FM —graella—
Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Barata Elèctrica (r)

8:00 – 9:00
9:00 – 10:00

Barata Elèctrica (r)

Barata Elèctrica (r)

Barata Elèctrica (r)

Barata Elèctrica (r)

Barata Elèctrica (r)

Barata Elèctrica (r)

10:00 – 11:00

El temps passa

BGEsports (r)

Un viatge metro (r)

Fil Directe (r)
Radiofòrum (r)

7 Dies (r)

La Sarsuela

11:00 – 12:00

Restaurant París (r)

UDT Sports (r)

Altafulla Festival (r)

P. de sortida (r)

Restaurant París

12:00 – 13:00

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)

Garden Musical

15:00 – 16:00

Barata Elèctrica

Barata Elèctrica

Barata Elèctrica

Barata Elèctrica

Barata Elèctrica

Barata Elèctrica (r)

Barata Elèctrica (r)

16:00 – 17:00

El temps passa (r)

BG Esports (r)

Un viatge metro (r)

Fil Directe (r)
Radiofòrum (r)

El temps passa (r)

Restaurant París (r)

17:00 – 18:00

Restaurant París (r)

UDT Sports (r)

Altafulla Festival (r)

P. de sortida (r)

Stand By

Altafullencs (r)

18:00 – 19:00
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)

20:00 – 21:00

BG Esports

Un viatge metro

Fil Directe (1) *
Radiofòrum

7 Dies

P. de sortida (r)

7 Dies (r)

21:00 – 22:00

UDT Sports

Altafulla Festival

P. de sortida

Altafullencs / El Ple (2)

Història música (r)

P. de sortida (r)

22:00 – 23:00

Barata Elèctrica (r)

Barata Elèctrica (r)

Barata Elèctrica (r)

13:00 – 14:00

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

Barata Elèctrica (r)

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

Barata Elèctrica (r)

23:00 – 00:00

00:00 – 02:00

Espai obert
(Magazine)

Espai obert
(Magazine)

Espai obert
(Magazine)

Espai obert
(Magazine)

El Futbol del
Baix Gaià
a Altafulla Ràdio

Cinematògraf

Stand By (r)

Altafullencs (r)

Cinematògraf (r)

Barata Elèctrica(r)

Barata Elèctrica(r)

Altafulla Festival (r)

Un viatge metro (r)

Espai obert
(Magazine)

Altafulla Festival(r)

02:00 – 04:00

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


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

•
•
•
•
•
•
•

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.

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

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

AUTOBUSOS NOCTURNS ALTAFULLA / TARRAGONA

TARRAGONA
ALTAFULLA

ALTAFULLA
TARRAGONA

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

RENFE

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
Dissabtes: 9:35 h
Diumenges i festius:
17:50 h
BCN / ALTAFULLA
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 16 h
Dissabtes: 18:15 h
Diumenges i festius:
No hi ha servei

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

AJUNTAMENT

977 65 00 08

FARMÀCIA ANNA ARASA

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
977 65 60 07

OFICINA DE TURISME

Les Escoles, 3 (poble)

Marquès de Tamarit, 16

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

AMBULÀNCIES (centraleta)
EMERGÈNCIES
CONSULTORI DE SALUT

977 65 24 20

Plaça dels Vents, 5

Plaça del Pou, 1

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

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

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

CEIP ROQUISSAR
IES ALTAFULLA
LLAR D’INFANTS F. BLANCH

675 783 424
977 65 14 18
977 65 60 31

ESCOLA DE MÚSICA (migdies)
CASAL LA VIOLETA
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL

ESPLAI DE LA GENT GRAN

977 65 21 32

C. de Les Bruixes s/n

BIBLIOTECA MUNICIPAL

977 65 11 76

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

Cabana, 2

977 65 00 83

S. Antoni Abat, 11

Mainada, 2B

LLAR D’INFANTS HORT DE PAU

977 65 20 60

S. Antoni Abat, a la Violeta

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

Mainada, 2A

Serveis Municipals
• 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 divendre, de 8:30 a 14:30 h
Dissabtes, de 9:30 a 11:00 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

VETERINARIS
DʼURGÈNCIES

Punt d’informació juvenil

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

Era de l’Esteve 977 / 65 24 68 e-mail:
PIJ_altafulla@hotmail.com
Obert tots els divendres de 17:00 a 20:00 h

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
28/04
05/11
12/18
19/25

maig:
maig:
maig:
maig:

26/01
02/08
09/15
16/22
23/29

juny:
juny:
juny:
juny:
juny:

A. ARASA
S. DOMINGO
A. ARASA
S. DOMINGO

A. ARASA
S. DOMINGO
A. ARASA
S. DOMINGO
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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