Plaça
del
Pou
Butlletí d’Informació Municipal

AJUNTAMENT D’ALTAFULLA
abril 2010

Imprès amb
Paper reciclat i ecològic

“Mai
t’oblidarem”

88

3 · EL PLE · Tira endavant el Consell sectorial de l’IBI
10 · L’ENTREVISTA · Abel i Genís Gilmarina, del Grup de Gegants i Nans
12 · ENSENYAMENT · La Portalada fomenta la dieta sana i equilibrada

PLAÇA DEL POU • núm. 88 • abril 2010

Editorial
Sumari
[4]

EL PLE
Comptes del 2009
Ajuts per l’Escola de Música

[6]

CULTURA
Comptes de Cultura i Festes
Conte i coral

[8]

GASTRONOMIA
Calçotada amb DO Idiazábal
Comencen les jornades

[11]

TURISME
Vehicles clàssics
Conveni amb ATECA

[13]

SERVEIS
Pàrquing Alcalde Pijuan
Transport urbà

[15]

ESPORTS
Cursa de primavera
Exposició Penya Ciclista

[16]

OPINIÓ

Números positius
i llocs de feina

On pots trobar la “Plaça del Pou”?
La “Plaça del Pou” es distribueix en més de 30
establiments d’Altafulla. La podeu trobar a l’Ajuntament, Quiosc Llibreria Lluís, als forns A. Martí
i Nogués, a les gelateries La Perla i Ronda, a la
Papereria Regal i Paper, entre d’altres.

El Ple d’aquest mes de març ens ha deixat uns bons regustos de boca. L’anunci de la liquidació del pressupost del
2009 en números positius i la subvenció de sis llocs de
feina per part de la Generalitat arran del programa “30
compromisos per a l’ocupació” ha fet que iniciéssim la
Setmana Santa més animats. L’objectiu del 2009 era complir amb els compromisos que s’havien adquirit a través
del Pla Econòmic i Financer endegat per Intervenció i Tresoreria de l’Ajuntament i que fes possible arribar al 2010
amb números positius de l’exercici anterior i això precisament s’ha assolit. Ja ho tenim. Però com dirien alguns:
“Vigilem! Que no tot és or el que llueix!”. Sí s’han tancat
els números en positiu però l’alcalde Gené ja ha advertit
que no s’han d’abaixar els braços. Penseu que la factura
de la brossa del 2009 encara s’ha de pagar; no perquè no
s’ha pogut, sinó perquè així ho marquen els tràmits de
pagament que fixa el Consell Comarcal del Tarragonès.
Però tranquils, que sembla que això pinta bé. Un altre
bon regust de boca és la possibilitat de donar feina a sis
persones d’Altafulla durant sis mesos que treballaran per
l’Ajuntament però que aniran a càrrec de la Generalitat.
A més, a través d’això es podrà consultar l’arxiu municipal
mitjançant Internet perquè un d’aquests treballadors serà
el responsable de digitalitzar l’arxiu municipal, una fita
reclamada reiteradament pels vilatans. I ja que parlem de
regustos de boca us animem a participar aquest abril de
les primeres jornades gastronòmiques d’Altafulla. Ja ens
direu el què. Que vagi de gust.

Vols rebre-la per correu electrònic?
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a
altafullaradio@altafullaradio.com o també entrant al
web www.altafullaradio.com
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“Un any sense tu. Maria del Mar mai t’oblidarem”
Altafulla va recordar el passat 14 de març la jove Maria del
Mar Córdoba Jordán, un any després que fos assassinada per
la seva exparella a l’edat dels 26 anys. A les onze del matí, centenars de familiars i amics es van desplaçar fins al cementiri per
fer una ofrena de flors a la tomba de la jove, i després d’uns
minuts de silenci, va començar una marxa a peu pels carrers
del nucli antic del municipi fins a arribar a la plaça del Pou. La
marxa la liderava una pancarta on s’hi podia llegir: “Un any
sense tu. Maria del Mar mai t’oblidarem”. Allí, la regidora Eva
Martínez, costejada per l’alcalde i d’altres regidors, va llegir un
manifest en nom del poble en què s’assegurava que «Altafulla
està ferida de mort» i instava als presents «a educar els nostres
fills en la igualtat de gènere». El dol i la solemnitat van presidir
l’acte, que va cloure amb la celebració d’una missa a l’església
parroquial de Sant Martí. Després d’agrair totes les mostres de
suport, la mare de Maria del Mar, Rafaela Jordán, va tornar a
demanar que es faci justícia: «Espero que pagui per tot el que
va fer, que compleixi tots els anys que li caiguin perquè ningú
ha de ser l’amo de ningú.» L’autor del crim, el veí de Tortosa
Saturnino Fernández, continua en situació de presó provisional acusat d’haver matat la noia i d’haver-ne abandonat el
cadàver al maleter d’un vehicle al peatge de l’AP-7, a l’altura
de Torredembarra. El passat 15 de març feia un any des que

El SIAD,
un servei de proximitat
i gratuït dirigit a informar
i orientar les dones
L’Ajuntament d’Altafulla, amb la col·laboració
del Consell Comarcal del Tarragonès, ha posat
a disposició de la ciutadania el Servei Municipal
d’Informació i Assessorament a la Dona (SIAD).
Aquest servei va dirigit a dones i els seus fills i
filles, empadronats al municipi d’Altafulla, que
presentin alguna problemàtica en l’àmbit familiar o de parella, que estiguin patint algun tipus
de violència física o qualsevol tipus de discriminació pel fet de ser dona. Aquest servei compta
amb atenció social, psicològica i jurídica i cal
concertar cita prèvia al telèfon 977 24 45 06 o al
correu electrònic siad@tarragones.cat. A banda
d’això, les persones afectades es poden dirigir
tots els dimarts i els dijous, de deu a dotze del
migdia, a les treballadores socials de l’Ajuntament. Les funcions que du a terme el SIAD al Tarragonès són orientar jurídicament i legalment
sobre aspectes relacionats amb la discriminació
laboral o salarial, la igualtat d’oportunitats, la
discriminació de gènere i altres aspectes que
afecten a les dones a la feina, la societat i la
família; informar per ampliar i millorar les condicions formatives i laborals; orientar les dones
emprenedores per crear un negoci; apropar serveis, col·lectius professionals i entitats de dones
de la comarca que fan polítiques actives sobre la
situació de les dones i per a les dones; informar i
orientar a nivell psicològic i social en relació amb
la teva situació personal; orientar en relació amb
casos de denúncies sexistes; derivació als serveis
especialitzats, i la recollida, tipificació i denúncia pública de les situacions que discriminen les
dones.•

L’alcalde i els regidors encenien una espelma en record de la jove

Maria del Mar va ser assassinada per la seva exparella, a la que
havia intentat abandonar i a la que va denunciar. Els dos eren
pares d’un nen de cinc anys.•

L’Ateneu celebra el Dia Internacional
de la Dona

L’Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla va celebrar el passat 8 de març,
malgrat les inclemències del temps, el Dia Internacional de la Dona. El
mal temps no va ser prou motiu perquè dones i homes no sortissin al
carrer per manifestar la seva solidaritat envers les dones i els seus drets
d’igualtat i respecte en un món sense violència de gènere. La nostra
associació va programar un dia festiu que es va veure obligat a fer uns
petits canvis; la peonada prevista a l’Ermita de Sant Antoni i la visita
al Sant es va haver de reemplaçar per una petita passejada al casal la
Violeta on l’organització va preparar uns divertits jocs i passatemps per
escalfar el cos tot recordant vells temps de la infància: Ficar la cua al ruc,
saltar a la comba, ronda d’endevinalles, el joc de les cadires musicals,
etc. Respecte al dinar, que s’havia d’organitzar a l’aire lliure, es va fer
també a la Violeta cuinant unes paelles bones, bones… per llepar-se els
dits, acompanyat d’un saborós aperitiu. Durant l’acte, una companya ens
va relatar una petita anècdota de la seva infantesa durant el temps de
la Guerra Civil que va ser publicada en el llibre “Tienes una historia que
contar”. Definitivament, va ser una jornada festiva molt agradable per a
les 65 persones que van participar en la festa fins ben entrada la tarda.
El programa festiu el va precedir una concentració a la plaça del Pou i la
lectura del manifest que va anar a càrrec de l’alcalde Josep Maria Gené,
acompanyat d’altres regidors del consistori.•
ENGRACIA CARMONA
Ateneu Cultural de Dones
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Ple Ordinari del 26 de març
APROVEN LA CREACIÓ DEL CONSELL SECTORIAL PER A
LA REFORMA DE L’IBI
Els membres del Ple van aprovar en la sessió celebrada el
passat 26 de març per unanimitat la creació i constitució del
Consell Sectorial per a la reforma de l’IBI que marcarà així les
línies d’actuació i desenvolupament d’una futura ponència de
valors total. La constitució d’aquest consell —enlloc de la creació d’una comissió municipal com reclamava la proposta de
l’oposició (ABG, AUPA i ERC)— permetrà la incorporació com
a membres d’aquest òrgan un secretari, tècnics municipals,
representants dels grups a l’oposició, veïns i veïnes —precisament ja s’ha fet pública la incorporació de l’exalcalde Manel
Ceperuelo per la seva experiència com a administrador de
finques—, i membres de l’Associació d’Afectats per la Revisió
Cadastral d’Altafulla (ADARCA). El consell permetrà també
obrir un període de temps perquè les persones interessades a
participar-hi puguin presentar la seva sol·licitud d’incorporació
al registre d’entrada a l’Ajuntament, tal i com va assenyalar
el batlle. El consell serà presidit per l’alcalde d’Altafulla i el
regidor d’Hisenda, Fonxo Blanch.
L’AJUNTAMENT TANCA EL 2009 AMB UN ROMANENT
POSITIU DE MÉS DE 400.000 €
El Pla Econòmic i Financer aprovat el 2009 està donant els seus
fruits. L’Ajuntament d’Altafulla ha tancat l’exercici 2009 amb
un romanent de tresoreria positiu de 488.000 €. Aquest resultat positiu és fruit del control pressupostari que s’ha exercit
des del 2009 arran de la situació que es va viure el 2007 quan
es va tancar amb un romanent negatiu de 345.000 €. Dos factors han permès doncs sanejar les arques municipals. Per una
banda, que el pressupost inicial aprovat el 2009 s’iniciés amb

un superàvit —fet insòlit en els últims anys— i per una altra
banda, que es destinés una provisió de fons per al pagament
de les escombraries al Consell Comarcal del Tarragonès fixat
ara en quatre terminis a l’any. Tot i els bons resultats, l’alcalde
d’Altafulla, Josep Maria Gené, va alertar en el darrer ple que
“no s’han d’abaixar els braços perquè la situació econòmica
continua complexa”. “Aquest fet ens ha de servir perquè en
un futur immediat continuem sent prudents amb el que gastem”, va afegir.
ENSENYAMENT ESTUDIARÀ REDUIR LES TAXES MUNICIPALS DE L’ESCOLA DE MÚSICA
El Ple va aprovar l’acceptació d’una subvenció atorgada pel
Departament d’Educació de la Generalitat a l’Ajuntament
d’Altafulla com a titular de l’Escola de Música. L’ajuda s’eleva
als 81.000 €. L’alcalde i responsable d’Ensenyament va anunciar que aquests diners es destinaran en primer lloc a facilitar la
contractació de professorat per l’escola ja que supera els més
de 160 alumnes; en segon lloc, per a la provisió d’equipaments
al centre, i en tercer lloc, reduir les taxes municipals de l’Escola
de Música. D’altra banda, el Ple també va aprovar una altra
subvenció rebuda des d’Educació en favor del foment de l’intercanvi i l’organització de trobades entre escoles de música
d’arreu de l’Estat i que s’eleva fins els 1.200 €. Precisament
Josep Maria Gené va informar que aquestes ajudes es destinen
per a les despeses de viatge dels alumnes quan es produeixen
intercanvis i trobades d’aquest tipus. De fet, alumnes de l’orquestra de l’Escola de Música d’Altafulla tenen prevista una
sortida a Santander i Torrelavega els dies 14, 15 i 16 de maig
on duran a terme trobades amb les escoles d’aquestes dues
ciutats cantàbriques.•

Organització d’esdeveniments
Luzymar, 7F, 43893 Altafulla (Tarragona)
Tel: 977-652.662 - 649-322.832
www.blauverdevents.com info@blauverdevents.com

Turisme d’Altafulla

Fes-te
voluntari
i aconsegueix molts
avantatges…
Informa-te’n a
l’Oficina de Turisme.
c. Marquès de Tamarit, 16
Telf. 977 65 14 26
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Breus
La Generalitat subvencionarà sis llocs de treball
La Generalitat ha posat en marxa diferents eines i estratègies per fer front a la crisi econòmica. Entre aquestes eines,
en destaca el projecte “30 compromisos per a l’ocupació”,
un pla aprovat de forma conjunta amb les entitats socials
i econòmiques catalanes. La iniciativa pretén fomentar el
desenvolupament social de Catalunya, dedicant especial
atenció a sectors emergents com les energies renovables;
l’eficiència i l’estalvi energètic; les tecnologies de la informació i comunicació (TIC); el sector de la construcció, un
dels més castigats; l’impuls de les polítiques d’ocupació; i el
reforçament de la protecció social, entre d’altres. El projecte
preveu una injecció total de 9,5 milions d’euros al Camp de
Tarragona que permetrà donar feina a gairebé 1.300 desocupats dels 129 municipis que en formen part. Aquests plans
extraordinaris d’ocupació i formació local significarà, en el
cas d’Altafulla, la creació de sis nous llocs de treball amb
una durada màxima de sis mesos i que, necessàriament, han
de passar pel ple municipal. L’alcalde Josep Maria Gené ha
avançat que un d’aquests llocs anirà destinat a la digitalització de l’arxiu municipal.

El Ple dóna suport a la consulta popular per la
independència
La consulta popular per la independència de Catalunya que
està prevista que se celebri a Altafulla el proper 25 d’abril ha
rebut el suport del Ple perquè es dugui a terme. La votació
però es va realitzar de forma personal i va rebre cinc vots
a favor (Josep Maria Alasà, Jano Francino, Eva Martínez,
Marisa Méndez-Vigo i Josep Maria Pérez), tres abstencions
(Fonxo Blanch, Francesc Farré i Josep Maria Gené) i tres
en contra (Manel Ciércoles, Conxita Navarro i Joan Albert
Spuch). La plataforma Altafulla Decideix ha expressat la seva
satisfacció i ha volgut agrair als regidors que han facilitat
l’aprovació de la moció i els ha animat a continuar participant en els actes que organitza.

L’Ajuntament guanya el pols amb ACESA i rebrà
l’IBI del 2004 fins el 2007
L’Ajuntament d’Altafulla ha sortit beneficiat del contenciós
administratiu que va iniciar amb la companyia ACESA, responsable de l’autopista AP-7, per al pagament de l’IBI que
l’empresa havia d’efectuar dels exercicis que van des del
2004 fins el 2007. Així, el consistori ingressarà la quantitat
de 124.058 € en concepte d’aquest impost sobre l’ocupació
d’ACESA per l’autopista. La Direcció General de Coordinació Financera amb les comunitats autònomes i les Entitats
Locals ha executat l’acord de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos del 15 de febrer que aplica la sentència

número 2.092 de 25 de novembre del 2009 interposada per
BASE de la Diputació i un seguit d’Ajuntaments, entre ells
el d’Altafulla.

Nomenen Salvador Joan Rovira com a fill
adoptiu d’Altafulla
L’historiador Salvador Joan Rovira i Gómez va ser nomenat
en el passat Ple fill adoptiu d’Altafulla per haver contribuït
a la promoció del nom de la vila així com la recerca i divulgació del seu passat històric. El regidor de Cultura, Fonxo
Blanch, ha destacat el paper de Salvador Joan Rovira en la
promoció de “l’Altafulla dels comerciants i el foment de la
Vila Closa”.

El Ple aprova una ordenança municipal per
controlar els residus de la construcció
Els membres del Ple van aprovar una nova ordenança municipal que permetrà un major control sobre els residus de la
construcció principalment amb les restes d’amiant i d’altres
materials especialment contaminants, tal i com va assenyalar
la regidora d’Urbanisme, Conxita Navarro.

Xavi Cortijo abandona el CFS Altafulla
Un inici d’any irregular no només ha allunyat el primer
equip del CFS Altafulla del primer lloc de la Territorial Catalana sinó que també ha provocat que Xavier Cortijo, fins ara
primer entrenador, acabés deixant les regnes de l’equip. A
Cortijo l’ha substituït Joan Rufí, nomenat primer entrenador
el passat 24 de març, i que, en el seu debut va assolir la victòria contra el Castelldefels. Cortijo havia assumit el càrrec fa
quatre temporades i havia assolit dos ascensos consecutius
fins a arribar a la Territorial Catalana, una de les màximes
categories d’aquest esport. El president del club, Francisco
Largo, ha volgut agrair “la seva dedicació, esforç i voluntat
esportiva que en tot moment n’ha donat mostres i perquè
ha sabut transmetre el coratge i l’esperit esportiu als nostres
jugadors perquè continuïn en aquesta línia de treball, amb
la finalitat d’aconseguir una posició exitosa.”

Fe d’errades
En l’edició anterior d’aquesta revista es va produir un error
entorn la creació de la junta de l’Escola d’Aprenentatge del
CFS Altafulla. En lloc de dir “el Club Futbol Sala Altafulla
crea l’Escola d’Aprenentatge” havia de dir “el Club Futbol
Sala Altafulla forma la junta de l’Escola d’Aprenentatge”,
ja que l’escola de futbol sala ja fa més de vuit anys que està
creada.

VISITES GUIADES A LA VILA CLOSA D’ALTAFULLA
Declarat Conjunt historic-artístic
DARRER DISSABTE DEL MES A LAS 11.00 hrs

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Oficina de Turisme d’Altafulla
c/ Marquès de Tamarit.

Tel. 977 65 14 26
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Els Castellers d’Atafulla, protagonistes d’un reportatge de la BBC
La Plaça del Pou d’Altafulla es consolida com una de les places
obligades de les cites castelleres d’arreu de Catalunya. I és
que, si la Gran Diada Castellera d’Altafulla del passat juliol ja
va esdevenir el tema principal del programa “Quarts de Nou”
del Canal 33 de Televisió de Catalunya; ara, l’anar i venir de
càmeres, redactors i productors torna a materialitzar-se amb
la producció, en aquesta ocasió, d’un reportatge de la televisió pública de la Gran Bretanya, la BBC. Sota el títol “Subtle
Brendan”, la cadena anglesa dedica un espai al municipi

on mostra la tradició catalana dels castells amb els Castellers de Vilafranca, els Xiquets de Tarragona, i els Castellers
d’Altafulla com a protagonistes. El reportatge s’ha distribuït
per diferents cadenes que emeten programes de viatges. El
document també es pot visionar a través del portal youtube
(http://www.youtube.com/watch?v=OtyQw57Ja9A). Tot i la
diada no gaire sortosa per als amfitrions, el sentiment lila i
l’esperit altafullenc s’estendrà arreu del món.•
JORDI RIBÉ

Els comptes de Cultura i Festes
Cultura i Festes 2009: el 81% d’aportació municipal del 2008: només (12.666
+ 25.512 €) en tot el 2009 + (39.487
+24.790 €) a càrrec del 2010. El total de
despeses de 2009 compleix el PEF. Per
tal de quadrar el pressupost del 2009,
que havia d’acabar d’eixugar el dèficit
de 2007, el pressupost de despeses a
Cultura va haver d’aprovar-se amb una
dotació de només 33.705 € (-38.449 €
dels previstos pel ja auster / restrictiu
PEF; -77.199 € que la partida al 2008).
Prevèiem alguna modificació per les
possibles subvencions de la Diputació
i confiàvem amb la de la Generalitat.
La Diputació només aportà 4.000 € i
la Generalitat per al Festival de Veus,
reconeixent que no ens havia avisat com
de costum, acabà pagant directament
un dels concerts (4.000 € cap a Berlín).
Per tant, cap possible augment de pressupost de despeses... sinó que menys
subvencions que mai. La conseqüència
és que havent estalviat 8.000 € de catxés
al Festival i Concerts, finalment l’aportació municipal pujarà 8.000 € de més (tot
a l’inrevés...)
Cultura 2009: 72.025 € de despesa,
només el 45,2% pagat pel pressupost de
2009. La despesa final que calia fer per
conservar l’oferta necessària i suficient
—que si no deixàvem de fer el que fóra
molt difícil de reprendre!— ha sigut de
72.025 € (clavat al previst pel PEF). Dels
quals només hem pogut pagar, mitjançant la partida de despeses de 2009, el
45,2%: 32.538 € (11.550 € als convenis
amb les entitats + 5.776 € en publicitat
+ 4.186 € per les Havaneres + 3.507 € en
catxés dels Festivals i Concerts + 2.900
€ en pianos + 2.069 € en Creu Roja +
1.500 € per a la Cobla de l’Aplec). Tenint
en compte que vam ingressar 19.872
(música clàssica a la plaça de l’església:
8.270 € dels mecenatges + 7.602 € de les
entrades) vet ací que, com indicàvem al
titular només hem aportat el 2009 per a
la programació cultural uns escarransits
12.666 €.
39.487,39 € a pagar el 2010 com a
extrajudicials. Al Ple d’aquest març, vam
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aprovar amb els vots del Govern (alguns
els agraeixo especialment perquè fou
més per lleialtat que per convicció),
l’abstenció del regidor d’ERC (que féu
una intervenció al Ple amb el cor a la
mà) i l’enfurismat vot en contra d’AUPA
i ABG / AA el seguit de factures fora de
partides de pressupostos tancats (extrajudicials) que sumen 39.487,39 €; les
quals pagarem, no amb romanent al
qual hem col·laborat formalment, sinó
amb la partida de 2009. Cal remarcar
que inclouen les de la Diada de castells
de l’Onze de juliol —amb gran poder de
retorn, gravada i ja emesa per un canal
anglès i pel canal 33 a Quarts de Nou—
per valor de 7.000 € i també 5 dels
catxés de música clàssica, que sumen
24.779 € (d’aquests, 9.442 € devent-los
des de l’agost al director dels Concerts i
també de Festival de Veus, el gran flautista Claudi Arimany). Per procediment
pressupostari, només vam pagar-los el
52% dels seus propis ingressos: 4.580
€ en publicitat + 3.507 € en 2 catxés
menors + 2.320 € per 4 concerts amb
piano. La tercera quantitat, en importància, reconeguda extrajudicialment,
aplega les actuacions de Piano i Poemes:
1.538 € en 3 artistes actuants i 580 per
l’instrument; 1.794 € en els aranesos
Saragatona, actuants a l’Altafulla Balla;
l’actuació dels vendrellencs als castells
de sant Martí pujà 1.600 €. El seguiment
fotogràfic de tots els actes d’estiu per
Elba Ruz suma 2.090 €; material de gran
qualitat per a nodrir una web posant
en valor el nostre patrimoni artístic
integral.
Festes 2009: 55.848 € de despesa; només
el 55,6% pagat el 2009. Pel que fa Festes, complint la mateixa funció que a
Cultura, disposàvem de 30.036 € per
a despeses (-21.200 € dels previstos al
rigorós PEF; - 37.700 € del pressupostat el 2008). Finalment, n’hem hagut
de gastar 55.848 € (+ 4.342 € sobre el
PEF); però només n’hem pogut pagar,
aquest 2009, fins a 31.058 € ( el 55,6%).
Distribuïts en 4.270 € d’actes de 2008;
pel Carnaval 2.673 €; en Setmana Santa,
1059 €; en orquestres dels múltiples

balls de tot l’any i FM de setembre, fins
a 20.275 €. I altres petites xifres: 998 €
pels teixits dels futurs nous vestits del
Reis; 574 € en una animació infantil; 400
€ pel correfoc amb Gat; 279 € per als
nans i 250 en coets. Tenint en compte
que vam ingressar 2.906 € en tiquets
del sopar de la FM de setembre i una
subvenció de 3.000 €, l’aportació del
pressupost de 2009 en les seves festes es
cenyeix a 25.512 €.
Pagarem el 2010: 17.362 € de la FM de
Sant Martí i 7.428 € de la de Setembre. El total de factures reconegudes
extrajudicialment en Festes, gaudides
el 2009 que pagarem amb la partida de
despeses d’aquest 2010, sumen 24.790
€. En destaquen, de la FM de sant Martí
17.362 €, que inclouen el catxé de
6.322 € de l’orquestra la Chatta, gran
espectacle i amb actuació del nostre
gran cantant Cesc Pijuan; els 4.200 € pel
tou d’actes organitzats pels Diables; els
2.900 € (despesa extra) per la vinguda
del Ral·libús; pel dinar de l’Esplai, 1.200
€; els 1.061 € en publicitat; els 812 € per
la xaranga dels correbars (el pagament
de la qual vaig haver de bestreure amb
el meu sou de regidor d’un mes i mig i
que se’m retornarà); els 600 € bestrets
per l’Ateneu de Dones a la companyia
de teatre de l’Hospitalet que representà
“La casa de Bernarda Alba”. Pendents
de la FM de Setembre, fins a 7.428 €; en
destaquen els 4.968 € de la factura pel
servei integral de càtering per al sopar
al carrer de Sant Martí (com als concerts,
no ha pogut rebre el 2009 els ingressos
que va generar); els 870 € per l’extraordinari reportatge fotogràfic d’Elba Ruz;
els 580 € de l’actuació de Juanjo Asencio
a la plaça Martí Royo. L’any 2008 l’aportació municipal en Cultura i Festes sumà
126.395 €. La total per al 2009 en suma
102.385 €: entre l’efectiva de 38.178 €
del 2009 i la que pagarem aquest 2010,
de 64.207 €. Vet ací el 81% d’aportació,
en dos terminis, comparada amb la de
2008.•
FONXO BLANCH
Regidor de Cultura i Hisenda

Cultura
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Conte i coral a l’Escola de Música
El divendres 16 d’abril, a les vuit del vespre, tindrà lloc a l’Escola Municipal de Música, la presentació del
conte La nena del carrer del vent de Montse Buyó i Montse Sabat (textos) i Núria Riambau (il·lustracions).
Actuarà la Coral Infantil Els Rossinyols de Tarragona. És un quadern per llegir i pintar, apte per a nenes
i nens de qualsevol edat. És una història fantàstica i alhora pedagògica, amb molta presència musical.
L’ha publicat Silva Editorial, dintre de la col·lecció Pitxell. L’autora dels dibuixos és la directora de l’Escola de Música d’Altafulla, Núria Riambau, que ja ha participat en altres publicacions. Pel que fa a la
part gràfica, ha fet diverses exposicions de quadres de siluetes de paper retallat i ha il·lustrat diversos
contes. Com a autora de textos, destaca el “Recull de cançons de l’àvia Núria Morán Gual” (1906-2006),
publicat al Centre d’Estudis Sinibald de Mas, Torredembarra el 2008. És llicenciada en Pedagogia Musical
pel Conservatori Superior de Música del Liceu. Ha impartit classes en diversos centres de la comarca i, actualment, a més de la
direcció de l’Escola d’Altafulla, forma part del club Badaveus —conjuntament amb altra gent del Baix Gaià•

Breus
Activitats del mes d’abril
El 21 d’abril tindrà lloc a l’Esplai de la Gent Gran el tradicional
Dinar de Sant Jordi; el 22, a les 17 h., conta contes a càrrec del grup
Peix Peixet a la biblioteca, i a les 19:30 h., disc fòrum per Fonxo
Blanch amb “Raimon canta a Espriu”; el 23, a les 16 h., jornada
de portes obertes de la biblioteca on es presentarà el nou fons;
a les 17 h. a l’Esplai, repartiment de roses als jubilats a càrrec de
l’Ateneu de Dones, i a les escoles Teresa Manero, premis literaris
del concurs de Sant Jordi i fira de llibres; el 24, a les 18 h., actuació
dels Bastoners d’Altafulla a l’Esplai, i a les 19:30 h, a la biblioteca,
presentació dels Estudis Altafullencs 34 del Centre d’Estudis, i el
dia 25, a les 10:30 h, proclamació de Salvador Joan Rovira i Gómez
com a fill adoptiu d’Altafulla a la sala de plens, i diada castellera
de Sant Jordi amb els Matossers de Molins de Rei i els Castellers
d’Altafulla, a la plaça Martí Royo.

CENTRE DE TERÀPIES NATURALS I DIETÈTICA
TERAPIES
Reflexoteràpia, Teràpia Floral, EEI (Evaluació Emocional Integrativa), Quiromassatge, Massatge Esportiu, Massatge Anti-estrès,
Drenatge Limfàtic, Nutricionista, Fisioteràpia, Acupuntura (Medicina Xinesa), Kinesiologia, Ataràxia, Reiki,
Lectura Registres Akàshics, Estètica Natural....

ACTIVITATS
Hatha Ioga,
Kundalini Ioga,
Ioga Nens,
Tai Txí,
Txi Kung Lou Han,
Bollywood,
Pilates,
Tonificació Corporal,
Dansa del Ventre,
Dansa Nens,
Meditació.

DILLUNS

9:30 - 10:30

DIMARTS

PILATES

10:30 - 11:30

TAI TXI

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

PILATES

IOGA KUNDALINI

TXI KUNG

10:45 - 12:00

HATHA IOGA

11:00 - 12:00

TAI TXI

13:00 - 14:00

TONIFICACIÓ CORPORAL

15:15 - 16:30

PILATES

17:15 - 18:30

IOGA KUNDALINI

17:30 - 18:30

TXI KUNG

TONIFICACIÓ CORPORAL
HATHA IOGA
IOGA KUNDALINI

IOGA I RELAXACIÓ PER A NENS

17:45 - 19:00
18:45 - 20:00

DANSA VENTRE
PILATES

HATHA IOGA

PILATES

PILATES

DANSA VENTRE

IOGA KUNDALINI

TAI TXI

IOGA KUNDALINI

19:00 - 20:15
20:15 - 21:30

BOLLYWOOD

21:30 - 22:30

CURS D’INTRODUCCIÓ A LA GEOBIOLOGIA
Data: 13 – 03 - 2010-02-01 Imparteix : Oscar Paúls
Enginyer de boscos, Soci de GEA (Associació d’Estudis Geobiològics)

TALLER DE NUMEROLOGÍA
Per:
Adriana Lara
Dates:
10 – 11 d’abril
15 – 16 de maig

(Places limitades)

CONSTEL.LACIONS FAMILIARS

C/ Cantó de la Vila Nº 1 ALTAFULLA, (Tarragona)

TAI TXI

MEDITACIÓ

Conduït per

Amneris Pucci

Telf. 977 65 15 49

Abril 2010

info@alnatur.es

www.alnatur.es
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Una calçotada amb DO Idiazábal
Qui més qui menys, la majoria de catalans fan una calçotada a l’any. Es tracta
d’una tradició familiar que va néixer a
Valls. Amb els anys, aquesta tradició ha
trencat les fronteres de l’àmbit familiar,
i fins i tot, geogràfic i s’ha convertit
en tot un fenomen econòmic, turístic,
social i gastronòmic. Els Germans Blanch
d’Altafulla, pagesos de tota la vida, són
un dels màxims productors de calçots
del Camp de Tarragona que, sota la
denominació de la Indicació Geogràfica
Protegida (IGP) Calçot de Valls, en produeixen més d’un milió per temporada.
Tant és així que els Germans Blanch
s’han fet un nom dins la producció del
Calçot de Valls i això ha provocat que
associacions gastronòmiques d’arreu de
l’Estat els visitin. L’associació gastronòmica basca “The Glutton Club” (el Club
de los Glotones), creada el desembre del

Imatge a la finca dels Germans Blanch.
Foto: J.F

2009 per dos bascos —Xabier de la Maza
i Andoni Munduate— i un barceloní
—Natxo Bueno—, van visitar el passat
20 de març la finca dels Germans Blanch

Fotografia en família de “The Glutton Club”. / Foto: J.F.

perquè un dels germans, en Jordi, els fes
cinc cèntims sobre el procés de cultiu i
elaboració dels calçots amb l’objectiu
de conèixer més a fons aquest plat que
amb el temps ha esdevingut tota una
senya d’identitat catalana.
The Glutton Club, tal com explica
Natxo Bueno, és una associació gastronòmica sense ànim de lucre que
aglutina més de 30 persones amb un
únic denominador comú: “Compartir
una bona estona amb gent apassionada
entorn els aspectes de la gastronomia
universal en el sentit més ampli i cultural de la paraula i amb la vocació
d’establir una relació dinàmica des de la
part social a la gastronòmica”. Fins ara,
l’associació ja ha organitzat tres tallers
de pa a la fundació gastronòmica basca
Sukal Leku, una talo-jana (menjar típic

Breus
L’abril, amb jornades gastronòmiques
El proper 16 d’abril Altafulla donarà el tret de sortida a les I Jornades
Gastronòmiques que organitza la regidoria de Turisme al municipi. Els
ciutadans les podran gaudir fins el 17 de maig als restaurants La Torreta, Voramar Cal Vitali, El Faristol, Pizzeria La Trattoria, les Bruixes, les
Bruixes d’en Burriac de l’Hotel Gran Claustre, bar restaurant Ballesté i
al restaurant Acqua del Club Marítim. El preu del menú de degustació
oscil·larà entre els 20 i els 30 en funció de cada establiment participant
i inclourà bàsicament primer i segon plat, postres, cafès i beguda, tot i
que cada restaurant elaborarà el seu propi menú. El regidor de Turisme,
Jano Francino, ha volgut agrair la participació d’aquests vuit restaurants
i ha animat a la resta de restauradors del municipi que s’afegeixen en les
properes edicions per tal de fer més atractiu el certamen. Les jornades es
presentaran el divendres 16 a la sala de plens de l’Ajuntament.
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del País Basc), i un tast de vins de les Ries
Baixes amb un sommelier d’Akelarre (de
tres estrelles Michelin) a la Gastronomika de Donosti. I és que en aquesta trobada cultural no hi podia faltar tampoc
formatges DO Idiazábal, pa artesanal
i sidra d’Euskadi que van compartir la
trentena de persones de l’associació
amb els Germans Blanch.
La trobada no podia acabar doncs
amb una tradicional calçotada al restaurant Acqua del Club Marítim on la salsa
de romesco també va despertar l’interés
dels bascos. Ara ja poden afegir al seu
calendari històric la tradicional calçotada catalana-altafullenca amb IGP Calçot
de Valls.•
JORDI FIGUERAS / ALBERT JANSÀ
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Xxxxxxxxx

RESTAURANT ACQUA

CLUB MARITIM ALTAFULLA
C/Pescadors s/n - Tel. 977 65 60 04
També al Facebook!
Agenda de Tallers:
Activitats per petits i grans durant tot l’any!!

Menú laborable a 12.50 €
MENJAR PER EMPORTAR, AMPLIA OFERTA
EN TAPES I MENÚS PER GRUPS I EMPRESES
Menú cap de setmana a 15,50 €

**

RESTAURANT
“La millor cuina”

C/ CAMÍ DEL PRAT, 42-44 • 43893 ALTAFULLA (TARRAGONA) • www.hotellatorreta.com
TELF. 977 65 01 56 • FAX 977 65 09 51 • E-mail: recepcion@hotellatorreta.com

BAR
LA VIOLETA
D’ALTAFULLA
RACONET DEL PACHET

C. SANT ANTONI 13 • 43893 ALTAFULLA (TARRAGONA)
TEL. 977 65 00 83
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“Ser un gegant fa respecte i de vegades atabala”
Abel Gilmarina i Genís Gilmarina, pare i fill respectivament, cap de colla i nan del Grup de Gegants i
Nans d’Altafulla. Alegres, divertits, amb ganes de gresca, riallers, bromistes i satisfets de formar part
dels Gegants i Nans d’Altafulla. Animen les festes d’Altafulla i a final de temporada acaben comptant una desena d’actuacions arreu del territori.
l’aigua, a arreglar els vestits... i a tot el que calgui. A més, al
llarg de les cercaviles sempre enxampem algú del poble que
ens acaba de donar un cop de mà. Pel que fa als nans hi ha
onze caps, i normalment venen entre deu i quinze nens. Aquí
és on hi ha el problema: algun dia falta gent i algun dia en
sobra, i quan sobra algú... és possible que hi hagi soroll. En el
cas que sobrin caps, algun o altre adult també se’n pot posar
un, però s’ha de vigilar una mica, que n’hi ha que tenen el
forat petit i poden ser una mica claustrofòbics. [riu]
Genís Gilmarina: Els nans tenen nom: són el Pagès, el Dimoni,
el Marquès, la Marquesa, la Bruixa Petita, la Gallina... El que
més m’agrada a mi és el Pagès, però també he portat la Gallina i el Dimoni.

“Fa falta que ens donin una empenta perquè
estem molt sols”

8 Quins elements del seguici popular formen el
Grup?
Abel Gilmarina: Tenim els gegants que anomenem “destartalats”, de tipus manotes, que daten de principi dels anys setanta. Una nit van decidir fer-los i actualment encara serveixen,
tot i els més de 30 anys que tenen. Els nans són més antics.
El que passa, però, és que no hi ha cap documentació sobre
la seva creació, i aquesta és una de les coses que m’agradaria
fer: intentar escriure un llibre, trobar el principi i recopilar la
història dels nans.
8 Com són els nans?
A.G.: Estem parlant d’un tipus de nans molt originals ja que
són completament artesanals. Estan fets de paper, guix,
fang... però molt ben pintats i treballats. Són els dels inicis;
ja s’han arreglat diverses vegades i ara els estem tornant a
restaurar. La idea és restaurar-los tots, poder reservar els
més antics, i fer-ne tres o quatre de nous, amb fibra i que
siguin més portables. Suposo que deurien ser obra d’algun
altafullenc o altafullenca, encara que no en tinguem constància; de ben segur que algú ho sap, i espero que la difusió que
pugui tenir la revista ens faci espavilar i ens ajudi a descobrir
alguna cosa.

“El tema de la restauració és una mica
complicat; ara mateix està aturada”
8 Els esteu restaurant...
A.G.: Sí, però el tema de la restauració és una mica complicat;
ara mateix està aturada. En principi l’havia de dur a terme el
Cercle Artístic, però finalment, en Marcel Socias, qui va fer el
Gat, se’n farà càrrec. Precisament fa pocs dies vaig parlar amb
ell i em va dir que ho tiraria endavant. Qui pagarà la restauració encara no és del tot clar. Suposo que l’ajuntament i en
Marcel parlaran, i entre això i les aportacions que esperem
que facin molts voluntaris quadrin els comptes. En principi no
ha de suposar una inversió molt important.
8 Quanta gent forma part del Grup de Gegants i
Nans?
A.G.: Som una parella de gegants, la bruixa i el bruixot, que al
llarg dels recorreguts són conduïts per cinc persones. Però al
darrera dels gegants hi ha molta més gent, que ajuda a portar

10

8 Poden actuar tots els infants que ho desitgin?
A.G.: I tant, sempre se’n van incorporant de nous. Els nens que
porten els nans tenen entre quatre i catorze anys. Quan arriben en aquesta edat comencen a plegar. [riu] Se’n van aviat,
però també vull pensar que es fan grans i és normal... Costa
molt que continuïn enganxats i vinculats; nosaltres els diem
que segueixin perquè amb el temps acabaran sent ells qui es
faran càrrec dels gegants, però és molt difícil que es quedin
a formar part del grup. Últimament hi ha tres o quatre persones que potser si que s’enganxaran: a l’última sortida van
començar i van acabar, i s’agraeix.
8 Com prepareu les actuacions?
A.G.: Per convocar a la gent sempre fem una petita festa a la
Barceloneta i també un partit de futbol. [riu] Al final acabem
molta gent reunida i és aleshores quan informem a tothom
de les actuacions que hi ha programades. Entre la Barceloneta i la Plaça del Pou s’acaben de coure les sortides; ja és com
una tradició. La Barceloneta és la pedrera dels Gegants i Nans
d’Altafulla.
8 Què se sent quan s’està a punt d’entrar en un
gegant?
A.G.: Entrar i ser un gegant fa una mica de respecte i de vegades atabala. Un cop t’han explicat com s’ha d’agafar i què has
de fer, però, només falta sortir a ballar i agafar confiança. A
l’estiu fa calor i a l’hivern... tapat d’aquella manera s’hi està
bé. [riu]
G.G.: Als nans encara fa més calor que als gegants, però entre
els companys sempre ens animem i al final l’oblidem perquè
volem passar-nos-ho bé i que surti una gran actuació.
8 Quina relació manteniu amb les altres entitats culturals d’Altafulla?
A.G.: La cultura que tenim a Altafulla és considerable: els
castellers, els diables, els bastoners, els grallers... Això és
molt bo per un municipi, però el que potser caldria seria que
s’aglutinés tot una mica més i es pogués formar un grup de
cultura popular altafullenca. Les cercaviles no les fem mai
conjuntes i crec que seria una bona idea que tots sortíssim
plegats al seguici. En el cas dels Gegants i Nans d’Altafulla,
però, crec que manca una mica de col·laboració per part de
l’ajuntament. Fa falta que ens donin una empenta perquè
estem molt sols.
EDUARD VIRGILI
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Un grup d’aficionats als vehicles
clàssics visiten la Vila Closa

Turisme
Turisme renova el conveni
amb ATECA

Un Citroën clàssic a les Eres. / Foto: Gregori Barceló

Més de 50 persones aficionades als cotxes clàssics dels
anys 50’ i 60’ de la marca Citroën van visitar el passat
6 de març la Vila Closa d’Altafulla acompanyats naturalment amb un total de 25 d’aquests vehicles d’època.
Aquesta activitat s’emmarca dins les visites guiades que
organitza la regidoria de Turisme amb la col·laboració
del consorci turístic del Baix Gaià i inclou les visites
guiades a la Vila Closa i un recorregut pel territori. La
jornada festiva va acabar amb una calçotada a Salomó.
Segons la regidoria de Turisme, està previst que aquest
tipus d’activitats tinguin continuïtat. De fet, per l’any
vinent està previst també que s’ampliï amb la visita a
la vil·la romana dels Munts.•

La regidoria de Turisme ha renovat un any més el conveni subscrit
amb l’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla
(ATECA) per aquest 2010 amb la voluntat de garantir el foment
i la promoció del turisme i del comerç del municipi. El conveni
inclou la subvenció de 6.000 € i s’emmarca dins la promoció del
municipi que ATECA fa a l’exterior a través d’ofertes turístiques,
activitats com ara l’Altafulla Moda, tallers, difusió de tríptics,
posada en marxa del trenet turístic per la temporada estival,
entre d’altres aspectes promocionals. El conveni va ser signat per
l’alcalde d’Altafulla, Josep Maria Gené, i el president d’ATECA,
Lluís Canyelles (a la foto).•

Los implantes dentales son en la actualidad la solución para reponer los dientes
ausentes. Tienen la ventaja de no tener
que desgastar los dientes adyacentes,
como se hacía antes, para la colocación
de un puente fijo. Se vuelve a tener
la sensación de tener un diente propio. El problema radica a veces que no
hay hueso suficiente para colocar un
implante, con lo cual se debe recurrir a
implantes óseos o regeneración o sea
guiada para devolver el volumen perdido.
Debemos saber que cuando se puede un
diente o mas, también se está perdiendo
hueso a medida que pasa el tiempo. Todo
órgano que no se usa se atrofia y eso es
lo que sucede con el hueso. Por eso es
conveniente la colocación lo mas rápido
posible después de una extracción.
DRA. MARTA P CASTELLANI
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La Portalada fomenta una dieta sana i equilibrada entre els més joves
El CEIP la Portalada d’Altafulla
dedicarà especial atenció
aquest curs a l’alimentació. El
centre ha posat en marxa, amb
la col·laboració del Col·legi de
Farmacèutics de Tarragona,
diferents tallers amb l’objectiu
de donar conèixer als alumnes
la manera de dur una vida sana
i una dieta equilibrada. Susana
Domingo i Inmaculada Felipe,
llicenciades en farmàcia i integrants del Grup de Treball del
Col·legi (paràsits i alimentació,
respectivament) són les persones encarregades de dur a
terme les activitats de difusió
sobre nutrició a l’escola. Ara
per ara, ja s’han dut a terme
dues sessions d’esmorzars saludables a 4t de Primària; dos
tallers d’etiquetatge d’aliments
a 6è, i un taller de llet i derivats a P5. Com a farmacèutica
La farmacèutica Susana Domingo presidint els tallers a la Portalada
comunitària d’Altafulla, Susana
Domingo ha dut a terme altres
activitats al municipi, com ara
una conferència de polls destinada a l’Associació de Pares i Mares; jornades de fotoprotecció solar; diferents xerrades a l’Esplai
de la Gent Gran sobre medicaments i dolor, entre d’altres. Està previst que després de Setmana Santa, es duguin a terme nous
tallers d’esmorzars saludables al CEIP la Portalada, en aquesta ocasió destinats als alumnes de 3r de Primària.•

L’AMPA del Roquissar i l’Associació Mediambiental la Sínia,
al programa “Tu ajudes”
Un total de 843 són les iniciatives presentades en l’edició d’enguany del programa “Tu ajudes” de Caixa Tarragona. En l’àmbit de l’Educació i la Investigació, l’AMPA del CEIP El Roquissar
d’Altafulla ha presentat el projecte “Omplim la biblioteca!”,
valorat en 10.000 €. Des de l’entitat s’ha proposat la creació
a l’escola d’una biblioteca-mediateca oberta a tothom. La
biblioteca actual del centre funciona gràcies a les donacions i
al temps que voluntàriament han destinat i destinen mestres
i familiars. En l’àmbit del Patrimoni i Medi Ambient, també
hi participa l’Associació Mediambiental la Sínia a través del
projecte de creació d’un espai destinat a horts urbans per a

persones amb paràlisis cerebral que participen cada any al casal
d’estiu, estimat en 6.000 €. L’objectiu és poder oferir aquesta
activitat durant tot l’any a altres centres d’educació especial.
Amb els vots del programa “Tu Ajudes” que els clients de Caixa
Tarragona hagin acumulat amb la Llibreta Preferent durant el
2009, poden votar fins a tres iniciatives que vulguin ajudar a
posar en marxa. Els vots poden dipositar-los des de qualsevol
oficina de l’entitat a través de la butlleta de votació; des del
caixer automàtic; o des de la pàgina web www.tuajudes.com.
El codi de votació en el cas de l’AMPA del Roquissar és el 1694;
i el de la Sínia, el 0947.•

Altafulla posa en marxa una xarxa Wi-Fi a l’entorn de les Eres
La xarxa sense fils Wi-Fi (Wireless Fidelity), que transmet les dades a través
d’ones electromagnètiques sense necessitat de cables, té per objectiu augmentar els punts d’accés públics gratuïts a
internet. A partir d’ara en podran gaudir
els veïns i veïnes d’Altafulla. En aquest
cas, la xarxa wi-fi s’ha ubicat a l’entorn
de les antigues escoles Teresa Manero
i té un abast de fins a 200 metres en
línia recta i amb visibilitat. L’usuari es
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pot connectar via wi-fi, i ho pot fer
des de qualsevol dispositiu informàtic
que tingui port wi-fi com una PDA, un
ordinador de sobretaula, un portàtil,
etc. Si el dispositiu no té port wi-fi se
li pot afegir un port wi-fi USB portàtil.
L’aplicació d’aquest servei és molt fàcil.
L’usuari ha de buscar la xarxa wi-fi de
WIACCESS, i aquí surten les instruccions per a conectar-se, que consisteix
en trucar a un numero 905... des d’un

telèfon mòbil per tal d’identificar-se. La
trucada té un cost d’1,91 € IVA inclòs,
i via sms rep l’usuari i contrasenya. A
partir d’aquí, l’usuari té set dies naturals
durant les 24 hores del dia per fer ús
d’aquest servei des de l’obtenció de la
contrasenya i l’usuari. Tot i això, l’usuari
tindrà restringides algunes pàgines web
com per exemple les de descàrregues de
programes o les de pagament.•

Serveis
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Ja es pot disposar del pàrquing Alcalde Pijuan
L’empresa
Promociones
Alta-2000 ha complert amb
el conveni urbanístic signat
el gener del 2009 en què
es comprometia a l’arranjament del pàrquing Juan
Pijuan a canvi de l’ampliació de l’edificabilitat del
futur hotel que l’empresa
aixecarà al carrer Marquès
de Tamarit. El cost de les
obres, que ha anat a càrrec
de la promotora, ha estat
de 81.505 € i han consistit
en l’anivellament i la pavimentació asfàltica del terreny; la senyalització horitzontal i vertical; la millora
de l’enllumenat de la zona
i el trasllat de la illa de contenidors soterrats. El nou
emplaçament compta amb
63 places per a turismes,
quatre per a vehicles petits,
dues per a minusvàlids, i
una zona destinada per a
motos i bicicletes. •

Breus
Estudien posar en marxa
un servei de transport urbà
gratuït
El regidor de Benestar Social, Joan
Albert Spuch, va anunciar en el passat
ple la possibilitat de posar en marxa
un servei de transport urbà gratuït
que connectaria Brises del Mar amb
el centre urbà d’Altafulla. En principi
s’aprofitaria el vehicle que ofereix el
servei municipal de transport adaptat
—que trasllada persones grans cap a la
residència de Torredembarra— i beneficiaria principalment les persones de
major edat que viuen fora del centre
urbà. El recorregut aniria des de Brises
del Mar i pararia en diferents punts
del centre urbà passant per Baix a Mar
i acabant als hipermercats Eroski. El
recorregut de tornada començaria a
l’Eroski i acabaria a Brises del Mar. El
servei s’oferiria tots els matins des d’un
quart d’onze fins a un quart de dues
del migdia. El servei podria entrar en
funcionament les properes setmanes.

Fixen un pla d’actuació contra
el “top manta”
Els cossos policials han acordat tot
un seguit d’actuacions contra el “top
manta” a diversos municipis de la costa
tarragonina. Davant de la proximitat del bon temps, Mossos d’Esquadra
i cossos de la Policia Local d’onze
municipis costaners –entre els quals la
Policia Local d’Altafulla- es van reunir
recentment al Vendrell per concretar
les actuacions. Així es crearà una comissió transversal que establirà reunions
periòdiques per cercar solucions no
policials, aplicar les ordenances municipals i fer-ne difusió en campanyes a
través dels mitjans, cercar interlocutors
amb els comerciants i amb els venedors, potenciar la figura dels agents
cívics, i compartir informació entre els
diferents municipis que comparteixen
la problemàtica. Pel que fa a l’àmbit
policial es va decidir obrir una investigació per detectar els punts d’origen
i els canals de distribució, i treballar

conjuntament els Mossos i les policies
locals, la Policia Nacional, la Guàrdia
Civil i la seguretat privada. Finalment,
en l’àmbit judicial es va acordar facilitar els mitjans per potenciar l’àmbit
d’investigació.

Noves propostes de millora per
l’estació Altafulla-Tamarit
La interfonia SOS podria ser una realitat en breu a Altafulla. Després de
reiterades mocions aprovades pel Ple
municipal, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim
Nadal, ha anunciat l’establiment de la
interfonia SOS a més de cent estacions
catalanes, entre les quals podria estar
inclosa la d’Altafulla-Tamarit. Nadal
també ha apuntat que abans de finals
d’any s’incorporaran fins a disset nous
trens Civia a la xarxa ferroviària catalana, alguns d’ells a la línia d’Altafulla.
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El Consell de Participació impulsarà el Banc del Temps
Properament es posarà en marxa aquesta iniciativa, pionera
al nostre municipi, impulsada per la Comissió de Socials del
Consell de Participació ciutadana, amb el suport de l’Ajuntament d’Altafulla.
Què és el Banc del Temps?
És un grup de persones motivades per a intercanviar temps,
dedicant-lo a tasques puntuals d’atenció a les persones,
ajudes domèstiques, artístiques, de formació, de lleure, etc.,
fomentant així l’oportunitat de conèixer i confiar en les altres
persones. El Banc del temps (a partir d’ara BT), com el seu
nom indica, funciona sense diners però intercanvia temps. Els
seus membres hi dipositen el temps que poden i volen dedicar a altres persones i, en contrapartida, poden disposar del
temps dels altres membres del BT. La unitat d’intercanvi és
l’hora, independentment del servei que s’ofereixi o es rebi. En
aquest BT, el temps és la riquesa principal i, per tant, la unitat
de valor. Totes les habilitats tindran el mateix valor, només
comptarà el temps de dedicació.
Quins beneficis té?
La vida urbana fomenta l’aïllament i la solitud de les persones. En una societat basada en el poder dels diners fonamentalment és positiu propiciar el valor de la solidaritat. Així,
afavoreix el veïnatge i promou el coneixement entre les per-

sones del poble de diferents edats i condicions, crea, per tant,
vincles socials i afectius; Iguala les persones en el sentit que el
temps de totes té el mateix valor. Tothom té coses a oferir i a
demanar; Fomenta actituds positives entre les persones en el
procés de donar i rebre, i s’atansa a l’autèntica cooperació i
solidaritat entre les persones.
Com funciona?
Les persones interessades es posaran en contacte amb la
secretaria del BT per tal d’oferir el temps que hi poden dedicar i demanar els serveis que desitgin. No es tracta només de
demanar o oferir. L’intercanvi és norma indispensable. Cada
persona ofereix uns serveis i, a canvi, pot demanar serveis
dels altres socis i sòcies. Cada persona adscrita disposarà d’un
llistat dels serveis que es poden intercanviar i d’un talonari
de temps.
Què es pot oferir i sol·licitar?
Atenció a les persones, cura del cos i la salut, tasques domestiques, informàtica, idiomes, formació, assessoraments, lleure
i un gran etcètera. Els serveis són demanats i proposats pels
mateixos socis/es. L’admissió al Banc del Temps implicarà l’acceptació de les seves normes.•
COMISSIÓ

DE

SOCIALS

DEL

CONSELL

DE

PARTICIPACIÓ

Consulta popular per la independència: Sis raons per votar
Primera, perquè és democràtic que sigui entre tots i totes que
decidim sobre aquells temes que ens afecten col·lectivament.
Segona, perquè és la manera pacífica de prendre decisions
col·lectives malgrat les diferents formes de pensar. Tercera, perquè participar és fer que totes les opinions comptin,
també la teva, tant si votes que SÍ, que NO o en BLANC. Quarta, perquè és una iniciativa ciutadana. la societat civil també
podem prendre iniciatives. És la base de la llibertat. Cinquena,
perquè és una consulta oberta a tothom. Catalunya ha estat
sempre una terra d’acollida i, per tant, ningú pot quedar

Sopar amb el Cercle Català de Negocis al Faristol

Concert de Kaso Perdido a la Violeta

exclòs de participar a la decisió de quin ha de ser el futur del
seu país. I sisena, perquè el resultat tindrà efectes, tot i ser
consultes oficialment no vinculants. Només cal veure’n el seu
ressò nacional i internacional.•
ALTAFULLA DECIDEIX
www.altafulladecideix.cat
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Arrenca la tercera edició de la Cursa de Primavera
El proper 1 de maig se celebrarà la 3ª edició de la Cursa de
Primavera, organitzada pel club Atletes d’Altafulla, conjuntament amb l’Ajuntament. Enguany estrenem recorregut, es
tracta d’un circuit que discorre íntegrament pels carrers del
poble, però encara més atractiu que el de l’any passat. Hi
haurà diverses curses en funció de l’edat, i finalment, la cursa
open de 5.000 metres (cronometrada amb xip) per als adults.
La primera cursa per als infants sortirà a les 10 del matí, i la
cursa dels adults a les 11.30 h. Els nens i nenes es podran inscriure a les seves escoles, de manera gratuïta. Per als adults,
les inscripcions, amb un preu de 8 €, estan obertes a partir
del dia 1 d’abril, als següents punts: Botiga Runnersworld
– Tarragona (carrer Salvador Espriu); Botiga Boom Esport
– Torredembarra (carrer Antoni Roig), i Gelateria la Perla
– Altafulla. Hi haurà una samarreta tècnica i esmorzar per a

cada participant. Esperem que la cursa sigui, com en els anys
precedents, un èxit, i que tot Altafulla en gaudeixi. Animeuvos, us hi esperem, com a corredors o com a públic, vosaltres
trieu ! Per a més informació : cursaaltafulla@hotmail. D’altra
banda, en aquesta edició hem de destacar la participació de
deu dels nostres atletes a la Marató de Barcelona on subratllem l’actuació de Luís López, que va fer una marca de 2h.58’,
superant la molt difícil barrera de les tres hores. I que en la
cursa de Bràfim, celebrada el passat 21 de març, en Manel
Carmona va aconseguir el tercer lloc en la categoria de Veterà, acabant també entre els deu primers de la classificació
absoluta.•
DAVID VELASCO
Atletes d’Altafulla

Exposició antològica: 25 anys de Penya Ciclista

Després de l’acte de març, “Tinc una pregunta per vostè”
(celebrat al Museu i seu social del Cercle Artístic a qui donem
el nostre sincer agraïment) on un metge esportiu de reconeguda trajectòria,un exciclista professional i un aventurer de
les dues rodes varen fer una amigable tertúlia amb els assistents al voltant de les seves experiències,continuem el 10 Abril
fent la inauguració de l’exposició antològica dels 25 anys a un
altre indret monumental de la vila com es el Fòrum Parroquial
a la Plaça de l’Església. Serà un acte amb molts records per la
“vella guàrdia” i força interessant per la resta de socis,amics i

vilatans. També aprofitarem per donar els
nous carnets de socis,
disseny del “artista”
de la Penya. Aquesta
exposició serà publicitada tant al butlletí social,cartells pel
poble,diaris,web,etc i
romandrà oberta fins
el 2 Maig. Pel que fa al
dia a dia, els ruteros ja
llueixen mallot a marxes i fins i tot curses (foto) alhora que els de BTT,continuen
la seva activa trajectòria així com els senderistes amb la seva
caminada mensual. A tots ells, ànims per continuar fent forta
la Penya.•
DINO ALBALADEJO
President Penya Ciclista

Corrective
Combinación de efectos de Bótox
y rellenos para eliminar todo tipo de arrugas

Exclusivo en

Body Center
Plaça dels ocells,2
Telf.977 65 08 23
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Per molt rigorós que sigui l’Hivern sempre torna la Primavera
FRANCESC FARRÉ # ALTERNATIVA ALTAFULLA
Després d’uns mesos de fred intens i de grisor
ja torna a brillar el sol, el dia és més llarg i
Altafulla torna a omplir-se de gent que gaudeix del bon temps. Hi ha qui torna per Pasqua
després d’uns mesos de deixar buits els carrers,
especialment al barri marítim. Qui arriba amb
tren s’ha trobat una nova estació malgrat que
alguns brètols hagin tornat a destrossar-la una
mica. Amb cotxe s’hauran trobat amb 3 ressalts
nous, que han pacificat més la circulació i conciliat la seguretat i la tranquil·litat del veïnat
si bé encara hi ha algú que ha destrossat un
arbre i el seu cotxe, volent comprovar si podia
anar a gran velocitat com quan els ressalts no
hi eren. Alternativa ha contribuir a donar color
i esvair la boira amb els nostres suggeriments o

denúncies. Veiem com mica en mica el Pavelló
Poliesportiu està sent utilitzat per més gent
amb un altre tipus de gestió menys restrictiu,
també vam defensar als veïns que volien eliminar l’illa de contenidors de la Baixada de Sant
Martí que ara s’hauria de reconvertir en àrea
verda. Cal ara anar més enllà i evitar que en la
resta d’illes s’utilitzi el color de les plataformes
per deixar les deixalles enlloc de dipositar-les
dins. Aquests dies també hem trobat més places d’aparcament al costat de les piscines sense
que s’hagi hagut de tallar els frondosos pins.
En canvi els turistes hauran d’esperar abans de
poder utilitzar el que esperem sigui un Hotel,
i que sembla que estigui mig aturat presidint
la Via Augusta. Creiem que cal anar més enllà

de les polèmiques i apostar per superar conflictes com ha estat la creació d’una comissió
oberta que analitzarà el cadastre i permetrà
que el 2011 es pugui treballar per aconseguir
una nova valoració cadastral que apliqui un
IBI més just per a tothom. Malgrat que algun
abril hagi estat de censura, aquest mes que
commemora la república i els clavells revolucionaris, és sempre un temps per l’esperança. Des
d’Alternativa preferim treballar en positiu en
contrast dels que ho fan des de l’odi, la vulgaritat i la polèmica. És millor seguir preparant el
camí per a futures primaveres que vagin recuperant el color i la confiança de la ciutadania
d’Altafulla.•••

¿Valió la pena?; ¿Era realmente necesario?; ¿A quién benefició?
JOSEP MARIA PÉREZ I ROIGER # IDEAL
Estas preguntas me las hago a mí mismo, pero
son una reflexión que desearía que alcanzase
a todos los ciudadanos. ¿Valió la pena? Ahora
parece ser que después de la visita realizada a
la gerencia del catastro por parte de todos los
grupos del gobierno y oposición se ha llegado
al convencimiento de que la única solución
que nos queda para realizar una revisión a la
ponencia del 2007, es esperar al 2012, eso sí
podemos adelantar trabajos a través de una
comisión los cuales podremos presentar a la
Gerencia, y si ésta lo estima oportuno, los considerará o no, —quedó claro en la visita que

la gerencia trabaja con sus propios técnicos y
valores— y ellos no empezarán a trabajar hasta
el 2011. Nosotros podemos empezar ya. Todo
esto ya lo dijo el gobierno municipal desde el
primer día –quizás con la única excepción de
la comisión- ya que en su lugar ponía un técnico municipal para asesorar al usuario sobre
el tema. ¿Era necesario? Crear una situación
límite de crispación, que llegó incluso a invadir
la privacidad de algunos políticos. Y a situaciones esperpénticas en los plenos. ¿A quién
benefició? A nadie, pero… ¡¡¡quizás sí!!! Sí,
si todos aprendemos un poco de esta situa-

ción, los ciudadanos porqué deberían creer un
poco más en sus políticos, deberían empezar
a pensar que esos Sres., todos, gobierno y
oposición están allí para defender los intereses
del pueblo y de todos sus vecinos. Y los otros,
los políticos, deberían dar ejemplo a sus conciudadanos, dejarse de enfrentamientos que
solo valen cara a la galería, y actuar conjuntamente, como ha sucedido finalmente en este
caso. ¿Cuántos disgustos, y situaciones tensas
y estériles nos hubiésemos ahorrado? Juzguen
ustedes mismos.•••

Bones notícies
CONXITA NAVARRO # PARTIT POPULAR D’ALTAFULLA
Tot i els difícils moments que estem passant
tots plegats… Quina alegria poder donar bones
noves! Per fi, després d’anys de carències,
comencem a veure els fruits de les gestions. El
Centre d’Entitats està llest. A falta de contractar els serveis finals, en breu, serà una realitat
perquè els veïns que viuen i conviuen dins les
diferents entitats cíviques el puguin gaudir. Així
Altafulla disposa per fi d’unes instal·lacions com
calen a un poble com el nostre. Confiem que
aquesta millora de l’entorn ajudi les entitats del
nostre municipi a continuar ajudant i donant
tanta vida i alegria a tots nosaltres. Enhorabona, us ho mereixeu, ens ho mereixem tots

plegats! El pàrquing de Marqués de Tamarit ha
quedat enllestit, amb un doble resultat. D’una
banda, un major nombre de places d’aparcament, en règim públic i en molt millor estat i ús
que fins ara, i d’una altra banda, els contenidors
han pogut ser reubicats allà on sempre haurien
d’haver estat. Confiem que l’empresa que ha
fet tan bona feina i tant bon resultat, segueixi
participant en la vida pública d’Altafulla amb
igual o major èxit. Moltes gràcies i bona sort!
També i ja per acabar al Partit Popular tenim
bones i noves notícies, i són també una fita llargament demanada. Per fi hem posat en acció
les eines perquè tothom arribi a nosaltres. Des

d’aquest mes disposem d’un telèfon d’Atenció
al ciutadà d’Altafulla el 626343110, i d’un compte de correu electrònic “altafulla@pptarragona.
com”, així com un perfil al facebook “populares
altafulla”, i en breu tindrem també un blog.
Enhorabona al nostre president, a la Mª Victòria
i al José Antonio i a tota la Junta local del Partit
Popular d’Altafulla que ho han fet possible.
Confiem que això ajudi a tots els ciutadans
d’Altafulla a expressar allò que els preocupa
i a buscar solucions plegats. Quin goig poder
explicar bones notícies.•••

Dr. Joaquim Balcells, llatinista: nom propi per al nostre Institut!
FONXO BLANCH # PAU
Aquests darrers dies de març m’han regalat
tres grans alegries: l’amiga Sílvia Amigó m’ha
fet saber la seva plenitud per haver rebut
l’estoig del tríptic de cd’s de Toti Soler, de
la qual n’ha estat musa i també lletrista. Ells
dos, música de guitarrista i música de rapsode
van actuar a la cripta de la nostra església, el
sant Jordi de 2002. Ara, encara hem d’estalviar i no podem gaudir de recitals com aquell.
Segona gran alegria: la Joana Badia, en plena
forma, repassant el díptic on comprova que
no s’ha deixat ningú de les desenes d’actors i
col·laboradors implicats. Tement que la cosa
no aniria també per a la nostra Dra. Teatral,
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ens hem cenyit a l’escena del Sant Sopar: en el
marc de les porxades (rehabilitades el 1989) de
l’edifici de 1802 de la Casa de la Vila. El Camí
de la creu, dirigit per Joana Badia, el vam encetar l’any 2001; sorgit també de la modisteria
de l’Ateneu, amb la Pepita Vidal com a gran
artesana principal. Llavors, dins UPA, vam marcar un nou calendari cultural i festiu que forma
part del paisatge, com si fos de sempre, però
que tingué un decidit nucli dur fundacional...
Tercera gran alegria: per un casual, anant a
demanar al Martí Inglés i Torres la convocatòria del pròxim Consell Sectorial de Cultura, he
coincidit amb l’arquitecte Roca Tarragó (el del

passeig de Botigues de Mar!). M’ha acabat portant l’exemplar regalat per Antonieta Borràs,
vídua de l’il·lustrador / escultor J. S. Jassans, de
la finalment publicada traducció de les Bucòliques, de Virgili, obra pòstuma del nostre Dr.
Joaquim Balcells i Pinto (el cabaler de Ca Clot).
La tenia enllestida el 1936, abans que l’ensorrament del seu món moral -a causa de la revolta
criminal que descabdellà el cop d’Estat militartambé se l’emportés d’aquest món, a l’estrenat
exili de Ginebra. Amb el llibre a la mà segueixo
proposant que mereix que l’Institut El Roquissar porti el seu nom; sobretot, ens honorarà a
nosaltres, en el procés cap als batxillers.•••

Opinió i Fòrum
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Satisfacción por la entrada de primavera
ALEJANDRO FRANCINO # REGIDOR NO ADSCRIT
Durante esta entrada de primavera he tenido
la oportunidad de pasear por la playa de Altafulla y ver con mucha satisfacción la cantidad
de gente que nos ha visitado durante estos
primeros días de cambio de estación. Pese a
la ya famosa crisis, las ocupaciones hoteleras
y de apartamentos turísticos han rebasado
expectativas, y esto ha hecho posible que
muchos comercios hayan podido aprovechar

esta oportunidad para iniciar la temporada
de buen tiempo. Hay que felicitar por este
logro a los técnicos del Patronato de Turismo,
junto a las guías locales, que a través de su
trabajo constante y diario, potencian y resaltan los muchos atractivos de nuestro pueblo
como destino turístico. Desde la regiduría de
Turismo, seguiremos trabajando en la potenciación y promoción de la marca de Altafulla

como destino, a través del turista familiar, y
principalmente en aquellos meses que no son
típicos de verano, y de esta forma potenciar,
entre otras cosas, la actividad de los comercios
locales, cuya principal fuente de ingresos es el
turista que nos visita, y es que poco a poco, el
turismo debería de suplir el vacío que debido
a la coyuntura económica han dejado sectores
como puede ser el de la construcción.•••

Fòrum

Altafulla Decideix està molt contenta
Per fi s’ha aprovat la moció presentada, per
la nostra associació, al ple de l’ajuntament,
relativa al seu suport a la Consulta Popular
per a la Independència que tindrà lloc el
proper 25 d’abril, cosa que ens encoratja a
seguir endavant amb molta més il·lusió. Per
altra banda, la Conferència i sopar que va
tenir lloc el darrer dimecres dia 24 al Restaurant Faristol, on van acudir, malauradament, menys empresaris dels que ens hagués
agradat (però bons), a escoltar veritats molt
colpidores, ens va omplir d’energia positiva
per a les nostres finalitats, ja que l’exposició
de les dades de l’espoli que pateix Catalunya,

mostrada en un impecable Power Point per
part del Cercle Català de Negocis, no ens
deixa cap dubte que és totalment necessària
la resposta ciutadana a tanta ignomínia. Pels
que no vareu assistir-hi, us recomanem visitar
www.ccn.cat i si teniu temps i aneu obrin,
totes les pestanyes, podreu assabentar-vos
del greuge real i escandalós que patim,
econòmicament parlant. Si empresaris tan
importants, com els que ens van visitar, s’han
posat en alerta vermella és que la cosa és
greu de debò. També dir-vos que el concert
pel jovent, que va tenir lloc el divendres
26, va ser tot un èxit i varem ballar i gaudir

de valent amb en Cesk Freixas, Xeic i Kaso
Perdido, on, en Pau Blanch (jove vilatà estimadíssim del poble) disfressat d’esquelet al
teclat, feia moure també els nostres ossos
enmig dels crits reivindicatoris, de tota mena,
d’un jovent compromès amb el seu futur tal i
com ha de ser. Recordem a tots els joves que
podeu votar a partir dels 16 anys i a tothom
que és necessari estar empadronat i tenir el
DNI vigent i amb l’adreça d’Altafulla.
WWW.ALTAFULLADECIDEIX.CAT

Conferència del Cercle Català de Negocis al Faristol
Els conferenciants que ens van visitar el passat
24 de març, eren uns empresaris de rellevada
importància amb un munt de càrrecs i títols
al damunt i francament a mi em va donar
vergonya que vinguessin tants pocs empresaris al sopar, tenint en compte que aquestes
persones estan acostumades a tenir una gran
audiència, (però aquest poble és així, i no s’hi
pot fer més i, a sobre, jugava el Barça). Ens
van fer un Power Point extraordinari i molt
clarificador, sobretot, per molts de nosaltres
que desconeixíem les dades, en xifres reals,
del gran espoli que es fa des del govern
central espanyol dels recursos econòmics de

Catalunya. Si aquestes dades s’arribessin a
saber per tothom amb tanta claredat com ens
van ser exposades, dubto que cap persona que
visqui a Catalunya, sigui o no catalana, no vulgui immediatament la independència. Llegiu
la pàgina web d’aquesta associació: www.ccn.
cat. Ara, Espanya està quasi a la cua d’Europa
en quant a economia es refereix, en canvi si
Catalunya fos independent, com a país, ocuparia un quart lloc a la Unió Europea (tan sols
això no creieu que ja ho diu tot?). Cada any
disposaríem de 22.000.000.000 vint-i-dos mil
milions d’euros més per poder destinar-los a
millorar infraestructures, tecnologies, serveis,

transports, guarderies, escoles, sanitat, residències, pensions, projecció turística de tota
mena, rebaixar impostos, etc. A la pàgina web
es pot fer un simulacre de quina seria la vostra nòmina actual. En fi, jo no tinc fills i com
diuen (pa lo que me queda en el convento...)
però els que en teniu, no tindríeu que dubtar
ni un segon en voler ser independents, (indiferentment de si sou de dretes o d’esquerres
o si sou o no catalans).
MARGA BADIA

Carrer del Mar o Camí del Mar?
Ja fa uns anys que em pensava que aquest vial
no pertanyia al terme municipal d’Altafulla a
causa del seu lamentable estat, tot veient que
s’endreçaven altres carrers de la vila i aquest
no. Ara li han canviat el sentit de circulació
de vehicles i al ser de baixada, encara es nota

més el seu mal estat. Fins i tot per una “gincama” seria difícil passar-hi. Fa pocs dies han
arranjat i asfaltat el pàrquing de davant la
piscina i ni tan sols han tapat els forats del vial
del costat. Potser són les restes de l’antiga calçada romana que conduïa als Munts i la volen

conservar el més semblant possible al seu
estat original, ves a saber... La meva pregunta
va dirigida a qui correspongui i es ben clara:
Què passa amb aquest camí mal anomenat
Carrer del Mar?
DINO ALBALADEJO
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ALTAFULLA RÀDIO 107.4 FM
Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

—graella tardor-hivern 2009—
Dijous

Divendres

8:00 – 9:00
9:00 - 10:00

Guantanamera (r)

Catsons (r)

10:00 - 11:00

El temps passa

Baix gaià
Esports (r)

11:00 - 12:00

Aquell dia

12:00 13:00

Espai obert
Notícies

Espai obert
Notícies

15:00 - 16:00

De boca en boca

Fes natura

16:00 - 17:00

Cinema

Espai vital

13:00 - 14:00

Dissabte

Diumenge

La màgia de les sardanes
The road of
country (r)

Música punt cat

Paisatges humans (r)

Fil directe /
radiofòrum (r)

Fem salut (r)

Retrats

Punt de sortida

El millor de cada casa

Espai obert
Notícies

Espai obert
Notícies

Espai obert
Notícies

Calidoscopi

Catsons

Com viure en un
galliner

Guantanamera

El patito de goma (r)

La màgia de
les sardanes

Cap de setmana (r)

El patito de goma (r)
Para que no me olvides
Barà rock (r)
Garden musical

80 Punt dance

100 X 100 Esports

7 Dies

Tock de rock (r)

Sempre joves(r)

Altafullencs (r)

Uavavaua! (r)

Guantanamera (r)

14:00 - 15:00

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

17:00 - 18:00

El patito de goma

Tock de rock

Sempre joves

Bad music

El temps passa (r)

18:00 - 19:00

L’efecte Papallona

Peluts

Fem salut

Barà rock

Paisatges humans

El futbol al baix gaià
/ transmissions de
partits (3)

19:00 -19:30

Notícies

20:00 - 21:00

Notícies

Notícies

Notícies

Notícies / ple (2)

Notícies Comarca (r)

Fil directe / radiofòrum (1)

Uavavaua!

Notícies comarca

Fil directe / radiofòrum (r)

Somos Latinos

The road of country
Boulevard

Jazz fm

Cap de setmana

Altafullencs

Punt de sortida (r)

Bad music blues

Barata elèctrica

Barata elèctrica

Barata elèctrica

Propera Parada

Barata elèctrica

Barata elèctrica

100 X 100 Esports (r)

The road of country (r)

El temps passa (r)

ESPAI OBERT
NOTÍCIES

Propera Parada (r)

Baix gaià esports
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00

Barata elèctrica

23:00 - 00:00

100 X 100 Esports

00:00 - 01:00

ESPAI OBERT
NOTÍCIES

01:00 - 02:00

Retrats (r)

ESPAI OBERT
NOTÍCIES

ESPAI OBERT
NOTÍCIES

ESPAI OBERT
NOTÍCIES

02:00 - 03:00

IN SESSION (r)
Somos Latinos (r)

IN SESSION
•
•
•
•
•
•
•

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

L’Agenda Comarcal a cada hora en punt des de les 07:00 fins les 00:00 h.
(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.
(3). Retransmissions en directe dels partits que el Centre d’Esports d’Altafulla juga a casa cada quinze dies.
(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, experts, entre d’altres. Radiofòrum.

* Consultar retransmissions esportives a la pàgina web.

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

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

Divendres, dissabtes i vigílies de festius
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ALTAFULLA Parada Centre
ALTAFULLA Cent.Comercial
TARRAGONA Rot. La Mora
TARRAGONA Rot. Boscos
TARRAGONA R. Vella
TARRAGONA Imp. Tarraco
TARRAGONA Imp. Tarraco
TARRAGONA R. Vella
TARRAGONA Rot. Boscos
TARRAGONA Rot. La Mora
ALTAFULLA Cent.Comercial
ALTAFULLA Parada Centre

23:29
23:30
23:35
23:45
23:53
23:55
00:15
00:17
00:25
00:35
00:39
00:40

01:04
01:05
01:10
01:20
01:28
01:30
01:45
01:47
01:55
02:05
02:09
02:10

02:34
02:35
02:40
02:50
02:58
03:00
03:45
03:47
03:55
04:05
04:09
04:10

04:34
04:35
04:40
04:50
04:58
05:00
05:05
05:07
05:15
05:25
05:29
05:30

AUTOBUSOS

RENFE
Altf/Tgn

Tgn/Altf

6:58
7:30
8:29
9:59
10:28
10:58
11:58
12:58
13:59
14:26
14:59
15:58
17:27
18:00
19:00
19:29
20:26
20:29
20:59
21:29
21:59
22:33

5:52
7:00
7:21
7:47
8:00
8:56
9:25
10:32
11:25
11:56
12:25
13:24
14:28
14:54
15:57
16:30
16:58
17:29
17:53
18:30
18:57
19:12
19:43
19:57
20:30
20:39
21:00
21:20
21:34

AUTOCARS
ALTAFULLA / BCN
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 9 h
Dissabtes: 10:10 h
Diumenges i festius:
17:50 h
BCN / ALTAFULLA
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 16 h
Dissabtes: 21:15 h
Diumenges i festius:
No hi ha servei

De dilluns a divendres feiners
Trdb
6.20
7.10
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.10
10.40
11.10
12.10
13.10
14.20
15.10
16.10
16.40
17.10
18.10
19.10
20.10
21.45

Altf
6.26
7.18
7.48
8.18
8.48
9.18
9.48
10.18
10.48
11.18
12.18
13.18
14.28
15.18
16.18
16.48
17.18
18.18
19.18
20.18
21.50

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
6.45
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.10
10.40
11.10
11.40
12.40
13.40
14.50
15.40
16.40
17.10
17.40
18.40
19.40
20.40
22.05

Tgn
6.50
7.45
8.30
9.15
10.15
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.15
14.45
15.15
16.15
17.15
17.45
18.15
18.45
19.15
19.45
20.15
21.15
22.20

Altf
7.15
8.10
8.55
9.40
10.40
11.40
12.10
12.40
13.10
13.40
14.10
14.40
15.10
15.40
16.40
17.40
18.10
18.40
19.10
19.40
20.10
20.40
21.37
22.42

Trdb
7.20
8.15
9.00
9.45
10.45
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.15
14.45
15.15
15.45
16.45
17.45
18.15
18.45
19.15
19.45
20.15
20.45
21.40
22.45

Dissabtes feiners
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
16.37
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
21.30
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Telèfons
i adreces

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

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

Les Escoles, 3 (poble)

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
062
977 63 53 00
088
085
977 22 00 80
977 54 70 80
977 25 25 25
112
977 65 60 07

URGÈNCIES DENTALS CASTELLANI 977 65 14 33
OFICINA DE TURISME
977 65 14 26

Plaça del Pou, 1

977 65 24 20

Plaça dels Vents, 5

SÍNDIC DE GREUGES
RECAPTACIÓ MUNICIPAL (Ajunt.)
CORREUS
POLICIA LOCAL
Marquès de Tamarit, 16

GUÀRDIA CIVIL
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS (Tarragona)

AMBULÀNCIES (centraleta)
EMERGÈNCIES
CONSULTORI DE SALUT

Marquès de Tamarit, 16

977 65 16 71
977 65 03 23

Plaça la Portalada s/n

CEIP ROQUISSAR
IES ALTAFULLA
LLAR D’INFANTS F. BLANCH

977 65 19 69
977 65 16 62
977 65 60 31

Mainada, 2B

LLAR D’INFANTS HORT DE PAU
ESPLAI DE LA GENT GRAN

977 65 21 20
977 65 21 32

C. de Les Bruixes s/n

BIBLIOTECA MUNICIPAL

977 65 11 76

Serveis Municipals
• SERVEIS SOCIALS · Atenció al públic
Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
Educador Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
• BIBLIOTECA MUNICIPAL ‘MARTÍ MAGRIÑÀ’
De dilluns a divendres, de 16 a 20 h
• OFICINA DE CORREUS (C. Marquès de Tamarit, 16)
De dilluns a 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

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

Punt d’informació juvenil
Era de l’Esteve 977 / 65 24 68 e-mail:
PIJ_altafulla@hotmail.com
Obert tot el dia de dilluns a divendres

HORARI DE MISSES
Església de Sant Martí: Dissabtes i Vigílies de Festius: 19:00 h
Diumenges i festius: 12:00 h
Església de Sta. Maria: Diumenges i festius: 13:00 h

977 65 20 60

S. Antoni Abat, a la Violeta

CASAL LA VIOLETA

977 65 00 83

S. Antoni Abat, 11

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL

977 65 24 68

Era de l’Esteve

ALBERG JUVENIL ‘CASA GRAN’
PISCINA MUNICIPAL

977 65 07 79
977 65 21 10

Alcalde Pijuan, 4

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

Cabana, 2

Les Escoles s/n

Durant 24 h
977 65 29 08
627 56 39 39
*
629 71 15 90

Escoles, 10

ESCOLA DE MÚSICA (migdies)

Placeta, 12

ESCOLA D’ADULTS
ESCOLA LA PORTALADA

Mainada, 2A

VETERINARIS
D’URGÈNCIES

CENTRE D’ESTUDIS D’ALTAFULLA 977 65 09 12

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

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 dilluns 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 dimarts 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
29/04
05/11
12/18
19/25

abril:
abril:
abril:
abril:

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

26/02
03/09
10/16
17/23
24/30

maig:
maig:
maig:
maig:
maig:

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/ext/
Cogul: 977640003 - C/ Antonio Roig,14
Arasa: 977642704 - C/ Verge Montserrat, 4
Miró: 977640735 - C/ Pere Badia, 55
Escudé: 977130735 - C/ Filadors, 6-8
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Setmana Santa 2010: Diferents imatges del Xè Camí de la Creu, la processó de Divendres
Sant, les cantades de caramelles a càrrec de l’Orfeó Nous Rebrots i el concert ofert per la
coral Santa Rosalia de Torredembarra el Dimarts de Pasqua. / Fotos: Elba Ruz, Albert Jansà,
Carla Gómez i Gregori Barceló.
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