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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’Ajun-
tament, 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.

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

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

Àrea Municipal de Mitjans de Comunicació

Altafulla ja té nou alcalde. És el Josep Maria Pérez, del grup 
d’Ideal. Una persona molt vinculada també a l’Associació 
Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla (ATECA) –de 
fet, una de les impulsores en engegar aquest projecte verte-
brador del comerç i el món empresarial de la vila. Des d’aquí, 
el felicitem. Ara tindrà un nou repte a la seva trajectòria: crear 
un govern sòlid i estable que garanteixi la governabilitat del 
nostre Ajuntament. I és que un dels reptes del nou govern 
encapçalat per Pérez (amb el suport, de moment, del PSC, 
Ideal, PP i el regidor no adscrit Jano Francino) serà, primer, 
sumar més socis de govern per aconseguir una majoria estable; 
i segon, mantenir-se units en els deu mesos que resten fins a 
les eleccions municipals en un consistori altament representant 
per vuit llistes i un edil no adscrit. Amb Pérez, serà el tercer 
alcalde d’Altafulla en un sol mandat. El primer va ser Francesc 
Farré, d’ABG, que guanyava les eleccions i formava govern 
amb CiU, ERC i PAU. Mig any més tard, el govern es trencava 
per l’expulsió de PAU i es debilitava encara més amb la fugida 
de Francino de l’equip de govern. L’abril del 2008 arribaria la 
moció de censura que permetria l’alcaldia a Josep Maria Gené 
(PSC) que faria govern amb AUPA, Ideal, PP i PAU. Setmanes 
més tard, Gené incorporaria a Jano Francino per liderar l’Àrea 
de Turisme, AUPA acabaria deixant el nou govern per tornar 
a l’oposició i CiU substituiria els independents d’AUPA al nou 
govern. CiU, després de més d’un any al govern, el deixaria 
arran de la dimissió per problemes de salut de l’exalcalde 
Josep Maria Gené. Tot un trencaclosques que ha finalitzat amb 
la continuïtat de gairebé els mateixos grups donant suport 
a Pérez –a excepció de PAU- i els mateixos, a l’oposició. Tot 
això en poc més de tres anys. Deu ni do. El que caldrà ara és 
assegurar deu mesos de tranquil·litat que és el que el poble 
reclama de debò.

Editorial

Un nou alcalde
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 Comptes del 2009
 Puri Miró substitueix Gené
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El 19 de gener del 2009 s’aprovava en un ple extraordinari 
el projecte de Centre d’Entitats amb càrrec al Fons Estatal 
d’Inversió Local (FEIL). El 19 de maig s’adjudicava l’obra a 
l’empresa BECSA després d’obrir-ho a concurs públic i imme-
diatament començarien les obres. L’1 de juliol se signaria el 
conveni amb les entitats on s’indicarien els espais propis i 
compartits. Des del passat 8 de juliol, l’Ateneu Cultural de 
Dones, el grup d’Atletes, l’Associació Altafulla Sardanista, la 
Penya Ciclista, el Club Futbol Sala, el Banc del Temps, Link, el 
Consell de Participació Ciutadana i el Grup de Bastoners són 
les entitats que gaudeixen a partir d’ara de les instal·lacions 
del nou Centre d’Entitats d’Altafulla, ubicat al Parc del Comu-
nidor. El llavors alcalde d’Altafulla, Josep Maria Gené, els 
feia entrega de les claus oficialment. L’exbatlle va presentar 
l’equipament “com un espai perquè les diferents associacions 
puguin desenvolupar la seva tasca diària a través de reunions, 
assemblees, i seminaris, entre d’altres activitats”. De fet, va 
qualificar aquestes entitats com a vertebradores de la con-
vivència a la vila, i en aquest sentit, va destacar el suport de 
l’Ajuntament i l’aportació del primer FEIL (581.486,55 €) que 
ha fet possible la rehabilitació de l’edifici. 

L’edifici disposa de dues plantes amb una superfície total 
de 468,7 m², i una superfície útil de 396,1 m². Disposa d’una 
planta baixa, de 230,45 m² de superfície útil, amb tres sales 
(40 m²); dos lavabos (4 m²), vuit armaris (3 m²), i un traster 
(4,7 m²). I a la primera planta, de 165,65 m² de superfície útil, 
s’hi troben dos lavabos més (2,30 m²), i sis despatxos per les 
entitats. Davant aquesta disposició de l’espai, algunes de les 
entitats compartiran local, com és el cas, per exemple, de 
l’Associació Sardanista, els Atletes, i el futur club de bàsquet; 
o Link, Banc del Temps, i Participació. El regidor de Cultura, 
Fonxo Blanch, qui s’ha encarregat de la fase final d’ubicació 
de les entitats, ha explicat que “la planta baixa es dedicarà al 
desenvolupament de les diferents activitats -ja siguin tallers 
de l’Ateneu, actes de les formacions polítiques, o bé, esde-
veniments que fins ara es realitzaven a la Biblioteca Muni-

cipal”. El regidor de Cultura ha destacat també l’aprovació 
d’un reglament d’utilització de les dependències. Per la seva 
banda, la regidora d’Urbanisme, Conxita Navarro, encarrega-
da en aquest cas de la fase inicial de construcció, ha mostrat 
la seva satisfacció per la creació d’aquest centre que, segons 
ha afirmat, “és molt adient i molt pràctic”.

Les xifres
Les obres del Centre d’Entitats han anat a càrrec de l’empresa 
constructora BECSA i projectades per l’arquitecte municipal 
Xavier Mercadé. L’execució ha estat possible gràcies al FEIL, 
de l’anomenat primer Pla Zapatero, amb un cost total de 
566.157,12 €. Més enllà però de la construcció del nou equi-
pament, un dels objectius del FEIL era la generació de llocs de 
treball. Aquesta obra ha comportat en aquest sentit un total 
de 26 nous llocs de feina.•

Cronologia d’un centre anunciat

Presentació de les instal·lacions amb l’arquitecte (a l’esquerra).  
Foto: A. A. / C. G. 

Fotografia de grup amb els representants municipals i els de les entitats davant la façana del Centre. / Foto: A. Aceña / C. Gómez



4

El	Ple Plaça del Pou • núm. 92 • agost 2010

Ple Ordinari 30 
de juliol

ObeRtes Les iNsCRiPCiONs PeR ALs 
PisOs de LLOgueR d’HORt de PAu

El Ple d’Altafulla va aprovar el passat 30 de 
juliol les normes particulars que regiran el 
procés d’adjudicació de dotze habitatges 
amb Protecció Oficial sobrants en règim de 
lloguer a la zona d’Hort de Pau, que promo-
uen l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament 
d’Altafulla. A partir d’ara, les persones 
interessades per aquestes vivendes poden 
fer la seva sol·licitud a l’Ajuntament d’Al-
tafulla. Es prioritzaran les persones majors 
de 65 anys, les parelles monoparentals i les 
persones residents a Altafulla i a la comar-
ca. Un dels fets que porta als ciutadans a 
sol·licitar aquests pisos són les facilitats de 
pagament i els preus baixos respecte les 
vivendes de mercat, així com la crisi eco-
nòmica, que ha fet augmentar la demanda 
per accedir a aquest servei. Els pisos de llo-
guer tenen una quota anual d’entre 1.894 
i 2008 €, en funció de la superfície que se 
situa a l’entorn dels 55 m². •

El Ple rebutja el camp de 
gespa

La majoria del Ple d’Altafulla va 
votar desfavorablement a la moció 
que presentava el grup de PAU 
sobre la instal·lació de gespa artifi-
cial a l’estadi Juan Pijuan. La majo-
ria d’edils van coincidir en què 
són conscients que és necessària la 
renovació del terreny per adaptar-
se a les noves instal·lacions que dis-
posen altres camps de futbol però 
que ara no és una prioritat per a la 
vila quan hi ha altres serveis com el 
de rehabilitació per a la gent gran 
que no hi són. PAU va proposar 
aquesta moció arran de l’informe 
desfavorable que el Consell Comar-
cal va enviar a l’Ajuntament sobre 
la inviabilitat econòmica actual per 
posar en marxa el Centre de Dia. 
Les obres d’instal·lació de gespa 
artificial s’elevarien als 224.000 €. 
La majoria del Ple creu que si 
ara no es pot posar en funciona-
ment el Centre de Dia, s’intentarà 
almenys aconseguir uns serveis de 
rehabilitació i recuperació per a la 
gent gran.

El 2009 tanca amb números 
positius

Els membres del Ple van aprovar 
per unanimitat el compte general 
de l’Ajuntament d’Altafulla cor-
responent a l’exercici 2009 que 
s’ha tancat amb números positius. 
El Pla Econòmic i Financer, ende-
gat el 2008 per Intervenció i la 
regidoria d’Hisenda, ha donat els 
seus fruits aconseguint uns resul-
tats positius que conclou amb un 
superàvit d’uns 70.000 € reals. Els 
regidors del Ple van felicitar en 
aquest sentit l’Àrea d’Intervenció 
per la tasca duta a terme aquests 
darrers anys amb l’objectiu de qua-
drar els pressupostos del 2009 que 
arrossegaven un deute de més de 
300.000 € del 2007.

La Policia Local incauta 116 
objectes durant el primer 
semestre del 2010

La Policia Local d’Altafulla ha 
localitzat 116 objectes des d’inicis 
d’any i fins el 31 de juliol. Els objec-
tes més destacats són tres armes 
de foc que han estat trobades en 
vehicles, juntament amb porres i 
navalles. Els propietaris d’aquests 
objectes han estat denunciats i els 

objectes es destruiran després que 
finalitzi el temps de l’expedient 
sancionador. També s’han confis-
cat objectes per ser venuts sense 
llicència o per ser sospitosos de 
falsificacions. I per últim, la resta 
són objectes perduts que s’han 
anat recuperant al llarg d’aquest 
2010. Els DNI i carteres es lliuren als 
propietaris o es remeten a les seves 
localitats. Els altres objectes com 
les càmeres i els prismàtics es des-
trueixen transcorregut un temps si 
no s’ha rebut cap denuncia. Fins el 
31 de juliol la Policia Local ha tro-
bat deu carteres i moneders sense 
documents, 50 documents oficials, 
dos telèfons i càmeres i 54 objectes 
més com armes, bosses de mà i 
pel·lícules de DVD sospitoses de ser 
falsificades.

Torna la Fira d’Artesans 
amb més de cent parades

Del 12 al 15 d’Agost a la zona 
de les Eres, darrere el castell, 
s’instal·larà la XIII Fira d’Artesans 
d’Altafulla. L’acte inaugural serà 
el dijous 12 a les 7 de la tarda 
amb una activitat d’animació 
amb el grup Lunatics i els gra-
llers d’Altafulla. La jornada aca-
barà a tres quarts de dotze amb 
un concert del grup Lone Rhino 
Club. Entre les activitats de la 
Fira destaquen les demostracions 
d’oficis artesanals que es podran 
veure tots els dies, una exposició 
d’instruments musicals insòlits al 
Museu, una haima àrab i un espai 
d’atraccions ecològiques. Com a 
novetat aquest any, arran de la 
recent mort d’en Mir, un dels 
artesans que participava a la Fira, 
l’organització ha decidit dedicar 
un espai fotogràfic a la memòria 
d’artesans i artesanes que han 
participat a la fira i han mort.  

Amplien l’horari de les 
Oficines de Turisme

La regidoria de Turisme d’Altafulla 
ha anunciat que l’horari de les 
Oficines de Turisme, de la plaça 
dels Vents i del carrer Marquès 
de Tamarit, s’ampliaran durant 
aquests mesos arran de la forta 
afluència de visitants. El nou horari 
s’allarga a totes les tardes de qua-
tre a vuit del vespre, mentre que 
pels matins romandran oberts com 
fins ara. 

Breus

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

Turisme d’Altafulla

Busques 
feina?

C/Marquès de Tamarit, 16.
Telf. 977 65 19 88

ana.soriano@tarragones.cat
Visites concertades

Oficina Municipal 
d’Ocupació 
d’Altafulla
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CURSETS DE NATACIÓ ESTIU 2010 / PISCINA 
MUNICIPAL D’ALTAFULLA JULIOL I AGOST

 • Del 5 al 16 i del 19 al 30 de juliol
 • Del 2 al 13 i del 16 al 27 d’agost

 Protocol d’inscripcions:
 1. Es rebrà a cada persona per ordre d’arribada a la 
 recepció de l’Ajuntament.
 2. Cada persona podrà inscriure un màxim de tres nens.
 3. Es donarà un número per cada butlleta d’inscripció 
 que es lliuri.
 4. Quan es porti el justificant de l’ingrés i la butlleta 
 d’inscripció en un termini de 24 h, la plaça quedarà 
 definitivament fixada. Si no es porta en aquest termini, 
 la plaça s’anul·larà automàticament.

Més informació 977 65 00 08

 Organitza:  Col·labora:

IET, SL
Ajuntament d’Altafulla Consell Sectorial d’Esports

VISITES GUIADES A LA
VILA CLOSA D’ALTAFULLA

Declarat Conjunt historic-artístic
TOTS ELS DIJOUS A LES 18:30 H.

CONCERTAR VISITES PRÈVIAMENT

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Oficina de Turisme d’Altafulla
c/ Marquès de Tamarit. Tel. 977 65 14 26
Plaça dels Vents. Tel. 977 65 07 52

Ple extraordinari 7 de agost
JOseP MARiA PÉRez És iNVestit NOu ALCALde 
d’ALtAFuLLA

Els vots de la majo-
ria absoluta del Ple 
(PSC, Ideal, PP, CiU 
i el regidor no ads-
crit) van fer possible, 
en la passada sessió 
plenària extraordi-
nària celebrada el 7 
d’agost, l’elecció de 
Josep Maria Pérez 
(Ideal) com a nou 
alcalde d’Altafulla, 
el tercer des de l’ini-
ci d’aquest mandat, 
arran de la dimissió 
que va presentar el 

passat 30 de juliol l’exbatlle Josep Maria Gené al·legant 
“greus motius de salut i familiars”. De fet, l’arribada en temps 
rècord de la credencial de la nova regidora del PSC, Purifica-
ció Miró, va permetre que els grups que formaven govern 
fins ara, a excepció de PAU, votessin a favor del representant 
d’Ideal com a batlle per tal de donar continuïtat a un equip 
format per gairebé els mateixos grups amb l’excepció de l’al-
caldia que fins ara mantenia el PSC amb Josep Maria Gené al 
capdavant.

PuRiFiCACió MiRó substitueix A JOseP MARiA geNÉ
Purificació Miró 
substitueix a Josep 
Maria Gené com a 
segona represen-
tant del PSC al con-
sistori després que 
el fins ara alcalde 
d’Altafulla presen-
tés la seva dimissió 
el passat 30 de juli-
ol al·legant “greus 
motius de salut i 
familiars”. Miró 
era la número 4 a 
la llista del PSC en 
les passades elec-
cions municipals del 2007. Amb la dimissió i renúncia a l’acta 
de regidor de Gené, ja en són dos els representants dels soci-
alistes a Altafulla que dimiteixen en un únic mandat -fa més 
d’un any dimitia la número 2 del PSC, Cristina Magriñà. Més 
enllà de la responsabilitat com a nova edil del Ple, Miró és la 
presidenta de l’Associació Amics de Roviano i ha format part 
durant molts anys de la Comissió de Festes d’Altafulla, d’entre 
altres responsabilitats. 

eL NOu gOVeRN
Ara serà l’hora de treballar per formar govern. “Deixaré 
passar aquestes setmanes d’agost abans de reunir-me amb 
els grups que m’han votat per saber si compto amb ells per 
aquests darrers mesos de mandat”, va explicar Josep Maria 
Pérez, un cop investit nou alcalde. El mateix Pérez proposarà 
a tots els grups un govern de concentració on els onze regi-
dors (que representen les vuit forces polítiques del Ple més el 
regidor no adscrit Jano Francino) tinguin responsabilitats dins 
el govern. Tot i això, el nou alcalde ha reconegut que aquesta 

proposta serà gairebé “impossible”, ja que és una opció que 
molts grups l’han rebutjat, com ara PAU que des d’un inici es 
va posicionar en contra de la candidatura d’Ideal.

LA diMissió de JOseP MARiA geNÉ
El passat 30 de juliol, el fins ara alcalde d’Altafulla, Josep 
Maria Gené (PSC), presentava la seva dimissió com a batlle 
de la vila i renunciava així mateix a la seva acta de regidor 
obtinguda arran de les darreres eleccions municipals cele-
brades el 2007 aconseguint ser la segona força més votada. 
Gené va al·legar “tenir greus motius de salut” i passar per uns 
“greus problemes familiars”. Arran de la dimissió de Gené, el 
regidor de CiU, Joan Albert Spuch, presentava també la seva 
renúncia a les responsabilitats de govern al capdavant de 
les àrees de Benestar Social i Salut i presentava candidatura 
per a l’alcaldia. Un dia després la retirava per donar suport 
a la candidatura d’Ideal. D’altra banda, l’edil de PAU, Fonxo 
Blanch, es desmarcava del govern i també es presentava com 
a alcaldable sense rebre cap suport des dels mateixos com-
panys de govern. Finalment, la credencial de la nova regidora 
del PSC permetia l’alcaldia continuista de la majoria de grups 
del govern amb Josep Maria Pérez (Ideal) com a alcalde.
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Altafulla es consolida com a plaça de 9 en la Viii diada de les Cultures

Els Castellers de Vilafranca van encapçalar el cartell de la 
vuitena edició de la Diada de les Cultures d’Altafulla que va 
tenir lloc a la plaça del Pou. Els camises verdes comandats per 
David Miret van arrencar amb una estrena, el seu primer 5 
de 8 de l’any, que van resoldre sense cap problema aparent, i 
posteriorment van plantar un 3 de 9 excel·lent. Una torre de 
8 sobrada –i amb figuereta inclosa– i el primer pilar de 7 del 
cap de setmana, molt lluitat, van cloure la primera aparició 
de la colla en una jornada en què van acaparar gairebé tot el 
protagonisme.  Els Xiquets de Tarragona, per la seva banda, 
van signar la seva primera clàssica de 8 a la plaça del Pou. 
A més, Altafulla Ràdio va fer història realitzant la primera 
retransmissió castellera de la seva història i repetint també en 
la diada a la plaça dels Vents el passat 1 d’agost.

Actuació història dels Castellers d’Altafulla als Pallaresos 
Els liles van mostrar bones maneres en les construccions de 
set pisos on van carregar el primer 4 de 7 de l’any i van com-
pletar el tercer 3 de 7 de la temporada en la Diada de les 
Cultures. Una temporada, per cert, que serà memorable per 
descarregar el primer 3 de 7 més matiner de l’any i igualar la 
millor actuació de la seva història realitzant la clàssica de 7 el 
darrer cap de setmana de juliol durant les Festes del Barri de 
Maria Cristina de Tarragona. Els castells protagonistes van ser 
un 3 de 7, un 4 de 7, 2 de 6 i un pilar de 5 descarregats. Per 
la seva banda, els liles van segellar la segona gamma clàssica 
de 7 a la plaça dels Vents el passat 1 d’agost i van descarre-
gar per primer el cop el 4 de 7 amb l’agulla a la Diada dels 
Pallaresos el passat 8 d’agost.•

Activitats d’estiu

Altafulla Ràdio ha tornat a apostar 
aquest estiu per la campanya “la ràdio 
al carrer” on un dia a la setmana el pro-
grama magazín Espai Obert s’emet des 
de qualsevol punt del municipi i prin-
cipalment a les Botigues de Mar (a la 
foto). La Verge del Carme també és un 
dels actes més esperats a l’estiu on més 
de 400 persones s’apropen fins a la plat-
ja davant el Club Marítim per venerar 
la patrona dels pescadors i mariners. El 
passat 8 d’agost també va tenir lloc a la 
platja el tradicional concurs de castells 
de sorra on una bamba converse i una 
versió del Floquet de Neu van acaparar 
la principal atenció del públic. D’altra 
banda, la IX Cantada d’Havaneres va 
reunir el passat 1 d’agost unes 700 
persones al Racó del Fortí. Tot i l’èxit 
va quedar deslluïda per la pluja que 

va començar a caure a mitja actuació. 
De les quatre formacions participants, 
només Vent Fort i Trams van poder 
interpretar tot el programa, Penjats de 
l’Ham i Xató ja no van poder pujar a 

l’escenari per culpa de la pluja. En veure 
que el cel continuava tapat, i la pluja 
no amainava, es va decidir suspendre 
l’actuació. Paral·lelament es van vendre 
mocadors per a la cançó La Vella Lola 
per col·laborar amb una nena de l’Hos-
pitalet de l’Infant que pateix un càncer 
amb cura únicament als EEUU. Tots els 
diners recaptats, un total de 289 €, han 
anat destinats a la família de la nena. •

El 3 de 8 dels Xiquets de Tarragona a la plaça del Pou
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els Festivals de Música preveuen una afluència 
de 200 espectadors de mitjana

El passat 17 de juliol va arrencar el IX Cicle de Concerts d’Altafulla, 
en el marc dels Festivals de Música, amb l’Orquestra Camera Musicae 
que va tenir una notable acollida. L’organització preveu una mitjana 
de 200 espectadors per cada actuació seguint en la mateixa línia dels 
darrers anys. Aquestes són les conclusions que es van desprendre de la 
presentació dels festivals que es va fer el passat 24 de juliol a la sala 
de plens amb la presència del regidor de Cultura, Fonxo Blanch, i el 
director artístic, Claudi Arimany. La situació econòmica no ha afectat 
greument la celebració dels concerts, però sí que el pressupost ha estat 
més ajustat. Claudi Arimany ha subratllat que tot i disminuir el pressu-
post, la qualitat artística s’ha mantingut com en les darreres edicions. 
El pressupost total per als Festivals de Música d’Altafulla s’eleven fins 
als 35.000 €, 10.000 menys que en edicions anteriors; mentre que el 
catxé dels artistes se situa a l’entorn dels 30.000 €. L’organització pre-
veu uns ingressos de 22.500 € per un total de set concerts, així, segons 
Blanch, l’Ajuntament aportarà tant sols 12.400 € “a falta de l’espera de 
subvencions que es puguin rebre de la Generalitat”. D’altra banda, el 
mateix dissabte, va tenir lloc, a la plaça de l’Església, la segona actuació 
del IX Cicle de Concerts amb el conjunt Ensemble Martinu de Praga que 
va interpretar obres de Dvorak, Martinu i Piazzolla. El plat fort de les activitats, però, arribarà amb el XXIII Festival de Veus 
entre el 7 i el 21 d’Agost. Hi ha previstes actuacions d’un alt nivell, com la del tenor José Campo i el pianista Severiano Ortiz 
(7 d’agost); el cantautor Manuel Cantón (18 d’agost); el flautista Claudi Arimany, que actuarà el diumenge 15 d’Agost, i el 
concert Líric: All’opera Doppo l’Opera amb Giordano que serà qui tancarà els festivals. Els Festivals de Música d’Altafulla es 
consoliden, i vesteixen la vila de cultura i concerts en les nits càlides d’estiu. Informació i reserves, a les oficines de Turisme de 
Marquès de Tamarit i plaça dels Vents.•

gegants i nans fan embogir el 
públic

Els gegants van lluir la seva estructura i vestits arran-
jats a la cercavila de la nit de bruixes. Per la seva part, 
els nans encapçalats per un “pagès” genial, van treure 
els tres caps totalment restaurats i van fer gaudir al 
públic que omplia tota la Vila Closa. Els geganters que 
eren 8 (dos d’ells debutaven, el Carles i el Roger que 
van complir i amb escreix) van fer gala de la seva expe-
riència i van salvar la desorientació del nombrós públic 
que s’aplegava a la Plaça del Pou (ja que la infraestruc-
tura de la cercavila va tornar a fallar i van... Senyors de 
l’Ajuntament, posem fil a l’agulla, la propera cercavila 
és a la platja, preparem-la com cal). Als gegants i als 
nans els acompanyava una batucada incansable i amb 
un ritme frenètic. Per altra banda, el senyor Marcel 
Socias continua restaurant els nans. Els nans són autèn-
tiques obres d’art ja que són fetes de cartó-pedra, 
fang, etc. Són tres els restaurats, i en falten 8. A més a 
més, també ha començat a fer els primers esbossos dels 
nans i gegants nous. No us podeu perdre la propera 
cercavila. Fins aviat.•

abel Gil i Marina

Cap de Colla dels Gegants i Nans d’Altafulla
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Contes	2010

el medalló de les cent cares
Hi havia una vegada un noi i una noia que es deien Júlia i Gabriel. I eren germans, Eren exploradors. Un dia havia d’anar a buscar el 
medalló de les cent cares. L’endemà es van aixecar, van agafar tot el material i van marxar. Van aterrar a una illa molt selvàtica. Van 
trobar una cova molt fosca i van agafar les llanternes de la motxilla. Al final del passadís van veure una llum. A la paret es veien cares 
horripilants i de maques. - Allà està el medalló de les 100 cares! -va dir el Gabriel. - És veritat! -va dir la Júlia. Van agafar el medalló 
i el van posar dins de la motxilla. Quan van arribar a fora el Gabriel no tenia moltes esperances de sortir de l’illa. El Gabriel va caure 
en una bassa i es torçà el turmell. Quasi el mossega un cocodril. A la nit van muntar la tenda i mentre dormia el va pessigar una 
formiga vermella. L’endemà el va portar la Júlia penjant del coll. Ella estava molt animada. No parava de tenir bona sort. Portaven 
dies caminant i tenia gana. De sobte van veure una muntanya de fruita. Se’n van atiar es van ficar a la motxilla el que va sobrar. Van 
trobar l’helicòpter i van tornar l’Dell que és l’edifici on treballen la Júlia i en Gabriel.

El medalló de les cent cares s’hi estàs content tens bona sort i si estàs triat tens mala sort va dir en Gerri que és cap de l’Dell. El 
Gabriel i la Júlia van quedar sorpresos. Gerri els va posar com els millors exploradors de l’Dell oficialment. Van resoldre molts casos 
més difícils i més fàcils però aquesta excursió no l’oblidaran mai ni el medalló de les cent cares. I catacric, catacrac, aquest conte ja 
s’ha acabat.•

Paula Benet Caballero
2A - La Portalada 

el misteri de la caracola
Hi havia una vegada tres germans, un es deia Ivan,l’altra Laia i l’altra Georgina. Ells vivien en un poble que es deia Altafulla. Un 
dia de bon matí Georgina i Ivan li van dir a la Laia: - Vols anar al parc a jugar a pilota? —D’acord -va respondre la Laia. Quan van 
arribar al parc van veure una caracola que brillava amb la llum del sol. Laia i Ivan li van dir a la Georgina: —Mira! Aquella caracola 
tan bonica. I Georgina va dir: —Corre, anem a agafar-la. Quan els tres germans la van agafar el parc es va convertir en un món de 
fantasia, en aquell món hi havia arbres que parlaven,follets gegants i també hi havia de petits que vivien sota d’un bolet. També hi 
havia cérvols,tigres,papallones i una bruixa que es deia Xana. Xana regnava un castell que era molt gran i era de color negre i vermell. 
Quan van arribar tots els animals,follets i la resta van dir: —Amagueu la caracola sinó la bruixa Xana us capturarà. —I perquè?— va 
preguntar amb curiositat l’Ivan. —Perquè ella vol la caracola, sinó se la doneu sereu els seus esclaus. Ella va capturar a un gegant, 
animals i també ossos i els està fent servir per fer abrics de pell. Mireu es ella, heu de fer una reverencia. —D’acord— van dir els tres 
germans. —Hola estimada Xana —van dir els follets. —Hola, qui son aquest tres nens? —Son Laia, Georgina i Ivan. —I que fan aquí? 
—Vam agafar la caracola i vam entrar en aquest món —van dir els nens. —Que? Vosaltres teniu la caracola? —va dir la Xana. —Si, i 
no deixarem que te l’emportis,hem vingut perquè deixis lliure a les persones que tens al castell. —D’acord faré lliures a les persones 
però a canvi m’has de donar la caracola. —D’acord, —van respondre els nens— però si te la donem ens has d’aconseguir la manera de 
sortir d’aquí i anar a casa. —Seguiu-me —va dir la bruixa. Van arribar al seu castell on hi havia una palanca i va dir la bruixa: —Tireu 
d’aquesta palanca i tanqueu els ulls. —D’acord —van dir tots els nens contents. I en aquell moment van sentir: A dinar! És la mare! 
Visca! Hem tornat a casa.•

Georgina Aragall Servitje 
4t A - La Portalada

La princesa perduda
Hi havia una vegada... una princesa que no podia sortir del castell. Però, tenia un passadís secret per sortir del castell. Un dia va sortir 
del castell i va veure una llumeta; i va segui la llumeta. Al final va veure una caseta petitona va entra i va veure una gent molt pobre. 
La princesa els va dir si volien fer un tracte. Els va dir que si l’ajudaven a construir al bosc els donaria dinerets. Van sortir al boc i els 
va donar els dinerets i ho van celebrar i van menjar; i aquest conte ja s’ha acabat.•

Nerea Barrientos Plasín
1r B - La Portalada

sant Jordi a la Prehistòria
Fa molt i molt de temps en un poblat d’Àfrica, hi havia un grup de prehistòrics que estaven fent les seves feines. Un dia van sentir 
un soroll que venia d’un lloc molt llunyà,però cada vegada s’apropava més i més i més,era un mamut. Un mamut gran i pelut que 
estava destrossant totes les terres cultivades, cada vegada destrossava més i més fins que els homes i les dones es van anar a queixar-
se al rei, i li van dir: —Rei, això no es pot aguantar més, ens ho està destrossant tot. —van dir els prehistòrics. Al cap d’una estona 
quan estaven parlant de lo que no es podia aguantar va dir el rei: —Farem un sorteig i primer de tot li donarem herba i altres coses 
comestibles, però ens haurem de guardar una mica,després quan s’acabin els nostres fruits comestibles, començarem a fer un sorteig, 
perquè així el mamut tingui menjar i no ens destrossi les nostres terres —va dir el rei. El mateix dia van començar a fer el sorteig i el rei 
va dir: —Uauauauauauauauauau, —tot plorant al senyor sabater. Tot trist va anar-hi i el mamut d’una sola queixalada se’l va cruspir. 
—Nyam,nyam,nyam —va dir el mamut content perquè s’havia menjat la seva pressa del dia. Al cap d’un temps,quan ja quedava sol 
un paperet, el rei va dir: —Avui li tocarà a la princesa —va dir el rei. Ella, la seva mare, la reina,el seu pare,el rei estaven molt tristos 
i van anar a portar al mamut,però mentrestant van sentir uns galops que venien de l’altra punta de la cova, va baixar un senyor que 
portava una capa vermella,un casc i una espasa i va començar a lluitar amb el mamut fins que li va clavar l’espasa a la panxa i claf!, 
el mamut va caure a terra i allà on li va clavar va sortir una rosa, el cavaller la va agafar i li va donar a la princesa. I tots dos van ser 
feliços per sempre més.•

Ariadna Rovira Pérez
4t B - La Portalada
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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

**

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 €

La VioLeta
D’aLtaFULLa

Raconet del Pachet

C. Sant antoni 13 • 43893 altafulla (tarragona) 
tel. 977 65 00 83

BaR
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Benestar

Altafulla recapta més de 600 € pels afectats d’esclerosi múltiple

Una cinquantena de vilatans es van llançar sincronitzadament 
a la Piscina Municipal d’Altafulla el passat 11 de juliol per 
“mullar-se” en favor dels afectats d’esclerosi múltiple, en el 
marc de la dissetena edició del “Mulla’t per l’esclerosi múlti-
ple”. Aquesta campanya que s’organitza en diferents punts de 
Catalunya té l’objectiu d’ajudar els afectats d’aquesta malaltia 
i destinar els diners que es recullen en la recerca i la investiga-
ció científica. Així, Altafulla va recaptar més de 600 €, entre 
tiquets i marxandatge com ara enganxines, gorres i samarretes 
commemoratives de l’acte en la jornada celebrada com cada 
any a la Piscina Municipal. En aquesta edició, un total de 622 
piscines, dotze clubs nàutics i més de cent embarcacions de vela 
lleugera van navegar per l’esclerosi, gràcies a un acord amb el 
Museu Marítim de Barcelona i la Federació Catalana de Vela. Hi 
van ser presents els regidors Joan Albert Spuch, Fonxo Blanch, 
Francesc Farré i Eva Martínez.•

s’adjudiquen tres pisos socials de lloguer de l’Hort d’en Pau

El passat 13 de juliol es van adjudicar els tres pisos de lloguer de 
protecció oficial, sortejats el passat 3 de juny. Els pisos corres-
ponen a la promoció d’Hort d’en Pau on hi ha quinze pisos de 
lloguer, dels quals, només tres tenen propietaris. Els dotze que 
resten se sortejaran i adjudicaran en els propers mesos, ja que la 
voluntat del consistori és que no quedin buits i aquells que més 
ho necessitin puguin gaudir dels seus habitatges. Un dels fets 
que porta als ciutadans a sol·licitar aquests pisos són les facilitats 
de pagament i els preus baixos respecte les vivendes de mercat, 
així com la crisi econòmica, que ha fet augmentar la deman-
da per accedir a aquest servei. Els pisos de lloguer tenen una 
quota anual d’entre 1.894 i 2008 €, en funció de la superfície. 
Justament el tema econòmic era el que més destacaven els nous 
propietaris, a més de fer èmfasi en les noves oportunitats que els 
brinda disposar d’un nou habitatge. L’acte va estar presidit per 
la regidora d’Urbanisme, Conxita Navarro; el regidor d’Hisenda, 
Fonxo Blanch i el llavors regidor de Serveis i actual alcalde, Josep 
Maria Pérez.•

El Banc de Sang iniciarà una campanya per 
incentivar les donacions 

El Banc de Sang de Tarragona iniciarà en els propers mesos 
una nova campanya per tal d’incentivar les donacions 
de sang entre els vilatans i vilatanes d’Altafulla arran de 
la poca participació que hi va haver en el darrer acte de 
donació que es va celebrar el passat 15 de juliol i que es va 
situar en 31. I és que la xifra de donacions és baixa respecte 
el nombre d’habitants d’Altafulla i es continua mantenint 
per sota de la mitjana catalana. Segons les xifres, hi ha poca 
implicació, tot i que, per altra banda, hi ha una satisfacció 
per part de l’organització ja que tots els que es van apropar 
al centre de Salut eren repetidors. Altafulla, Tarragona i la 
demarcació se situen per sota de la mitjana catalana pel que 
fa a donacions, i també estan per sota dels índex recoma-
nats per l’Organització Mundial de la Salut.

Campanya contra l’excés de sorolls en els 
vehicles

La Policia Local va efectuar el passat 13 de juliol un control 
rutinari per controlar possibles excessos de soroll en ciclomo-
tors. Els agents no van detectar cap vehicle que sobrepassés 
el nivell màxim permès. A més, des que ha començat l’estiu, 
ni la Policia Local ni l’Ajuntament ha rebut cap comentari o 
denúncia per molèsties sonores de ciclomotors. Els controls 
de motos es realitzen periòdicament durant tot l’any, però 
augmenten en les èpoques amb més afluència de població, 
com és Nadal, Setmana Santa i estiu. Durant aquests mesos, 
els controls són setmanals, per garantir el descans dels ciu-
tadans. El sotsinspector de la Policia Local, Ángel Fernández, 
ha subratllat que a mesura que es realitzen més controls, 
disminueixen les denuncies. Malgrat aquestes dades posi-
tives, la Policia Local havia tramitat, fins el 30 de juny, 26 
denúncies per alcoholèmia, disset per la via administrativa, 
i nou per la via penal.

Breus
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Turisme

Los implantes dentales son en la actuali-
dad 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 pro-
pio. 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

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9:30 - 10:30 PILATES TAI TXI PILATES IOGA KUNDALINI

10:30 - 11:30 TAI TXI    TXI KUNG

10:45 - 12:00 HATHA IOGA

11:00 - 12:00 TAI TXI    TXI KUNG

13:00 - 14:00 TONIFICACIÓ CORPORAL TONIFICACIÓ CORPORAL

15:15 - 16:30 PILATES HATHA IOGA

17:15 - 18:30 IOGA KUNDALINI IOGA KUNDALINI

17:30 - 18:30 IOGA NENS

17:45 - 19:00 DANSA VENTRE

18:45 - 20:00 PILATES HATHA IOGA PILATES PILATES

19:00 - 20:15 BOLLYWOOD

20:15 - 21:30 DANSA VENTRE IOGA KUNDALINI TAI TXI IOGA KUNDALINI TAI TXI

21:30 - 22:30 MEDITACIÓ

C/ Cantó de la Vila Nº 1 ALTAFULLA, (Tarragona) Telf. 977 65 15 49 info@alnatur.es www.alnatur.es

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....

CENTRE DE TERÀPIES NATURALS I DIETÈTICA

ACTIVITATS

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

ALNATUR ELS DESITJA UNA BONA ESTADA D’ESTIU A ALTAFULLA
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Turisme

La iniciativa privada i pública permet la posada en marxa del trenet

Donat el context econòmic que es viu, l’Associació 
Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla 
(ATECA) se les ha hagut d’enginyar perquè el tre-
net turístic es posi en marxa un any més. I és que 
tal i com destacava el seu president, Lluís Canyelles, 
en la presentació del passat 23 de juliol, “el suport 
econòmic de les empreses privades ha facilitat molt 
la posada en marxa del trenet”. I és que enguany la 
iniciativa privada ha permès la posada en funciona-
ment del trenet gràcies principalment al patrocini 
dels quatre càmpings de l’entorn d’Altafulla, entre 
d’altres empreses. La campanya d’enguany repeteix 
l’experiència de l’estiu passat en què el trenet és 
compartit amb Torredembarra. Així, el preu del 
viatge s’eleva als 2’5 € i a Altafulla funciona per les 
tardes, mentre que a Torredembarra, pels matins. 
Aquest servei funcionarà fins a finals d’agost. El 
llavors alcalde Josep Maria Gené també va destacar 
la doble funcionalitat del trenet, ja sigui com a 
element de reclam turístic i com a transport públic. 
El trenet turístic mostra els diferents atractius de 
la vila apropant-se tant al barri marítim com a 
l’entorn de les Eres i la Vila Closa. És una iniciativa 
d’ATECA amb la col·laboració de les àrees de Turis-
me d’Altafulla i Torredembarra, la Diputació de 
Tarragona i el Consorci Turístic del Baix Gaià.•

Mercadet d’estiu tots els dimarts 

El carrer de la Facina, al barri marítim, acull tots els 
matins de dimarts fins la primera quinzena de setem-
bre un mercat amb parades de roba, aliments, com-
plements, entre d’altres productes. Més d’una vintena 
de paradistes instal·len els seus estands al carrer de la 
Facina cada dimarts al matí durant l’estiu amb l’objec-
tiu de divulgar i promocionar els seus productes molts 
dels quals són artesans, segons ha apuntat el respon-
sable del mercat, Luís Martín. Martín ha explicat que 
l’objectiu és que el mercadet sigui un punt de troba-
da dels altafullencs i de la gent que visita Altafulla i 
que ajudi a convertir el barri marítim en un referent 
de mercat al carrer i la comarca. Està obert des de les 
nou del matí fins les dues del migdia. 

Tallers de ioga, taix-txi i txi-kung a la 
platja

L’Ajuntament d’Altafulla i Alnatur organitzen tallers 
de ioga, tai-txi i txi-kung fins l’agost, amb la col-
laboració de la Diputació de Tarragona i el Consell 
Comarcal del Tarragonès. Les classes són de vuit a 
nou del matí. Els tallers de ioga es fan tots els dilluns 
i dimecres; les de tai-txi, tots els dimarts i divendres, 
mentre que les classes de txi-kung, seran els dijous. 
Els tallers es duen a terme a la platja, davant la plaça 
Consolat de Mar i el punt de trobada dels participants 
és a la Bandera Blava. Per a més informació poden 
trucar al 977 65 15 49.

Breus
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Tratamiento exclusivo en BODY CENTER
Plaça dels Ocells, 2 Altafulla Telf. 977 65 08 23

ACtiVitAts

 Infantil: Adults: 
DANSA CLÀSSICA DANSA CLÀSSICA
TEATRE MUSICAL CONTEMPORANI
MOVIMENT CREATIU MODERN JAZZ
SALSITOS SALUT CORPORAL (Mètode propi)
ENGLISH FUN DANSES DEL MÓN

I si ets més gran... Classes de Salsa, 
Bachata, Merengue, Cha-cha-cha, 
Tango Argentino i Bollywood...

Curs 2010-11
Inscripció oberta

Horari: Dimarts i dijous de 18 a 20 h
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“Gaudeixin dels 
nostres productes 

casolans i del 
nostre bon tracte”

tornarà a baixar aigua pel riu gaià
El conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar; el director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Manuel Hernández, i el 
director de Repsol Petróleo a Tarragona, Joan Pedrerol, van 
signar el passat 30 de juliol el conveni que estableix els cabals 
ambientals del tram baix del riu Gaià. Aquest acord proposa 
implantar un model de gestió del pantà del Catllar basat en 
l’aprofitament de la seva capacitat d’emmagatzematge de 
manera més eficient. Aquest model de funcionament preveu 
que els concessionaris actuals continuïn explotant els recursos 
hídrics del pantà. Per damunt d’una cota determinada a l’em-
bassament, l’acord fa compatible l’explotació dels recursos 
hídrics que fan els concessionaris actuals amb l’enviament 
aigües avall de cabals de manteniment. Per sota d’aquesta 
cota de gestió estableix que els volums emmagatzemats seran 
preservats per a l’ús dels regants i com a reserva estratègica 
per a Repsol. El règim de cabals màxims de manteniment 
variarà entre els 90 litres per segon els mesos d’estiu i els 124 
litres per segon la resta de l’any, sempre que aigües amunt de 
l’embassament hi hagi aportacions d’aigua de manera natu-

ral. Repsol assumirà també els costos econòmics de les obres 
necessàries per a l’enviament del cabal ambiental. Aquest 
acord no modifica ni afecta les concessions ni els usos que 
actualment estan realitzant les comunitats de regants aigües 
avall del Catllar. Per la seva banda, la plataforma Salvem el 
Gaià reclama que s’introdueixin al conveni una sèrie de canvis 
en forma d’annexos. Entre aquestes esmenes destaquen l’es-
tabliment d’una quota màxima i no només una xifra mínima 
com s’ha plantejat; i l’adhesió a la Comissió de Seguiment, 
actualment formada per membres de l’ACA i Repsol, de 
representants externs que estiguin dins del Consell de Conca 
del riu Gaià, que es crearà properament. Un altre dels punts 
que també s’ha estudiat són les actuacions que ha de realitzar 
l’ACA dins la llera del riu, ja que la plataforma considera que 
un any és molt poc temps per dur-les a terme. Tot i això, insis-
tirà en complir les dates i en seguir tots els processos necessa-
ris, com ara el trasllat del col·lector d’aigües fecals, abans del 
30 de juliol de l’any vinent.•

“L’estiu és teu” a Altafulla

El passat 25 de juliol es va celebrar a la 
Violeta la darrera representació teatral de 
“Romeu i Julieta” que s’emmarca dins el 
programa “L’estiu és teu”, adreçat a nens i 
joves d’entre cinc i setze anys, per fer esta-
des d’aprenentatge i lúdiques a la Xarxa 
Nacional d’Albergs Socials de Catalunya, 
amb la col·laboració de l’Associació d’Amics 
de Vis de Vanadi i l’Ajuntament d’Altafulla, 
on l’alberg de la “Casa Gran” d’Altafulla 
n’és un dels principals protagonistes. La 
representació va comptar amb la presència 
del regidor de Cultura, Fonxo Blanch; el 
regidor de Joventut, Manel Ciércoles; el lla-
vors alcalde d’Altafulla, Josep Maria Gené; 
el cap territorial de Joventut de Tarragona, 
i les responsables de la direcció de l’obra 
Noemí Busquets, Blanca Solé, Carla Arriola 
i Bàrbara Roig. Durant un mes, diferents 
joves vinguts d’arreu de Catalunya es van 
allotjar a la Casa Gran on van realitzat 
diferents tallers i activitats. D’altra banda, 
el passat 24 d’abril, el Conveni Propera 
Parada  (TRAC) es va traslladar fins l’activi-
tat que es realitza des de el Punt d’Informació Juvenil de Cambrils anomenada “VIUDNIT”, activitat destinada a l’oci alterna-
tiu, i que consisteix a realitzar un seguit de propostes lúdiques i esportives  que es porten a terme de nit com ara futbolins, 
bàsquet, futbol, tennis taula, entre d’altres, i en aquesta ocasió, també actuacions relacionades amb la cultura urbana, com 
ara el rap, graffiti, skate, etc. La sortida va ser totalment gratuïta i amb transport d’anada i tornada a les nostres poblacions. 
La participació va ser un èxit ja que van anar-hi 43 joves, dels quals vuit corresponien a Altafulla i la resta de Roda de Barà, 
Torredembarra i Creixell (ZONA TRAC).•
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estiu: Calor i competició
El mes passat varem celebrar el II Dia del Club dels Atletes d’Altafulla. Primer, varem fer una breu cursa per relleus, i després, 
un sopar, on varem posar en comú el menjar que havia portat cadascú. El més important, com sempre, va ser el bon ambient 
i la companyonia, que ens cohesiona com a grup, i que ens defineix com un club obert a tothom a qui li agradi l’esport i els 
valors que fomenta. És també una fita molt important per a nosaltres, a nivell social, i per a poder dur a terme les tasques del 
club, disposar de l’espai que se’ns ha assignat a l’Edifici d’Entitats. Agraïm a l’Ajuntament d’Altafulla aquesta deferència amb 
el nostre club, que cada vegada compta amb més socis (ja hem superat amb escreix el centenar) i que representa el nostre 
poble arreu del país i també en maratons a l’estranger. Pel que respecta al tema purament esportiu, novament la Marta Camps 
va aconseguir una important victòria en el Campionat de Catalunya de 800 m de Veterans, però amb la millor marca de la 
temporada a nivell absolut, fet realment extraordinari. En el campionat d’Espanya de 1.500 m , va aconseguir ser subcampiona, 
amb una gran actuació. D’altra banda, un equip de companyes i companys del grup de dilluns i dimecres, va guanyar l’Eternal 
Running d’El Catllar, demostrant que cada vegada són més grans i més forts, encara que es facin dir “el grup dels petits”.•

david velasco

Atletes d’Altafulla

Marc tomé i Conrad Pons, millors porters del torneig Costa daurada

Els altafullencs Marc Tomé Robado, en la categoria benjamí; i Conrad Pons Royo, en 
alevins, del Club Futbol Sala Altafulla, van ser distingits el passat 2 de juliol com a 
millors porters del Torneig Costa Daurada de Futbol Sala que s’ha celebrat a Salou 
per sisè any consecutiu entre els dies 27 de juny i 3 de juliol. L’organització ha anat 
a càrrec de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Salou, el Patronat Municipal 
de Turisme i Valencia Sport i els partits s’han disputat entre diferents municipis com 
ara Reus, Tarragona, Cambrils i Salou. El CFS Altafulla hi assisteix gairebé des dels 
seus inicis i en cada edició ens premia amb algun que altre trofeu ja sigui individu-
al o col·lectiu. Malgrat l’esforç dels equips, en aquesta edició no ha estat possible 
conquerir cap podi.

Ernest Fernández, a la selecció provincial infantil
El jove jugador del CFS Altafulla, Ernest Fernández, ha estat escollit nou efectiu de 
la Selecció Provincial Infantil de Futbol Sala de Tarragona. Els primers partits que va 
disputar amb l’equip es van celebrar el tercer cap de setmana de juliol a Tortosa en 
el marc del Campionat de Seleccions Provincials Catalanes.•

La Penya Ciclista en ple “bullici” ja té nou local!
Portem ja mitja temporada i estem en ple “bullici”.Dels actes programats d’ani-
versari els portem complerts al 100 % en tots els aspectes tot i que a la bicicletada 
popular era molt difícil assolir el gran èxit de l’any passat. Pel que fa al calendari de 
rutes estem a nivells dels millors anys (fins i tot els de BTT surten de nit!) tot i que 
sovint, ens anem adaptant a les “circumstàncies” de la “plantilla”... Per fi, tenim 
local nou al Parc del Comunidor. És molt maco, còmode i acollidor. Us hi podeu 
acostar els dissabtes tardes o contactant amb en Toni Ramírez o amb mi per anar-hi 
a “petar” la xerrada a nivell “particular”. Volem saludar des d’aquí a l’”avi” de la 
Penya, en Victòria Romeu, que va fer 80 anys. A nivell “oficial” ja el varem felicitar 
com cal. També felicitar als companys senderistes que, aquest any, varen fer “cim” 
al repte pendent del 3.000. El proper acte d’aniversari està previst el dissabte 4 de 
setembre a les 17 h. amb la cursa ciclista (Copa Catalana de Cadets) per la zona de 
l’Hort de Pau. Ja us informarem degudament tant a socis com a vilatans. Seguim 
pedalant,visca la Penya!• 

dino albaladejo

President Penya Ciclista

Conrad Pons i Marc Tomé

Més de mil persones gaudeixen de l’Altafulla beach Volley

Les parelles Garcia-Martínez i Badosa-Da Silva es van proclamar campiones en la tercera edició de l’Altafulla Beach Volley, en 
les categories femenina i masculina, respectivament. El certamen, que es va disputar els passats dies 7 i 8 d’agost davant les 
Botigues de Mar, va reunir més de mil persones segons l’organització. Els assistents van rebre també diversos regals com ara 
barrets, xancles de platja, tovalloles, bosses d’esport... La sorpresa d’enguany va ser la presència de les cheerleaders del FC 
Barcelona. Els organitzadors fan un balanç molt positiu d’aquesta edició que fa que l’Altafulla Beach Volley es consolidi en el 
panorama català i espanyol. • 

Victòria Romeu i Dino Albaladejo 
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Altafulla es mereix una Alternativa Francesc Farré # alternativa altaFulla

La ciutadania d’Altafulla està perplexa que en 
ple estiu el municipi sigui noticia per l’espec-
tacle que s’ha donat des de l’Ajuntament. A 
deu mesos de les eleccions hagués calgut una 
mica més de responsabilitat i evitar el que s’ha 
viscut entre la dimissió de Gené i la seva subs-
titució més pròpia d’una comèdia. El govern 
sorgit d’una moció de censura hagués hagut 
de demostrar més serietat i cohesió i evitar 
que es trenqués per pressions entre els seus 
membres. Alternativa sabia de la situació per 
la que travessava Gené i va oferir-li un pacte 
de mínims per garantir l’estabilitat fins a final 
de legislatura. No vam tenir més resposta que 
la sorpresa de la seva dimissió en un dels seus 

rampells que després, ja massa tard, va voler 
tirar enrere. Des d’Alternativa considerem que 
la crisi política era exclusivament del govern i 
que ells tenien capacitat i regidors suficients 
per solucionar-la. Però hem vist que en una 
setmana tot trontollava i tot s’arreglava com si 
ja estès tot previst. Sorprèn que en ple agost i 
quan habitualment es tarda més d’un mes per 
tramitar la credencial del regidor substitut, 
s’hagi fet en dos dies. I també sorprèn que per 
escollir un alcalde s’hagi fet en el ple més curt 
que es recorda. En menys de 5 minuts, incloent 
la presa de possessió de la nova regidora que 
s’hagués hagut de fer en un ple anterior. Un 
nou tarannà que ha fet que sigui la primera 

vegada que un alcalde pren possessió davant 
una sala plena sense pronunciar ni una sola 
paraula i oblidant-se de jurar el càrrec dins el 
ple. Aquesta vegada l’alcalde ha necessitat tots 
els vots. Tot anècdotes, el més preocupant és 
que amb els vots de CIU i PSC s’ha culminat 
l’elecció d’un alcalde diferent a la majoria d’es-
querres i de progrés que va sorgir de les urnes. 
Malgrat tot des d’Alternativa desitgem que el 
nou govern governi i permeti tancar la legisla-
tura amb tranquil·litat. Per responsabilitat, vam 
presentar candidatura. Seguirem en la nostra 
línia constructiva i de diàleg atents que seguei-
xin els compromisos consensuats com la rebaixa 
de la pressió fiscal i la revisió del cadastre. •••

opinió

Suport a l’Alcalde Gené i al nou Govern  Psc
Els afiliats i simpatitzants de l’agrupació del 
PSC d’Altafulla volem exposar que entenem els 
motius personals que han fet renunciar a Josep 
Mª Gené a l’alcaldia d’Altafulla i a la seva acta 
de regidor. Des d’aquí volem manifestar-li tot 
el nostre suport i agrair-li la bona tasca realit-
zada en tots els seus anys de dedicació a l’ajun-

tament, especialment els darrers 26 mesos en 
què ha estat al capdavant d’una difícil coalició. 
Pensem que ara no és bo per Altafulla un altre 
canvi de persones en l’equip de govern, i per 
això, hem renunciat a presentar un candidat 
a l’alcaldia i hem optat per afavorir un govern 
de continuïtat. Donarem suport al nou alcalde 

electe i vetllarem per completar la tasca inicia-
da pel nostre alcalde en els mesos que queden 
de mandat. D’ara en endavant, continuarem 
treballant per superar les dificultats actuals del 
municipi i preparar una proposta que pugui il-
lusionar als altafullencs i altafullenques de cara 
a les eleccions del proper any.•••

Des del fons del Cor JoseP Maria Pérez i roiger # iDeal
No ha estat una situació desitjada tot el que 
ha passat a Altafulla aquest darrers dies, però 
hem d’assumir-la. Avui només voldria parlar en 
primera persona, sense barrejar-hi ni partits ni 
coalicions, ni govern ni oposició, només com a 
un vilatà més. Podria començar dient allò de 
Luther King, “Avui he tingut un somni”, Però 

no seria del tot cert. Ja fa molts mesos que 
vaig tenir el somni. Aleshores, després de les 
eleccions, jo ja ho somiava. Tot just dos dies 
abans de la presentació de la moció de censura, 
jo continuava somiant. Però les circumstàncies 
no acompanyaven al meu somni. Luther King, 
va desvetllar el seu somni un dia davant d’un 

tsunami de gent que va fer obrir els ulls a una 
nació i al món. Només demano, per realitzar 
aquest somni, que deu persones justes d’Alta-
fulla, enterrin ideologies, personalismes, i altres 
coses que puguin ser un obstacle i m’ajudin en 
aquest somni, que com el del Reverend Luther 
King no és per Jo, sinó que es pel poble.•••

Un clam a la coherència eva Martínez # auPa
Des de la dimissió de l’alcalde Gené el 30 de 
juliol, Altafulla ha patit de nou un període 
d’incertesa. Ha estat una setmana llarga, carre-
gada d’especulacions i de moviments estranys. 
Segueix amb la dimissió el Sr. Joan Spuch, 
presentant candidatura per ser alcalde, quan 
de sobte i sorprenentment fan arribar per un 
conducte no massa habitual, un viatge amb 
AVE a Madrid l’acta del nou regidor del PSC. El 
seu vot era decisiu per formar govern, ja que es 
necessitaven 6 vots i així va ser un cop arribada 
“l’acta voladora”. Aquest document provoca 
de nou una reacció en el regidor Joan Spuch, el 

qual reflexiona i decideix renunciar a presentar 
candidatura i opta per recolzar la candidatura 
que presenta Josep Maria Pérez, assegurant el 
seu lloc. Com a companya de consistori, vull 
felicitar al Sr. Pérez pel seu nomenament com 
Alcalde d’Altafulla i em permeto donar-li el 
següent consell: Teniu davant vostre una opor-
tunitat per donar-li el poble l’harmonia i l’esta-
bilitat política que es mereix i que ara mateix 
no té. Ara mateix el que té Altafulla és un foc 
encès que cal apagar. Altafulla no es mereix 
tot el que està passant, es necessiten persones 
compromeses amb el poble, i que treballin 

el concepte d’equip i d’unitat. No podeu fer 
una gestió individual de les vostres àrees sense 
tenir una visió global del que passa en el poble 
i del que necessiten les persones que en ell hi 
viuen. Només queden 10 mesos de legislatura, 
agafeu el toro per les banyes i resoleu el tema 
de l’IBI d’una vegada per totes, començant els 
tràmits per la nova revisió cadastral, convocant 
a la Comissió que es va formar i que s’ha deixat 
de racó. Teniu davant vostres les ordenances 
fiscals per l’any 2011, una oportunitat per 
rebaixar el coeficient de l’IBI. Us demano molta 
coherència i molt de seny, si us plau! •••

Orden y coherencia (y sigue) conxita navarro # PPc
Sólo podía ser de un modo. No cabía otra opci-
ón, en pro de la coherencia y el trabajo bien 
hecho que elegir el camino que se eligió en el 
Pleno del pasado 8 de agosto. Hace 28 meses, 
nuestro pueblo se vio en una encrucijada: 
permitir en silencio el desastre absoluto en las 

arcas municipales, y ser cómplices del mismo 
por omisión, o dar un paso adelante, dejar en 
segundo plano las siglas y unirnos para poner 
orden y salvar a la ciudadanía de Altafulla de 
la vergüenza de tener un municipio quebrado. 
Unos cuantos, la mayoría, entendimos que este 

era el camino a seguir. Se planteó y ganó una 
moción de censura y nos pusimos a trabajar, 
unos más, otros menos, pero a trabajar. Para el 
Partido Popular nuestra historia reciente no ha 
cambiado. Orgullosos y humildes a la vez, pero 
convencidos de que la opción fue la correcta, 

Què està passant? Tan difícil és entendre’s? Joan albert sPuch # ciu
S’acaben de complir 3 anys de legislatura i anem 
pel 3r alcalde. Toca alcalde per any. Això no ens 
hauria de resultar rar si pensem en la gran vari-
etat i quantitat de partits d’aquest Ajuntament. 
Reconec que la Regidoria que comparteixo, i dic 
comparteixo perquè sempre he pres decisions 
en consens amb la resta de regidors, no és de les 
que han de fer soroll. Hem posat en marxa un 
centre obert, també s’ha lluitat perquè el centre 
de dia es pogués fer. De moment no s’ha acon-
seguit i, encara que no vull excusar-me, desitjo 
explicar que altres centres que ja funcionaven, 
estan tancant per motius econòmics. Aquests no 

són gaire lluny. També vull dir que, si aquest no 
és el moment per posar en marxa el Centre, no 
permetré que durant l’espera l’edifici acabi dete-
riorant-se i passi a l’oblit. Lluitarem per posar-lo 
a funcionar algun dia no llunyà. Hem col·laborat 
i ajudat també a una ONG “Casa”, per poder 
obrir un pou d’aigua a Etiòpia. Aquest porta el 
nom del nostre Poble. “Pou Altafulla”. Podríem 
estar comptant tot al que ha contribuït CiU i els 
seus afiliats però el resumirem dient que hem 
participat en els dos governs i que tornarem a 
estar si així el creem oportú. No tenim por que 
s’investiguin els nostres comptes. Tenen una 

total transparència des del primer dia i encara 
que alguns ens han criticat, ens han negat la 
paraula i ens han calumniat... aquí som i serem, 
fins al final del mandat. Respectem les persones 
que per motius de salut, personals o familiars 
han decidit marxar. Els desitgem el millor i des 
d’aquí els fem arribar una abraçada. Acabo 
recordant que quan tinguin entre les seves mans 
aquesta revista ja tindrem el tercer alcalde en 
una mateixa legislatura. Em permetin una refle-
xió... no seria més fàcil gestionar un govern de 
concentració que fer-ho des d’onze partits, més 
agrupacions, més ens polítics, més...•••
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Resposta als insults del Regidor de Hisenda

1717

Els que lluitem per un IBI just, de “garrepes” 
res de res, fins ara, hem complert amb els 
nostres pagaments, sense queixar-nos veien 
com es llençaven els nostres diners en obres 
innecessàries, despeses culturals i castelleres 
excessives i amb un excés de plantilla muni-
cipal (i no parlem tan sols d’aquesta legisla-
tura) deixant escurades les arques munici-
pals i endeutant al poble. La revisió del IBI 
es va fer mal feta i en el “mal moment” del 
boom immobiliari, beneficiant a les classes 
“més altes” que disposen de torres de luxe 
a Sant Antoni amb valoracions de 137 el m2 
i a molts dels censats al poble (que sí que 
voten). En canvi, al barri Marítim, al Poblado 

i algun carrer antic, el que vostè, indiscrimi-
nadament, anomena classes mitjanes i que 
està compost de jubilats, vidus, separats, 
actualment molts aturats i sobretot treba-
lladors molt estalviadors i que, gràcies a 
ser-ho, hem aconseguit tenir un apartament 
per descansar de l’estrès, a nosaltres, se’ns 
castiga amb valoracions de quasi 3000 € el 
m2, preu que, amb la crisi, ja no té lloc. S’han 
devaluat totalment les nostres propietats i 
ni les podem vendre, les hem de mal llogar 
i tampoc podem pagar aquest IBI excessiu. 
Què fàcil resulta dir-nos garrepes, i ser, com 
demostra, un malgastador, això sí, amb els 
diners dels altres i potser també a casa seva, 

per això té una malsana enveja dels que 
tenim un piset guanyat amb l’honorabilitat 
de l’estalvi i el treball. Però aquest segueix 
essent un país on no es premia l’honradesa 
sinó un lloc on campen els lladres, els esta-
fadors i els malgastadors tant en els polítics, 
com en les classes més altes o en les baixes 
(que a vegades, ho son, per agradar-los-hi 
més “la ballaruca i el mam” que el pencar), i 
tot el pes cau a sobre dels que vostè, Senyor 
Blanch, anomena classes mitjanes.•

aDarca -  (associació Per a la DeFensa 
Dels aFectats De l’ibi)

ibialtafulla@gmail.com

Ja n’hi ha prou de mentides!
El passat mes de Maig, s’havia de fer una 
nova reunió del Consell sectorial, Comissió 
organitzada per l’Ajuntament per demanar 
una nova revisió del IBI. Va ser aplaçada per 
l’alcalde Josep Maria Gen i, encara, estan 
esperant una nova convocatòria de la matei-
xa, on l’alcalde i un delegat de Hisenda els 
havia de fer cinc cèntims del que havia res-
post el Cadastre. L’única resposta, és la que 
em va donar a mi en una reunió del Consell 
de Participació dins del grup d’econòmiques, 
em va respondre, cínicament, que ara, ja no 
hi havia pressa, que la por de que deixéssim 
de pagar el impost massivament, ja no la 
tenien, que els rebels només en són uns 

quants i que, ara per ara, tenien superàvit 
i que la reunió potser es faria passat l’estiu. 
De nou l’Ajuntament ens han enganyat 
amb falses promeses, i ara, se’ns agreuja 
el problema amb la sorprenent dimissió de 
l’Alcalde Gené, per tant, torno a animar a 
tots aquells que creuen que se’ls està esta-
fant descaradament amb el IBI, s’adhereixin 
a la associació ADARCA de la que formo 
part, ja que el nostre advocat, sí està per a 
defensar-nos. Això sí, que quedi clar que, la 
demanda que hem tirat endavant, tal i com 
està plantejada, només beneficiarà individu-
alment a cadascun dels demandants i, mai, 
serà extensiva a la resta de la població, com 

creuen alguns que fent la “viu-viu”, no s’hi 
volen associar. Que no els faci por gratar-se 
la butxaca, per fer-se socis, ja que, al anar 
tots junts surt més econòmic. No podem 
permetre que ningú ens enredi prometent-
nos rebaixar el tipus un 0,10 per cent cosa 
que mai arriba i no soluciona el problema 
de fons. Els preus que ens han posat, no 
s’ajusten a la realitat actual de crisi, estan 
sobrevalorats. El telèfon de l’Associació per 
fer-se’n soci és 649742244 o bé el e-mail: ibi-
altafulla@gmail.com on la nostra secretaria 
Hella vos informarà de com fer-ho.•

Marga baDia

“No incurro en transfuguismo” Jano Francino # Regidor No Adscrit
El pasado sábado Altafulla escribió otro de sus 
innumerables capítulos políticos y que el próxi-
mo 29 de mayo el votante muy posiblemente 
se encargará de recordarnos, demostrando 
hasta la fecha que ninguno de entre los 11 
concejales, ha sabido dar la estabilidad que 
el municipio necesita para ser gestionado con 
cierta tranquilidad. Mi voto fue a favor de una 
continuidad del actual equipo de gobierno 
para seguir con la excelente gestión municipal 
hasta la fecha, y garantizar de esta forma la 
estabilidad y tranquilidad en lo que queda de 
legislatura, el mismo que salió resultante de 
la moción de censura que castigaba la nefasta 

gestión económica y de estabilidad social que 
efectuaba el encabezado por el partido de ten-
dencia comunista Alternativa Altafulla. Decir 
también que esta vez he votado como regidor 
no adscrito, así que al margen de manías per-
secutorias contra mi persona (que ya aburren 
un poco), no incurro en transfuguismo, una 
vez más, habiéndose efectuado la pertinente 
y previa a la votación, consulta legal sobre el 
tema. He votado con un sentimiento de res-
ponsabilidad política, le pese a quien le pese. 
Los ataques y comentarios sobre mi interés 
personal en la política, otra sucia maniobra que 
ya ha sufrido mas de una persona antes que yo, 

pero que es muy poco ética para aquellos que 
la utilizan y después se llenan la boca de valo-
res morales. Esperemos que ha partir de ahora 
se mire por el municipio y no se piense en per-
sonalismos y egos. La estabilidad se demuestra 
con actos, con una oposición constructiva, sin 
crispación y desde el respeto y la educación, 
independientemente del concejal que esté 
al frente. No quisiera finalizar sin felicitar al 
nuevo alcalde Josep María Pérez, deseándole 
el mayor de los éxitos, y desde luego agrade-
cer al anterior, Josep María Gené su trabajo y 
gestión. •••

Per què tres alcaldes? Fonxo blanc # Pau
El primer fou el Govern Alternatiu, tant perquè 
tenia alcaldia i dobles dedicacions d’ABG com 
per l’ascens al Govern municipal d’ERC i CiU 
que venien de l’oposició. Ja es veien a venir 
les febleses del primer pacte: ABG encara no 
havia superat la ressaca de la nit electoral i 
no pactava sinó que fusionava un Govern. 
PAU participàvem en un coalició negativa que 
reflectia els resultats de les eleccions, on a les 
nostres àrees i a inversions tindríem criteris 
propis tossuts... Però la dada essencial és que 
a ABG i ERC manen les “assemblees”. Aquell 
Govern, l’agost es quedà reduït a Jano i jo... En 
inversions, quan lluitaven pel camp de gespa 
l’alternativa d’ABG fou un megalòman pla de 

pluvials a Baix a Mar; el full m’havia posat a 
la diana constant. Ens vam fer expulsar, però 
vam garantir l’estabilitat institucional votant el 
pressupost de 2008 al qual havíem contribuït 
tant! Les inversions del PUOSC van configurar 
el segon Govern, que va costar d’acabar de 
parir per l’ADN d’AUPA residual (la por a deci-
dir...). De fet, el Govern passava a ser més plural 
(amb la incorporació d’Ideal i PPC) i sobretot 
mantenia un alcalde d’esquerres. PAU només 
votem alcaldes d’esquerres! Per què acabà amb 
la dimissió de Josep Maria Gené i per què no 
podíem votar Josep Maria Pérez substituint-lo? 
Hem sigut un Govern desbordat: per dins, al 
Ple, al públic del Ple i sobretot pel raca-raca 

amb l’IBI. Massa per a Gené, més oportunista 
que lluitador. Certament mai va exercir un 
lideratge clar i arbitral; que calia sobretot 
quan l’ara tercer alcalde feia la deslleial pinça 
amb l’oposició, arrossegant el seu sector... 
Per això PAU de cap manera ha prorrogat el 
Govern. Altafulla té hegemonia d’esquerres i 
el seu alcalde n’havia de ser: Farré-Gené- ara, jo 
mateix. De cap manera, finalment: descartant 
un soci lleial i molt implicat perquè la dreta 
i el populisme són explotadors i fariseus per 
naturalesa... Confiava en la reciprocitat de PSC 
i Janito, però fer-me costat han entès que llan-
çaven el seu vot. Per mantenir-se al govern fent 
alcalde Pérez han caigut tan baix...•••

pues así lo sentimos cuando las mujeres y hom-
bres de nuestro pueblo nos piden, sugieren y 
agradecen gestiones y soluciones, este pasado 
pleno teníamos muy claro qué era lo correcto. 

Seguir trabajando para acabar el camino ini-
ciado en su día, cuando tuvimos que entrar a 
gobernar con el resto de concejales. Y esto es lo 
que hemos propugnado, lo que hemos votado 

y lo que hemos conseguido. Ahora, como cada 
día, nos queda lo más duro y difícil, seguir tra-
bajando y luchando por y para cada uno de los 
ciudadanos y ciudadanas de Altafulla.•••
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AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners

Dissabtes feiners

Diumenges i festius

ALTAFULLA RÀDIO 107.4 FM 

977 65 29 23 

977 65 06 93

altafullaradio@altafullaradio.com

www.altafullaradio.com

* Consultar retransmissions esportives a la pàgina web.

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

v
HORARI EXTRAORDINARI D’AUTOCARS

Dissabtes Feiners
Torre Altf Tgn Tgn Altf Torre
11:40 11:46 12:04 9:00 9:24 9:30
19:55 20:01 20:19 17:00 17:23 17:30

Diumenges i Festius
Torre Altf Tgn Tgn Altf Torre
10:30 10:36 10:54 10:00 10:24 10:30
20:15 20:21 20:39 18:00 18:24 18:30

ReNFe
Altf/tgn tgn/Altf

6:58 5:52
7:30 7:00
8:29 7:21
9:59 7:47

10:28 8:00
10:58 8:56
11:58 9:25
12:58 10:32
13:59 11:25
14:26 11:56
14:59 12:25
15:58 13:24
17:27 14:28
18:00 14:54
19:00 15:57
19:29 16:30
20:26 16:58
20:29 17:29
20:59 17:53
21:29 18:30
21:59 18:57
22:33 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: 8.55h
Dissabtes i festius: 7:30h
Diumenges: 17.55h

BCN / ALTAFULLA
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 15.45 h
Dissabtes i festius:
20.15h
Diumenges: 
No hi ha servei

AUTOBUSOS NOCTURNS ALTAFULLA / TARRAGONA
Divendres, dissabtes i vigílies de festius

A
Lt

A
Fu

LL
A

 
tA

R
R

A
g

O
N

A

ALTAFULLA Parada Centre   23:29 01:04 02:34 04:34
ALTAFULLA Cent.Comercial 23:30 01:05 02:35 04:35
TARRAGONA Rot. La Mora 23:35 01:10 02:40 04:40
TARRAGONA Rot. Boscos   23:45 01:20 02:50 04:50
TARRAGONA R. Vella   23:53 01:28 02:58 04:58
TARRAGONA Imp. Tarraco   23:55 01:30 03:00 05:00

tA
R

R
A

g
O

N
A

A
Lt

A
Fu

LL
A TARRAGONA Imp. Tarraco 00:15 01:45 03:45 05:05

TARRAGONA R. Vella 00:17 01:47 03:47 05:07
TARRAGONA Rot. Boscos 00:25 01:55 03:55 05:15
TARRAGONA Rot. La Mora 00:35 02:05 04:05 05:25
ALTAFULLA Cent.Comercial 00:39 02:09 04:09 05:29
ALTAFULLA Parada Centre   00:40 02:10 04:10 05:30  

• 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.

Serveis

Transports

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

8:00 – 9:00 La màgia de les sardanes

9:00 - 10:00 Guantanamera (r) Catsons (r)
The road of 
country (r)

Música punt cat

El patito de goma (r)

Cap de setmana (r)
La màgia de 
les sardanes

10:00 - 11:00 El temps passa
100% Música

Paisatges humans (r)
Fil directe / 

radiofòrum (r) Para que no me olvides El patito de goma (r)

11:00 - 12:00 Aquell dia Retrats Punt de sortida El millor de cada casa

12:00 13:00

13:00 - 14:00
Espai obert 

Notícies
Espai obert 

Notícies
Espai obert 

Notícies
Espai obert 

Notícies
Espai obert 

Notícies
Garden musical 80 Punt dance

14:00 - 15:00 Pilar de vuit (r)

15:00 - 16:00 Baix gaià esports

100% Música

Calidoscopi Catsons Baix gaià esports 7 Dies Tock de rock (r)

16:00 - 17:00 L’efecte Papallona
Com viure en un 

galliner
Guantanamera Pilar de vuit (r) Sempre joves (r)

100% Música

17:00 - 18:00
El patito de goma

Tock de rock Sempre joves Bad music El temps passa (r)
100% Música

18:00 - 19:00 Peluts 100% Música Barà rock Paisatges humans Guantanamera (r)

19:00 -19:30 Notícies Notícies Notícies Notícies Notícies / ple (2) Notícies Comarca (r)

Somos Latinos
20:00 - 21:00 Baix gaià esports (r) The road of country

Fil directe / 
radiofòrum (1)

Pilar de vuit Notícies comarca
Fil directe /

 radiofòrum (r)

21:00 - 22:00 100% Música Boulevard Jazz fm Cap de setmana Altafulla Festival Punt de sortida (r) Bad music blues

22:00 - 23:00 Barata elèctrica Barata elèctrica Barata elèctrica Barata elèctrica Propera Parada Barata elèctrica Barata elèctrica

23:00 - 00:00 100 X 100 Esports Fòrmula Gaià Fòrmula Gaià (r) 100 X 100 Esports The road of country (r) El temps passa (r)

00:00 - 01:00 ESPAI OBERT 
NOTÍCIES

ESPAI OBERT 
NOTÍCIES

ESPAI OBERT 
NOTÍCIES

ESPAI OBERT 
NOTÍCIES

ESPAI OBERT 
NOTÍCIES

IN SESSION (r)
Somos Latinos (r)

01:00 - 02:00 Propera Parada (r)

02:00 - 03:00 IN SESSION

—graella estiu 2010—

trdb Altf tgn tgn Altf trdb
6.25 6.29 6.45 6.50 7.10 7.15
7.15 7.21 7.40 7.45 8.05 8.10
7.35 7.41 8.00 8.25 8.45 8.50
7.45 7.51 8.10 9.15 9.35 9.40
8.00 8.06 8.25 10.15 10.35 10.40
8.20 8.26 8.45 11.15 11.35 11.40
8.40 8.45 9.05 11.45 12.05 12.10
8.55 9.01 9.20 12.15 12.35 12.40
9.15 9.21 9.40 12.45 13.05 13.10
9.45 9.51 10.10 13.15 13.35 13.40
10.15 10.21 10.40 13.45 14.05 14.10
10.45 10.51 11.10 14.05 14.25 14.30
11.15 11.21 11.40 14.20 14.40 14.45
12.15 12.21 12.40 14.45 15.05 15.10
13.15 13.21 13.40 15.05 15.25 15.30
14.15 14.21 14.40 15.20 15.40 15.45
15.15 15.21 15.40 16.15 16.35 16.40
16.15 16.21 16.40 17.15 17.35 17.40
16.45 16.51 17.10 17.45 18.05 18.10
17.15 17.21 17.40 18.15 18.35 18.40
18.15 18.21 18.40 18.45 19.05 19.10
19.15 19.21 19.40 19.15 19.35 19.40
20.15 20.21 20.40 19.45 20.05 20.10
21.45 21.50 22.10 20.15 20.35 20.40

21.15 21.35 21.40
22.20 22.42 22.45

trdb Altf tgn tgn Altf trdb
8.20 8.26 8.47 9.00 9.24 9.30
9.30 9.36 9.57 10.30 10.54 11.00
11.40 11.46 12.07 12.40 13.04 13.10
13.45 13.51 14.12 14.30 14.54 15.00
16.10 16.16 16.37 17.00 17.24 17.30
17.10 17.16 17.37 18.00 18.24 18.30
17.55 18.01 18.22 18.45 19.09 19.15
18.55 19.01 19.22 19.45 20.09 20.15
19.55 20.01 20.22 21.00 21.24 21.30
20.55 21.01 21.22 21.35 21.59 22.05

trdb Altf tgn tgn Altf trdb
8.55 9.01 9.22 10.00 10.24 10.30
10.30 10.36 10.57 11.30 11.54 12.00
12.00 12.06 12.27 13.00 13.24 13.30
16.10 16.16 16.37 16.50 17.14 17.20
17.20 17.26 17.47 18.00 18.24 18.30
18.45 18.51 19.12 19.30 19.54 20.00
20.15 21.21 20.42 21.00 21.24 21.30



19

Plaça del Pou • núm. 92 • agost 2010

AjuNTAmENT 977 65 00 08
 Plaça del Pou, 1 
SíNDiC DE gREugES 977 65 22 69
RECAPTACió muNiCiPAl (Ajunt.) 977 65 61 09
CORREuS 977 65 18 16
OfiCiNA D’OCuPACió  977 65 19 88
POliCiA lOCAl 609 32 96 51
 marquès de Tamarit, 16 977 65 02 80
guàRDiA Civil  062
mOSSOS D’ESquADRA 977 63 53 00
  088
BOmBERS (Tarragona) 085
  977 22 00 80 
  977 54 70 80
AmBulàNCiES (centraleta) 977 25 25 25
CONSulTORi DE SAluT 977 65 60 07
 mainada, 2A 
EmERgèNCiES 112

uRgèNCiES CAP Torredembarra 977 64 38 01
AigüES D’AlTAfullA 977 65 16 76
(servei 24 hores)  628 99 17 79
fARmàCiA SuSANA DOmiNgO 977 65 02 07
 les Escoles, 3 (poble) 
fARmàCiA ANNA ARASA 977 65 24 20
 Plaça dels vents, 5 
uRgèNCiES DENTAlS CASTEllANi 977 65 14 33
OfiCiNES DE TuRiSmE
 marquès de Tamarit, 16 977 65 14 26 
 Plaça dels vents, s/n 977 65 07 52
ESCOlA D’ADulTS 977 65 16 71
ESCOlA lA PORTAlADA 977 65 03 23
 Plaça la Portalada s/n 
CEiP ROquiSSAR 977 65 19 69
iES AlTAfullA 977 65 16 62
llAR D’iNfANTS f. BlANCh 977 65 60 31
 mainada, 2B 
llAR D’iNfANTS hORT DE PAu 977 65 21 20
 Cabana, 2 
ESPlAi DE lA gENT gRAN 977 65 21 32
 C. de les Bruixes s/n 
BiBliOTECA muNiCiPAl 977 65 11 76
 les Escoles s/n   

CENTRE D’ESTuDiS D’AlTAfullA 977 65 09 12
 Escoles, 10 
ESCOlA DE múSiCA (migdies) 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’ 977 65 07 79
 Placeta, 12  

PiSCiNA muNiCiPAl 977 65 21 10
 Alcalde Pijuan, 4 
CluB mARíTim 977 65 02 63
PARRòquiA S. mARTí 977 65 01 58
ESTACió DE SERvEi 977 65 22 54
TAxiS (j. gABARRó) 607 86 46 44
  607 15 38 18
  977 65 29 90
DEixAllERiA (Torredembarra) 977 64 58 19
AuTOCARS PENEDèS 977 66 08 21
iNfORmACió RENfE 902 24 02 02

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

26/01 agost: S. DOMINGO
02/08 agost: A. ARASA
19/15 agost: S. DOMINGO
16/22 agost: A. ARASA
23/29 agost: S. DOMINGO

30/05 agost: A. ARASA
06/12 agost: S. DOMINGO
13/19 agost: A. ARASA
20/26 agost: S. DOMINGO

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les far-
màcies 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

HORARI DE MISSES

església de sant Martí:
Dissabtes: 19:00 h (cat)
Diumenges: 12:00 h (cat)

església de sta. Maria:
Dies feiners: 20:00 h (cast)
Dissabtes: 20:30 h (cast)
Diumenges: 19:00 h (cast)
                    20:00 h (cat)

Veterinaris 
d’urgències 

Durant 24 h
977 65 29 08
627 56 39 39

*
629 71 15 90

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

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 acre-
ditar la residència a Altafulla)

Pol. Ind. ’Roques Planes’
Tel: 977 64 58 19

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. Hau-
reu de deixar les vostres dades. Aquest servei és totalment 
gratuït. Si no podeu esperar al dia assenyalat, podeu utilit-
zar el SERVEI DE DEIXALLERIA de Torredembarra. Aquest 
està obert de dimarts a divendres de 9 a 13 i de 15 a 20, 
dissabtes de 9 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

Telèfons 
i adreces (

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

• 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.

Serveis
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