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Retorn a les escoles

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.

Vols rebre-la per correu electrònic?

Els centres educatius d’Altafulla han obert ja les seves aules on
més de 900 alumnes han començat el nou curs 2010-11 més
matiner de la història. L’avançament d’una setmana del calendari lectiu, juntament amb la incorporació de la Setmana Blanca del 7 a l’11 de març, persegueix que els períodes de classe
siguin més homogenis; així com reduir el temps de vacances
per evitar que els alumnes aparquin massa temps seguit els
hàbits d’estudi. La reestructuració del calendari, però, no ha
estat ben acollida ni pel col·lectiu educatiu ni pels pares. Els
primers, consideren que a nivell didàctic i de formació la mesura no afavoreix els alumnes ja que no permet aprofitar al cent
per cent el segon trimestre que, segons el calendari antic, era
el més productiu. Els segons, critiquen la manca d’organització
de tallers o campus per suplir les mancances educatives durant
aquests dies ja que en el nostre territori no existeix una tradició consolidada d’esquí, per exemple, i en aquest període els
pares no podran fer-se càrrec dels seus fills. Aquest canvi de
dates, però, no és l’únic problema a què s’enfronten enguany
els pares. L’adquisició del material escolar i l’increment dels
preus dels llibres de text en un context de crisi econòmica
com l’actual suposa una nova trava en l’inici del curs. Respecte el 2009, els llibres de text han augmentat el seu preu en
un 3,8%, situant la despesa mitjana en 250 euros per nen en
llibres. Calculant que la mitjana de fills a l’Estat és gairebé de
dos per família, cada unitat familiar haurà de desemborsar
aquest setembre uns 500 €. D’altra banda, la posada en marxa
del projecte de reutilització de llibres a les escoles afavorirà a
la reducció de la despesa i a la millora del mètode ecològic de
les tres erres: reduir, reutilitzar i reciclar. Ara, no cal esperar a
tenir un germà per poder fer ús d’uns llibres de segona mà,
sinó que en acabar el curs, cada alumne cedeix els seus manuals al centre, esperant beneficiar-se dels dels antics alumnes
el proper curs. Així que no hi ha mal que bé no vingui. Bona
Festa Major!

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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Entitats

Castellers d’Altafulla: un 2010 per emmarcar
Els Castellers d’Altafulla estan realitzant la millor temporada
de la seva història fins al moment. Ja en la segona actuació de
la temporada, al maig, a la Plaça Martí Royo, van descarregar
el primer 3 de 7, anotant-se d’aquesta manera el més matiner
de la història i que feia presagiar que la temporada es presentaria emocionant. I es que la línia que porten els de Ca l’Ixart
és brillant. Amb un bagatge de deu diades a les espatlles,
han estat capaços de realitzar castells de set en gairebé totes
les ocasions, amb un balanç de set 3 de 7; tres 4 de 7; un 4
de 7 carregat; un 4 de 7 amb agulla i vuit pilars de 5. Menció
especial mereix aquest 4 de 7 amb agulla, el primer en tota
la història de la colla, aconseguit a la diada de Festa Major a
Pallaresos, plaça talismà dels liles ja que en els darrers anys
els castells de set arribaven en aquesta diada. Realitzat amb
gran solvència tot i ser el primer que s’intentava, l’apoteòsi va

“Hem assolit el 3 de 7 més matiner i
descarregat el primer 4 de 7 amb agulla en tota la nostra història”
arribar al moment en què es descarregava el pilar de 5 i que
donava per descarregat el castell amb el conseqüent esclat de
joia de tots els components de la colla, simplement espectacular. Cal dir també que la colla ha aconseguit realitzar castells
de set en diferents places de la vila i fora d’ella. De les fites
assolides, en destacarem dues recents. En primer lloc, la Plaça
dels Vents, a Baix a Mar d’Altafulla, on la colla es va anotar la
segona clàssica de set (la primera va ser per les festes del barri
Maria Cristina a Tarragona, una setmana abans). Era la primera vegada que el barri marítim de la vila veia castells de set
per part de la colla local, i amb aquesta, han bastit castells de

“Hem de seguir creixent com a colla
de set i poder aspirar d’aquí endavant
a construccions superiors”
set en totes les places de la vila on hi ha actuat. En segon lloc,
destacarem la Plaça del Castell de Ferran. I és que eren molts
els condicionants que feien pensar que seria difícil veure
castells de set en aquesta diada. Sobretot, el fet d’actuar sols
però també el fet de vindre de cinc actuacions consecutives
aspirant al màxim de les seves possibilitats, amb l’esforç que
això comporta i a mitjans d’agost. Però res d’aquests condicionants van impedir que els liles descarreguessin el seu setè 3 de
7, recuperant així els castells de set a Ferran. No cal explicar la
confiança que la colla té en aquesta construcció, però sobretot destaquem l’ambició mostrada en aquesta temporada, on
s’han portat a plaça castells de set regularment i això està fent
que, de moment, sigui la millor temporada de la història. Des
dels Castellers d’Altafulla animem a tots aquells que tenen
la camisa a l’armari o bé aquells de nous que vulguin formar
part d’aquesta gran temporada, a què vinguin als assajos i les
actuacions per tal de seguir creixent com a colla de set i poder
aspirar d’aquí endavant a construccions superiors. Només
amb l’ajuda de tots vosaltres ho podrem aconseguir i... qui
sap on podrem arribar? Quilos Amunt!•
Castellers d’Altafulla

3

Sant Antoni de Pàdua
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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.
Plaça dels Vents.
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Tel. 977 65 14 26
Tel. 977 65 07 52

Plaça del Pou • núm. 93 • setembre 2010

L’entrevista

“Hem de cenyir-nos al Pla Econòmic sense renunciar
a l’oferta cultural”
Josep Maria Pérez (Ideal) és alcalde d’Altafulla des del passat 7 d’agost quan va ser investit nou batlle altafullenc amb la majoria del Ple (PSC, Ideal, PP, CiU i el regidor no adscrit Jano Francino). L’arribada en temps
rècord de la credencial de la nova regidora del PSC, Puri Miró, va permetre la continuïtat de l’equip de govern
que havia liderat fins aleshores el socialista Josep Maria Gené amb l’excepció de PAU que, des d’un principi,
havia anunciat que no donaria suport a la candidatura de Pérez. A nou mesos de les eleccions municipals, el
vuitè mandat de l’Ajuntament d’Altafulla s’ha destacat per la votació de tres alcaldes de sigles diferents. “La
Plaça del Pou” entrevista en aquesta edició el nou batlle d’Altafulla.
sobrevalorat i d’altres que, del contrari, se li han atribuït un
valor per sota de la realitat. A Altafulla hi ha unes 34 àrees
catalogades de diferent manera. L’Ajuntament ha acordat
emprendre diferents accions en els propers dies d’acord amb
la moció que es va aprovar pel Ple. En els propers quinze dies
—abans de tancar aquesta edició—, l’Ajuntament adreçarà
una carta a la Gerència del Cadastre on se sol·licitarà en ferm
que a partir del 2011 es comenci a treballar per una revisió de
les valoracions cadastrals.
8 I això com es tradueix?
Estic esperançat perquè aquelles vivendes que estan pagant
per sobre del que haurien de pagar, se’ls redueixi la valoració.
Per tant, això vol dir també que aquelles que estan pagant
per sota del valor real, pagaran pel que tenen, és a dir,
cadascú pagarà pel que té i per on ho té. He de puntualitzar
però que cada cas és diferent. Són qüestions tècniques que
no m’agradaria entrar-hi per no crear ni falses esperances ni
falses realitats, però hi ha casos que paguen pel que tenen
declarat i han renunciat a modificar-ho tal com marca la normativa. Crec que ara és el moment que les administracions
siguin més justes amb la ciutadania.
8 Com s’ha trobat l’Ajuntament?
Bé. Me l’he trobat tal i com el vam deixar ja que mai he
renunciat a les meves responsabilitats. Malgrat això, hi ha certes qüestions que desconeixia ja que les tractava directament
l’Alcalde i ara les estic coneixent i paint. Intentant ordenar-les
dins al sistema de treballar que tinc. Però no he trobat res del
que no tenim com ara les dificultats econòmiques que travessen les administracions locals, perjudicades encara més pel
que ara hem de retornar a l’Estat i que, en el nostre cas, són
poc més de 98.000 € referent als ingressos tributaris del 2008
que ens havia avançat el govern de Madrid. Una de les primeres mesures que hem decidit és pagar als proveïdors amb una
despesa que s’ha elevat als 100.000 €. Pel que hem de pagar
al govern de l’Estat abans de desembre, ja ens hi veurem les
cares. Primer, han de cobrar els nostres proveïdors. Dit això,
hem de seguir cenyint-nos al Pla Econòmic i Financer que fins
ara ens ha donat resultats molt positius. Això no vol dir que
renunciarem a l’oferta cultural i festiva d’Altafulla.

“Sol·licitarem la revisió del Cadastre abans
de quinze dies”
8 Quins són els temes principals que hi ha damunt de la
taula?
Com és sabut pels vilatans i vilatanes d’Altafulla, un dels
principals temes que plana sobre l’Ajuntament és la polèmica
sobre l’IBI. Hem passat dos anys lluitant sobre aquesta qüestió
i, tot i que en un principi, semblava que Ajuntament i poble
anessin per camins diferents, la voluntat de l’Ajuntament
sempre ha estat buscar la fórmula idònia de com afrontar
aquests greuges que pateixen algunes vivendes que s’han

“Hem de cercar mesures perquè no es repeteixin inundacions com la del Pavelló”
8 Quan es repartirà el cartipàs municipal?
Espero que a partir del 9 de setembre —abans de tancar-se
aquesta edició—, hàgim repartit les diferents carteres del
gairebé nou equip de govern. Ja ho tenim quasi tancat, tot i
que estic esperant que alguns regidors tornin de vacances per
poder parlar amb ells abans de fer-ho de forma oficial. Tal i
com vaig prometre quan vaig jurar el càrrec, he parlat amb
tots els representants municipals.
8 I una darrera qüestió. Quina ha estat la resposta de la
xarxa de pluvials arran del temporal del 19 d’agost?
Tenint en compte que en relatiu poc temps van caure més
de 100 litres per metre quadrat a Altafulla, la resposta va ser
bona tot i que millorable naturalment. L’Empresa Municipal
Mixta d’Aigües ha invertit en un únic any a Altafulla gairebé
un milió d’euros principalment a la xarxa de pluvials i clavegueram del barri marítim (carrers Via Hercúlea, Jaume I i
Senna). Són actuacions que s’han realitzat per absorbir una
capacitat d’aigua raonable. De fet, amb anteriors temporals,
la resposta va ser molt positiva. El temporal del 19 d’agost és
un cas extraordinari, ja que, en poques ocasions durant els
365 dies de l’any, cau tanta aigua en tant poc temps. Reitero
però que és millorable i intentarem cercar mesures perquè no
es tornin a repetir inundacions, com la del pavelló, que vam
viure.
8 Bona Festa Major.
A vosaltres i a tots els altafullencs i les altafullenques. Sortiu al
carrer i viviu la nostra Festa Major de Sant Antoni de Pàdua.
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El Pavelló Municipal reobre les portes després del temporal de pluges
El Pavelló Municipal d’Altafulla va reobrir-se al públic amb
tota normalitat el passat 30 d’agost després que quedés inhabilitat durant uns dies a causa del fort temporal de pluges
que es va produir el passat dia 19. Amb tot, el gimnàs ja es
va posar en funcionament pocs dies més tard perquè no va
quedar tant afectat com la resta de l’equipament. Les portes
de la part superior del pavelló no van suportar la pressió de
l’aigua que baixava de l’Escola El Roquissar, que van acabar
cedint, inundant el pavelló en tota la seva superfície, i acumulant fins a 25 cm d’alçada d’aigua. Al migdia del 19 d’agost
van caure a Altafulla entre 80 i 85 litres per m2, i a la nit entre
20 i 25 més. Els tècnics municipals, l’empresa constructora del
pavelló, l’arquitecte que va elaborar el projecte, i els responsables de l’obra de l’escola El Roquissar, han valorat els danys
en uns 50.000 € segons ha confirmat l’alcalde Josep Maria
Pérez, que ha subratllat també que la pista no va quedar gens
danyada amb la qual cosa ha permès la continuïtat de la pràctica poliesportiva. Els treballs de neteja han ascendit a més
de 4.000 €. El regidor d’Esports, Manel Ciércoles, ha explicat
que l’Ajuntament està treballant amb la companyia d’assegurances perquè es faci càrrec dels costos de rehabilitació pels
danys ocasionats, i també, en prendre mesures de prevenció
per evitar que es torni a succeir. D’altra banda, els més de 100
litres per metre quadrat que van caure a Altafulla el passat 19
d’agost van deixar una llarga llista de desperfectes. La zona
limitada pels carrers Avellaners, Ronda d’Altafulla, i Pedrera

es va veure perjudicada per la tempesta, causant problemes
en el cablejat elèctric i en un transformador, i deixant sense
subministrament la zona durant més de sis hores. També es va
veure afectat el centre emissor d’Altafulla Ràdio, que durant
dos dies no va poder emetre en freqüència modulada. L’acumulació d’aigua també va crear problemes de circulació, obligant a tallar, en tots dos sentits, el carrer Marquès de Tamarit.
Els cotxes es van desviar per l’autopista, des de les 17h fins a
les 19h. La major part dels avisos que va rebre la Policia Local
van ser causats per inundacions de plantes baixes, de soterranis, d’accessos a la zona de Baix a Mar, del pas amb desnivell
de l’estació de ferrocarrils de Renfe; per l’assistència a diverses persones; per diferents vehicles inundats a la rotonda del
puntet; i per desperfectes al mobiliari urbà, sobretot a la zona
de la platja.•

Breus
Altafulla participarà en el 10è aniversari de la
declaració de Tarraco
AEl 30 de novembre de l’any 2000, el conjunt arqueològic de
la Tarraco Romana va ser declarat per la UNESCO Patrimoni
Mundial de la Humanitat. Els monuments de la Vil·la Romana dels Munts, d’Altafulla, entre d’altres, van ser inclosos en
aquesta llista per la seva transcendència en el desenvolupament del disseny urbanístic romà i per la seva importància
com a testimoni d’una etapa molt significativa per al territori. Enguany, se celebren els deu anys d’aquesta condecoració
i l’Ajuntament de Tarragona ho celebrarà organitzant prop
de 30 activitats de cultura, història, i lleure, del 8 d’octubre al
3 de desembre. En el cas d’Altafulla, hi ha prevista una visita
guiada per l’Ager Tarraconensis a càrrec del professor Joaquín Ruiz de Arbulo, que recorrerà els espais monumentals
de la Vil·la Romana dels Munts, el Mausoleu de Centcelles
(Constantí), l’Arc de Barà, la pedrera del Mèdol i la Torre dels
Escipions, el proper dissabte 20 de novembre de 9h a 14h, i
es realitzarà en autocar amb sortida i arribada als jardins de
Mart, a l’Avinguda Catalunya de Tarragona.
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per primera vegada des de la posada en marxa del servei,
s’han atès joves menors de 18 anys que buscaven la seva primera feina o treball temporal compatible amb els estudis.

L’incendi del Mèdol deixa al descobert troballes
romanes
L’incendi que el passat 30 de juliol va arrasar l’entorn del
Mèdol, ha deixat al descobert una zona de la cantera romana que fins ara no es coneixia a causa de l’extensa vegetació
que envolta la zona. La troballa l’ha fet l’arqueòleg Albert
Vilaseca que va visitar la zona dies després de l’incendi i
va comprovar l’existència d’un front de cantera de més de
100 metres i l’existència d’activitat dels picapedrers al sòl.
Aquesta nova part de la cantera es conserva millor que l’interior del Clot del Mèdol que està molt degradat. A més, en
la nova zona s’observa millor com era l’activitat en els temps
que va estar activa. Per això, Vilaseca aposta que aquest
espai s’acondicioni perquè sigui visitat, ja que seria molt
positiu, especialment des d’un punt de vista didàctic.

L’Oficina d’Ocupació atén més de 200 persones

Altafulla acollirà el 21 d’octubre una trobada
d’associacions de dones

L’Oficina d’Ocupació d’Altafulla ha atès 219 persones durant
els mesos de maig, juny i juliol, segons l’informe elaborat
per una de les responsables de l’entitat, Ana Soriano. La
gran majoria de persones que s’hi adrecen estan aturades
i registrades com al Servei d’Ocupació de Catalunya. Una
tercera part d’aquestes resideixen a Altafulla, i la resta, són
veïns i veïnes de municipis del Tarragonès, o en algun cas
puntual d’altres comarques o comunitats autònomes. La
franja d’edat que sol·licita més informació i ajuda és la que
compren entre els 18 i els 35 anys, una tendència que també
es dóna en mesos anteriors. L’informe, però, destaca que

Altafulla serà la seu el 21 d’octubre de la XV Trobada d’Associacions de Dones del Tarragonès que reunirà a més de
300 persones i on l’Ateneu Cultural n’és l’entitat organitzadora. La iniciativa, que es va celebrar l’any passat a la
Riera de Gaià, va néixer amb l’objectiu de donar a conèixer
a aquests col·lectius els municipis de la comarca. El programa comptarà amb un cicle de xerrades al Centre d’Entitats
—que inclourà esmorzar—, visites guiades per la Vila Closa
i el municipi amb dinar a la Violeta, una mostra de teatre i
una presentació de les entitats de la vila. Els actes tenen el
suport de l’Ajuntament i l’Àrea de Turisme.

Contes 2010
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Apocalipsi
En una estrella molt llunyana… Hi havia una petita alienígena antropomorfa que s’havia trobat una ampolla feta de vítrex.
Dins es veien uns rotllos blancs. La Niayomen, que així es deia aquesta petita alienígena, va tocar amb el seu cabell l’ampolla
i aquesta es va trencar. La Niayomen, era una alienígena màgica, era única, filla d’una estrella i un planeta… La Niayomen va
agafar els papers i va començar a llegir:
18 de Juliol del 2379
Estimat lector,
Sóc a bord de la nau Europa VII. En aquest moment el monitor indica que falten exactament 9 minuts, 34 segons i 21 mil·
lisegons, per a que tot s’acabi. Em dic Olivia Du Ressin però tothom em diu Liv. Tinc 25 anys i sóc de Bouin, una petita ciutat
de França. Quan era petita, sempre imaginava viatges per l’espai. Quan vaig fer els 18 em vaig anar als EEUU per estudiar
astronomia. Vaig estar temps estudiant y cap els 23 vaig convertir-me, oficialment, en astronauta. Pocs mesos després el meu
somni es va fer realitat: vaig anar amb la nau Niamo IV a visitar Mart. Però això no es el que més importa ara… Aquesta carta
que escric es el més valuós que hi haurà, d’aquí a 8 minuts. Us preguntareu: per què? Doncs, perquè aquesta és l’única cosa
terrestre que quedarà a l’Univers…Explicaré com ha arribat a passar tot. El dia 31 d’Agost de l’any passat (2378) el científic
Robert Huyeder va donar la terrible notícia sobre el que havia descobert: una gran massa de foc venia cap a la Terra, i no tardaria més de nou mesos en arribar-hi. Era impossible parar-la! Era l’apocalipsi de la Terra. Però a l’equip, no volíem creure-ho.
Vam intentar un munt de coses, però com deia el Robert, tot era impossible. Finalment, vam decidir intentar un últim pla. Un
grup de 10 persones havíem de sortir del sistema solar i intentar canviar el rumb de la bola. Era un pla molt perillós i no hi
havia massa probabilitats de que funcionés, però no podíem quedar-nos sense fer res. El 10 d’Abril del 2379, la nau Europa VII
va abandonar la Terra amb 10 astronautes: la Júlia Robins, la Yolie Chinie, el Zainga Orts, el Shia Koyamand, el Taylor Loute,
l’Anton Gröten, el Silvio Facinelli, el Joseph Swift, el Robin Nouse i jo. La bola de foc arribaria a la Terra el dia 10 de Juliol a
les 21:09 h. No malgastaré els 6 minuts que em queden explicant les maniobres astronàutiques que vam fer per intentar que
la bola de foc variés el rumb. Vam passar dies i dies intentant diferents coses… Quan va ser el dia 10, ja no teníem cap esperança… Aquest va ser el dia més trist, fins i tot més que avui, en què tots morirem. Va ser horrible veure la Terra explotar a
causa de la col·lisió. Només es podia veure un diminut punt blau que es perdia entre un milió d’espurnes. Cadascú s’hi va estar
a la seva habitació durant uns dies fins que vam decidir reunir-nos en una sala per parlar: -Comença la desconnexió… S’acaba
l’aire i la energia.-va dir el Shia. —Què fem? —va preguntar la Yolie. —No res… Ja tot està perdut… —va dir en Joseph. —S’ha
de poder fer alguna cosa! —va insistir la Yolie. —No es pot fer res… Vine… —va dir l’Anton fent-li una abraçada. La Yolie i
l’Anton s’havien enamorat quan vivien a la Terra. Ells eren molt feliços, però els hi encantava l’aventura i l’acció… Tots dos van
sortir de la sala i van anar-se´n a parlar, pensar i recordar… A la fi: aprofitar els últims dies de vida que els hi quedaven.
Jo em vaig quedar a la sala… No m’ho podia creure encara… Que tota la humanitat hagués desaparegut per sempre… Al
cap d’una estona em vaig anar a la sala-menjador. Allà estaven la Júlia, el Zainga i el Robin veient un vídeo sobre la Terra. Es
veien imatges i vídeos de tots els grans personatges des del pacifista Gandhi fins a la gran actriu Marilyn Monroe,… Des de les
coves de pintures rupestres, el temple de Ramsès II, l’edifici del Senat Romà, el palau de Carlemany, pintures de les Creuades,
els primers mapes del món rodó, ruïnes d’Al-Andalus, el palau de Versalles, les primeres indústries, fotos de l’arribada de l’home a la Lluna, els primers ordinadors,… fins a les noves tecnologies d’avui en dia… En aquell moment estaven veient el dia en
que van escollir a Obama, com a president dels EEUU, va ser el primer president negre i a més, va aportar molta pau als EEUU.
Em vaig posar a plorar de l’emoció. Van passar els dies… Tots passàvem hores i hores parlant de la humanitat. Vam repassar
la ciència, la religió, la societat,… Passàvem també temps mirant per la finestra… observant l’espai. Ja no quedava ningú al
control, la nau flotava a la deriva. Ahir tots estàvem nerviosos, el Taylor i el Silvio, que s’havien fet molt amics durant aquests
tres mesos, ja quasi no sortien de la habitació, es quedaven allà parlant i esperant a que arribés l’hora. El Robin, la Júlia i el
Zainga seguien mirant els vídeos documentals. La Yolie i l’Anton també aprofitaven els seus últims moments amorosos. El Shia
i el Joseph, estaven a la sala de control mirant per la finestra i deixant anar alguna paraula. I jo… estava morta de por en un
racó pensava en la meva civilització. Llavors em vaig posar a plorar. Em vaig treure la bandera del meu vestit espacial i vaig
escriure al darrere: JO SÓC DE LA HUMANITAT. Recordo el meu somni de quan era petita: un viatge per l’espai… Ara que sóc
gran i estic a punt de morir penso que el que jo imaginava com un emocionant espectacle galàctic en una nau meravellosa
ara s’ha convertit en una perillosíssima travessia a bord d’un ingeni claustrofòbic. No vull dir que me’n penedeix-hi de ser
astronauta però ja veig les coses com són i no com un les veu al seu cap.
Sentia com les llàgrimes lliscaven per les meves galtes… Em vaig aixecar i vaig anar a la sala de control. El Joseph, s’estava
marxant a veure el Robin, crec que volia explicar-li una cosa que acabava de recordar… A la sala de control només quedàvem
el Shia i jo. Suposo que he oblidat dir que m’agrada moltíssim, que és l’home més amable i guapo que he conegut, en resum:
que estic completament enamorada d’ell. -Liv… Estàs bé?-em va preguntar sense girar-se. -Jo… si.-vaig contestar-li. Ell es va
girar i va veure totes les llàgrimes que lliscaven per la meva cara i es va apropar a mi. -No, no ho estàs.-va dir-me fent-me una
abraçada. -No em deixis anar… Shia.-vaig pregar-li, mentre intentava prémer més el meu cos contra el seu. —No et deixaré,
petita —em va dir ell. Vam estar abraçats durant una hora aprox. (No vull fer la història massa embafadora així que intentaré
resumir-ho. Sé que no he d’explicar-ho perquè no és essencial, però vull fer-ho…) —Shi… Shia. —vaig tartamudejar. Oh! Que
ximple era! Segur que ell pensaria que era una estúpida per dir-li que m’havia enamorat d’ell quan no faltaven més de 20
hores per morir. -Si?-va preguntar ell.
—Jo… no res… es molt estúpid. —vaig balbucejar. —Deixa’m decidir-ho a mi. —Doncs… que jo… hia… tu i jo… aquestos
tres mesos… —Si? Nosaltres? —Jo estic… no… —Què?! —va preguntar ell nerviós, encara que n’estic segura de que ell sabia el
que li volia dir. —T’estimo, Shia. Estic perdudament enamorada de tu. Sé que estem a les portes de la mort, però jo… —Calla.
—em va interrompre ell. —Jo també t’estimo, Liv. Ho ets tot per mi.-va dir-me ell. Ens vam fer un petó apassionat, en el qual
ens volíem fondre l’un en l’altre, convertir-nos en un sol ésser, per no haver-nos de separar mai més. Vam estar unes 15 hores
junts… Fa una estona vaig anar-me’n perquè necessitava estar un moment sola. I aquí estic em queden 4 minuts i 12 segons.
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No sé que més dir… Jo sóc de la humanitat, la fràgil existència, miraculosa i casual. Tot s’ha acabat però sempre quedarà un
record d’aquesta petita gran civilització. Ara posaré aquests fulls dins d’una petita ampolla de vítrex i la llençaré per la finestra
B16. Espero que algú trobi això i ho pugui interpretar. La humanitat ha existit, la Terra ha existit, jo he existit. Ara, llençaré
l’ampolla i me’n aniré a regalar el meu últim sospir al meu únic amor. T’estimo, Shia. Gràcies a qui hagi llegit això i a qui sigui
que hagi permès que els humans habitéssim a la Terra durant un temps. No hi ha més a dir…
Olivia,
Una humana de la Terra, el petit planeta blau.
Quan la Niayomen va acabar de llegir tenia els ulls brillants. “Ja sé”.Va pensar. “Això ha de estar segur fins que alguna civilització sigui mereixedora de tenir en les seves mans aquesta valuosa informació”. Llavors la Niayomen va deixar els fulls al terra.
Va ajuntar les mans i va bufar sobre elles. Una petita bola de foc blau va aparèixer a les seves mans, la Niayomen la va deixar
flotant i va agafar els fulls i els va introduir dins la bola de llum blava. La Niayomen va agafar la bola amb les seves petites i
va bufar. “Això ho faig per tu, Liv”. La Niayomen va tornar al seu refugi, dins d’una espècie de forat. Es va ficar a dormir, però
unes hores després es va despertar: una llum blava il·luminava la seva estrella. “Anomenaré la estrella blava: LivShia”. Va pensar emocionada. “Aquí es guardarà la prova de que va existir una civilització amb amor…”. Encara anys després, la Niayomen
es desperta sempre cada nit, per veure la estrella blava, la LivShia, perquè ella sap que allà hi ha guardat un preciós secret que
cada dia està més aprop de donar-se a conèixer… Fi•
Sarah Alemán
2n ESO A - IIES Altafulla

La Lucia i el tresor
Hi havia una vegada un tresor amagat en una cova encantada on també hi havia una bruixa amb pedres màgiques que havia
trobat el tresor. Hi havia una nena que es deia Lucia que era molt valenta i volia rescatar el tresor i va anar a la cova de la
bruixa i quan la bruixa estava menjant, la Lucia la va veure per la finestra i va veure que estava menjant i la Lucia va agafar
una coca-cola i li va posar al menjar i va agafar el tresor. Quan va tornar a casa li va dir als seus pares que havia rescatat el
tresor i la Lucia va ser molt feliç. Vet aquí un gos i un gat aquest conte ja s’ha acabat.•
Luchi Romero Berenguer
1B - La Portalada

La nena i la muntanya
Hi havia una vegada una nena que va escalar una muntanya molt gran. Al cap d’una estona es va parar a descansar. I va trobar-se una cova i va entrar. Després d’una estona volia sortir perquè tenia por. Però no va trobar la sortida i va començar a
plorar. Però no era la sortida. Va anar fins la llumeta però començava a enfonsar-se el terra i va còrrer fins la llumeta. Allà es
va trobar deu passadissos i va anar pel del mig i es va trobar una ciutat. No s’ho creia, una ciutat dins d’una muntanya però
ella no estava contenta perquè no era la sortida i tenia molta gana i set. Una noia li va dir: Que et passa nena? Tinc molta
gana i set. Jo et puc donar aigua i menjar. I la va seguir fins que van arribar a la casa seva, li va donar menjar i aigua i es va
quedar allí. Van esmorzar, dinar, sopar, berenar... Després a la ciutat hi feien una festa major. Va anar vestida molt bonica i
s’ho va passar d’allò tan bé. Quan es va fer de nit se’n van anar a casa. La nena es va a dormir i quan es va despertar estava a
casa i va dir: —Uff! Menys mal que tot això era un somni. Fi•
Ariadna Velasco Martí
1r A - La Portalada

Si pogués
Si pogués anar a un planeta, / triaria Venus, perquè és romàntic i / presumit com jo. / Si pogués viure al cel,des de el / meu
balcó,miraria la Torre Eiffel / a París,el Big Ben a Londres o el / Machu Pichu a Perú. / Si pogués triar un ofici triaria policia /
per parar a totes les persones / que fan el mal cada dia. / Si pogués triar un mes triaria / el gener perquè a part dels regals /
dels rei, el dia de la Pau / serveix perquè tots estiguem contents. / Si pogués fer l’impossible / no ho aconseguiria,estic / segura
de que no podria.•
Clàudia Pérez
6è - El Roquissar
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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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L’aportació municipal als Festivals de Música 2007-09 és de 7.000 € de
mitjana anual
Dels cinc components d’ingressos representa la xifra més
baixa. La Generalitat, que vetlla per l’alta cultura com a dret
individual i tret nacional, n’ha aportat 13.750 €; les entrades,
gairebé 10.000; mecenatges i Diputació, cap als 7.500 €. Són
les dades mitjanes del quadrienni d’aquesta vuitena legislatura, en les quals he tingut cura de la Regidoria de Cultura, amb
les alcaldies de Farré i Gené. L’evolució dins els quatre anys no
ha estat precisament plana. Les despeses del 2007 heretades
foren de 57.858 € mentre que aquest 2010 pugen a 37.736
€. Vet ací que aquest regidor “tan mà foradada” ha assolit
un estalvi de 20.000 € entre l’heretat i el que llega... La nova
política de despesa a la Música Clàssica, a l’extraordinari marc
arquitectònic i auditiu de la plaça de l’Església, s’ha escaigut
aquest darrers dos anys, amb una nova direcció artística i una
clara direcció des de la regidoria. Però els prejudicis pesen
sempre més que les realitats transparentment quantificades
i valorades! Paradoxalment, l’aportació municipal fou la més
minsa el 2007, amb 4.661 €, ja que el Departament de Cultura
-amb ERC al capdavant- subvencionà amb 27.000 €. Aquest
2010 hem aportat cap a 6.700 € la transferència municipal
neta, ja que la Generalitat ha hagut de baixar la subvenció
a 11.000 €. El mal any fou el passat; la Generalitat només
pagà un concert d’un tàndem alemany de soprano i piano
per 4.000 € i la nostra aportació fou la màxima amb gairebé
11.300 €.
En paral·lel a la reducció de despeses també han minvat els
ingressos
Dels 53.000 € del 2007 (amb 34.700 € aportats per la suma
de Generalitat i Diputació) als 31.000 d’enguany (amb 17.000
€ rebuts d’elles). Però la dada més significativa en són les
entrades venudes: la sèrie sencera quadriennal és 920 - 890 729 - 520. També ha baixat l’assistència gratuïta de l’Escola de
Música: de 106 seients l’any passat a 76 enguany. Però sempre
la fila zero ha estat la més buida! Els únics ingressos estables
són el seguit de mecenes i col·laboradors (més fans que la

Concert líric d’All’opera Doppo l’Opera del 21 d’agost. / Foto: C.G.

majoria de regidors del Ple, tot sigui dit). Vaig heretar 5.730
€ i n’hem fidelitzat gairebé 8.000. I és que crec en el motors
econòmics i ho saben! Per garantir que cada estiu la plaça de
l’Església aculli sis concerts d’alta qualitat internacional (i ja
de l’àrea euro no de l’esterlina) prou que he hagut de remar
en contra, massa. Per la qual cosa agraeixo, en aquest balanç,
sobretot la paciència i amor al marc artístic de la Vila Closa
del gran flautista Claudi Arimany i la infinita generositat del
Josep Maria Recasens i la Carme Carrasco. També en l’any
2009, totes les mercès a aquell Manel Ciércoles. El tracte amb
l’apassionat musicòleg, el nostre rector Mossèn Jaume, prou
que renova tota l’esperança de futur...•
Fonxo Blanch
Exregidor de Cultura

Breus
Inauguren el Centre d’Interpretació dels Castells
del Baix Gaià
El passat 18 d’agost, el president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach; i el director general de Turisme de
la Generalitat, Joan Carles Vilalta, inauguraven el Centre
d’Interpretació dels Castells del Baix Gaià, al Catllar. Aquest
projecte es remunta al desembre de 2008 quan l’Institut
Comarcal d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic del Tarragonès i els municipis del Baix Gaià van signar un conveni
per tirar endavant el Pla de Foment Turístic dels Castells del
Baix Gaià. L’acord, elaborat per la Universitat Rovira i Virgili, amb l’aprovació dels ajuntaments d’Altafulla, el Catllar,
Creixell, la Nou, la Pobla de Montornès, Renau, la Riera de
Gaià, Roda de Barà, Salomó, Torredembarra, i Vespella, va
signar-se en un acte oficial, al Castell del Catllar, on a dia
d’avui ja s’ubica el centre d’interpretació de tot el conjunt.
La Generalitat ha invertit 600.000 € en el desplegament
del pla turístic d’aquesta zona per posicionar-la com una
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nova àrea de destinació turística de qualitat. L’establiment
d’aquest centre ha suposat la museïtzació de l’espai que
esdevindrà un punt d’informació turística del Baix Gaià tan
pel que fa al patrimoni, com als espais naturals o les rondes
verdes.

L’Ajuntament haurà de retornar a l’Estat uns
98.000 euros
Són uns diners que es corresponen als ingressos tributaris de
l’any 2008 i que el govern central va anticipar a les administracions locals. Altafulla és un dels municipis de Tarragona
que haurà de retornar a l’Estat un total de 98.155,86 €. Tot
plegat es deu a la crisi i que l’Estat no pogués preveure els
efectes que la recessió econòmica tindria sobre els Ajuntaments. Es tracta d’una mala notícia per les administracions
locals, que històricament s’han queixat del mal estat de les
seves finances.

Turisme
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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.

9:30 - 10:30
10:30 - 11:30

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

PILATES

TAI TXI

PILATES

TAI TXI

DIJOUS

DIVENDRES

IOGA KUNDALINI

TXI KUNG

10:45 - 12:00

HATHA IOGA

11:00 - 12:00
13:00 - 14:00

TAI TXI
TONIFICACIÓ CORPORAL

15:15 - 16:30

PILATES

17:15 - 18:30

IOGA KUNDALINI

17:30 - 18:30

HATHA IOGA
IOGA KUNDALINI

IOGA NENS

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

DANSA VENTRE
PILATES

HATHA IOGA

PILATES

PILATES

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

TXI KUNG

TONIFICACIÓ CORPORAL

BOLLYWOOD
DANSA VENTRE

21:30 - 22:30

IOGA KUNDALINI

TAI TXI

IOGA KUNDALINI

TAI TXI

MEDITACIÓ

“Alnatur els desitja una Bona Festa Major”
C/ Cantó de la Vila Nº 1 ALTAFULLA, (Tarragona)

Telf. 977 65 15 49

info@alnatur.es

www.alnatur.es
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Marató a la Costa Daurada
El mes de novembre se celebrarà la primera Marató Costa
Daurada (www.maratocostadaurada.com). És un gran esdeveniment, i podem estar contents de que se celebri tan a la
vora d’aquí. La marató és una prova atlètica única, un repte
que requereix una determinació i un compromís molt forts,
i una preparació ben estudiada, amb un gran esforç físic i
mental. Un grapat d’Atletes d’Altafulla tornem a començar
ara aquest camí, i d’altres prepararan la Mitja Marató de
Tarragona, una altra fita històrica del nostre club. Així que, a
partir d’ara, es tracta de “posar-se el casc i preparar-se per a
la suor i les llàgrimes”. Encara que també podrem gaudir, de
tota manera, de la jornada tradicional de la Pujada a l’Ermita
de Sant Antoni, que organitza l’Ajuntament d’Altafulla, el dia
Onze de Setembre, al matí. Allí ens hi trobareu a quasi tots.

Segur que hi serà en Tito Griñant, que va guanyar ni més ni
menys que cinc medalles en el Campionat de Catalunya, la
Marta Camps, que va quedar 5ª en el Campionat d’Europa
(ambdós en Veterans), la María José Carabante , 1ª Vet. Fem.
a Torredembarra, 2ª absoluta a Salomó i també a Vespella
(aquí tenim una altra companya que ha convertit el podi en
el seu hàbitat natural), en Luis López (segon a Salomó i amb
altres bons resultats en les darreres curses), la Núria Salvat (3ª
Fem. a Torredembarra) i molts d’altres.•
David Velasco
Atletes d’Altafulla

Reptes assolits i cursa ciclista
Dos socis de la Penya (Àlex Queralt i Joan Anton Rodríguez)
varen acabar la prova cicloturista més llarga d’Europa, la 1.001
Miglia (1.625 km) en poc més de cinc dies combinant goig i
patiment. Felicitats companys! Aquí, per casa, els de “ruta”,
passant calor tot preparant l’extra de Montserrat, els BTT
barrejant calor i pols amb “final feliç” tant de dia com de nit
i els senderistes, fins i tot, han decidit baixar a la vora del mar
donat el “temporal” que ens assetja. Recordeu anar preparant
fotos pel concurs, collint loteria de Nadal tant per comprar
com per vendre i demanant roba per l’hivern que tot i que
sembli estrany, arribarà. També continuem recollint bicis per
l’acte solidari del novembre. El 4 Setembre hem tornat a fer
una cursa ciclista, després de tants anys sense tenir-ne; per cert, fins i tot, amb participació local femenina (Judit Vidal). He
cercat fotos de la darrera cursa que varem fer fa anys al circuït del Cantó de la Vila per presentar-les al concurs d’enguany i no
es poden presentar ja que estan “grogues”. Potser eren en blanc i negre, llàstima... Visca la Penya!•
Dino Albaladejo
President Penya Ciclista

Breus
“Pedals del Císter”, nou format turístic en BTT
“Pedals del Císter” és el nom que s’ha donat a un nou projecte turístic que neix a la Riera de Gaià i que s’estendrà per
les comarques del Tarragonès, l’Alt Camp, la Conca de Barberà i l’Urgell. La iniciativa és un projecte turístic que pertany a l’empresa Pedales del Mundo, una companyia que
està creant rutes per diversos territoris del món per afavorir
la diversificació de l’oferta turística de natura i esport, la
dinamització de zones rurals, la posada en valor dels tresors
patrimonials i naturals dels entorns on s’ubiquen, així com,
la desestacionalització de l’activitat turística, fomentant i
assegurant la sostenibilitat a tots els nivells. El producte se
centra en la creació d’un itinerari BTT ubicat en un entorn
patrimonial d’interès, que es pot realitzar en diferents etapes, i per tant, s’adapta a les preferències i possibilitats de
cada participant. Les poblacions del Baix Gaià per on transcorre la ruta són Altafulla, Salomó, Santes Creus, El Catllar
i La Riera de Gaià.

Eusebio Corbacho agafa les regnes del CE
Altafulla
Després de la dimissió de Pere Mercader —que venia a
substituir aquesta nova temporada a Ruben Andreu a la
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banqueta—, Eusebio Corbacho és el nou entrenador del
primer equip de futbol del Centre d’Esports Altafulla, que
no ha pogut mantenir el mateix bloc de jugadors de la temporada passada per diferents circumstàncies. Corbacho és
un entrenador veterà al futbol territorial que ha entrenat a
destacats equips com ara el Torreforta, Salou i la Canonja,
entre d’altres. Mercader, que només es va estrenar en pretemporada, ha dimitit per la falta d’efectius. Així, el club
ha engegat una campanya per captar jugadors tant en el
planter com en el primer equip. El telèfon de contacte és el
692650073 o el correu electrònic cealtafulla@gmail.com.

Óscar Prieto, nou entrenador de l’equip sènior
del CFS Altafulla
Óscar Prieto és el nou entrenador del primer equip del Club
Futbol Sala Altafulla, que milita a la Territorial Catalana,
màxima categoria nacional. Prieto arriba després d’entrenar
durant anys el segon equip del Playas Salou i arriba disposat
a continuar amb els bons resultats del conjunt en els darrers
anys i ascendir a la Divisió d’Honor Estatal. Prieto substitueix Joan Rufí després que aquest agafés el relleu de Xavi
Cortijo arran de la seva dimissió a mitjans de la temporada
passada. Amb tot, Rufí, que va acceptar el càrrec provisionalment, continuarà dins l’organigrama del club.
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Tratamiento exclusivo en BODY CENTER
Plaça dels Ocells, 2 Altafulla Telf. 977 65 08 23

ACTIVITATS
Infantil:

Adults:

DANSA CLÀSSICA
TEATRE MUSICAL
MOVIMENT CREATIU
SALSITOS
ENGLISH FUN

DANSA CLÀSSICA
CONTEMPORANI
MODERN JAZZ
SALUT CORPORAL (Mètode propi)
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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XIII Fira d’Artesans

Quatre imatges de la Fira d’Artesans d’Altafulla que enguany superava el nombre de parades i visitants. / Foto: A. Jansà

Castells de Sorra

La versió del Floquet de Neu va ser un dels premiats al concurs de
Castells de Sorra. / Foto: A.J.
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Campionat d’Espanya de Patí

El CM Altafulla ha acollit aquest agost el Campionat d’Espanya de
Patí de Vela. / Foto: J. Figueras

Estiu
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Cercavila popular

XII Nit de Piano i Poemes

Joana Badia. / Foto: C. Gómez

Quartet de flauta de l’Escola de Música. / Foto: C. Gómez

Taller de caixes niu

Dalt, actuació dels Bastoners d’Altafulla. Sota, Gegants i Nans. /
Foto: A.J.

El CM Altafulla va acollir un
taller de caixes niu per a ratpenats que va organitzar el
Gepec i Ecologistes en Acció.
A Altafulla s’hi han censat
una vuitantena. / Foto: C.G.

Festivals de Música d’Altafulla
La plaça de l’Església
va acollir com cada any
el tradicional Cicle de
Concerts i el Festival de
Veus que consoliden
Altafulla com a marca
turística i cultural de
Catalunya. / Foto: A.J.
/ C.G.
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A millorar el Cadastre i cap a la vaga general
Francesc Farré # Alternativa Altafulla
El proper 29 de setembre les i els treballadors públics i privats, pensionistes i
aturats del nostre país i per tant també
d’Altafulla, estem convocats a una vaga
general contra la reforma laboral aprovada pel govern espanyol que pretén
que la crisi econòmica la pagui qui més
la pateix i beneficiï els interessos de
la patronal i de les polítiques lliberals.
L’ajuntament d’Altafulla ja es va pronunciar contra la reforma de dretes i
Alternativa ha tornat a presentar una
moció de suport a les i els treballadors
que veuen reduïda la seva capacitat
adquisitiva. La prioritat ara no es abaratir l’acomiadament sinó crear nous
llocs de treball i la millora de l’eficàcia
dels serveis públics. Fer vaga contra

una reforma injusta també és un avís
contra les arbitrarietats que realitza
la pròpia administració en dificultar la
revisió del Cadastre. En la línia d’evitar
que la crisi la pagui sempre els mateixos, en la persecució del frau fiscal i
per racionalitzar els impostos cal seguir
treballant a favor que Altafulla tingui
una nova valoració del Cadastre que
eviti diferències en habitatges i zones
similars del municipi, retalli el ventall de
valoracions unitàries possibles i redueixi
la mitjana dels valors calculats en plena
alça del mercat immobiliari. Fent aquestes correccions podrem gaudir d’uns
valors més justos amb el quals poder
calcular un IBI més racional a la vegada
que seguir reclamant a l’administració

central una veritable reforma financera que eviti que l’IBI sigui el principal
ingrés públic dels ajuntaments en temps
de crisi. La Gerència del Cadastre no
facilita la signatura d’un conveni que
permeti al consistori ser protagonista en
la revisió del cadastre i ha impossibilitat
que es pogués fer una revisió parcial al
Poblado i el Barri Marítim, segueixen
insistint que la valoració feta el 2005 va
ser la correcta i que la revisió general
del 2012 encara la pot incrementar més.
En aquest sentit cal mantenir la línia
d’unitat política i de criteri a l’ajuntament d’Altafulla malgrat que les crisis
en l’equip de govern puguin anar en la
direcció contraria. •••

Carta a Alternativa Altafulla
Manel Ciércoles Díaz # PSC
En un dels fulls informatius d’AA s’atorgaven el dret de representar les veus
dels militants i simpatitzants del PSC.
Amb tot el respecte, he de dir que el
PSC no necessita que ningú abanderi
el dret a defensar-nos, ho fem perfectament nosaltres sols. Suposem que
aquesta expressió és conseqüència del
recolzament que el nostre partit ha
donat al nou Alcalde d’Altafulla. Gover-

nar implica responsabilitat i per aquest
motiu hem entès que la continuïtat en
el treball efectuat per l’equip de govern
sortit arran de la moció de censura, és
la forma de contribuir a donar estabilitat a la nostra vila. Hagués estat d’una
gran irresponsabilitat, a vuit mesos de
les eleccions municipals amb dos processos electorals (Parlament i municipals), propiciar un canvi de govern amb

tot el que això comporta. Considerem
que Altafulla no s’ho mereixia. L’actual
equip de govern, sense cap tipus d’interès partidista ni personalista, treballa
el dia a dia per què aquest temps que
queda fins a les properes eleccions sigui
tranquil i que des de la pluralitat política quan existeix voluntat de servei es fa
un bon treball.•••

Començar de nou...
Eva Martínez # AUPA
Tres Alcaldes en una mateixa legislatura
és massa per Altafulla! Però aquesta
és la realitat i no hi ha més remei que
seguir endavant i treballar pel poble, i
evitar per tots els mitjans que el vilatà
pagui les conseqüències dels governs
inestables. Nosaltres encoratgem al
govern d’en Josep Maria Pérez a seguir
lluitant i treballant en ferm, amb trans-

parència i coherència. Entenem perfectament la situació que travessareu i la
nostra posició des de l’oposició és la de
màxima col·laboració en les àrees que
necessiteu el nostre ajut. Així ho he
transmès al Sr. Alcalde, i si considera
oportú i de manera desinteressada col·
laborarem al màxim en aquelles àrees
on tinc un treball fet i una experiència

demostrada. El nostre criteri és sincer
i volem el millor pel poble d’Altafulla,
no volem de cap de les maneres que el
temps s’aturi i afecti a les àrees que ara
per ara s’han quedat “penjades”, esperant un nou regidor, com són Ensenyament, Benestar Social, Cultura, Festes i
Hisenda. Ànim i endavant! •••

Estalviar: activitats o òrgans de Govern?
Fonxo Blanc # PAU
Aquesta FM petita, que també coincideix amb la Diada Nacional de Catalunya, sort que tindrem una programació
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bàsicament d’oferta de les entitats (les
justament tan ben tractades a Cultura
mercès als convenis des de l’any passat

i en estances del nou Centre d’Entitats
les que no disposaven de pallisses). Perquè sense cobla a sant Antoni (i amb
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l’assentiment mesell de l’Agrupació Sardanista) i sense l’espectacle musical a la
plaça del Pou (que n’era el plat fort de
tot l’any amb dues parelles de vocalistes
de la Chatta - Francesc Pijuan i Llorenç
amb les seves parelles a la vida i a l’escenari) prou que serem la programació
de festa major més miserable de tot
el món mundial. Reflex de l’operació
estalviadora, amb la connexió lleidatana del Govern al davant... 800 € + 3.400
€ no ens el podem permetre? I per què
els dos darrers concerts a la plaça de
l’Església tenien esponsoritzadors concrets que si no també els suprimeixen!

Ja al pressupost de 2009, vaig plantejar
dins el Govern Gené que abans havíem
d’estalviar en òrgans de Govern (en
els sous del regidors) que en activitats
dels antics Patronats. Sobretot Cultura
i Festes vam pressupostar la meitat del
necessari fixat pel PEF, però també amb
insuficiències a Esports i Turisme. Vaig
perdre’n la votació dins el Govern. Però
ho vaig fer saber al Ple quan s’escaigué...
Ara PAU, mantenint els criteris com si
fóssim Govern sempre! Hem replicat
als miserables estalvis del Govern Pérez
amb la mateixa proposta: estalvieu-vos
els vostres sous i destineu-los com a

Opinió
despeses a les activitats que esteu suprimint. Jo mateix he renunciat a qualsevol
retribució i també hem reclamat que
els estalvis d’agost a desembre, de la
regidoria de PAU en no voler tractes
dins el Govern Pérez, siguin aplicats a la
XII Nit de Piano i Poemes. La degradació
de les festes altafullenques només té
quatre responsables: els qui han elegit
Pérez alcalde! Per cert l’esforçat Janito
és l’únic del Ple que mai no ha deixat
de cobrar com a òrgan de Govern (amb
els tres alcaldes i sense pràcticament
interrupció).•••

Balanç d’un estiu mogut
Jano Francino # Regidor No Adscrit
L’estiu altafullenc ja ha arribat al seu
fi, deixant moltes anècdotes pel camí.
Políticament felicitar a tot l’equip de
govern, ja que hem sabut solucionar
una crisi creada per la dimissió de
l’anterior alcalde, amb un govern de
continuïtat que doni estabilitat política
al municipi. No tenia cap sentit trencar
ara un equip de govern que funciona
per un altre, i assolir al poble en un
caos total, canvis de proveïdors, factures retardades, canvi d’interlocutors a
l’hora de parlar de projectes, etc. Quant
a la meva regidoria de Turisme, aquest
estiu ens ha deixat molts actes destacables i que han promocionat el municipi,
d’entre tots podríem destacar una Nit de
Bruixes amb molta gent, també la Fira
d’Artesans, per la qual voldria felicitar al

Col·lectiu d’Artesans d’Altafulla constituïts formalment aquest any. L’Altafulla
Fashion Week, el Campionat d’Espanya
de Pati de Vela, organitzat des del Club
Marítim, també un modèlic campionat
de Beach Volley, el trenet turístic, que
ha estat possible enguany per l’esforç
de l’associació de comerciants ATECA,
i també, com sempre, les visites guiades a la nostra Vila Closa agraint la
bona feina feta per la Joana Badia i la
Dolors Guinjoan, dos dels millors actius
de l’Àrea de Turisme. També destacar
l’oferta des de la regidoria de Cultura i
que complementa l’oferta turística, com
són les nits de piano i poemes, reconeixent aquesta activitat a l’anterior
regidor de Cultura per ser el seu impulsor i promotor principal. Però encara

ens queden per endavant molts reptes,
i com a destacable, buscar la solució al
tema de les brosses i la seva imatge pel
municipi. Per això, necessitem l’esforç
de tots, entenent que una població
que passa de 5.000 a 23.000 habitants
a l’estiu, arrossega aquest problema
endèmic que només se resoldrà quan
els pressupostos municipals estiguin més
sanejats. I per acabar, políticament un
repte: Baixar el to polític tots plegats i
malgrat les nostres diferències, oblidar
els personalismes i treballar constructivament pel poble que és pel que estem
aquí. Més endavant ja serà el vilatà qui
valori la gestió i les opcions en les properes eleccions municipals. •••
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ALTAFULLA RÀDIO 107.4 FM
Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

—graella estiu 2010—
Dijous

Divendres

8:00 – 9:00
9:00 - 10:00

Guantanamera (r)

10:00 - 11:00

El temps passa

11:00 - 12:00

Aquell dia

12:00 13:00

Espai obert
Notícies

13:00 - 14:00

The road of
country (r)

Música punt cat

Paisatges humans (r)

Fil directe /
radiofòrum (r)

Retrats

Punt de sortida

El millor de cada casa

Espai obert
Notícies

Espai obert
Notícies

Espai obert
Notícies

Catsons (r)

100% Música

Espai obert
Notícies

15:00 - 16:00

Baix gaià esports
L’efecte Papallona

18:00 - 19:00

Cap de setmana (r)

La màgia de
les sardanes

Para que no me olvides

El patito de goma (r)

Garden musical

80 Punt dance

Pilar de vuit (r)

16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

Diumenge

El patito de goma (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

Dissabte
La màgia de les sardanes

El patito de goma

Calidoscopi

Catsons

Baix gaià esports

7 Dies

100% Música

Com viure en un
galliner

Guantanamera

Pilar de vuit (r)

Sempre joves (r)

Tock de rock

Sempre joves

Bad music

El temps passa (r)

Peluts

100% Música

Barà rock

Paisatges humans

Tock de rock (r)

100% Música

100% Música

Guantanamera (r)

19:00 -19:30

Notícies

Notícies

Notícies

Notícies

Notícies / ple (2)

Notícies Comarca (r)

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)

Somos Latinos

Bad music blues

21:00 - 22:00

100% Música

Boulevard

Jazz fm

Cap de setmana

Altafulla Festival

Punt de sortida (r)

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

Propera Parada (r)

01:00 - 02:00

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
11:40
19:55
Torre
10:30
20:15

Transports

Horari extraordinari d’autocars
Dissabtes Feiners
Altf
Tgn
Tgn
Altf
11:46
12:04
9:00
9:24
20:01
20:19
17:00
17:23
Diumenges i Festius
Altf
Tgn
Tgn
Altf
10:36
10:54
10:00
10:24
20:21
20:39
18:00
18:24

Torre
9:30
17:30
Torre
10:30
18:30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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: 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
De dilluns a divendres feiners
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

Dissabtes feiners

Trdb
8.20
9.30
11.40
13.45
16.10
17.10
17.55
18.55
19.55
20.55

Altf
8.26
9.36
11.46
13.51
16.16
17.16
18.01
19.01
20.01
21.01

Tgn
8.47
9.57
12.07
14.12
16.37
17.37
18.22
19.22
20.22
21.22

Tgn
9.00
10.30
12.40
14.30
17.00
18.00
18.45
19.45
21.00
21.35

Altf
9.24
10.54
13.04
14.54
17.24
18.24
19.09
20.09
21.24
21.59

Trdb
9.30
11.00
13.10
15.00
17.30
18.30
19.15
20.15
21.30
22.05

Diumenges i festius
Trdb
8.55
10.30
12.00
16.10
17.20
18.45
20.15

Altf
9.01
10.36
12.06
16.16
17.26
18.51
21.21

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
977 65 24 20

	Les Escoles, 3 (poble)

Ajuntament

977 65 00 08

Farmàcia Anna Arasa

Síndic de greuges
Recaptació Municipal (Ajunt.)
Correus
Oficina d’Ocupació
Policia Local

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

Guàrdia Civil
Mossos d’Esquadra
		
Bombers (Tarragona)
		
		
Ambulàncies (centraleta)
Consultori de Salut

977 65 22 69
977 65 61 09
977 65 18 16
977 65 19 88
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
977 65 60 07

Emergències

112

	Les Escoles s/n

Plaça del Pou, 1

	Marquès de Tamarit, 16

	Mainada, 2A

Plaça dels Vents, 5

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

Llar d’Infants Hort de Pau

977 65 21 20

Esplai de la Gent Gran

977 65 21 32

Biblioteca Municipal

977 65 11 76

	Mainada, 2B
Cabana, 2

C. de Les Bruixes s/n

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

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
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)

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

Punt d’Informació Juvenil

977 65 24 68

Alberg Juvenil ‘Casa Gran’

977 65 07 79

Piscina Municipal

977 65 21 10

Club Marítim
Parròquia S. Martí
Estació de Servei
Taxis (J. Gabarró)
		
		
Deixalleria (Torredembarra)
Autocars Penedès
Informació RENFE

977 65 02 63
977 65 01 58
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

S. Antoni Abat, 11
Era de l’Esteve
Placeta, 12

Alcalde Pijuan, 4

Servei Municipal de
Recollida de Brossa
RECOLLIDA DE MOBLES I ANDRÒMINES
Quan necessiteu un servei, haureu de trucar al telèfon 977
65 00 08, en horari d’oficina, i us indicaran el dia que els
podreu treure deixant-los davant del vostre domicili. Haureu de deixar les vostres dades. Aquest servei és totalment
gratuït. Si no podeu esperar al dia assenyalat, podeu utilitzar el SERVEI DE DEIXALLERIA de Torredembarra. Aquest
està obert de dimarts a divendres de 9 a 13 i de 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
deixalleria de torredembarra
De dimarts a divendres: De 09 a 13 h i de 17 a 20 h
Dissabte: De 10 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
30/05
06/12
13/19
20/26

setembre:
setembre:
setembre:
setembre:

27/03
04/10
11/17
18/24
25/31

octubre:
octubre:
octubre:
octubre:
octubre:

A. ARASA
S. Domingo
A. ARASA
S. Domingo

A. ARASA
S. Domingo
A. ARASA
S. Domingo
A. ARASA

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies de guàrdia de Torredembarra
als aparadors de les farmàcies locals.
A més:
www.coft.org/guardies/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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