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OPINIÓ

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?

Compromesos
amb el servei públic
La missió principal del servei públic dels mitjans de comunicació municipals és garantir els drets dels ciutadans a rebre
una informació veraç, contrastada, plural i transparent. Les
ràdios municipals gestionades per part dels ajuntaments
sobre la base de paràmetres i criteris de servei a la ciutadania
i, en definitiva, de servei públic, constitueixen una garantia necessària per a la riquesa, pluralitat i proximitat de la
nostra esfera pública audiovisual. Tant és així que el paper
d’informadors de primera línia de les ràdios municipals és
bàsic tant en situacions d’emergència com en situacions de
normalitat. És per tot això que Altafulla Ràdio ha començat
una nova temporada amb una programació arriscada, atrevida i principalment connectada a l’actualitat local i comarcal
per esdevenir altaveu del dia a dia del municipi i del territori.
Enguany, la direcció de l’emissora aposta per tres informatius
diaris (a primera hora del matí, al migdia i al vespre) amb una
repetició a la nit. També compta amb butlletins d’informació
local i comarcal a gairebé cada hora en punt i amb una nova
aposta per fomentar l’actualitat municipal durant cada matí,
de dilluns a divendres, amb un programa magazine de més de
dues hores. A més, la consolidació del conveni amb el Consorci de Comunicació Local de Catalunya i la implicació de més
d’una trentena de col·laboradors ha permès la programació
d’espais radiofònics de gran qualitat res envejables a programes que puguin oferir altres emissores d’informació generalista. La participació política, social, comunitària, educativa i
cultural i la informació de proximitat continuen sent els pilars
fonamentals de la nova programació d’Altafulla Ràdio, que
ha de seguir gestionant-se de forma independent i autònoma
de qualsevol erari públic.

És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a
altafullaradio@altafullaradio.com o també entrant al
web www.altafullaradio.com

Ens interessa que hi participis:
Escriu a la “Plaça del Pou”
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Reportatge

L’aixeta va rajant
Per tothom és més o menys
coneguda la tasca que desenvolupa l’Empresa Municipal
Mixta d’Aigües d’Altafulla.
Els operaris d’aquesta, a algú
li hauran canviat el comptador de casa, a algú altre li
hauran instal·lat reguladors a
la sortida de les aixetes... i si
no, segur que els haureu vist
més d’un cop reparant canonades de la xarxa d’aigua
potable del poble.
I és que l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües d’Altafulla, amb Jordi Aran com a
Cap de Servei, s’ha dedicat a
millorar el servei de subministrament d’aigua i clavegueram al municipi. Ja en vam
fer ressò en edicions passades
de la Plaça del Pou, per això
en aquest número únicament
pretenem fer un repàs de les
actuacions i millores que s’han
fet i agrair el treball de tots els
qui formen part de l’Empresa
Mapa de les actuacions que l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües d’Altafulla va fer al barri marítim
Municipal Mixta d’Aigües.
Uns 554.200 € han estat
destinats al soterrament de
embornals per a recollir les aigües i des- dipòsits del Comunidor i Sant Antoni,
la xarxa d’aigües pluvials, residuals i viar-les per la xarxa de pluvials.
aquests s’han adequat a les necessitats
clavegueram dels carrers Senna i Via
D’altra banda, la companyia ha actuals amb una inversió de gairebé
Hercúlea, a Baix a Mar, i també del invertit uns 75.500 € en la renovació 87.000 €.
carrer Jaume I. La reforma ha permès del tamís i altres actuacions que s’han
L’Empresa també ha substituït les
reduir les avingudes d’aigua que provo- dut a terme a l’estació de bombeig canonades de la xarxa d’aigua potable
caven l’estancament d’aquesta. També d’aigües residuals de Baix a Mar, i ha dels carrers Sant Martí i Barceloneta i
s’ha renovat el paviment i les voreres canviat la canonada de clavegueres de ha instal·lat fins a 600 metres lineals de
i, a més, s’han instal·lat un total de 36 la Via Augusta (23.000 €). Pel que fa als canonada per a la nova connexió amb
Els Munts, amb una inversió de
més de 185.000 €. La segona
actuació ha permès incrementar el rendiment de la xarxa
dels Munts tot passant del 50
a 76 %.
Tot i això, tal i com ha
manifestat la regidora d’Urbanisme, Conxita Navarro, la
resposta d’aquestes actuacions
“ha estat positiva malgrat que
difícilment es puguin evitar
certes inundacions en temporals extraordinaris com el
que es va produir el passat 19
d’agost”. I és que la capacitat
d’absorció d’aigua de les xarxes de pluvials respon a una
mitjana de casos de pluja habituals en el clima mediterrani
en què ens trobem. A més,
s’ha de tenir en compte que
zones com és el barri marítim
estan catalogades ja com a
zones inundables, no només a
Altafulla sinó que en qualsevol
municipi del litoral català.•
Brises del Mar va ser una de les zones del municipi on també s’hi va actuar

3

El Ple
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Ple Ordinari 24 d’octubre
Presenten el nou cartipàs municipal
Després de la reunió que es va celebrar a principis de setembre
entre el nou Alcalde d’Altafulla, Josep Maria Pérez (Ideal) i els
diferents representants municipals del Ple, va quedar definit
finalment el repartiment del nou cartipàs municipal on el
nou govern queda en minoria amb cinc regidors (Ideal, PSC,
PP i el regidor no adscrit). Els membres de l’equip de govern
que continuen mantenen les regidories que tenien fins ara; i
les que quedaven penjades, Ensenyament, Hisenda, Cultura,
Benestar Social, Salut, Festes i Mitjans de Comunicació i Protocol, s’han redistribuït. Així, les àrees d’Ensenyament i Cultura,
fins ara presidides per Josep Maria Gené (PSC) i Fonxo Blanch
(PAU), respectivament, queden en mans de Purificació Miró
(PSC). Les de Benestar Social i Salut, a càrrec fins ara de Joan
Albert Spuch (CIU), passen a mans de Conxita Navarro (PP),
sumades a les d’Urbanisme i Medi Ambient, que ja dirigia.
L’àrea de Festes, fins ara dirigida per Fonxo Blanch (PAU),
està ara encapçalada per Manel Ciércoles (PSC), juntament
amb les d’Esports i Joventut. I pel que fa a l’Àrea de Mitjans
de Comunicació i Protocol, fins ara encapçalades per Josep
Maria Gené (PSC), passen a mans d’Alejandro Francino (no
adscrit), seguint també la seva tasca en la direcció de l’Àrea de
Turisme. Les principals novetats que presenta el nou cartipàs
són la corresponsabilitat de les àrees, tenint en compte que

existirà un regidor titular de l’àrea i un suplent, i la unificació
de les àrees de Mitjans de Comunicació i Protocol. Pel que fa a
la corresponsabilitat de les àrees, segons ha explicat l’Alcalde
Josep Maria Pérez, permetrà que el regidor suplent, en cas de
no ser-hi el titular, pugui informar amb immediatesa del què
s’està gestionant en les regidories corresponents de cara qualsevol qüestió que plantegi la ciutadania. D’altra banda, l’Alcalde mantindrà les àrees de Governació, Personal i Serveis i
assumirà de nou Hisenda, fins ara a mans del regidor de PAU,
Fonxo Blanch, mentre que Conxita Navarro ocuparia la primera tinença d’Alcaldia; Manel Ciércoles, ocuparia la segona
i Alejandro Francino restaria a la tercera tinença d’Alcaldia.
Els nous regidors de barri
Amb la voluntat del nou govern municipal de complir amb
el seu compromís d’impulsar la política de proximitat, s’ha
repartit Altafulla en quatre àmbits d’actuació –enlloc de sis
com restava amb l’anterior govern- amb l’objectiu de copsar
les opinions de la ciutadania, les seves inquietuds i les seves
denúncies. Així, Alejandro Francino serà el responsable de
Baix a Mar i els Munts; la regidora Conxita Navarro, de Brises
del Mar, la Pedrera, la Portalada i Safranars; Puri Miró passa
a ser la regidora de barri del Comunidor i Vinya Gran, mentre
que Manel Ciércoles ho serà de Sant Antoni, Ronda, Vila Closa
i el Clos.•

Breus
Obres al Pavelló Municipal
El regidor d’Esports, Manel Ciércoles, va informar en el Ple
que s’instal·laran unes tanques protectores al costat nord
del Pavelló Municipal amb l’objectiu de reduir l’impacte de
l’aigua de pluja quan es produeixi un temporal com el que va
succeir el passat 19 d’agost. A més, s’hi habilitaran un tipus
de canals perquè facin la funció d’una xarxa de pluvials. Tot
i això, són mesures provisionals a l’espera de les obres definitives que s’han de realitzar a l’entorn del Pavelló, tal i com
va informar la regidora d’Urbanisme, Conxita Navarro. Les
obres consistiran en l’arranjament dels marges de l’entorn de
l’equipament per la part nord i l’adequació de l’entrada i sortida del recinte. El cost de les obres és de 60.000 € i s’iniciaran
en les properes setmanes a l’espera del pla de seguretat.

L’Ajuntament estudiarà buscar espais d’esbarjo
per als més petits
L’Ajuntament d’Altafulla s’ha compromès a buscar espais
d’esbarjo perquè els més petits del municipi puguin jugar a
pilota sense molestar la convivència del veïnat. Aquest compromís neix arran d’una moció que va presentar PAU i que
va ser rebutjada pel Ple en què proposava retornar l’ús de la
Plaça del Pou com a espai per a jocs infantils per als menors
de 10 anys, després que es decidís fa uns mesos la prohibició
de jugar a pilota en aquest espai. L’Ajuntament també ha
remarcat que consultarà els veïns d’aquests futurs espais de
joc perquè sospesin la iniciativa.

Conveni amb el CECAT
Els membres del Ple també van aprovar el conveni de col·
laboració entre l’Ajuntament d’Altafulla i el Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, referent a
les comunicacions del Centre d’Emergències de Catalunya
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(CECAT). L’acord tracta de regularitzar una comunicació que
el centre ja estableix a dia d’avui, tant a oficines municipals
com a policia local; i de fer-la més propera als ens locals.
Les comunicacions fan referència a inclemències meteorològiques, avisos d’activació de plans d’emergència, entre
d’altres.

Redueixen les males olors que provenien del
pla Cabanes
L’Ajuntament d’Altafulla ha reduït les males olors que provenien de les obres que s’estan realitzant al pla parcial de les
Cabanes, a l’entorn del carrer Marquès de Tamarit. L’actuació es va dur a terme arran de les queixes que havien presentat els veïns al consistori, fet que l’Alcalde Josep Maria Pérez
ha agraït. Les males olors provenien de les excavacions que
s’estaven realitzant per instal·lar la xarxa de desaigües i clavegueram de la nova urbanització. L’Ajuntament va ordenar
la paralització de les obres i va encarregar als serveis tècnics
que investiguessin el cas.

L’estat de les comptes a Cultura
L’Alcalde d’Altafulla, Josep Maria Pérez, va informar al Ple
sobre l’estat deficitari de les comptes a Cultura que s’eleva
als 25.760 € d’aquest 2010, quan Fonxo Blanch (PAU) era el
responsable d’aquesta Àrea. Segons Pérez, “l’Ajuntament
intentarà que aquest dèficit no afecti als Pressupostos del
2011”. D’altra banda, Pérez va informar també del romanent que queda a la regidoria de Festes per acabar l’any
i que se situa en els 2.000 €, tenint en compte que queda
pendent l’organització de la Festa Major de Sant Martí. Tot i
això, el regidor de Festes, Manel Ciércoles, ja ha advertit que
les festes no quedaran deslluïdes respecte a edicions anteriors. De moment, ja s’han programat 45 actes diferents.

El Ple
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Ple Ordinari 24 d’octubre
Reconeixement especial per a
José Antonio Labordeta
El Ple municipal va aprovar per unanimitat fer un reconeixement especial a
José Antonio Labordeta, que va morir
el passat 19 de setembre als 75 anys
a causa d’un càncer de pròstata que
arrossegava des del 2006. L’Ajuntament
d’Altafulla va lamentar profundament
la seva mort i va enviar, en conèixer la
notícia, una corona de flors i un telegrama de condol als familiars en nom de
tots els vilatans i vilatanes. Labordeta,
escriptor, professor, poeta, cantautor i
polític, havia manifestat en més d’una
ocasió “ser un enamorat d’Altafulla”.
De fet, ho va assegurar abans de retirarse en una entrevista per una ràdio estatal en què va expressar la seva intenció
de retirar-se a viure a Altafulla on fins
i tot no va tenir cap mena d’inconvenient en interpretar algunes de les seves
cançons al Festival Solidari d’Alisupay de
l’edició del 2008. La seva personalitat i
autor d’iniciatives compromeses a favor
de la recuperació de la democràcia i la
llibertat d’Aragó i del conjunt d’EspaUna imatge de José Antonio Labordeta al Festival Solidari d’Alisupay el 2008. / Foto: A.J.
nya, com reflexen algunes de les lletres
més conegudes de les seves cançons
com ara “Un canto a la Libertad”, l’han
fet mereixedor d’un homenatge per part d’aquest municipi la cessió d’una “motxilla” o altres objectes per instal·lar-los
també com a reconeixement al nombrós grups d’aragonesos en un dels racons del museu d’Altafulla i fer algun festival o
d’origen que viuen o estiuegen a Altafulla. Així, El Ple va certamen que porti el seu nom. Ara, la comissió que s’ha creat
aprovar manifestar la voluntat de la col·locació d’una plaça per dur a terme els diferents actes d’homenatge ja treballa en
commemorativa a la casa on va viure al carrer Martí Ardenya el calendari i en la definició de les accions. Per aquelles peri proposar que s’estudiï posar el seu nom a l’Escola d’Adults sones interessades en formar part d’aquesta comissió poden
d’Altafulla tenint en compte el seu paper de pedagog i assistir a la reunió del proper divendres 15 d’octubre a les set
etnògraf. També la possibilitat de demanar a la seva família de la tarda al Centre d’Entitats.•

Breus
Comença el nou curs a l’Escola d’Adults
Els cursos de català, informàtica, italià, i anglès són les
propostes que, en principi, l’Escola d’Adults d’Altafulla ha
programat per aquest nou curs 2010-2011. Uns cursos que
repeteixen després de la bona acollida dels darrers anys.
L’any passat, l’Escola d’Adults va acollir un total de 107
alumnes, nombre que acredita i dóna prestigi al centre i va
encarar noves activitats com és el curs de nivell D de català,
que va tenir molt bona resposta per part dels alumnes. Per
a més informació es poden dirigir a l’Escola d’Adults, a l’Era
de l’Esteve (carrer 11 de Setembre, s/n) o al 977 65 16 62.

Nous horaris de l’Oficina de Turisme
L’Oficina de Turisme del carrer Marquès de Tamarit ha tornat a obrir les portes, després de quinze dies tancada arran

de la necessitat de mantenir oberta la de la plaça dels Vents.
L’horari d’atenció al públic serà els dilluns de 4 a 7 de la
tarda; de dimarts a dissabtes, de dos quarts de 10 del matí
a les 2 del migdia, i de 4 a 7 de la tarda; i els diumenges,
de dos quarts de 10 del matí a les 2 del migdia. L’oficina
romandrà tancada tots els dimecres.

Trobada d’associacions de dones el 21 d’octubre
Tal com vam informar en l’anterior edició, 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 n’és l’entitat organitzadora. La iniciativa, que
es va celebrar l’any passat al Catllar —enlloc de la Riera tal
com informàvem erròniament en l’anterior revista-, inclourà visites guiades a la Vila Closa, representacions teatrals,
entre d’altres actes. Té el suport de l’Ajuntament i l’Àrea
de Turisme.
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Via pública
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Tothom pot ser voluntari de protecció civil
La Protecció Civil és un servei públic orientat a l’estudi i prevenció de les situacions de greu risc col·lectiu o catàstrofe
extraordinària en les quals es pugui posar en perill la seguretat
i la vida de les persones, així com els seus bens i els efectes en
el medi ambient. Els serveis d’emergència i seguretat determinen les respostes davant situacions de risc. Dins d’aquestes
actuacions és important el paper de la col·laboració voluntària. L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil (AVPC) té
per objecte col·laborar amb Protecció Civil d’Altafulla en la
prevenció i actuació en les diverses situacions d’emergència
per les que sigui requerida. Entre les seves finalitats també
destaca la col·laboració per la creació i desenvolupament dels
diferents plans d’emergència. L’AVPC d’Altafulla col·labora
amb totes les entitats, centres escolars i activitats del municipi per la que sigui requerida mitjançant Protecció Civil en
aspectes de prevenció de situacions d’emergència i de grans

concentracions de persones. El voluntariat de Protecció Civil
precisa d’una formació tècnica que es va complementant amb
una formació permanent d’ampliació i reciclatge de coneixements. Cal destacar la formació en actuacions dels diferents
plans d’emergència, primers auxilis, transmissions, formació
en temes legals, formació teòrica i pràctica sobre incendis o
seguretat vial i circulació. L’AVPC d’Altafulla disposa d’una
seu en els baixos del carrer Marqués de Tamarit nº 16 i es
reuneix el primer dilluns de cada mes a les 7 de la tarda. Per
atendre amb més capacitat el suport a Protecció Civil en les
situacions de risc cal que la població conegui les seves activitats i vagi incorporant gent nova, especialment joves. L’AVPC
disposa d’una adreça electrònica avpc.altafulla@altanet.org i
un número de telèfon 977651489.•
Associació

de

Voluntaris

de

Protecció Civil

Campanya de reforç contra els furts i els danys a mobiliari urbà
Davant l’increment de petits robatoris i de danys en el mobiliari urbà en els últims mesos, la Policia Local d’Altafulla ha
iniciat una campanya de reforç. El servei es desenvolupa
en dies i hores concrets amb personal del cos policial sense
uniforme, en funció de la demanda i de la disponibilitat
d’efectius. A banda de la detecció dels autors dels danys i
furts, els agents duen a terme un control específic de les illes
de contenidors soterrats. De cada un dels serveis realitzats,
es redacta un informe intern de definició de serveis i d’identificació de persones. Mensualment, les dotacions destinades
al nou servei, realitzaran com a mínim quatre sortides. Són
precisament aquestes actuacions les que han permès als
agents, amb la col·laboració ciutadana, identificar als autors
de les destrosses de l’abaixador de Renfe, dels causants de
danys a diversos vehicles del municipi i dels responsables de
llançar ous a diverses façanes de la vila. En aquest sentit, Fernàndez ha destacat la col·laboració que es duu a terme amb
la Policia Local de Torredembarra i els Mossos d’Esquadra, fet
que ha afavorit a reduir en un 30% els robatoris a domicilis.
Tot i això, els petits furts (bicicletes, carteres, mòbils, objectes
petits...) han augmentat durant els mesos de juliol i agost.
Per afavorir la localització dels propietaris d’aquests objectes,
les Policies Locals d’ambdós municipis veïns han realitzat un
intercanvi de fotografies. Malgrat aquestes últimes dades,
Àngel Fernàndez ha explicat que la resposta ha estat bona,

i ha fet un balanç positiu de la temporada estival. D’altra
banda, la Policia Local d’Altafulla s’ha adherit a la campanya
europea de control de l’ús del cinturó, del casc i dels sistemes de retenció infantil, promoguda per la Direcció General
de Trànsit (DGT) i la Policia de Trànsit Europea (TISPOL). La
campanya està emmarcada dins del Pla de Seguretat Viària
2008 - 2010 i és la novena que es realitza enguany. Segons ha
explicat el sotsinspector de la Policia Local, Àngel Fernàndez,
la campanya va coincidir amb l’inici del curs escolar quan els
pares porten els seus fills al col·legi així com també es va iniciar la campanya de seguretat en autobusos.•

Breus
Torna el transport urbà gratuït per a la gent gran
Després de l’aturada del mes d’agost, Altafulla torna a disposar de dilluns a divendres del servei de transport urbà gratuït per
a la gent gran, que es va posar en marxa el passat mes de maig. El servei aprofita el vehicle que ofereix el servei municipal
de transport adaptat —que trasllada persones grans cap a la residència de Torredembarra— i beneficia principalment les
persones de major edat que viuen fora del centre urbà. De fet, el recorregut enllaça Brises del Mar amb el centre urbà del
municipi, fent parada al carrer dels Munts / passeig del Fortí, a la Plaça dels Vents, al carrer Onze de Setembre / carrer de la
Bassa, i a l’Eroski; i a l’inversa en sentit tornada. El servei funciona tots els matins des d’un quart d’onze fins a un quart de
dues del migdia.
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Els Premis Turístics del Baix Gaià guardonen a ATECA
Torredembarra es va convertir el passat
27 de setembre en el primer escenari
de la Nit dels Premis Turístics del Baix
Gaià, que organitza el Consorci Turístic
del Baix Gaià i on es reconeix la tasca
d’entitats i persones vinculades al sector. L’Associació Turística d’Empresaris
i Comerciants d’Altafulla (ATECA) va
ser una de les guardonades. En aquesta
primera edició, cada municipi optava
per fer un reconeixement a diverses
persones o empreses vinculades amb el
món del turisme, i l’Ajuntament d’Altafulla va decidir atorgar aquest guardó
a ATECA, en agraïment a la tasca de
promoció i manteniment del comerç i
del turisme del municipi durant aquests
darrers anys. El president de l’entitat,
Lluís Canyelles, va ser l’encarregat de
recollir el premi. L’objectiu de l’associació és aglutinar entitats, empreses
i establiments de la vila per tal de disposar de més força a l’hora d’assolir els
seus objectius. Entre les activitats que
duu a terme en destaquen la promoció que fa a l’exterior a través d’ofertes turístiques, l’Altafulla Moda, tallers,

difusió de tríptics, posada en marxa del
trenet turístic... Canyelles es va mostrar
orgullós de la feina feta i va valorar
positivament la temporada d’estiu. La
Nit dels Premis Turístics del Baix Gaià,
a banda d’Altafulla i Torredembarra,
també inclou les poblacions de Roda de
Barà, Creixell, la Riera de Gaià, la Nou
de Gaià, Salomó, Vespella de Gaià, el
Catllar, la Pobla de Montornès i Renau.
L’objectiu d’aquesta trobada, segons
ha afirmat el president del consorci,
Pere Font, és donar a conèixer entre els
assistents què és el Consorci, explicant
quines són les seves funcions, objectius
i plantejant propostes. Aquesta acció es
troba dins del Pla de Foment Turístic del
Baix Gaià, que ha suposat una unió de
treball per planificar estratègicament
el turisme per part dels onze municipis,
el Consell Comarcal, la Diputació de
Tarragona i la Generalitat, i per crear
sinèrgies de treball entre l’Administració i els motors econòmics. De cara a
properes edicions, els premis turístics
s’organitzaran en dos blocs diferents. El
primer bloc de guardonats serà escollit

Lluís Canyelles (segon per l’esquerra) va
recollir el premi

pel Consorci Turístic del Baix Gaià i tindrà les següents categories: ambaixador
turístic, excel·lència empresarial, recerca
turística en l’àmbit del Baix Gaià i acció
comunicativa i mediàtica. El segon bloc
de guardonats serà escollit per cada
municipi segons les següents categories:
producte autòcton, turisme industrial,
millor campanya publicitària, innovació
en productes turístics, iniciativa sostenible i treball de recerca. A l’acte hi van
assistir unes 350 persones. La segona
edició, que encara espera una major
participació, se celebrarà a Creixell.•

Festival Solidari amb els Pobles Indígenes
El passat 4 de setembre la platja d’Altafulla va acollir la vuitena edició del
Festival Solidari amb els Pobles indígenes que cada any organitza la associació
local Ali supay. La jornada solidària va
transcórrer tranquil·la i va estar atapeïda d’activitats. Bons conte contes, bones
pintures, bons Castells i molt bona música per donar veu a les comunitats amazòniques que a diari s’enfronten a les
industries extractivistes que espleten la
selva amazònica. Des de l’organització
volem agrair un cop més la participació
desinteressada de la Sandruixa, dels
Castellers d’Altafulla, de la Vivian Amarante, dels Strings, dels Plagio, dels Foxy

Soul, el Jack Gasolina i un munt d’amics
i amigues que van mostrar la seva cara
més solidària al fer possible aquest nou
festival. El motiu i els objectius del festival els podeu trobar a la següent adreça
web: http://www.alisupay.org/festival.
No ens agradaria tancar aquesta nota
sense abans tenir una menció especial
pel José Antonio Labordeta, que va ser
l’ànima del VI festival Solidari amb els
Pobles indígenes i que deixa un buit
notable en l’esfera intel·lectual nacional. No t’oblidarem mai Mr. Labordeta,
exemple de compromís i humanitat.
Des del cor de l’Amazonia al poble d’Altafulla, sempre en la nostra memòria. •

Ali Supay

Més de 140 atletes, a la XII Pujada a l’Ermita “Memorial Baltasar Rabassa”
Més de 140 participants van recórrer
el passat 12 de setembre la tradicional Pujada a l’Ermita de Sant Antoni “Memorial Baltasar Rabassa”, que
enguany complia la dotzena edició. En
la categoria sènior, Luis Ramon López
(Atletes d’Altafulla) va classificar-se en
la primera posició. Per darrera seu,
segon, l’irlandès Maylo Nash i tercer,
Ferran Giménez. En sènior femení, Sílvia Altuna va quedar en el primer lloc,
mentre que Mª José Carabante (Atletes Altafulla) i Mònica Birgós (Atletes
Altafulla), van restar segona i tercera
classificades respectivament. Com és tra-

dicional en cada edició, també es va
premiar a l’atleta masculí més gran,
que va recaure en Pedro Polo, de 72
anys; i en femení, en Elena Castell, de
75. Pel que fa al més jove participant,
en masculí, Sergio Riu, de mesos; i en
femení, Valèria Gimeno, també de
mesos. També hi va haver premis per
a les categories prebenjamí, benjamí,
infantil, juvenil i veterans tant en masculí com en femení. Els participants
van poder esmorzar coca de recapta
acompanyada de diferents refrescos
en finalitzar la cursa.•
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Els Castellers tornen a fer història: 3 de 7 amb agulla i amunt!
Després de la tradicional actuació per la festa votiva del Quadre de Sant Antoni
de Pàdua a l’Ermita, els Castellers d’Altafulla van tornar a fer història el passat 19
de setembre en la Diada de Santa Teresa a la Plaça Vella del Vendrell. Els liles van
descarregar per primer cop el seu primer 3 de 7 amb agulla i ho van fer en segona
ronda després de descarregar també un 2 de 6. Amb la consecució d’aquest castell,
la colla local es treu de sobre l’espineta que duien clavada al cor quan la temporada
passada van haver-lo de descartar en el Concu7 de Torredembarra i desmuntar-lo
en l’actuació d’enguany a l’Ermita de Sant Antoni. Els Castellers d’Altafulla van
acabar l’actuació al Vendrell amb el consolidat 3 de 7 i el ja tradicional pilar de 5
per acomiadar-se de la diada penedesenca que van estar acompanyats pels Nens
del Vendrell i els Bordegassos de Vilanova. •

3 de 7 amb agulla a la plaça del Vendrell. /
Foto: Castellers d’Altafulla

Breus
Comencen els clubs de lectura
La Biblioteca Municipal d’Altafulla ha
posat en marxa un any més el Club
de Lectura per a Adults, que enguany
compleix el seu cinquè aniversari; a
més d’estar preparant ja el Club de
Lectura Infantil (de 9 a 11 anys), que
es va encetar l’any passat amb molt
d’èxit. També en el context dels clubs
literaris, la responsable de l’equipament, Helena Cobos, ha afirmat que
el centre s’endinsarà enguany en un
nou experiment, dedicat a l’assaig. Els
tres clubs de lectura estan formats per
un grup de persones que llegeixen un
mateix llibre en un mateix espai de
temps, i en acabar es reuneixen per
comentar-lo i posar idees en comú

amb el suport d’un coordinador. És
la mateixa biblioteca qui facilita un
exemplar del llibre que s’ha de llegir
a tots els inscrits. Les trobades dels
diferents Clubs de Lectura d’aquest
nou curs 2010-2011 s’han iniciat aquest
mes d’octubre i es clouran al juny de
l’any vinent. Tot i això, les persones
interessades en participar-hi ho poden
fer adreçant-se al carrer de les Escoles,
s/n o al telèfon 977 65 11 76.

L’Ateneu de Dones es podria
beneficiar d’un programa que
fomenta les TIC
L’Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla podria ser beneficiària del programa Ende, un projecte promogut per

l’Institut Català de les Dones (ICD) i
la Secretaria de Telecomunicacions i
Societat de la Informació per fomentar
l’ús de les Tecnologies de la Informació
i la Comunicació (TIC) a les associacions
de dones. L’ICD ofereix a les entitats
de dones de Catalunya una subvenció
que consisteix en l’adjudicació de 300
equips informàtics complets (ordinador portàtil, programari i una impressora) i formació específica sobre la utilització de les TIC. Segons ha anunciat
la presidenta de l’Ateneu de Dones
d’Altafulla, Carme Martínez, l’entitat
encara continua a l’espera de les sol·
licituds que ha dut a terme. L’Ateneu
també ha demanat un ajut de vestuari,
necessari per al desenvolupament del
taller de teatre.

Contes 2010
La caputxeta vermella i els tres porquets
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Mmm... Què bo!

Hi Havia una vegada tres porquets i una caputxeta vermella. Aquell dia la
mare dels tres porquets i de la caputxeta va dir que anéssim a donar-li a la
seva àvia fruita. Pel camí es van trobar dos llops i els van enganyar. Quan
el llop va arribar a casa de l’àvia se la va menjar i l’altre llop es va amagar
sota el llit. Quan la caputxeta vermella i els tres porquets també van arribar van veure que el llop era l’avia i la trobaven una mica diferent. —Hola
àvia ¿com estàs? Jo estic bé. —Jo també. —Et noto una mica diferent. —Si
es veritat. El llop que estava disfressat es va menjar a tots però quan estava dormint el caçador li va obrir la panxa en dos i van sortir; Però encara
faltava un llop. Els tres porquets i la caputxeta vermella van construir una
casa de fusta,de pedra, de llaminadures i de palla; però el llop bufant molt
fort va destruir la casa de llaminadures, la de palla i la de fusta i van anar
a la casa de pedra. El llop havia bufat moltes vegades a la casa de pedra
però era impossible, ho va intentar per la xemeneia i es va cremar el cul i
mai més va tornar.•

Un dia Sant Jordi estava passejant tranquil·
lament amb el seu cotxe nou i de sobte es va
adormir. Nyam-nyam...que bo! Es va despertar
entre un munt de donuts, llaminadures i xocolatines però no sabia on era. De cop va veure un
tipus de donut gegant amb una cara d’home i li
va dir que es deia Mr. Donut. Sant Jordi no s’ho
podia creure, la seva ciutat estava coberta de
xocolatines i llaminadures. Els cotxes, les cases i
tot el que hi havia estava fet de xocolata! S’ho
anava a menjar però de sobte... Piiiiiip.pipipipipi! Es va despetar. Estava enmig de l’autopista
amb el seu cotxe. S’havia dormit! Pensant en
el somni, se’n va anar cap a casa i es va menjar
un donut.•

Bernat Galí Soret
3r - El Roquissar

Cristina del Águila
5è - El Roquissar
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Xxxxxxxxx

RESTAURANT ACQUA

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

Menú laborable a 12,65 €
MENJAR PER EMPORTAR, ÀMPLIA OFERTA
EN TAPES I MENÚS PER GRUPS I EMPRESES
Menú cap de setmana a 15,65 €

**

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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“La corresponsabilitat d’àrees permetrà respondre
amb més immediatesa les preguntes dels veïns”
Purificació Miró i Piñol va néixer fa 69 anys a Prades (Baix Camp), és pensionista i és àvia de dues nétes i mare
de dos fills –un noi de 43 anys i una noia, de 40. Quan complia l’any, la seva família va traslladar-se a viure a
Tarragona on hi va passar la infància i joventut amb els seus set germans per formar, anys més tard, una nova
família. El 1996 va deixar la capital tarragonina per venir a viure a Altafulla on hi té quatre germans. La seva
vida laboral es va centrar en l’administració de l’Hospital Sant Pau i Santa Tecla. Allí va formar part del comitè
d’empresa per la UGT i en l’actualitat, desenvolupa tasques a la Secretaria per la Igualtat de la Dona dins la
Unió de Jubilats i Prejubilats. Des del passat 7 d’agost, és regidora de l’Ajuntament d’Altafulla pel PSC i des de
setembre és la responsable de les Àrees de Cultura i Ensenyament.

8 Quan comença en la política municipal?
En realitat, a l’hora de fer política al carrer no m’hi he dedicat
pràcticament mai. Tot i això, com tothom, he tingut certes
inquietuds polítiques i he procurat interessar-me per allò que
m’envolta, que passa als carrers dels pobles, de les ciutats...
Quan vivia a Tarragona era militant d’Esquerra Republicana.
Ho vaig deixar de ser-ho quan vaig venir a viure a Altafulla.
El 2003 em vaig donar de baixa del partit per motius personals. Tres anys més tard, el Partit dels Socialistes d’Altafulla,
mitjançant el Josep Maria Gené amb qui mantenia i mantinc
una gran amistat, em va proposar anar de número quatre a
la seva llista i vaig acceptar.

“No té sentit que Cultura
i Ensenyament vagin per lliures”
8 I per què s’acaba dedicant-hi?
Quan vaig arribar a Altafulla tenia clar que participaria de
les activitats del poble. Mentre treballava tenia molt poques
hores per dedicar-m’hi però un cop em vaig jubilar vaig entrar
a col·laborar amb l’Associació Amics de Roviano de la qual en
vaig ser presidenta des del 2004 fins a l’actualitat —Marta
Navarro n’és la presidenta fa pocs mesos- i a Càritas. El temps
lliure que tinc com a jubilada m’ha permès dedicar-me més
al meu poble i per això vaig acceptar formar part d’una llista que m’oferia la possibilitat de començar a treballar per
Altafulla. Amb això, he hagut de canviar la mentalitat com a
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jubilada a persona en actiu. Quan treballes per un municipi,
et falten hores —riu.
8 A més, ha començat al capdavant de Cultura i Ensenyament per Sant Antoni...
Sí. Tal com diu el refrany ha estat “arribar i moldre”. M’he
estrenat per la Festa Major petita d’Altafulla i he de dir que
el balanç ha estat molt positiu. He rebut el suport de tots els
grups que configuren el Ple. També he d’agrair a la tasca duta
a terme fins ara al capdavant de les Àrees de Cultura i Festes als
regidors Fonxo Blanch, Manel Ciércoles i Conxita Navarro que
havien deixat gairebé tancat tot el programa de festes i que
esperem que en un futur es pugui ampliar a més activitats.
8 Quina valoració en fa que les regidories siguin compartides?
Molt positiva. La corresponsabilitat de regidories, amb un
titular i un suplent, permetrà respondre amb més immediatesa qualsevol qüestió que ens plantegin els vilatans i
les vilatanes. Facilitarà el coneixement per part de tots els
regidors del govern de les activitats que es duguin a terme
en cada àrea i així estar ben informats del que s’estigui
desenvolupant independentment de la responsabilitat que
cadascú tingui de les àrees que l’Alcalde li ha delegat. És una
iniciativa pionera i encertada a dia d’avui. La gent necessita
estar ben informada del que s’estigui produint al municipi.
Els regidors d’un ajuntament representen l’administració
més pròxima al ciutadà.

“El Centre d’Entitats ha de ser un
punt de trobada actiu de les
associacions”
8 Què es planteja fer dins les àrees de les quals n’és titular?
Acabo d’arribar. Primer, és mantenir-me al dia de tot el que
ja s’ha engegat i es vol posar en marxa. He tingut reunions
informatives tant a Ensenyament com a Cultura. Queden vuit
mesos de mandat i el que sí que asseguro és mantenir l’oferta
cultura i educativa que hem tingut fins ara. Volem vincular
l’Ensenyament amb la Cultura. No té sentit que aquestes dues
àrees vagin per lliure. El primer que vull endegar, però, és
acabar de posar en funcionament el Centre d’Entitats per tal
que esdevingui un punt de trobada actiu de les associacions
del poble. També estic molt il·lusionada de tirar endavant el
Camí de la Creu tradicional, és a dir, recuperar les estances i
els quadres que s’havien fet en els seus inicis. La meva il·lusió
és principalment mantenir l’oferta que hem tingut fins ara i
ampliar-la i millorar-la en un futur. I hem de reglar l’Escola
Municipal de Música.

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....

DILLUNS

ACTIVITATS
9:30 - 10:30

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

10:30 - 11:30

TAI TXI

DIMECRES

DIJOUS

PILATES

TXI KUNG

10:45 - 12:00
13:00 - 14:00

DIMARTS

PILATES

TAI TXI

DIVENDRES

IOGA KUNDALINI

TXI KUNG

IOGA TERAPÈUTIC
TONIFICACIÓ CORPORAL

TONIFICACIÓ CORPORAL

15:15 - 16:30

PILATES

17:15 - 18:30

IOGA KUNDALINI

IOGA TERAPÈUTIC
IOGA KUNDALINI

17:30 - 18:30
17:45 - 18:45

DANSA AFRO

18:45 - 19:45

PILATES

INICIACIÓ AL PILATES
IOGA TERAPÈUTIC

DANSA VENTRE
(Nivell IIniciació)

PILATES

PILATES

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

BOLLYWOOD
BOLLYWOOD

20:15 - 21:30
21:00 - 22:00

TAI TXI
IOGA KUNDALINI

TAI TXI

TXI KUNG

IOGA KUNDALINI

DANSA VENTRE (Nivell Avançat)

21:30 - 22:30

MEDITACIÓ

Classes d’Aquagym

Els dilluns i dimecres de 10h a 11h. Informa’t a Alnatur

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

Telf. 977 65 15 49

info@alnatur.es

www.alnatur.es
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Bones competicions
S’està convertint en una tradició, això de parlar dels bons
resultats dels Atletes. Però és que, a banda de diverses qualitats positives i de genètiques més o menys favorables, ens
esforcem de veritat en els entrenaments, i també posem
atenció en les recuperacions. D’aquesta manera, quan ho planifiquem tot bastant bé, ens busquem curses arreu del país,
i arribat el dia, lluitem al màxim, obtenim el fruit merescut.
Aquí no hi ha ni trampa, ni bona sort, ni decisions arbitrals,
ni res que no sigui esforç. No es pot escollir entre ser o no ser
humil en la manera d’enfocar un repte. O et compromets al
màxim, o no hi ha èxit. Sigui aconseguir fer marca personal o
fer podi. Us llisto els del darrer mes, tots de mèrit: Ricard G.
Valls: Segon veterà en els 5km de Sant Quirze del Vallès (5è a
la general). Marta 3ª absoluta a Térmens, i 1ª. veterana. A la

Pujada a l’Ermita de Sant Antoni d’Altafulla, victòria de Luis
López. Mylo Nash, segon. M. José Carabante, 2ª.femenina,
i Mònica Virgós, 3ª. Luis López, un altre èxit, 3er. Veterà al
10.000 de Riudoms (4rt. absolut). En Tito Griñant, Campió de
Catalunya de Pentatló de la seva categoria de veterans. L’atletisme proporciona, com heu vist, al nostre nivell competitiu,
bones dosis de sacrifici, d’èpica i de dramatisme, i corresponentment, també de glòria o de satisfacció personal. Però
també és un gran esport, saludable a tots nivells, del qual es
pot gaudir (sense competir) tot xerrant amb els col·legues, a
ritme tranquil, enmig del bosc.•
David Velasco
Atletes d’Altafulla

Presenten els equips sèniors masculí i femení del CFS Altafulla
El Club Futbol Sala Altafulla va presentar el passat 19 de
setembre l’equip sènior femení que enguany militarà a la
Divisió d’Honor Catalana després de l’ascens assolit la temporada passada. I ho va fer al Pavelló Municipal davant l’AE
Penya Esplugues de Divisió Estatal de Plata, la segona categoria del futbol sala femení espanyol. El resultat va ser de 0 a
2 favorable a les visitants, una derrota amb gust de victòria

per la bona imatge que va oferir el conjunt que dirigeix José
Valero davant un equip previsiblement superior a les altafullenques. Una setmana més tard, també es va presentar el

primer equip sènior masculí que continuarà competint en la
Territorial Catalana. El conjunt que entrena Òscar Prieto es
va fer la foto oficial davant de tot un equip de la Divisió de
Plata Estatal com és el Bosco Rocafort de Barcelona. Victòria
dels barcelonins per la mínima, 4 a 5, davant un equip previsiblement inferior al seu cosa que denota la gran projecció dels
groc-i-negres de cara el nou curs.•

Cursa ciclista i ara cap a... la diada!
Ja anem pedalant amb força cap a la diada que serà l’acte
on tancarem temporada tot fent esment d’allò més destacat
de l’any, així com dels records viscuts des de les primeres
pedalades de la Penya Ciclista. Allí esperem retrobar-nos els
primers, els del mig i els últims en arribar doncs tots hem fet
que aquesta entitat sigui un referent social i esportiu tant
aquí com arreu. Com a fets més destacats del mes remarcarem
l’aventura “xacobea” dels germans Rubio des d’Altafulla fins
a Toreno del Bierzo pedalant a ritme viu i un cop arribats a
destí “recuperant forces” a un ritme potser més viu encara...
Així entenem alguns el que és una duatló (pedalar i recuperar). També varem fer la cursa ciclista de cadets, un fet que ja
gairebé havíem oblidat (la darrera el 1996) i que ens va portar
de nou al món de la competició a nivell de base que és el que
cal promocionar si és que volem futur per al nostre esport. El
triomf va ser per l’Aitor Alboy (Carbonell Freixas) a més de
38kms/hora de mitjana. Entre els 33 participants d’aquesta
cursa, ressaltar a la nostra sòcia Judit Vidal. El nostre soci
“poliesportiu” en Tito Griñant segueix acumulant medalles
allà on va i ha tingut d’ampliar la casa per poder emmagatzemar tant de “metall”. La darrera, proclamant-se campió de

12

Catalunya veterà, de Pentatló. Recordeu que el 16 d’octubre
a les 16 h. fem la pujada cronometrada (o no) a l’Ermita de
Sant Antoni i al vespre, gran sopar de comiat d’aniversari amb
nostàlgia, actualitat, futur i màgia, entre amics, companys,
matèria sòlida per matar la gana i l’ajut d’algun “líquid” per
fer la digestió... Per últim, no oblideu anar presentant fotos
emmarcades 20x30 pel concurs. El termini acaba el 30 d’octubre. Ens veiem,visca la Penya!•
Dino Albaladejo
President Penya Ciclista d’Altafulla
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BODY CENTER

Mantenimiento

ESTÈTICA

Toning

PERRUQUERIA

Spinning

GYM

Correctivo

Regálate
salud y belleza
Matrícula gratuita

Nos encontrarás en

Step

ALTAFULLA
Plaça dels Ocells,2

Pilates

43893

Fitness
NOVEDAD 2010 Fusión Tribal
Clases a mediodia

Tel: 977 650 823

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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Sant Antoni 2010
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Altafulla Balla X Mostra de Danses Tradicionals amb el Ball de Nans, Bastoners
i Grallers d’Altafulla, Les Òlibes d’Ardenya i Baztandarrak (jo ala jo), a la plaça
Martí Royo. / Foto: Joana De Pedro

Dinar de germanor per a la gent gran de la vila a l’Esplai. / Foto: Albert Jansà

Desena edició de la Festa Gastronòmica de les Cultures a la plaça de l’Església. / Foto: A.J.
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Llençada de caramels des del balcó de l’Ermita
de Sant Antoni. / Foto: Pau Barceló

Ballada de sardanes a la plaça de l’Ermita de
Sant Antoni. / Foto: P.B.

Sant Antoni 2010

Lliurament de dues aquarel·les de gran format de Fermí Carré
regalades a Altafulla. / Foto: A.J.

Tempesta de fi de festa pels Diables d’Altafulla
a la Vila Closa. / Foto: J. P.

Més de 300 persones van participar al sopar popular al carrer Sant Martí. / Foto: A. J.
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Altafulla es mereix un govern estable i que governi
Francesc Farré # Alternativa Altafulla
Des de fa un parell de mesos Altafulla
disposa del tercer alcalde en tres anys
d’aquesta legislatura i torna a tenir un
govern en minoria que queda condicionat per la resta de sopa de lletres si vol
aprovar ordenances, pressupostos i poca
cosa més. De fet el primer ple del nou
govern segueix la tònica de l’anterior: la
majoria de punts de tràmit i sense contingut, com si a Altafulla no hi haguessin coses per millorar. El tarannà seguit
des d’Alternativa fa que mai utilitzem la
“bronca” com estratègia política que sí
va usar l’actual govern contra nosaltres,
per cert ja només queden al govern 2 de
les 6 persones que van signar la moció
de censura contra l’alcalde sorgit de

les eleccions. Lluny d’aquesta “bronca”,
sempre hem apostat per defensar els
interessos d’Altafulla, sigui per sumar
esforços per la revisió del cadastre,
millorar les normes pels habitatges socials, per la gestió del poliesportiu, per
donar suport en les reparacions urgents
pels aiguats o per proposar una iniciativa d’homenatge al cantautor, poeta i
professor José Antonio Labordeta que
era un enamorat d’Altafulla. Una proposta que fos del conjunt del ple i no
únicament d’Alternativa. Però més enllà
d’aquestes propostes en positiu a favor
d’Altafulla i del respecte institucional,
no podem estar amb els braços creuats
veient la necessitat de comptar en un

futur amb un govern fort i estable. Per
això des d’Alternativa Altafulla seguim
mirant amb seriositat les necessitats del
municipi de cara al 2011. No volem deixar les principals decisions i noms pels
darrers dies de campanya i apostem per
donar a conèixer el nom del nostre candidat a l’alcaldia d’Altafulla en les eleccions municipals. Estem obligats a jugar
fort i posar les nostres millors cartes
damunt la taula. Per això apostem per
a que sigui Fèlix Alonso el candidat a
futur alcalde amb el convenciment que
encapçalarà el millor equip amb capacitat de govern i per assolir el màxim de
suport possible, ampliant el que Alternativa va rebre el 2007. •••

Parcs infantils, espais de lleure, mobiliari urbà, voreres, enllumenat...
Eva Martínez # AUPA
L’article d’aquest mes el podria encapçalar, una vegada més, sobre l’espectacle
penós i vergonyós que es produeix ple
rere ple, per la participació d’alguns
dels personatges. Perquè es penós oi? O
potser m’ho sembla a mi! Però denunciar aquests fets, una vegada més, no
soluciona els temes que li preocupen
al poble, i prefereixo denunciar altres
punts que mereixen especial dedicació i observació per part de l’equip de
govern, d’una vegada per totes! En
aquest article faré referència a l’estat lamentable en que es troben els
parcs infantils, els espais de lleure, les
places i les voreres. La falta de neteja
i manteniment en aquests indrets, la

deixadesa en que es troben, i mal estat
del mobiliari urbà, converteixen aquests
espais en zones intransitables pels veïns
i especialment pels nens, convertint-se
aquests en llocs insegurs. Gronxadors
despenjats des de fa mesos, que no es
substitueixen, tobogans trencats amb
cantonades vives que tallen com a ganivets, referència Parc Carrer dels Caus. De
vegades s’esdevenen en recintes per la
pràctica del “botellón”, deixant estampada la petjada amb vidres i deixalles
acumulades. Senyors, això no procedeix!
Voreres veritablement intransitables, on
les mares amb els seus fills i carret, o
persones amb cadires de rodes no hi
poden passar, referència Ronda d’Alta-

fulla a l’alçada del Poblat de Sant Antoni. Places on el manteniment és cortesia
dels veïns, referència Plaça Major. Altres
parcs infantils on el privilegi de poder
jugar els infants a pilota és una proesa,
ja que sembla la jungla. Un fanal tombat darrera l’Eroski, manca d’enllumenat a Marquès de Tamarit amb Hort del
Senyor, dificultant la visibilitat dels conductors i de les persones que hi viuen.
Un cúmul d’aspectes, que no caben en
aquest article i que en definitiva no es
mereixen els veïns, els quals compleixen
religiosament amb les seves obligacions
de pagar els impostos i de la mateixa
manera l’ajuntament hauria de ser recíproc i complir amb els seus deures!•••

“Tardor escalfi”
Joan Albert Spuch # CiU
Arriba la tardor com cada any i tant a
nivell nacional, autonòmic o municipal
se l’endevina carregat de “febres”, i no
em refereixo en aquest cas a les lesions
que surten al voltant de la boca, quan
alguna cosa ens ha sentat malament
o no ens agrada. Doncs sí, aquest any
comencem una tardor calenta amb una
vaga general i uns protagonistes, (individus que van o no a la vaga) dirigits
per un govern i uns sindicats que han
estat “xuclant” i callats fins a aquest
moment. Ara, a punt de desfer-se les
aliances pactades fa vuit anys, alguns
es deixen veure de nou i apareixen per

participar en el joc de la cadira. Clar!
No sigui que en quedar-se sense ella
a Barcelona, no tingui cap altra preparada per ocupar. La meva pregunta
és... Hi ha algú o alguns que se sentin
al·ludits? En aquestes autonòmiques,
que amb seguretat tornarem a guanyar
com les anteriors, espero que no se’ns
torni a decapitar amb pactes. Aquest
país necessita ressorgir i curar les moltes
ferides que ens han deixat els últims
governants. Al nostre Consistori, obrirem boca amb taxes i ordenances. Tinc
el convenciment de poder congelar-les.
També d’alguna manera, estic esperan-

çat en aconseguir una baixada de l’IBI.
No va poder ser amb el govern anterior,
del qual formàvem part, però ho aconseguirem ara des de l’oposició. Amb
aquests aperitius, crec que se’ns presenta una tardor “calenta”. Espero i desitjo
que els que ens governen ara, se’n vagin
immediatament i poder així reprendre nosaltres les regnes per encarrilar,
guiar, dirigir i redreçar aquest país. Estic
segur que això ho aconseguirem entre
tots, acudint a les urnes i dipositant en
elles un vot vàlid, un vot cap a CiU. •••

“D’on no n’hi ha, no en raja”
Conchita Navarro # PP
Me siento con la responsabilidad de
comenzar este escrito mensual haci-
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endo una reflexión sobre la dinámica
de nuestros plenos. Desconozco si es

público y sabido que Altafulla es de los
pocos municipios, por no decir el único,
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en que a la finalización de los plenos se
abre un turno de ruegos y preguntas.
Es, claro que sí, positivo y enriquecedor
que más allá de en la calle, también
en el pleno, los ciudadanos y ciudadanas puedan preguntar y escuchar a sus
representantes. Gracias por asistir a los
plenos y dar las lecciones de educación
y respeto que con su saber estar transmiten. El mismo respeto pedimos para

los representantes del consistorio hacia
el público en general. Nadie debería
olvidar a quién y qué representa con su
acta de regidor. Hecha esta reflexión y
enlazando con lo dicho y nuestro titulo
de hoy deberemos recordar que “d’on
no n’hi ha, no en raja”, y esto es válido
tanto para representantes que pasen
las décadas que pasen serán incapaces
de honrar a sus votantes, infinitamente

más educados y responsables que quien
les representa, y valga también esta
máxima “ que de donde no hay, no sale
” para que logre comprender que dos
más dos son cuatro, que las cuentas se
han de cuadrar como bien hace el interventor municipal y que y por acabar con
un refrán: Que no hay más cera que la
que arde.•••

Orgulls i amargures de ser altafullenc
Fonxo Blanc # PAU
Què vol dir “ser” altafullenc? Doncs
tenir un model de poble, de vida social,
que et fa sentir implicat, compromès,
il·lusionat, patidor perquè es compleixi,
avanci i no retrocedeixi. Per tant altafullenc vol dir sentir una passió per
un model d’Altafulla que evidentment
no pot ser únic: entre models podem
sumar i complementar o ens podem
sentir-nos antagònics. En el model que
estimo i m’hi sento compromès ( i tan
ben acompanyat que som immortals)
Altafulla se n’orgulleix d’allò que ens
fa singulars i admirables: ni cal dir el
paisatge urbà, de tanta bellesa a dalt i a
baix: tan preciosa Botigues de mar com
castell i església; una arquitectura que
marida amb belles arts ( pintura i músi-

ca) i folklore (diables, castells i grallers,
bastoners, nans i gegants) a la plaça del
Pou. Un orgull que per mantenir-lo fins
i tot reclama pagaments extrajudicials
en Cultura i Festes, mantingudes! Després, per als nostres, ja vénen l’Altafulla
de l’Ajuntament i de les Entitats: som
la principal empresa, de serveis públic
municipals – radio inclosa; de regulació
del desenvolupament urbanístic únic
al Mare Nostrum, tant per la qualitat d’obra privada com, sobretot, pel
parc d’habitatge públic induït; la xarxa
d’entitats, ara totes amb esplèndides
seus socials, algunes amb meravelles de
pallisses i les de Cultua amb convenis de
tranquil·litat econòmica. En tercer lloc,
el dinamisme empresarial i comercial.

Me n’orgulleix un poble sencer: artístic i
folklòric, social i sociable, emprenedor!
Que vol dir practicar tant els drets de
ciutadania i de vida en comunitat com
els deures de contribuir amb IBI i taxes.
L’Altafulla que m’amarga per força és la
que no comparteix el model exposat. La
que no vol arrodonir la zona de serveis
educatius i esportius del Roquissar amb
el camp de gespa (tenim els diners!)
a l’estadi Joan Pijuan. La residencial
egoista que posa 14 ressalts a l’antiga
Via Augusta. La que té un Govern que
faria anorèxics ofertes públiques en
nom de l’estalvi d’un somiador de neocaciquisme.•••

“Ellos vuelven”
Jano Francino # Regidor no adscrit
Este es el título que esgrimían en uno
de sus panfletos algunos simpatizantes
(que no todos) de AA durante la moción
de censura, llevada a cabo democráticamente por el pleno hace tres años, y
que castigaba la nefasta gestión política
y económica de ABG al frente del ayuntamiento. Escribieron este artículo en
plena época de crisis, y sin importarles
para nada los trabajos que se perdían
en la construcción. Tampoco explicaban
su voto a favor del último POUM, permitiendo desforestar entre otras, la zona
de la casa del Camí de la Creu. Pero
cuando creíamos que ya habíamos visto
suficiente para 4 años, todavía hay mas,
el “sonrisitas” vuelve como cabeza de

lista de AA, después de dejar a todo el
mundo en la estacada hace 4 años para
irse a Barcelona, vendiéndose totalmente a un sueldo suculento en la administración catalana y un coche de empresa.
Y ahora, viendo que el tripartito en
la Generalitat muy posiblemente no
se reeditará, y que más que probablemente le pongan de patitas en la calle,
decide desde su casa en Tamarit, que
ahora si que somos lo suficiente buenos
para él, que ahora si que toca venir a
“ayudar”. Ver para creer, y encima con
toda tranquilidad dice que es por el
bien del municipio. Supongo que debe
pensarse que aquí no somos muy listos,
o que no tenemos memoria. Ahora, que

“su chollo” en la Generalitat se acaba,
intenta de nuevo engañarnos a todos
para seguir cobrando del contribuyente y evitar volver a “maquetar” en un
diario deportivo muy local. Ahora que
se acaban las fotos y los viajes en coches
oficiales, quiere regresar. Esto demuestra que la gente al frente de este partido político no tienen escrúpulos alguno
a la hora de exprimir sus pretensiones
personales, y que están muy lejos de
los intereses municipales. Lo dicho, si se
acercan y le dicen, participe que queremos ayudar, vigile, algo buscan de Ud.,
lo sé por experiencia propia. •••

VISITES GUIADES A LA
VILA CLOSA D’ALTAFULLA
Declarat Conjunt historic-artístic

ÚLTIM DISSABTE DE MES A LES 11:00 H.
CONCERTAR VISITES PRÈVIAMENT
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Oficina de Turisme d’Altafulla
c/ Marquès de Tamarit.
Plaça dels Vents.

Tel. 977 65 14 26
Tel. 977 65 07 52

17

Serveis

Plaça del Pou • núm. 94 • octubre 2010

ALTAFULLA RÀDIO 107.4 FM
Hora
00
01

Dilluns

—graella 2010 • 2011—

Dimarts

Dimecres

100 % Música

02

100 % Música

03 - 06

100 % Música

Diumenge
Insession
Propera parada (r)

Insession

100 % Música
100 % Música

Kosmos folk

L’informatiu (1º edició)

09

N’hi ha per llogar-hi cadires

100 % Música

La màgia de les sardanes

100 % Música

10

Cap de setmana (r)

Barà rock (r)

Para que no me olvides

Toc de rock (r)

Garden musical

80 Punt dance

Pilar de vuit (r)

I com estàs de salut?

L’espai obert, el magazín d’Altafulla ràdio

11
12

Infreqüència
L’informatiu (2º edició)

13

L’espai obert, el magazín d’Altafulla ràdio
100 % Música

14
15

Cinema
Empenta

Baix Gaià esports

Peluts

Bg esports

Retrats

Paisatgeshumans

Aquell dia

Set dies

Cinema (r)

Cat sons

70xhora

I com estàs de salut?

Altafullencs (r)

El temps passa (r)

El temps passa

Fes natura

Barà rock

Música punt cat

El futbol territorial al
Baix Gaià

The road of country (r)

Toc de rock

El patito de goma

100 % Música

100 % Música

100 % Esports

16
17

Dissabte

Desperta, amb Joan Maria Vidal

08

18

Divendres

L’espai obert, el magazín d’Altafulla ràdio

07

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

Dijous

Sempre joves
L’informatiu (3º edició)

19

El ple (últim
divendres de mes)

100 % Música

20

L’informatiu setmanal

The road of country

Fil directe¹/ radiofòrum

Pilar de vuit

Cap de setmana

Fil directe¹/ radiofòrum (r)

Boulevard

Jazz fm

Uavavaua!

Altafullencs

Catsons (r)

Propera parada

Bad music

Bad music blues

Carta de clàssics

Calidoscopi

Baix Gaià esports
21

altafullaradio@altafullaradio.com
www.altafullaradio.com
* Consultar retransmissions
esportives a la pàgina web.

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

Somos latinos

22

977 65 29 23
977 65 06 93

23

Barata elèctrica
L’informatiu (r)
100 % Esports

Fòrmula Gaià (R)

100 % Música

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

ALTAFULLA
TARRAGONA

Divendres, dissabtes i vigílies de festius

TARRAGONA
ALTAFULLA

Fòrmula Gaià (R)

100 % Música

• L’Agenda Comarcal a cada hora en punt des de les 07:00 fins les 00:00 h. • Butlletins informatius locals a les 7, 8, 10, 11 i 12, i a les 17, 18, 20. • (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.

Autobusos nocturns Altafulla / Tarragona

18

Sempre joves (r)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
6.25
7.15
7.35
7.45
8.00
8.20
8.40
8.55
9.15
9.45
10.15
10.45
11.15
12.15
13.15
14.15
15.15
16.15
16.45
17.15
18.15
19.15
20.15
21.45

Altf
6.29
7.21
7.41
7.51
8.06
8.26
8.45
9.01
9.21
9.51
10.21
10.51
11.21
12.21
13.21
14.21
15.21
16.21
16.51
17.21
18.21
19.21
20.21
21.50

Trdb
8.20
9.30
11.40
13.45
16.10
17.10
17.55
18.55
19.55
20.55

Altf
8.26
9.36
11.46
13.51
16.16
17.16
18.01
19.01
20.01
21.01

Tgn
6.45
7.40
8.00
8.10
8.25
8.45
9.05
9.20
9.40
10.10
10.40
11.10
11.40
12.40
13.40
14.40
15.40
16.40
17.10
17.40
18.40
19.40
20.40
22.10

Tgn
6.50
7.45
8.25
9.15
10.15
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.05
14.20
14.45
15.05
15.20
16.15
17.15
17.45
18.15
18.45
19.15
19.45
20.15
21.15
22.20

Altf
7.10
8.05
8.45
9.35
10.35
11.35
12.05
12.35
13.05
13.35
14.05
14.25
14.40
15.05
15.25
15.40
16.35
17.35
18.05
18.35
19.05
19.35
20.05
20.35
21.35
22.42

Trdb
7.15
8.10
8.50
9.40
10.40
11.40
12.10
12.40
13.10
13.40
14.10
14.30
14.45
15.10
15.30
15.45
16.40
17.40
18.10
18.40
19.10
19.40
20.10
20.40
21.40
22.45

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

Dissabtes feiners
Tgn
8.47
9.57
12.07
14.12
16.37
17.37
18.22
19.22
20.22
21.22

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

Serveis
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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
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	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
Diumenges: 12:00 h

Església de Sta. Maria:
Dissabtes: 20:30 h
Diumenges: 13:15 h

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
Protecció Civil

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
977 65 14 89

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 17 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
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

01/07
08/14
15/21
22/28

novembre:
novembre:
novembre:
novembre:

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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Irene Cabello, Alba Pérez i
Gerard i Joel Ribé, guanyadors del concurs de dibuix
infantil de Sant Antoni
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