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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.

La “Plaça del Pou” celebra l’edició del número 100. Cent portades, cent edicions, centenars de notícies i pàgines i centenars i
centenars de lletres, paraules, fotografies han omplert durant
gairebé dotze anys aquesta revista municipal. Sembla que
fos ahir quan el setembre de 1999 sortia el primer número
—que per cert, va ser el número 0. Han passat gairebé dotze
anys des que Jordi Cuscó i Lluís Lorenzo començaven a definir
una publicació que fora batejada amb el nom de la plaça més
emblemàtica de la vila, la plaça del Pou. Un nom que no fora
triat en va. La plaça del Pou és més que una plaça emblemàtica d’Altafulla. És un punt de trobada de veïns i veïnes on
es comenta el que passa a la vila. Un punt proper a la “casa
gran”. Un espai d’esbarjo per als més joves i els més grans.
Una plaça castellera, festiva, cultural i folklòrica. I tot aquest
conjunt de sensacions, situacions, esdeveniments, sentiments,
també es recullen en aquesta revista. Actualitat municipal,
informació propera al ciutadà, festes, cultura, tradició, serveis,
esports, societat i amb clara vocació de servei públic tractat des
de la independència i l’autonomia. Plural, democràtica, participativa i popular. Que la gent se la fa seva i ella vol estar amb
la gent. Per tot això, ens hem de felicitar i perquè complir 100
números ininterromputs no és feina fàcil. Felicitats a tots els
que la feu possible i felicitats a tots els governs que ha tingut
Altafulla perquè han entès què és la democràcia, la pluralitat
i la participació, sense censura, sense filtres. I permeteu-nos
recordar l’Agustí Gutiérrez que des del número 17 fins al 50
va estar amb nosaltres. Que així continuï. No us adonareu que
d’aquí poc farem els 1.000!

Vols rebre-la per correu electrònic?
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a
altafullaradio@altafullaradio.com o també entrant al
web www.altafullaradio.com

Ens interessa que hi participis:
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D’Hotel Sant Martí a Hotel Mustang II
L’ubicació, el cartell, l’encant, la història... Són algunes de les característiques
en què Aitor Aguirre i Damià Haro es
van fixar en l’Hotel Sant Martí d’Altafulla per emular Mustang II, l’hotel
encantat per on es produeixen la gran
part d’escenes de la sèrie de ficció “Els
Convidats”. Es tracta de la primera
sèrie de ficció interactiva produïda a
Catalunya “on l’emissió televisiva i la
participació de l’espectador a través de
la xarxa, resulten imprescindibles per
entendre una nova manera de mirar
televisió”, ha explicat Aitor Aguirre,
responsable de la idea original del projecte. Durant els deu primers dies de
març, tot el personal de la productora
Atzucac Films -gairebé una cinquantena- es va traslladar a l’Hotel Sant Martí
per gravar-hi la majoria de capítols de
la sèrie —que en són tretze—. El fet

D’esquerra a dreta: Damià Haro, Aitor Aguirre i Natàlia Sanz. / Foto: A. J.

ció sobre els personatges, però també
aprofundeix en l’argument i en definitiva, té a l’abast un contingut que dins
la ficció convencional de la televisió,
senzillament no pot existir”. I tot això
ho han traslladat als diferents espais de
l’Hotel Sant Martí, de la família Pijuan
d’Altafulla. Ara s’entén quan es diu que
“Altafulla és poble de bruixes”. I ara
d’encants, és clar.

“Els Convidats és una sèrie de ficció interactiva
on l’espectador acompanya el protagonista”
que la sèrie s’acollís al gènere híbrid de
la comèdia i el terror, obligava a què
les gravacions es realitzessin a la nit.
“Un dels molts elements en què ens
vam fixar va ser el cartell de l’entrada
que ens recorda als hotels de principis
dels anys 70”, ha apuntat Damià Haro,
director de Fotografia, qui va subratllar: “Les habitacions, l’espai, l’ubicació... coincidia molt amb la idea original
de guió que volíem i fotogràficament,
aquests elements donaven molt de sí”.
Haro va aprofitar també per parlar

sobre Altafulla, municipi que no havia
visitat mai i que va qualificar de “visita
imprescindible”.
Tal i com assenyalen els seus responsables, “la sèrie dels Convidats neix de
la voluntat de ser una suma equilibrada
dels jocs online, l’interès del públic pel
gènere del terror, el 3D i per la necessitat d’innovació amb tots aquells projectes amb plantejaments experimentals”.
Precisament, “Els Convidats” és una
sèrie de ficció interactiva on l’espectador juga, investiga, descobreix informa-

La sinopsi
En Cristian viu en una rutina d’allò més
gris, no valora el que té, desatén a la
Marina, la seva novia de fa temps, i
té unes prioritats difícils de justificar.
Quan sembla que res pot anar pitjor,
en Cristian hereta un hotel valorat en
una fortuna. Però abans de poder ser el
propietari, haurà de passar una nit dins
el misteriós Hotel Mustang II per petició
expressa de la seva difunta tieta Àgata.
El que sembla un somni fet realitat, es
transformarà en la nit més terrorífica
de la seva vida, haurà d’enfrontar-se a
les seves pors més ocultes, conviurà amb
fantasmes, mòmies i una amenaça molt
particular, sempre dins un hotel que
sembla encantat.
L’espectador que es registra a la site
d’“Els convidats” (www.elsconvidatslaserie.com), viurà l’experiència de ser un
Convidat i acompanyarà al protagonista, en Cristian Regat, dins l’Hotel. La
sèrie és una coproducció d’Atzucac Films
i la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya (XTVL). La formen tretze capítols
d’una durada de deu minuts cadascun.
S’emetrà a partir del diumenge 1 de
maig a les 23.40 h dins la programació
de la XTVL al programa Denominació
d’Origen. A Tarragona, a Canal Reus TV
i TAC 12.•
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Ple Ordinari 25 de març
Tanquen el 2010 amb un superàvit de més d’un milió d’euros
L’Ajuntament d’Altafulla ha tancat la liquidació del pressupost
de l’exercici 2010 amb un superàvit d’1.246.511,59 €, que correspon a romanent per a despeses generals. Tal i com marca la Llei
d’Estabilitat Pressupostària, gran part d’aquest romanent s’hauria de destinar a eixugar el deute a llarg termini que a finals del
2010 se situava en 1.565.399 €, el que representa una quota d’endeutament del 13,4 %. Com es pot observar en el gràfic, aquest
superàvit ve motivat per una reestructuració del pressupost
dirigit en part pel Pla Econòmic i Financer (PEF) aprovat pel Ple
el novembre del 2008, arran de la davallada dels impostos indirectes provinents en gran part de l’ICIO (Impost de Construccions
i Obres), que passa del 20,80 % el 2006 al 8,95 % el 2007. Això va
representar una davallada d’uns 744.000 € que va afectar en l’estalvi corrent del 2007 amb uns números negatius d’uns 940.000
€. Tot i el PEF i la contenció exercida en aquests darrers anys, el
superàvit del 2010 ve condicionat també per l’entrada d’un milió
d’euros més corresponent al padró d’IBI liquidat de quatre exercicis (2007-10); el cobrament d’IBI de l’autopista AP-7 —en què l’Ajuntament sortia beneficiat d’un contenciós administratiu en
què reclamava uns 125.000 €—, entre d’altres elements. Aquest superàvit representa un coixí per evitar romanents negatius a
mig termini, i d’altra banda, permetrà a l’Ajuntament tenir una visió clara de futur sobre l’estructura pressupostària que s’ha
de mantenir en relació a les despeses i els ingressos reals, ja que a dia d’avui, es pot preveure gairebé el 95 % del padró d’IBI
quan abans era de deu punts per sota. En el gràfic, es veu clarament que el capítol 2 d’impostos indirectes és zero. •

Breus
Tiren endavant els reglaments de l’Escola de Música,
Protecció Civil i el Transcat
Els membres del Ple van aprovar el passat 25 de març el reglaments de l’Escola Municipal de Música, el pla de Protecció
Civil d’Altafulla i el manual d’actuació per a accidents en el
transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT). Pel que fa al
primer, aquest reglament permetrà disposar d’un pla regulador del règim intern de funcionament de l’Escola de Música.
Pel que fa al segon, s’estableix el document bàsic i manual
d’actuació que s’ha de contemplar en casos d’emergències i
urgències al municipi i l’entorn; i pel que fa al tercer, es tracta
també d’un manual d’actuació en casos d’accidents en què
intervinguin matèries perilloses i contaminants.
Altafulla tindrà Pla Local de Seguretat Viària
Altafulla ha estat un dels municipis escollits pel Servei Català
de Trànsit per tal de confeccionar el Pla Local de Seguretat
Viària. Aquest pla té per objectiu contribuir a la creació d’una
nova cultura de conducció, circulació i mobilitat i que intentarà tenir en compte la veu també de la ciutadania a través del
Consell de Participació Ciutadana. Aquest pla no suposarà cap

despesa per l’Ajuntament. D’altra banda, la Policia Local d’Altafulla ha informat que durant el mes de febrer ha rebut un
40 % menys de denúncies per furt que durant el mateix període del 2010, mentre que també ha incrementat en un 200
% més el servei a peu o de proximitat amb el mateix nombre
d’agents que durant el mateix període de l’any passat.
El Ple se solidaritza amb el Japó
Els membres del Ple van aprovar per majoria la moció del grup
municipal d’ABG que es mostrava solidari amb el poble del
Japó arran del tsunami patit fa setmanes les conseqüències
del qual estan posant en perill la població arran de l’explosió
d’una de les centrals nuclears de Fukushima. Així, la moció
també proposa el tancament progressiu de les centrals nuclears.
Aproven factures pendents de pagar
El Ple va aprovar també una modificació de crèdit que permetrà pagar factures pendents de Cultura, corresponents a actes,
activitats i actuacions que es van celebrar aquest passat estiu
per un valor total de 54.184,75 €.

MATRICULACIÓ CURS 2011-2012 LLARS D’INFANTS “FRANCESC BLANCH” i “HORT DE PAU”
CALENDARI

4

JORNADA DE PORTES OBERTES LLARS D’INFANTS

Presentació de sol.Licituds

Del 2 al 13 de maig

FRANCESC BLANCH

27 d’abril

De 15 h. a 16,30 h.

Publicació llistes amb el barem

20 de maig

HORT DE PAU

28 d’abril

De 15 h. a 16,30 h.

Termini per presentar reclamacions

23,24 i 25 de maig

Sorteig públic del número de
desempat

26 de maig: 18,30 hores a la
Sala de Plens de l’Ajuntament

Publicació llistes definitives

1 de juny

Periode de matriculació

Del 6 al 10 de juny

CONSULTA TRÀMITS PER INTERNET A:
www.altafulla.cat

Societat
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Engeguen un projecte educatiu entre l’IES Altafulla i Altafulla Ràdio
Alumnes de primer d’ESO de l’IES Altafulla han posat en marxa
aquest passat mes de març un projecte educatiu entorn l’elaboració d’una entrevista a la ràdio com a gènere periodístic. El programa ha comptat amb la tutoria del periodista Albert Jansà,
director de l’emissora municipal Altafulla Ràdio, i del professor
del centre, Carles Gimeno. Els alumnes han experimentat com
s’elabora una entrevista en ràdio i han après conceptes bàsics
sobre la interacció entre entrevistat i entrevistador, així com
quins són els gèneres del periodisme. Han treballat cinc entrevistes que s’han enregistrat a la mateixa emissora municipal a l’alcalde d’Altafulla, Josep Maria Pérez; l’exalcalde Francesc Farré;
Vicenç Medina, professor retirat de l’escola La Portalada; Terry
Croft, responsable de l’acadèmia d’anglès The Little School,
i a la veïna Antonieta Prats. Aquestes entrevistes s’emetran
properament al programa Espai Obert, el magazín dels matins
d’Altafulla Ràdio.•

La Portalada ja és Escola Verda
“En què hem convertit el món?”. Aquesta és la qüestió que centenars d’alumnes de l’escola La Portalada es van preguntar el passat
15 de març amb motiu de la celebració del nomenament del centre
com a “Escola Verda”. Les conseqüències d’una desencertada activitat humana que els alumnes van plasmar i van denunciar a través de
diferents activitats, com ara la representació d’una obra de teatre o
el recital d’una cançó. El programa “Escoles Verdes” és una iniciativa promoguda pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, amb
la participació del Departament d’Educació i el Departament de
Treball i Indústria, assessorats per professionals de la Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA), que es va posar en marxa l’any
1998 i té per objectiu persegueix un canvi en la manera d’enfocar i
abordar les tasques docents i la gestió de l’equipament.•

Dia de la Dona
L’Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla va celebrar el passat
8 de març, amb la col·laboració de l’Ajuntament, el Dia Internacional de la Dona. La presidenta Carme Martínez va llegir
un manifest a la sala de plens on va destacar la defensa de la
conciliació de la vida laboral i professional i l’eradicació de la
violència masclista. La commemoració va acabar amb un dinar
al restaurant Cal Vitali d’Altafulla que va reunir una cinquantena de persones.•

Carnaval a l’Esplai
L’Esplai de la Gent
Gran
d’Altafulla
també va celebrar el
passat mes de març
la seva particular
festa de Carnaval.
Diferents socis i sòcies es van engalanar
per l’ocasió en el centre.•

Breus
El Camí de la Creu recupera tots els quadres
El Camí de la Creu recupera enguany tots els quadres
del via crucis posant així en escena els nou capítols. El
via crucis vivent, que celebrarà l’onzena edició, també
modificarà la data de representació que es trasllada de
forma excepcional al Dimarts Sant. Era habitual celebrar-ho el Dimecres Sant. Una altra de les novetats que
contempla aquesta onzena edició és l’estrena del concert
musical del pianista local Serge Mühle. Els assajos es van
posar en marxa ara fa un mes amb la participació de més
d’un centenar de persones, entre actors i voluntaris, per
tenir-ho tot a punt el proper 19 d’abril. Tot i això, les que
vulguin col·laborar poden posar-se en contacte amb la
comissió organitzativa a través del telèfon 977 65 01 16.
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Festes
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Planten a Brises del Mar nou oliveres en el marc de la Festa de l’Arbre
Si l’edició de l’any
passat de la tradicional Festa de l’Arbre
va obsequiar el pati
de l’IES Altafulla
amb quinze moreres per dotar el sorral d’una zona amb
ombra que permetés
un major gaudi dels
alumnes; en aquesta
edició l’afortunat ha
estat un dels parcs
de la urbanització
de Brises del Mar,
on s’hi van plantar
el passat 26 de març
un total de nou oliveres per complementar una primera fase
que ja es va realitzar en edicions anteriors. La resta de pressupost per la Festa de l’Arbre es destinarà a diferents reposicions d’arbres que s’han mort o s’han hagut de tallar, tal i
com ha explicat el cap de la Brigada Municipal, Pere Vives. Els

participants a la festa van realitzar un recorregut amb bicicleta des del Parc del Comunidor fins a Brises on a primera hora
del matí van realitzar la plantada d’arbres i més tard, una
xocolatada popular. Com a entitats, hi van participar la Penya
Ciclista i els Castellers d’Altafulla. •

Més de 300 persones participen a la 30ena Festa de l’Olla
Com és habitual des de fa ja 30 anys, el passat 27 de març —com
a últim diumenge de març tal i com marca la tradició—, es va
celebrar al Parc del Comunidor la Festa de l’Olla d’Altafulla que
va aplegar més de 300 persones. La Brigada Municipal, amb la
col·laboració de l’Ateneu de Dones, va ser l’encarregada de portar aquest plat típic d’Altafulla, elaborat amb un tipus de picada
de romesco, carn diversa, cigrons i patates. La recepta neix de la
família de l’exalcalde Joan Pijuan. La festa va estar amenitzada
amb una ballada de sardanes, rom cremat, i ball amb música
disco. La única novetat d’enguany va ser que la jornada gastronòmica no va disposar enguany de servei de barra. Era habitual
en les darreres edicions que una entitat del municipi es fes càrrec
d’aquest servei.•

La Volta Catalunya passa per Altafulla
El carrer Marquès de Tamarit va ser l’escenari
pel qual van passar el passat 25 de març els
ciclistes de la Volta Catalunya per completar
la cinquena etapa del circuït que va acabar a
l’avinguda Estanislau Figueras de Tarragona.
Cap a les onze del matí, els corredors passaven
per aquest tram on els ressalts no van impedir
l’autèntica èpica de la prova, tot i que des de
l’organització, mitjançant megafonia, s’informava de la seva proximitat. El guanyador de
l’etapa va ser el francès Samuel Dumoulin, de
l’equip Cofidis, i curiosament el ciclista més
menut de la Volta (1m55). Per la seva banda,
Alberto Contador va rebre de les mans del
secretari general de l’Esport, Ivan Tibau, el
mallot líder de la Volta a Tarragona.•
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On vols dinar?
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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 12,65 €
MENJAR PER EMPORTAR, ÀMPLIA OFERTA
EN TAPES I MENÚS PER GRUPS I EMPRESES
Menú cap de setmana a 15,65 €

BAR
La Violeta

**

RESTAURANT

D’ALTAFULLA

“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

Raconet del Pachet
C. Sant Antoni 13 • 43893 Altafulla (Tarragona)
Tel. 977 65 00 83

Breus
El Centre d’Estudis organitza dues sortides al maig
El Centre d’Estudis d’Altafulla ha organitzat dues sortides
pel mes de maig. La primera és pel cap de setmana del 30
d’abril i l’1 de maig en què es visitarà Balaguer. Allí, es farà
una visita guiada per la ciutat, el Monestir de les Avellanes
on hi ha dipositat l’Arxiu Gavin, Àger amb la Col·legiata de
Sant Pere. I el segon dia, es visitarà el Castell de Mur en què
es passarà per Tremp i el Parc Cretaci d’Isona on es conserven
fòssils d’ous de dinosaure. D’altra banda, el dissabte 28 de
maig, es visitarà la Badalona romana amb les seves termes,
decumanus, la casa dels dofins i el jardí de Quint Lici. I des-

prés de dinar es farà la visita del Monestir de Sant Cugat.
Tothom qui estigui interessat, es pot posar en contacte amb
el Centre d’Estudis d’Altafulla al telèfon 977 65 09 12, o bé,
al correu electrònic cestudis@tinet.org o a la web www.cestudisaltafulla.cat.
Taller de memòria per a la gent gran
El Centre de Formació de la Creu Roja organitza un taller de
memòria per a la gent gran els dies 5, 7, 12, 14, 28 d’abril i 3
i 5 de maig. Els tallers tindran lloc a l’Esplai de la Gent Gran
d’Altafulla, de quatre a sis de la tarda.
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Especial 100
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Dotze anys i 100 números de revista municipal
Aquesta revista que tenen a les mans ja
és la número 100 de la “Plaça del Pou”.
De fet, es tracta de l’edició número
101, ja que aquella primera del mes
de setembre de 1999 era el número 0. La revista municipal ha patit al
llarg d’aquests gairebé dotze anys de
publicació ininterrompuda molts canvis.
Canvis que sempre han contribuït en
la millora de la seva qualitat tant en
el continent com en el contingut però
sempre defensant criteris democràtics
acollint-se al dret de tot vilatà i vilatana a expressar-se i opinar lliurement,
així com mantenir la pluralitat política,
municipal i associativa representativa
del poble amb uns objectius clars: con-

mes com ser trimestral, quadrimestral o
bimensual. No va ser fins la número 17,
l’agost del 2003, que la revista tornaria
a recuperar la mensualitat durant un
llarg període fins a arribar al número
69 del desembre del 2007. La crisi econòmica d’aquell any provocaria una
retallada en l’Àrea Municipal de Mitjans de Comunicació que afectaria la
periodicitat de la revista i que passaria
a ser cada dos mesos. No obstant, la
posada en marxa de l’Àrea Comercial
d’Altafulla Ràdio i la Plaça del Pou permetria, deu números més tard, recuperar la mensualitat de la revista fins a dia

tribuir a què el poble estigui ben informat dels assumptes d’interès municipal
des de la independència informativa,
comunicar quelcom referent als serveis
municipals i participar de la promoció i
la difusió de la nostra cultura i el nostre
folklore.
La periodicitat
La periodicitat és un dels elements
que més ha canviat al llarg d’aquests
gairebé dotze anys de revista. Des de
la número 0 fins la 4, la seva periodicitat va ser mensual. A partir d’aquí, va
passar a ser bimensual a excepció dels
mesos d’estiu de juliol i agost del 2000
fins la número 9. A partir del lliurement
de la número 10, del març del 2001, la
seva periodicitat va tornar a canviar i va
passar a ser trimestral. Amb tot, durant
aquest període, que va des de la número 10 fins la 17, entre els mesos d’agost
i abril del 2003, la seva periodicitat
va ser variable. Tant podia sortir cada
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d’avui i aconseguir altre cop que tots
els vilatans i vilatanes poguessin tenir
a les seves mans una informació més

acurada i actualitzada de les novetats
més importants. D’altra banda, també
s’obria un nou camí de la revista: oferir als comerciants i empresaris del
municipi i la comarca la possibilitat de
publicitar-se.
El disseny
El disseny ha estat un dels altres elements canviants. La primera etapa de
la revista (del número 0 al 16) donava
prioritat al text per davant de la imatge i la fotografia. Mostra d’això en
són les diferents portades de la revista
durant aquesta etapa, encapçalada per
Lluís Lorenzo i Jordi Cuscó. A partir
del número 17, la coordinació editorial
s’externalitzaria a l’empresa de comunicació Nou Silva Equips on el periodista
Agustí Gutiérrez prendria la direcció de
la revista i li aportaria un aire professional, tot i mantenint la col·laboració del
poble, que es mantindria fins ara sota la
direcció del periodista Albert Jansà, que
prendria el relleu natural de la revista
per la mort sobtada d’Agustí Gutiérrez.
A partir del número 17, la revista experimentà un canvi important. La fotografia
prenia el protagonisme a la portada i
s’equilibraria amb el text en el cos de la
revista. Un dels elements que ha canviat
molt poc ha estat la paginació. El primer
número 0 tenia 12 pàgines, però a partir
de llavors i fins ara, la revista s’ha mantingut en les 20, tot i que per primer
cop, aquest número 100 ha sortit amb
28 pàgines per celebrar l’efemèride. A
partir del juny del 2006, Albert Jansà
assumiria la revista arran de la mort
d’Agustí Gutiérrez i introduiria els gèneres de l’entrevista i el reportatge com a
peces destacades en cada número.•

Plaça del Pou • núm. 100 • abril 2011

Especial 100

L’Agustí, creador inquiet i polimòrfic

Hi ha notícies que no agraden fer-les.
Per records, enyorança... És el cas de la
mort de qui va ser coordinador editorial
d’aquesta revista municipal durant la
seva segona etapa —des del número
17 fins al 50. Ell era l’Agustí, per molts,
l’Agus. Hi ha qui creu amb el destí,
l’atzar però curiós o no, l’Agustí ens va
deixar justament quan celebràvem el
número 50. Era de justícia recordar-lo
tal i com ens ho recorda el locutori d’Altafulla Ràdio, batejat amb el seu nom.
L’Agustí ens va deixar el 13 de maig del
2006, a l’edat dels 40 anys, després de
patir un càncer, tot i no ser-ne conscient.
I ens va deixar amb la boca oberta i les
llàgrimes als ulls, sense tenir temps de
pair-ho. De fet, ell era així. Vital, ràpid,
emprenedor, vivia la vida sense esperes
ni lligams excessius. Fumava, bevia cafè i
creava. Era un creador inquiet i polimòrfic. I un pirata. Sí! Un autèntic i veritable
corsari de la cultura, un gran amant de
l’art i un flamant transgressor de la vida
quotidiana. També era actor, poeta,
transformista i valent.
Agustí Gutiérrez Pérez, periodista i
escriptor, va néixer el 1965 a Madrid.
De ben petit, es va traslladar amb la

seva família a la ciutat de Tarragona
on va viure fins a la seva mort amb
la seva companya Maria José Bugallo.
Llicenciat en filologia hispànica per la
Universitat de Barcelona, va participar
en l’equip de redacció del Diccionario
de lengua española, de l’Editorial Planeta. En l’àmbit periodístic, va treballar
en diversos mitjans de comunicació: als
diaris Nou Diari, Diari de Tarragona
i El Mundo, a l’emissora de televisió
Tarraco Visió, a l’emissora municipal
Constantí Ràdio i a les revistes TGN
Magazín i TAG. Va col·laborar també
en diferents publicacions de la resta de
Catalunya i l’Estat, com ara la Nueva
España (Oviedo) i Ajoblanco (Barcelona). Responsable de comunicació de
Mediterrània, Centre d’Iniciatives Ecològiques, va ser dissenyador i coordinador editorial d’aquest butlletí municipal. Simultàniament a aquestes funcions era també el director de l’emissora
municipal Altafulla Ràdio. L’Agus va
rebre diferents guardons arran dels
seus treballs radiofònics: va ser finalista
al premi Ràdio Associació de Catalunya
(RAC) de l’any 2000 —per Dunes, una
lectura de Saint-Exupéry— i va guanyar

el primer premi de comunicació local
de la Diputació de Barcelona Rosalia
Rovira 2002 —per Una infància a l’exili
(sobre els nens sahrauís). També va ser
membre fundador de la tertúlia de
poesia Mediona 15 amb què va publicar el llibre La decisión de naufragar
(2002). Com a escriptor, va publicar un
llibre de narrativa juvenil, Tres piratas
o cuatro (Editorial Palabra, 2000), i va
ser guardonat en el certamen de poesia
Dulcinea de Barcelona. També va coordinar el llibre Converses amb l’Educació
Social, del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, publicat el
2002. El 2005 va publicar el treball Casa
oberta. Un segle de Cooperativa Tarraconense, i una setmana després de la
seva mort, sortia a la llum el seu últim
llibre: L’art del sucre. Trenta anys del
Gremi de Pastissers de les Comarques
Tarragonines (2006). Un any després de
deixar-nos, l’empresa Nou Silva Equips,
de la qual n’era soci, va publicar com a
obra pòstuma El sueño teje el mundo
(2007), un recull de la poesia transgressora de l’Agus.
Albert Jansà
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“Si ara es deixés de fer la revista tothom la trobaria a faltar”
Jordi Cuscó i Lluís Lorenzo, pares de la Plaça del Pou. Orgullosos perquè la revista segueix
viva gairebé dotze anys després del seu naixement. Convençuts que la publicació està consolidada. Esperen que els facin una entrevista a l’edició especial del número 200.
8 Com va sorgir la idea de fer una revista?
Jordi Cuscó: Era el setembre de 1999 i AUPA havia guanyat
les eleccions. Com tota agrupació o partit polític, no solament
hi ha regidors que entren a l’Ajuntament sinó que, darrere, hi
ha tot un grup de suport. Tan el Lluís com jo formàvem part
d’aquest grup. Una vegada passades i guanyades les eleccions
ens vam reunir tots plegats per començar a distribuir feines
entre els membres del grup que no érem regidors. Un dels
temes de conversa va ser fer una revista a Altafulla. Em vaig
presentar voluntari perquè escriure sempre m’ha agradat i,
aquell mateix dia, en acabar la reunió, amb el Lluís, vam acordar de treballar plegats.
Lluís Lorenzo: Aleshores presidia el Centre d’Estudis. Jo
volia recuperar una idea que ja havíem pensat allí però no
havia arribat a quallar. Es tractava de recuperar una antiga
publicació d’anys enrere: La Tartrana. Quan el Jordi em va
proposar formar part del que avui dia és la Plaça del Pou m’hi
vaig llençar de cap.

“Si enquadernem les 100 edicions de la Plaça
del Pou tindrem gairebé dotze anys de la
història d’Altafulla”
8 Amb tantes ganes, deuria ser un gran equip de treball...
J. C.: El Lluís tenia molta experiència al Centre d’Estudis. A
més, sabia com maquetar i confeccionar una revista, la forma
i composició de les pàgines... Jo li portava els reportatges, les
fotografies i les notícies fins que, més endavant, ell també va
començar a escriure alguna cosa. Amb poc temps tot plegat
es va anar posant en marxa: es van crear els patronats. Bé,
el Patronat de Mitjans de Comunicació ja estava creat però
encara no havia funcionat mai; a mi van nomenar-me’n
gerent. Aleshores vam aconseguir que ens cedissin un quartet
del Centre d’Entitats. Allí hi teníem un ordinador, un escàner i
una impressora. Ja podíem treballar una mica més bé que fins
al moment.
Ll. L.: Va ser llavors quan l’equip va millorar la forma de
treballar i tot va començar a ser una miqueta més còmode. I
és que al principi, les tres o quatre primeres revistes, les vam
editar completament a casa. Teníem un portàtil de fa vint anys
i un escàner. Escanejàvem totes les imatges, que aleshores no
eren moltes. Quan teníem la revista llesta ho gravàvem tot en
disquets i ho portàvem a l’impremta. Un cop allí ho passàvem a
l’ordinador dels tècnics, fèiem els clixés i les tres tintes... Recordo un número en què vaig arribar a portar 14 disquets amb els
arxius comprimits a l’impremta! Fins i tot alguna revista estava
gravada en dos cd’s! Era totalment artesanal.
8 Al cap dels anys, la revista continua mantenint el mateix
esperit dels inicis?
J. C.: Ja ho he dit algun cop i no canviaré d’idea: penso que
la revista no segueix la línia que jo volia, però bé... Quan
vam iniciar el projecte no es pretenia que la revista fos tan
municipal.
Ll. L.: La Plaça del Pou s’ha adaptat a la línia que han
marcat els polítics. Ens va costar moltíssim trobar gent que
volgués col·laborar. Fins i tot els mateixos partits i regidors
de l’Ajuntament, que tenien l’oportunitat d’expressar-se al
mitjà, els costava escriure alguna cosa.
J. C.: Hi va haver vegades que la revista no sortia quan
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tocava perquè alguns polítics que volien escriure en ella no
lliuraven els textos quan tocava. La revista, que era mensual,
algun cop va arribar a ser trimestral. Si el retard hagués estat
d’una de les entitats d’Altafulla, la Plaça del Pou hagués tirat
endavant igual, però en ser l’escrit institucional d’una persona de l’Ajuntament... Al principi calia estirar molt perquè
la gent s’animés a escriure, però quan uns van començar, la
resta es va despertar de sobte. Perquè antigament s’entenia
que qui col·laborava amb la revista, automàticament s’identificava amb AUPA. A tothom li va costar molt entendre que la
Plaça del Pou era una revista del poble i per al poble, no de
l’Ajuntament per al poble. La gent tenia por d’escriure perquè no pensessin que estaven amb nosaltres. Fins i tot estaven
espantats d’enviar fotos denúncia!
8 Així doncs, no s’ha assolit l’objectiu?
Ll. L.: Sí, s’ha assolit l’objectiu, i de llarg. Després de nosaltres
ha continuat; això és bo. Per mi ha estat una experiència molt
gratificant; he après molt. Espero que haguem transmès a la
gent alguna cosa de les que preteníem manifestar i fer saber,
simplement que la revista els hagi servit per informar-se o bé
fer safareig. Estic segur que a més d’un li ha agradat veure’s
retratat a la Plaça del Pou. Si ara es deixés de fer la revista
tothom la trobaria a faltar.
J. C.: A mi m’agrada iniciar projectes i la revista va ser tot un
repte. Sobretot perquè, per part de tothom, es va mirar molt
amb lupa. Era una novetat. A més, recordo que l’oposició
ens va donar públicament tres mesos de vida. El temps ha
demostrat que per aquí hi han passat uns i altres i la revista
s’ha conservat. Si enquadernem les 100 edicions de la Plaça
del Pou tindrem onze anys de la història d’Altafulla. Esperem
que n’hi hagi molts més. Hem aconseguit el que es pretenia:
que quedés escrit el que anava passant quotidianament a la
població. En la meta aconseguida vull destacar, a més a més,
la figura de l’Agustí Gutiérrez. Va agafar les rendes quan el
Lluís va entrar de regidor a l’Ajuntament i ja no podia dedicar-hi tant de temps. Ell era periodista, tot un professional.
Ll. L.: I ja en temps més propers, el mèrit també és d’una altra
gran persona, l’Albert Jansà, que s’ha fet càrrec de la Plaça
del Pou. Recent llicenciat en periodisme es va llençar, amb
moltes ganes, a fer-se càrrec de la revista. El coneixem tots i
en sap; que duri. Tant a l’emissora de ràdio com a la revista li
ha donat un canvi radical positiu i molt important.•
Eduard Virgili
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Els cent números de la “Plaça del Pou”
Aquest número de la “Plaça del Pou” és el número 100 de la
revista, la qual cosa suposa, a més d’una consolidació, fora de
tot dubte, un notable èxit d’esforç, participació i transparència de tots els que, des d’un principi l’ha dirigit i gestionat.
La iniciativa de crear una revista municipal, que més tard es
va batejar com a “Plaça del Pou” va ser una idea del primer
govern d’AUPA (Units per Altafulla) durant la legislatura
1999-2003,, igual que la creació i posada en funcionament
de l’emissora municipal de ràdio (Altafulla Ràdio), l’objectiu,
conjuntament amb la revista municipal, era apropar l’administració municipal al ciutadà, mantenint-lo informat de tots
els fets noticiables que afectessin al municipi i per tant al ciutadà. Voldria també recordar i felicitar als regidors i gerents
del “Patronat Municipal de Mitjans de Comunicació” i tots els

col·laboradors que gràcies al seu
esforç i dedicació, van veure la
llum els primers exemplars de la
revista “Plaça del Pou”, així com
el desaparegut Agustí Gutiérrez,
que va ésser el primer “coordinador editorial” de la revista. Ànims
i endavant!•
Manel Ramon Fuentes
Alcalde d’Altafulla (1999-2007)

Un referent necessari al Baix Gaià
Altafulla
s’ha de felicitar
per
tenir
una
publicació
periòdica
que
arriba als 100
números. És
un èxit de
tots. El que
va començar
fa més de 10
anys avui és una revista consolidada al
Baix Gaià per la seva qualitat i tractament professional. Recordo els primers
números, innovadors pel fet que no
hi havia cap altra publicació periòdica
del municipi que no fos la del Centre
d’Estudis cada any. Quatre anys després
vam començar des d’Alternativa a publicar el Full. Això va ser un al·licient per
millorar la Plaça del Pou. En aquest ani-

versari cal tenir un record especial per
l’Agustí Gutiérrez, l’ànima del caràcter
professional de la revista que després
va continuar l’Albert Jansà i del paper
del Manolo Rivera amb Nou Silva que
al llarg d’aquests anys ha confiat amb
Altafulla per desenvolupar un projecte
informatiu que ha tingut moments difícils i dolços. A mi com alcalde durant
nou mesos em va tocar un dels moments
més durs. Mantenir una publicació periòdica malgrat un dèficit d’un milió d’euros per la caiguda de la construcció.
La dràstica contenció de la despesa
pública no va passar per alt a la revista
amb el pesar de procedir jo mateix de
la professió periodística i considerar la
importància d’un butlletí com la garantia dels principis de transparència que
cal implicar en una administració pública. En aquells nou mesos vam poder
explicar les dificultats econòmiques de
l’inici de legislatura i els reptes per

posar en funcionament el nou campus
escolar al Roquissar o les inversions per
transformar Marqués de Tamarit en
un passeig. La Plaça del Pou ha jugat
un paper que complementa l’emissora
municipal per fer arribar la informació i
rebre suggeriments. Potser aquest és el
punt que cal avançar, la implicació de la
gent i les entitats. Aquests 100 números
han de servir com a reflexió del paper
que juguen els butlletins municipals per
incentivar la participació, transparència
i difusió del que passa a Altafulla amb
objectivitat i professionalitat. Un altre
dels reptes és l’autofinançament amb
una participació publicitària i consolidar
la Plaça del Pou com el principal butlletí
del Baix Gaià. Per molts anys.•
Francesc Farré
Alcalde d’Altafulla (2007-2008)

La “Plaça del Pou”: la veu plural d’una Altafulla plural
Em comenta el Sr. Albert Jansà que el proper número de la
“Plaça del Pou” és el número 100. El primer número —número zero— va sortir al setembre de 1999. Des d’aquella “Plaça
del Pou” han passat quasi bé dotze anys. Aquesta revista,
conjuntament amb Altafulla Ràdio, conformen un petit grup
de comunicació. S’hi podria afegir la pàgina web de l’emissora. Aquest grup té les següents característiques. És al 100 %
públic i municipal. La qüestió no és baladí. Està obert a tothom, i tothom s’hi pot veure reflectit. Tothom pot expressar
el seu parer. No hi ha filtres al Fil Directe ni tampoc a la secció
del Fòrum de la “Plaça del Pou”. L’editorial, l’escriu el director
del grup. Sense consultar al govern, i de vegades, agrada més
o menys als membres de l’Ajuntament. El mateix succeeix
amb els convidats als debats, com els temes dels debats. És
una competència de la direcció de la ràdio, no de l’alcalde ni
del regidor de Mitjans de Comunicació. La ràdio, la “Plaça del
Pou” han estat la veu plural, d’una Altafulla plural dispersa,
diversa i que els últims 20 anys, ha triplicat la seva població.
Hem de reflexionar i valorar el que tenim. Tenim or a les

mans; que no se’n torni plom. Per
altra banda, la part més lúdica,
festiva i estacional, també s’ha
vist reflectida a la “Plaça del Pou”.
Això també ha servit per augmentar la consciència de ser d’Altafulla. També serveix com a mirall.
Sortir a la “Plaça del Pou” és tot
un èxit personal, i comporta un
plus de popularitat. Res més a dir,
tant sols felicitar als redactors,
reconèixer la seva feina, encoratjar-los pel futur. I em permetre-ho
recordar emocionadament l’Agustí Gutiérrez.•
Josep Maria Gené
Alcalde d’Altafulla (1996-97 i 2008-10)
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Centenari del butlletí “Plaça del Pou”
Tothom té dubtes sobre si el
número 100 és cabalístic. Jo,
sense lloc a dubtes, he de dir que
aquest número té certes afeccions
a la vida quotidiana. Qui no se’n
recorda de quan anava a col·legi
i li deien: “Copia això cent vegades”. O aquell altre: “Ja t’ho he
dit cent vegades”. O també aquell
que diu que “farem un govern
que duri cent anys”, o “la guerra
dels cent anys”, etc. Dins la càbala, el número 100 representa a
deu en allò absolut i per sobre del no res; únic sobre totes les
coses. Nostradamus va escriure les seves prediccions en quartets anomenats Centúries perquè van ser agrupades de cent
en cent. En general, és número de bona sort, com viure en
una casa amb el número cent o ser el número cent en alguna
nòmina. Cent és bona sort. Per la “Plaça del Pou” haver arribat al número 100 és haver arribat a l’adolescència, i com deia

Piero di Cascia: “Beure d’un got ple de cent gotes d’aigua neta
d’un brollador, assegura la longevitat dels adolescents”. Avui
la “Plaça del Pou” ja no és adolescent, és adulta, és un mitjà
d’informació, comunicació, i opinió insubstituïble. Per uns, és
un butlletí, per altres revista, però segur que per tots, és font
ineludible per sentir-te pertanyent a Altafulla i que Altafulla
els pertany a ells. Només al llegir la informació que aboca,
inconscientment et transformes, i en aquell moment, encara
que sigui només al teu interior, expresses un sentir, una crítica, una opinió que desitjaves que fos compartida. Pensem
que Altafulla és com una catedral i que per construir-la es va
necessitar molta convicció, i que, per mantenir-la necessitem
moltes opinions... Moltes felicitats a tots aquells que a través
de la Plaça del Pou, han aconseguit amb el seu treball que la
llibertat del pensament es converteixi en caràcter tipogràfic.
La “Plaça del Pou” és la finestra del poble i la seva opinió.
Felicitats i que així sigui per molts anys.•
Josep Maria Pérez
Alcalde d’Altafulla (2010-fins a l’actualitat)

Les entitats i els veïns remarquen la independència i proximitat
de la “Plaça del Pou”
La majoria dels veïns i les entitats d’Altafulla remarquen la independència i la proximitat de les notícies de la “Plaça del
Pou” en l’edició que celebra el número 100. Molts d’ells destaquen la pluralitat democràtica, el contingut local i municipal
i l’autonomia com a principals claus d’èxit d’aquesta revista que arriba amb aquest número als gairebé dotze anys ininterromputs de publicació. A més, els representants d’entitats i els veïns animen a l’equip directiu i de redacció a continuar
vetllant per l’interès públic i municipal amb absoluta independència de les administracions però amb una clara dedicació
professional de servei públic municipal. •

“En nom del Grup de Diables d’Altafulla volem felicitar a la revista Plaça del Pou per les seves 100
edicions i esperem que en siguin moltes més. El que ha significat la revista per la nostra entitat,
és que en tot moment ens ha donat la possibilitat d’expressar-nos lliurement, tanmateix sempre
ens ha fet cobertura en tots els actes que hem organitzat i esperem que segueixi així. Sabem de la
dificultat que té portar la revista i al mateix temps la ràdio, i és per això, que instem a què seguiu
treballant perquè el poble estigui informat en tot moment. La nostra enhorabona.”•
Àlex Cañas, president del Grup de Diables

“La Plaça del Pou és una bona eina per tenir informació de la nostra vila a nivell cultural, polític,
esportiu... i conèixer els esdeveniments del nostre poble. A nivell d’escola ens agrada participar
(encara que no ho fem prou sovint) per informar de les activitats que es fan dins i fora de l’escola
que comporten una manera de fer diferent al dia a dia. Al nostre alumnat els agrada ser protagonistes d’alguna notícia i adonar-se que formen part activa de la vida del poble a la vegada
que apropem a les famílies noves a llegir la revista i conèixer el poble. Per als mestres és una
bona eina per treballar les competències bàsiques amb informacions reals i properes. Per tot
això us agraïm la vostra feina a tots i totes els implicats en la redacció i muntatge i animar-vos a
continuar molts anys. Felicitacions per la vostra feina” •
Àngels Ejerique , directora del CEIP Roquissar
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“Moltes felicitats per arribar al número 100 de la Plaça del Pou, que és com una gran finestra des
de la que tothom pot veure el desenvolupament d’Altafulla, el seu creixement econòmic, turístic
i social, i tanmateix és una gran porta, per la que podem fer arribar les vivències de la societat
i reflectir el dia a dia d’aquest estimat poble que creix i viu intensament. L’Ateneu Cultural de
Dones vol manifestar el seu agraïment, a totes les persones que fan possible que la Plaça del
Pou surti cada mes, per la seva sempre amable col·laboració, ja que ens possibilita arribar a tothom i donar a conèixer les nostres inquietuds i les nostres actuacions. Us animem a què després
d’aquestes primeres 100 edicions, seguiu amb tanta il·lusió i ganes, perquè amb el vostre esforç
i professionalitat no dubtem que el futur serà com fins ara, brillant i ple d’èxits, i dir-vos que
podeu comptar, com sempre, amb el nostre recolzament incondicional. Només us podem dir
gràcies i endavant!”•
Carme Martínez, presidenta de L’Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla

“La llegeixo mensualment. M’agrada molt perquè d’aquesta manera estic al corrent de totes les
activitats que hi han hagut i que hi hauran. M’informo de moltes coses del poble d’una forma
divertida i entretinguda”•
Charo Monjil

“Ha passat molt de temps des del número 1 i sempre ha mantingut la voluntat d’informar i de
ser plural. Des de la Penya Ciclista sempre informarem de tota la nostra activitat amb l’afany de
col·laborar-hi. A la seu, hi tenim els 99 números. Cal estar informats. Enhorabona a tot l’equip
de la revista”•
Dino Albaladejo, president de la Penya Ciclista

“Durant aquests anys, la vostra revista ens ha permès fer divulgació d’algunes de les
activitats que hem dut a terme des de l’Escola Municipal de Música i que han estat
molt significatives per a nosaltres, amb diverses fotografies i comentaris que han fet
contents tant pares i alumnes com professors. Gràcies a la vostra tasca aquesta revista
municipal permet que el poble d’Altafulla participi en la lectura de tots els esdeveniments que totes les entitats considerem tan importants i necessàries en la seva difusió.
Moltes gràcies”•
Professorat de l’Escola Municipal de Música

“Des d’Ali Supay volem felicitar als responsables de la revista municipal Plaça del Pou per aquest
especial aniversari. En el decurs d’aquests 100 números han demostrat la seva sensibilitat envers
la defensa dels drets humans oferint-nos les seves pàgines per donar veu al dia a dia d’Ali Supay
a la Amazonia equatoriana. Per molts anys a l’equip de la Plaça Pou”•
Òscar Francino, portaveu d’Ali Supay

“Considero La Plaça del Pou com un mitjà molt necessari per a poder comunicar la realitat de les
notícies més rellevants de la vila amb diferents punts de vista i opinions. Pel col·lectiu OilJazz aquest
mitjà de comunicació és molt important doncs ens dóna una visió genèrica de la situació cultural,
política i comercial de la vila necessària per valorar els resultats de les nostres actuacions. Felicitats!”•
Toni Pla, portaveu del col·lectiu Oil Jazz
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“Al Link sabem que els inicis de tots els projectes són difícils, però fer-los perdurar en el temps
encara ho és més. És per aquest motiu que volem felicitar a la revista municipal en aquest
número tan especial. Les entitats juguem un paper fonamental en la cohesió social del poble,
creant vincles entre les persones i dibuixant la personalitat pròpia d’Altafulla. La Plaça del
Pou ens ha servit, sempre que així ho hem desitjat, com altaveu de les nostres activitats. Els
aniversaris en serveixen per fer balanç del camí recorregut i mirar cap el futur amb il·lusions i
esperances renovades. Des del LINK us desitgem que la il·lusió sigui el vostre company de viatge
els propers 100 números”•
Guillermo Alonso, president de Link - Enllaç social i cultural

“Un número tant rodó com el 100 és prou important com per fer-ne menció. No és gens fàcil
arribar a aquesta xifra. Per això el Centre d’Esports Altafulla, volem unir-nos a aquest reconeixement. Des de la “Plaça del Pou” podem seguir periòdicament els esdeveniments del nostre poble,
que no en són pocs. I sobretot, per la part que ens toca, la vida esportiva del municipi. Per això,
encoratgem a seguir endavant i treballar per la difusió d’aquesta revista, prou important i útil
per Altafulla”•
Ignasi Marquès, president del CE Altafulla

“Penso que el sol fet d’haver arribat al número 100, la revista Plaça del Pou, amb naixement
modest però amb voluntat de servei al ciutadà, demostra que la seva consolidació no és fruit de
l’atzar, i que ha esdevingut una valuosa eina de comunicació avalada per la pròpia societat, fins
al punt que s’ha fet lectura imprescindible per a tots els vilatans. És una fita que hem de celebrar
—com un èxit de tots— i a la vegada que felicitem els editors i coordinadors per la seva inqüestionable professionalitat. Enhorabona Plaça del Pou”•
Antoni Nadal, president de l’Associació Altafulla Sardanista

“És un goig per nosaltres poder-vos acompanyar en la celebració d’aquesta bona notícia. Cent
números d’una revista no són fàcils d’escriure, ho sabem tots els que intentem fer quatre ratlles
de tant en tant. I encara menys fàcil és aconseguir que tot un poble les llegeixi i això ho heu
ben aconseguit. La nostra felicitació pel 100. I el nostre agraïment per la disponibilitat que heu
mostrat en tot moment cap a l’Institut d’Altafulla. Estarem encantats de seguir col·laborant amb
vosaltres per aconseguir-ne molts més”•
Imma Reguant, directora de l’Institut d’Altafulla

“Trobo que la Plaça del Pou està molt bé per la gent que viu i estiueja al poble, ja que parla
principalment de tots els temes que fan referència a Altafulla. Naturalment hi ha alguns punts
a millorar però en general, la informació que s’hi dóna és correcta”•
Jaume Gabarró

“Per la nostra entitat, la Plaça del Pou ha estat un impuls a molts projectes i una bona difusió a
la tasca que estem portant a terme a la plana de Tamarit i al curs baix del riu Gaià. Gràcies a la
vostra revista, ha estat possible la creació i consolidació de la xarxa de voluntaris d’observadors
meteorològics de l’estació de l’Hort de la Sínia. Moltes felicitacions per la tasca que esteu duent
a terme i que per molts anys pugueu divulgar les activitats de les entitats i informar de tot el que
passa a la política local”•
Joan Vives Garcia, president de l’Associació Mediambiental la Sínia
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“La revista de la Plaça del Pou ens ha brindat l’oportunitat de donar-nos a conèixer a tots els
altafullencs, que desconeixien de l’existència d’un club federat de dòmino que competeix a nivell
nacional, que organitza dos opens de dòmino anual amb la participació de 140 jugadors de
diferents províncies d’Espanya, que han conegut Altafulla pel dòmino i han quedat bocabadats
en veure una localitat de la Costa Daurada tant bonica. En haver-nos publicat articles amb fotografies de la nostra activitat ens ha donat l’oportunitat de presentar-nos davant els espònsors,
amb diverses revistes de la Plaça del Pou, donant més veracitat a les nostres paraules, assolint dos
espònsors amb més facilitat del habitual. La Plaça del Pou és una oportunitat de donar a conèixer
a tots els vilatans les activitats que es desenvolupen a la seva població, de les opinions dels seus
polítics, les millores de serveis i equipaments i notícies importants d’Altafulla. Vull felicitar-vos
per la vostra dedicació. Enhorabona i felicitats pel centenari!”•
José Maria Giménez, manager general del Club Dòmino Altafulla-La Torreta
“Des de l’Escola La Portalada volem felicitar la revista Plaça del Pou pel seu centenari, si bé
no en anys, sí en números. Puntualment, durant força temps i de manera regular ens ha anat
acompanyant i informant de tot allò remarcable que passava al nostre poble, essent una de les
peces claus, la vida i els esdeveniments a les escoles del municipi. Cada mes esperem amb il·lusió
la publicació de la revista per tal de poder veure-hi reflectida (entre altres, és clar!) la vida i les
activitats dels més petits de la vila que conformen una part molt important de les nostres vides.
Felicitats, Plaça del Pou, i per molts anys!”•
Josep Lluís Pagès, director de l’Escola La Portalada

“El 100 és un número rodó, alegre, de majoria d’edat, elegant, d’alçada, profund, amb perspectiva, d’esforç, de superació, d’admiració, en definitiva: de satisfacció. La mateixa que ens produeix a nosaltres, el Centre d’Estudis d’Altafulla, al poder felicitar-vos per tota aquesta trajectòria
que el número 100 posa en evidència. De ben segur que no ha estat fàcil, des d’aquells primers
números, més precaris, fins als actuals, més sòlids, diversos, àgils i atractius. Molt bona feina! Sou
una excel·lent tribuna que Altafulla ha de potenciar, utilitzar i fer valdre.
Per nosaltres, com associació cultural, heu estat un excel·lent altaveu per difondre les nostres
activitats i iniciatives. Comptem amb vosaltres pels propers 100 números.... I més. Felicitats”•
Josep Magriñà, president del Centre d’Estudis d’Altafulla
“Diguem-li deformació professional però deixeu-me fer quatre números: 100 revistes dividit per
12 mesos (ja que no es tanca a l’estiu) fan 8,33 anys. Això ens situa cap al 2003. Crec recordar que
eren temps sense facebook, ni twitter i Altafulla estaba en ple creixement urbanístic. Eren temps
en què una gent emprenedora i amb ganes van apostar per fer una ràdio local i una revista de
proximitat (un record per tu amic Agustí). Crec que pocs s’hi haurien jugat els “cuartos” i que
després de 8,33 anys encara estiguin en plena vigència però vet aquí que hi són i pronostico que
escriuré una altra nota de felicitació d’aquí a 8,33 anys més. La revista de la Plaça del Pou ens fa
més poble, ens parla dels nostres veïns, dels nostres amics, de les nostres festes, de les botigues
on anem a comprar. Ens acosta aquelles notícies que ens afecten directament i que no trobem als
grans diaris. Per això, la seva tasca és tant d’agrair: és i serà la memòria del nostre llogaret i dels
qui en formem part. Felicitats pels 100 números i un desig pel futur: manteniu la independència
i la pluralitat”•
Josep Maria Ferré, president Bastoners d’Altafulla

“La Plaça del Pou recull l’essència del poble, i aquesta empremta, com us podeu imaginar, no
arriba tota sola a la redacció del butlletí, cal anar a buscar-la, a trepitjar el carrer, com diem en
l’argot del sector. Es per això que crec que és de justícia felicitar a tots aquells que cada mes estan
al darrera de la publicació, per la seva dedicació, la seva originalitat i encert a l’hora d’escollir
els temes i l’acabat. Això també és important, que sigui un mitjà ben fet, amè de llegir i veraç.
El butlletí és una bona eina per aconseguir que tot allò que ens defineix com a poble perduri
en el temps. D’aquí a uns anys, ens farà goig poder rememorar els temps passats i això no ho
podem oblidar”•
Josep Suñé és periodista
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“Des de la llar d’infants Francesc Blanch us felicitem per la vostra tasca d’informació durant
aquests 100 números. Esperem que en feu molts més”.•
Teresa Olivé, directora de la llar d’infants Francesc Blanch.

“Com a directora de l’Escola Bressol Hort de Pau i en nom de tot l’equip educatiu, us volem felicitar per aquest número 100 de la revista del poble! I us animem a què continueu informant de
totes aquelles activitats que se celebren al poble pels nostres infants, i convidar-vos, a què quan
volgueu tenim les portes de l’escola obertes, per poder fer arribar al poble, mitjantçant la vostra
revista, dels diferents projectes que es duen a terme a la nostra escola. Enhorabona!”•
Sandra Pinilla, directora Escola Bressol Hort de Pau

“La revista Plaça del Pou és un mitjà de comunicació local i municipal que ens apropa allò que
tenim a tocar de casa. Per nosaltres és una eina imprescindible a través de la qual ens permet
donar a conèixer totes aquelles activitats que organitzem des d’ATECA. Curiosament també celebra l’aniversari durant l’any que nosaltres complim els deu anys. La tasca que du a terme l’equip
de la revista és indiscutible. Felicitats i a continuar la gran feina que feu. Ara, a pels 200!”•
Lluís Canyelles, president de l’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla

“M’agrada molt aquesta revista. Sempre la llegeixo. Cada mes l’agafo perquè t’informa del què
passa al poble i de les activitats que s’organitzen. Penso que val la pena mantenir un mitjà de
comunicació com aquest”•
Maria Àngels Sala

“Fa molts anys que tenim La Plaça del Pou, forma part de la nostra vida, de la nostra entitat com
a poble. Sense ella estaríem desinformats. En ella hi tenen cabuda tots els aspectes de la vida
política, d’entitats i particulars. Gràcies a tota la gent que feu possible la seva existència”•
Mercè Blanch, portaveu del Grup de Socials del Consell de Participació Ciutadana

“Felicitats a la Plaça del Pou pel número 100! Desitgem que continueu amb la publicació que tan
útil és als vilatans, i que seguiu col·laborant amb el nostre patronat com heu fet fins ara. Gràcies,
i per molts anys!”•
Patronat Municipal

“Està bé per seguir l’actualitat municipal i tot el que fa referència al poble d’Altafulla. En general, està molt bé com també que s’hagi recuperat la mensualitat de la seva edició. Estem més al
dia de tot”•
Vicenç Medina
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“Ja hem arribat als 100! La més sincera enhorabona dels Castellers d’Altafulla i el seu president
Esteban Giralde Rubio, que és qui us parla. Vaig tenir la sort de formar part del Patronat de
Mitjans de Comunicació quan va néixer aquesta revista i Altafulla Ràdio. Encara recordo quan el
Jordi Cuscó i el Lluís Lorenzo es tancaven a les antigues escoles del Comunidor per fer els primers
números i, posteriorment, el meu gran amic Agustí, conegut per l’Agustí de la ràdio. Després
de 100 publicacions, vull dir a totes les entitats que aquesta revista és una gran eina que tenim
al nostre abast i no la fem servir prou... Moltes gràcies Albert per la feina que fas amb els pocs
recursos que tens. Des dels Castellers, desitgem que continueu amb la vostra tasca com fins ara i
volem que sapigueu que sempre tindrem present al nostre amic Agustí. Quilos amunt!”•
Esteban Giralde, president dels Castellers d’Altafulla

“Aquí a l’estanc, sempre quedem curts de revistes perquè la gent la demana molt. Té molt d’èxit.
Penso que a tothom li interessa assabentar-se de les notícies del poble. A més, és un mitjà obert a
totes les entitats d’Altafulla. La direcció de la revista sempre intenta col·laborar amb les entitats i
això també fa poble. Hi ha pocs pobles que facin una revista de tanta qualitat tant en contingut
com en paper”•
Pepe Pijuan
“Des dels Atletes felicitem a la revista per les seves 100 edicions. Com atletes i corredors de curses
de fons sabem el difícil que és la constància en una feina i per tant els animem a seguir endavant,
recollint les diverses activitats que les entitats fan al poble i sent un mitja de comunicació que serveix als veïns per conèixer el que fa el nostre ajuntament i les institucions i entitats del municipi.
Pels Atletes ha estat un marc incomparable per donar-nos a conèixer, i per donar més volada a la
cursa del dia 1 de maig, però bàsicament ha estat un mitja per compartir amb els nostres veïns els
nostres èxits i les nostres il·lusions, fer-los veure que el nom d’Altafulla és portat amb molt d’orgull
per tot el territori. Sense la revista molta gent del municipi no sabria que existim. Només dir-vos
endavant ifins a la propera meta, els 200”•
Ricard Garcia, president dels Atletes d’Altafulla
“Des de l’ONG CASA volem felicitar-vos per les vostres 100 publicacions fetes des del rigor, la
independència informativa i el desig de mantenir-nos al dia dels esdeveniments locals. Celebrarem els vostres 100 des de Rwanda tot treballant per ajudar als qui ho necessiten i alhora difondre el nom d’Altafulla arreu. Estem convençuts que tindrem la sort de gaudir de moltes altres
Places del Pou”•
Sergi Puig, portaveu del Col·lectiu d’Accions Solidàries amb Àfrica

“L’hotel és un dels punts de distribució de la revista i la veritat que la gent entra a agafar-la i
llegir-la. És una revista molt interessant perquè parla del poble i sobre el poble i estar ben informat del què passa a casa teva és molt important”•
Sílvia Guimerà

“Em sembla molt bona iniciativa perquè és una forma que tots els vilatans puguin expressar les
seves opinions tant si són positives com crítiques per a la millora del municipi. Estem molt ben
informats del dia a dia i això va molt bé per aquelles persones que tenim una feina que ens resta
una mica aïllats del que passa. A través de la revista ens informem de tot el que passa a casa
nostra i de tots els serveis que tenim al poble”•
Susana Domingo

17

Participació

Plaça del Pou • núm. 100 • abril 2011

Breus
La Fira de Sant Jordi, al carrer Marquès de Tamarit
El carrer Marquès de Tamarit acollirà el proper dissabte 23 d’abril, en el marc de la Diada de Sant Jordi, la fira tradicional
de llibres i roses que habitualment tenia lloc cada any al pati de les antigues escoles Teresa Manero. La fira acollirà diferents
parades de llibres, roses i altres atractius amb la finalitat de ser un punt d’atracció turístic més del cap de setmana del 23 al
24 d’abril, tot coincidint amb el Dia del Llibre.

Cinc projectes altafullencs al “Tu Ajudes”
Els clients de CatalunyaCaixa de la demarcació de Tarragona
poden decidir fins el 30 d’abril el destí de part dels recursos
econòmics de la Fundació Caixa Tarragona. El programa
canalitza un total d’1,4 milions d’euros cap a projectes
desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre del
territori, emmarcats en diferents àmbits d’actuació, com ara
la dependència, la integració social, la cultura, l’educació, el
medi ambient i el patrimoni. Cinc d’aquests projectes corresponen a diferents entitats d’Altafulla. L’IES Altafulla ha
presentat el projecte “Dotació del laboratori de ciències”
(2.000 €) perquè els alumnes puguin realitzar pràctiques de
Física, Química, Biologia i Geologia. Es volen adquirir, principalment, reactius químics i material de microbiologia. El
codi de votació és el 2468. L’Escola La Portalada ha presentat
el projecte “Adquisició de dues pissarres digitals” (2.500 €)
per tal de continuar progressant en l’adaptació del centre al
món digital, i oferir als seus alumnes els recursos educatius
necessaris. El codi per votar el projecte és el 2313. Per la seva
banda, l’Escola El Roquissar ha presentat el projecte “Aquest
any fem música!” (2.500 €) amb l’objectiu de crear una bona
base per al desenvolupament integral, cultural i artístic dels

seus alumnes. Les actuacions passen per dotar d’instruments
l’aula de música, i per incorporar-hi material audiovisual. El
codi per votar el projecte és el 1694. Un altre dels projectes és
el de “Restauració de la capella de Sant Crist” (2.500 €) a càrrec de la Parròquia de Sant Martí d’Altafulla s’emmarca dins
de la 3ª fase de restauració de les teulades de l’església. La
capella presenta un estat molt precari a causa de la seva mala
conservació, les goteres i les humitats. El codi de votació és el
2314. Finalment, el projecte “Programa d’educació ambiental
adreçat a centres d’educació especial” (6.000 €), a càrrec de
l’Associació Mediambiental La Sínia, pretén oferir a tots els
centres de la província de Tarragona que treballen amb persones depenents tot un seguit d’activitats relacionades amb
la descoberta de l’entorn natural per tal de viure experiències
diversificades i enriquidores per tal d’afavorir la progressiva
integració dins la societat. El codi per votar el projecte és
el 0947. La votació es pot dur a terme a través d’internet, a
www.tuajudes.com, o des de les diferents oficines de CatalunyaCaixa. Tots els clients que votin, ja sigui per internet o a
l’oficina, rebran com a obsequi una samarreta dissenyada per
l’artista Javier Mariscal.•

C/ Cantó de la Vila, 13 B. Altafulla • Telf. 637 199 046
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L’entrevista

“El llibre, només tocar-lo i mirar-lo ja t’atrapa”
Helena Cobos, bibliotecària amb llarga experiència al Baix Gaià. Li interessa i l’omple molt
la combinació que hi ha entre la part creativa de la seva feina, el contacte amb la literatura
i la relació amb les persones. Creu que documentar i catalogar un llibre és magnífic i molt
interessant. Satisfeta de poder treballar en silenci.
8 Quins serveis ofereix la biblioteca?
Ofereix els mateixos serveis que qualsevol altra biblioteca
pública: la consulta, el préstec, la informació bibliogràfica...
També accés a Internet, a través de dos ordinadors que tenim
connectats i, des de fa molt poc temps, després de demanarho diverses vegades, també amb wifi. Finalment la biblioteca
pot gaudir d’aquest servei. A banda d’això també hi ha el què
en diem “formació d’usuaris”. Cada any, en aquesta època,
els infants passen per aquí i se’ls fa una explicació sobre què
és la biblioteca, com poder trobar els llibres, com respectarlos... En definitiva, tot el que són els hàbits relacionats amb
la lectura. A banda d’això, des de fa cinc anys estem oferint
el club de lectura d’adults, per fomentar aquest valor. Es
tracta d’un club molt consolidat, amb unes 25 persones, que
no venen totes al mateix dia, però que treballen molt i fan
debats interessants... S’ha intentat fomentar el club de lectura
infantil i juvenil però de moment no ha pogut tirar endavant
perquè tenim la gran sort que les escoles d’Altafulla fan una
feina excel·lent quant a foment de la lectura; diríem que la
canalla treballa el club de lectura des de l’escola. Val a dir
que enguany hem començat un club de lectura d’assaig, que
és pioner a la zona del Tarragonès, perquè no n’existeix cap
altre (ara s’hi ha apuntat la Biblioteca de Tarragona). És un
club d’assaig que l’estem tirant endavant bonament com
podem, perquè no tenim els mateixos recursos amb què gaudim al club de lectura d’adults. Vol dir que no tenim accés als
llibres i ens els hem de comprar nosaltres o, fins i tot, descarregar-los d’Internet. En el tema d’activitats per nens i joves
ens coordinem amb el Centre Obert, amb el Punt d’Informació Juvenil, els instituts... El que ens agrada fer cada trimestre,
per exemple, és un contacontes. És molt difícil, però, tirar
endavant aquesta mena d’activitats sense cap tipus de pressupost; estem treballant sempre amb voluntariat, i haver-ho
de fer d’aquesta manera em sembla poc ètic.

“Hem posat en marxa un club de lectura
d’assaig, pioner al Tarragonès”
8 Quines persones s’acostuma a atendre?
El perfil d’usuari és molt variat. La veritat és que a Altafulla
existeix un perfil molt heterogeni. No podem parlar només de
nens, encara que hi ha gent que té la percepció que a la biblioteca d’Altafulla sempre n’hi ha. És cert que hi ha molts nens,
perquè he intentat fomentar el valor de la lectura en ells; crec
que és on s’ha de posar la llavor. També els pares dels nens
estan molt sensibilitzats i venen a la biblioteca, perquè a la
vegada volen que els seus fills participin d’aquest hàbit. Aquí,
però, venen estudiants universitaris, alumnes de l’institut,
adults... En definitiva, venen lectors. El lector on encara no
hem arribat i que sempre he notat que mancava al poble és
la gent gran. A Altafulla, però, tenim la sort que hi ha l’Esplai de la Gent Gran, que funciona molt bé. De vegades he
treballat amb ells i ens hem coordinat junts. A més, tenen un
petit fons de llibres i fan diverses activitats. Algunes persones
grans han vingut, però la veritat és que els costa molt arribar
a la biblioteca; l’accés potser és una mica dolent, també, tot
s’ha de dir.
8 Quin és el fons de la biblioteca?
Ara per ara, si diguéssim un nombre concret de llibres

que hi ha a la biblioteca
enganyaríem als lectors
de la revista. En tot el
procés d’introduir llibres
al catàleg, el que hem fet
ha estat donar-ne a molts
de baixa. Abans d’iniciar
el procés crec que n’hi
havia uns 16.000, aproximadament. Penso que
en aquests moments hem
rebaixat bastant la xifra.
Val a dir que s’han retirat molts llibres però que
Helena Cobos,
també se n’han donat
al dipòsit de la Biblioteca
d’alta; ara mateix encara
hi ha molta feina per fer. En aquests moments no ens podem
arriscar a donar un nombre exacte de llibres al fons de la biblioteca d’Altafulla, però considero que uns 10.000 llibres hi són.
Quan s’acabi de registrar tot el catàleg no significarà que hi
hagi només aquells llibres, sinó que en espera i sense catalogar,
al dipòsit, n’hi haurà molts més.

“Estem treballant sempre amb voluntariat, i
haver-ho de fer d’aquesta manera em sembla poc ètic”
8 16.000 llibres...
Aquesta biblioteca, que no té previst incrementar el fons
amb una partida econòmica, incrementa el seu fons gràcies a
les donacions. És una biblioteca feta, en gran part, per cessions dels usuaris, ja siguin d’Altafulla així com d’altres pobles
de la zona; fins i tot ve gent de Tarragona, Salou o Cambrils
que no vol llençar els llibres i sap que aquí els recollim... Això
fa que tinguem un fons molt variat i especial, perquè no és
gens homogeni, en relació a les biblioteques públiques que
treballen amb lots i bibliografies.
8 Què pensa una bibliotecària dels llibres digitals?
Els llibres digitals són compatibles amb els llibres de tota
la vida. No vull dir que el llibre de paper està mort. Penso que
tenen el seu espai i que, molt probablement, de mica a mica
seguirem aquest camí. El paper té un límit, es malmet, no permet treballar com ho faríem amb un ordinador... Jo no veuré
com el suport de paper desapareixerà, però tothom acabarà
llegint els llibres de forma digital. De totes maneres... potser
no és l’invent definitiu; arribarà un dia que ens posarem unes
ulleres o una mena de lentilla que permetrà accedir al gran
germà, que ens subministrarà la informació [riu].
8 Què poden comprar els lectors per Sant Jordi?
Com cada any hi ha novetats editorials prou interessants:
Si tu em dius vine ho deixo tot... però digue’m vine, d’Albert
Espinosa; La casa cantonera, de Sílvia Alcàntara; L’home de la
maleta, de Ramon Solsona; Després de Laura, de Jordi Cabré;
etc. El que recomano, però, és que la gent compri aquell llibre que li vingui de gust i no es deixi endur pel que diguin
les editorials; l’instint els guiarà. Les persones que compren el
que recomana la part mediàtica no són lectors. La gent que és
lectora de veritat ja sap què vol llegir. El llibre, només tocar-lo
i mirar-lo ja t’atrapa.•
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Sortida a Sevilla per a finals d’abril

Els passats 26 i 27 de març es va realitzar la segona i última esquiada d’aquest any 2011 organitzada pel Propera Parada TRAC i
que es va dur a terme a les pistes de Pal-Arinsal amb les mateixes condicions que l’anterior esquiada de febrer; hotel de quatre
estrelles en règim de mitja pensió, dos dies de forfait, transport i assegurança de viatge i a pistes per tan sols 100 e. Tot i que
durant el dissabte 26 va estar nevant tot el dia, els joves que van venir, van poder esquiar amb total normalitat i l’activitat va
transcórrer sense cap incidència. Val a dir que les sortides a la neu s’estan perfilant com una de les preferides dels joves dels
nostres municipis. Comptant amb l’anterior esquiada hem tingut un total de 111 participants entre les diferents poblacions de
la zona TRAC, i molts d’ells ja havien vingut amb nosaltres a les anteriors esquiades. Finalment, aprofitem per informar-vos que
la propera sortida amb Propera Parada és a Sevilla, per un total de 150 e, els dies 21, 22, 23, 24 i 25 d’abril. Per més informació
podeu adreçar-vos a qualsevol PIJ de la zona TRAC (Torredembarra, Roda, Altafulla i Creixell).•

Deu anys d’unió, emprenedoria i empenta
Amb la finalitat de promoure, promocionar i dinamitzar
Altafulla des de diferents vessants que van des del turisme,
la cultura i la societat, l’abril del 2001 va néixer l’Associació
Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla (ATECA).
Aquest col·lectiu integra a tots els empresaris, comerciants i
treballadors autònoms del municipi, tot i que també aplega
emprenedors d’arreu de la comarca. De fet, ATECA va néixer
en un dinar informal en una finca del Castellot de la Riera de
Gaià, tal i com explica sempre el seu president, Lluís Canyelles.
Justament en aquesta parcel·la se celebra des de fa vuit anys
la tradicional calçotada de l’associació i enguany va reunir
més de 160 persones que el passat 21 de març van poder
degustar més de mil calçots i tres xais.
Si la finalitat és la promoció de la vila d’Altafulla des de
qualsevol àmbit econòmic i social, el principal objectiu de l’associació és incidir en el territori i desenvolupar diferents accions per fomentar el turisme en un marc de col·laboració dins
el Pla de Dinamització d’Altafulla. Per aquest motiu, ATECA
treballa per aconseguir convenis amb les administracions i
institucions empresarials supramunicipals per tal d’assolir
certs avantatges pels seus associats. Actualment ATECA forma
part de la patronal PIMEC i mitjançant la Cambra de Comerç
de Tarragona, ha organitzat diversos cursos d’orientació i
formació turística i empresarial.
Des del 2001, treballa conjuntament amb l’Ajuntament
d’Altafulla amb l’objectiu de donar a conèixer el municipi a
l’exterior i impulsar accions que dinamitzin l’estada turística

a Altafulla. Tant és així, que ATECA és la responsable de portar cada estiu el trenet turístic a la vila, un element que amb
el pas del temps s’ha consolidat com un atractiu ineludible
pel visitant. A més, l’associació organitza cada any un sopar
homenatge a algun dels seus associats que hagin destacat
per la seva trajectòria professional. L’organització empresarial també és element partícip de les festes d’Altafulla on
cada any organitza l’esmorzar popular per la Festa Major
de Sant Martí. Enguany col·laborava també amb la posada
en marxa de nous punts de llum de Nadal als carrers Mossèn
Miquel Amorós i Llevant i des del setembre de l’any passat ha
estrenat nova pàgina web que poden consultar a www.ateca.
cat. Enguany celebren el desè aniversari de la millor manera
possible: consolidant un projecte que ha donat molts fruits a
Altafulla i que continuarà donant-ne per molts anys més.•

The Little School rep un premi especial de la Universitat de Cambridge
The Little School, que celebra 21 anys
d’ensenyament d’idiomes a Altafulla,
ha rebut un premi especial de la Universitat de Cambridge Examination Board,
en reconeixement pel gran èxit que ha
assolit en els seus exàmens. Durant als
darrers quinze anys, The Little School
ha estat preparant als estudiants, de
tots els nivells, en les que es consideren
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les proves més prestigioses d’Anglès per
Parlants d’altres Idiomes. Fa dos anys,
va ser reconegut com un Centre de
Pre-Test per avaluar els exàmens de la
Universitat i, aquest mes, la Universitat
de Cambridge ha designat The Little
School com un Centre oficial de formació pels exàmens universitaris. Això, els
permet utilitzar el logotip de la Univer-

sitat de Cambridge en totes les seves
promocions. “Aquesta és una gran fita
aconseguida gràcies al treball realitzat
durant anys, tant pel personal com pels
estudiants de l’acadèmia “, va dir Terry
Croft, Directora de The Little School.•
The Little School
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Deixem els comptes clars i sense hipoteques
Francesc Farré # Portaveu d’Alternativa Altafulla
La legislatura acaba amb uns comptes sanejats després d’haver substituït els ingressos
de la construcció per l’IBI. Queden lluny els
maldecaps del 2007 per quadrar uns números per un dèficit d’ingressos d’un milió
d’euros de la construcció que havia previst el
govern anterior. Mirem els actuals números,
representen un romanent de 1 milió 246 mil
euros pels propers mesos, esperem que el
futur govern no hagi de patir el que ens vam
trobar fa 4 anys, un romanent de més de 800
mil euros, però ja gastat i/o compromès en la
seva majoria. Una hipoteca que afecta a cultura. S’ha hagut d’aprovar extrajudicialment
54 mil euros de despeses de 2010 sense consignació pressupostaria. Ara els responsables

de cultura hauran de garantir unes partides
fins a final d’any però amb 54 mil euros ja
gastats per qui no ha volgut entendre el
que suposa el compliment pressupostari.
Per la propera legislatura s’hauria de deixar
les mans lliures de compromisos adquirits
en aquests darrers mesos. No s’haurien de
signar acords a llarg termini i seria desitjable
que, si no hi ha un consens general, s’esperés
uns mesos abans de signar el conveni laboral
amb importants variacions econòmiques i
d’horaris. Però volem finalitzar aquest període legislatiu agraint a la major part de la
resta de grups, amb alguna excepció com
la regidora del PSC i el de CiU, per haver
aprovat una moció que vam presentar per

solidaritzar-nos amb el poble del Japó i
demanant el tancament progressiu de les
centrals nuclears. La catàstrofe nuclear sense
precedents al Japó ha de fer reflexionar
que el risc zero no existeix i que amb unes
plantes atòmiques tant velles i plenes d’incidències com Ascó i Vandellòs, és més que
desitjable que el govern espanyol planifiqui
el seu tancament amb un pla que impulsi el
desenvolupament de les energies renovables
i netes com l’eòlica, la solar i la fotovoltaica.
Felicitats al plenari municipal per donar
suport a les preocupacions de molta gent
que no vol un futur hipotecat per milers
d’anys per residus i centrals nuclears.•••

Comunicat d’Aupaltafulla i de la regidora Eva Martínez
Eva Martínez # Aupa
... continuació de l’escrit anterior: En poques
paraules us deia, que la meva motivació de
treballar pel poble dins de l àmbit de la política municipal encara és viva, i ho seguirà
sent, malgrat que la majoria dels integrants
de l’agrupació independent Aupaltafulla,
han decidit no presentar candidatura en
aquestes properes eleccions municipals, per
raons absolutament respectables en tots els
casos. Vull agrair al meu grup, i a totes aquelles persones que durant aquests anys m’han
recolzat amb el seu ajut incondicional, sempre totes elles compromeses en treballar per

millorar, el nostre poble, Altafulla. A tots als
que us heu incorporat i heu confiat en mi,
abans d’obtenir resultats. Tots m’heu avalat
i brindat el vostre recolzament i molts de
vosaltres ho seguireu fent. En primera persona, considero haver adquirit l’experiència
suficient, força i compromís per seguir endavant i prorrogar el meu treball dedicat al
poble d’Altafulla. Els que em coneixen saben
que em motiva el fet de poder assolir que el
nostre poble sigui “el millor lloc on viure”,
que tinguem valors, i podem presumir tots
plegats d’un poble que sigui un model a

seguir... Incentivar la cultura i la participació
ciutadana, un respecte al medi, un referent
pels joves i un projecte de futur, donar solucions al dia a dia, als problemes dels vilatans
i donar cobertura a totes aquelles mancances que existeixen. Davant d’aquests fets,
he decidit coherentment formar part d’un
nou projecte innovador que sorgeix ara,
que em dona l’oportunitat de continuar la
meva tasca pel poble. En nom del meu grup,
agraïm al poble la confiança dipositada tots
aquests anys.•••

“Ara mateix...”
Joan Albert Spuch # CiU
En dates com aquestes que estem, ja comencem a sentir discursos polítics, amb una gran
varietat de continguts. Uns fem plantejaments ferms i seriosos, altres (la majoria),
són pura demagògia. Però jo penso, que per
poder avançar en la millora d’un poble, cal
escoltar més que parlar. Per això nosaltres
hem posat a la vostra disposició, els instru-

ments necessaris perquè entre tots puguem
expressar-nos lliurement i aconseguir aquestes millores. Hem distribuït una sèrie d’urnes en diferents punts del nostre poble. Si
us plau, col·labora amb nosaltres i utilitza
aquestes urnes. Penso que..., tan mal polític
és aquell que en ser electe creu haver assolit
un camí, com mal ciutadà és, aquell que

delega a cegues la gestió de la seva llibertat.
Tothom té un paper en aquesta funció.
Escoltar a les persones parlant de seguretat, educació, treball, habitatge..., creiem
que és la forma de recollir les propostes
ciutadanes. L’objectiu és cercar-ne la participació en la política, i així afavorir-la d’una
manera sincera i honrada.•••

Felicitar la revista pels 100 números
Conxita Navarro # PPC
Ja han passat una bona pila d’anys que
va començar aquesta iniciativa periodística.
Tots em d’agrair l’esforç i seguiment que des
de la revista fan per i del nostre municipi.

També agrair l’esforç que fan, enorme, per
assolir la màxima imparcialitat i pluralitat,
lluitant per a que tothom hi tingui la seva
veu. Sabem que no és una feina fàcil, de

fet és molt complicada, per això des d’aquí
us animem a que continueu amb aquest
esforç, al final ho aconseguireu! Hi Podeu
confiar.•••

Això s’acaba vilatans
Josep Maria Alasà i Maduell # Portaveu Grup Municipal d’ERC-AM
Benvolguts vilatans estem acabant la legislatura, de les tres en què he estat regidor ha
estat la més moguda, amb vuit grups municipals, moció de censura i tres alcaldes. El
meu grup va formar part del primer govern
majoritàriament d’esquerres d’aquest mandat, inaudit en un poble que ha estat sempre
de dretes. Vaig gestionar Hisenda i Joventut.
Amb la primera vaig patir la baixada d’ingressos de la construcció, gairebé 800.000 €,
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varem haver de començar les retallades de les
despeses possibles i com que es va badar en la
recaptació de les plusvàlues, quan va arribar
el tancament dels comptes l’any següent el
saldo va sortir negatiu en 345.000 €. També
he de dir que el romanent que varem heretar
de 800.000 €, la majoria va servir per pagar
les factures pendents. Sóc corresponsable de
la pujada de l’IBI., perquè era l’única manera
de compensar la baixada dels ingressos del

totxo, que ha permès tancar els comptes
dels anys següents en positiu (2008 = 34.000
€; 2009 = 490.000 €) i l’any 2010 amb un
superàvit d’1.246.000 €. Varem elaborar el
pressupost del 2008 amb retallades per la
baixada dels ingressos, principalment la carpeta d’inversions. Respecte a Joventut va
coincidir la marxa de la persona que portava
el Punt d’Informació Juvenil amb els tres
assalts de gambirots, amb els corresponents
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robatoris de material informàtic i destrosses
al mobiliari, no varem tenir temps de tornarlo a posar en marxa. El mes passat per fi s’ha
posat en servei després de tres anys. Amb
l’expulsió a finals del 2007 del Fonxo Blanc i
la marxa del Jano Francino a primers de l’any

següent, la moció de censura era d’esperar,
només varem durar 10 mesos, van suportar
una oposició ferotge, amb crítiques destructives i demagògiques, i quan es va conèixer el
tancament dels comptes de l’any 2007 es van
llançar a la jugular, metafòricament parlant.

Després de 12 anys com a regidor d’Esquerra
he de passar el testimoni a uns altres, agraeixo als que m’han ajudat en aquesta tasca,
i estic orgullós d’haver servit al poble des de
l’oposició.•••

La taronja i la llimona de cadascú...
Fonxo Blanch # PAU
Sigui com una mena de balanç de legislatura, retratant d’una manera del tot subjectiva
el millor i el pitjor dels qui hem format el
Ple 2007-2011. Del primer alcalde, F. Farré,
aplaudeixo la seva minuciositat i amor propi
a l’hora de posicionar-se. Vam compartir
l’elaboració del pressupost per a 2009, per
això, tot i expulsats, PAU el vam aprovar...
Pel que fa a les seves pulsions llimona, més
aviat són de fel: és implacable, feridor!...
El llavors el seu núm. 2, Jano Francino
fill, presenta una cara de taronja en el tracte
directe i entranyable. Vam compartir - sols
ell i jo - el Govern de la segona quinzena
del mes d’agost de 2007. Si jo pujo i baixo,

doncs... al Jano roda... Ai, Na Marisa Méndez-Vigo... La sobreïxent autoestima / seguretat en ella mateixa la podria repartir entre
els qui venim d’orígens socials més subordinats i laterals. Preparada intel·lectualment...
El segon alcalde J. M. Gené és el més
brillant orador del Ple. Vaig tenir molt bones
vibracions compartint Govern. El Manel
Ciércoles sí que em representa l’agredolç
més personal d’aquesta legislatura... Quin
futur compartirem, Manel...? L’Eva Martínez
penso que es prepara els plens tant o més
que Farré; i potser pensa més en l’elocució
per la ràdio que ell mateix. Punyent sense
pietat i que populista! En J. M. Pérez Roigé

i jo penso que som els “Homenots del Ple”
(ell, el tory; j, el labour). Té una capacitat de
càlcul mental i d’estalviar que li admiro. Ha
demostrat més lleialtat i dialèctica ja assolida l’alcaldia... Fou l’infern del Govern Gené...
De Juan Spuch admiro tant la seva trajectòria personal que fa que mai no m’enfadi
amb ell. Té mèrit, oi? La Conxita és simpatiquíssima i d’empenta. Per mi, que continuï
a Urbanisme, però deixa’m fer a Festes, ....
Amb el J. M. Alasà només puc tenir un gran
agraïment: quan em vaig quedar moralment
sol amb les extrajudicials de Cultura i Festes
2009 només ell fou comprensiu. De molt bon
cor! •••

Altafulla és un poble turístic
Jano Francino # Regidor
Degut a la davallada de sectors claus en
l’economia com els de la construcció, i gràcies a l’excel·lent ubicació i distribució geogràfica del nostre poble, i a la seva particular
climatologia, l’activitat turística al municipi
s’ha convertit en una part fonamental a

no adscrit

l’hora d’aconseguir ingressos extraordinaris,
i generar un efecte multiplicador que beneficiï al comerç local, i també es retroalimenti
amb l’Oficina d’Ocupació d’Altafulla. Amb
els temps que corren, l’oficina, ha adquirit
una importància vital en la recerca de feina,

l’orientació laboral, i la formació a través
dels cursos i seminaris. Tot això, requereix
una implicació de tots plegats per fer una
Altafulla cada cop més atractiva als ulls dels
turistes que ens visiten.•••

Fòrum
Predicar amb l’exemple
Ja fa temps que l’Ajuntament va fer canviar els tradicionals contenidors de brossa
per illes de contenidors soterrats en els
quals s’ha de llençar la fracció paper, vidre,
envasos, orgànic i resta per separat. Amb
aquesta, crec que encertada, decisió, se’ns
demanava als veïns d’Altafulla l’esforç de
separar degudament els residus i llençar-

los al seu lloc. Però, mentre la majoria
de vilatans fem els deures i contribuïm
d’aquesta manera ha gestionar de manera
més sostenible les nostres deixalles, l’Ajuntament creu que no li cal fer aquest esforç.
Així doncs, en tots els actes festius en què
es generen residus de diferent mena ( l’esmorzar de Festa Major d’Ateca, l’arengada,

el sopar popular, la sardinada de carnaval...) totes les deixalles van a parar a la
mateixa bossa. Ja que el consistori demana
a tots els convilatans que fem aquest esforç
a casa nostra, el mínim que podria fer és
predicar amb l’exemple.•
Alba Muntadas

La singularidad de Altafulla
Hace unos días tuve oportunidad de
reunirme con el Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Altafulla y poder dialogar ampliamente sobre el pasado, presente y futuro de la villa. Para una persona
como yo, no nacida en Altafulla, pero
estrechamente vinculada y profundamente enamorada de esa villa y con residencia habitual en la capital de España,
las cosas posiblemente se ven con una
perspectiva más objetiva, por efecto de
la distancia. Constituye una notable singularidad, como comentaba al Alcalde,
que en un mismo término municipal se
den las apelaciones de Patrimonio Mundial de la Humanidad, según declaración
de la UNESCO en la reunión de Cairms
(Australia) de 30 de noviembre de 2000

y de Conjunto Histórico-Artístico, según
acuerdo del Govern de la Generalitat de
Catalunya de 04 de febrero de 1998. Si
a ello le añadimos la existencia de una
playa magnífica, la singularidad resulta a
todas luces indiscutible. Leo, con satisfacción, en el número 99 de PLAÇA DEL POU,
correspondiente a marzo de 2011, que
Altafulla está de enhorabuena; aumentan
considerablemente las visitas guiadas al
municipio. Bueno es, pero pienso que
mucho se podría hacer, especialmente en
lo que afecta a la “Vila Closa”. El patrimonio arquitectónico que encierra merece
muchísima más atención y promoción
de la que, hasta ahora, le han venido
dedicando los regidores municipales, más
ocupados en disponer y mantener una

playa adecuada a un tipo de usuarios que
podríamos denominar de sol y arena. Es
necesario prestar más atención a algo
mucho más valioso y, sin duda, atractivo.
Otros municipios con conjuntos menos
monumentales que la “Vila Closa” de
Altafulla, han sabido dirigir sus promociones hacia objetivos culturales que, a
medio plazo, han supuesto importantes
ingresos para las empresas locales. En
resumen, en Altafulla es mucho el legado
que hemos recibido de nuestros antepasados y estamos obligados no solo a mantenerlo sino a mejorarlo.•
José – Daniel Vila Robert
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ALTAFULLA RÀDIO 107.4 FM
Hora
00
01

Dilluns

—graella 2010 • 2011—

Dimarts

Dimecres

100 % Música

Dijous

02

100 % Música
100 % Música

07

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

Retrats

Amics dels Esports

I com estàs de salut?

Set dies

Cinema (r)

70xhora

Amics dels Esports (r)

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
Peluts

Bg esports

Cat sons

Baix Gaià esports

El patito de goma

100 % Música

100 % Música

100 % Esports

16
17

Diumenge

100 % Música

08

18

Dissabte

L’espai obert, el magazín d’Altafulla ràdio

03 - 06

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

Divendres

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

Kosmos Folk

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

Somos latinos

21
22

977 65 29 23
977 65 06 93

23

altafullaradio@altafullaradio.com
www.altafullaradio.com

Barata Electrica

Fòrmula Gaià
L’informatiu (r)

100 % Esports

100 % Música

100 % Música

100 % Música

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.

* Consultar retransmissions
esportives a la pàgina web.

v

Transports

Autobusos nocturns Altafulla / Tarragona
ALTAFULLA
TARRAGONA

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
ALTAFULLA

Divendres, dissabtes i vigílies de festius

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

Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM)
ESTACIÓ D’ALTAFULLA / SERVEI METEREOLÒGIC DE CATALUNYA /
HORT DE LA SÍNIA (Tamarit)
Dades del mes de MARÇ
Temperatura màxima

25º

dia 18

Temperatura mínima

2º

dia 7

Pluja màxima

40,8 litres/m2

dia 12

Mitjana mensual temp. màx.

17º

Mitjana mensual tem. mín.

6,6º

Total pluja recollida

112,6 litres/m2

OBSERVADORS: Joan Vives, Jordi Cuscó, Josep Mª Aules i Lluís Brullas.
www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html
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Sempre joves (r)

RENFE
Altf/Tgn

Tgn/Altf

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

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

AUTOCARS
Altafulla / Bcn
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 9.00h
Dissabtes i festius: 10:10h
Diumenges: 17.55h
Bcn / Altafulla
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 15.45 h
Dissabtes i festius:
21.15h
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
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Telèfons
i adreces

Aigües d’Altafulla
(servei 24 hores)
Farmàcia Susana Domingo

977 65 16 76
628 99 17 79
977 65 02 07

Casal La Violeta

977 65 00 83

977 65 24 20

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
Tanatori de Torredembarra	
L’Hort de la Sínia.
Punt d’Informació del Gaià

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
900 50 67 12

	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
Urgències CAP Torredembarra

112
977 64 38 01

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
	Les Escoles s/n

Centre d’Estudis d’Altafulla 977 65 09 12

• 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

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

977 65 20 60

S. Antoni Abat, a la Violeta
S. Antoni Abat, 11

	Era de l’Esteve
Placeta, 12

Alcalde Pijuan, 4

655 48 61 15

Escoles, 10

Serveis Municipals

Veterinaris
d’urgències

Escola de Música (migdies)

Església de Sta. Maria:
Diumenges: 13:15 h

Servei Municipal de
Recollida de Brossa
RECOLLIDA DE MOBLES I ANDRÒMINES
Quan necessiteu un servei, haureu de trucar al telèfon 977
65 00 08, en horari d’oficina, i us indicaran el dia que els
podreu treure deixant-los davant del vostre domicili. Haureu de deixar les vostres dades. Aquest servei és totalment
gratuït. Si no podeu esperar al dia assenyalat, podeu utilitzar el SERVEI DE DEIXALLERIA de Torredembarra. Aquest
està obert de dimarts a divendres de 9 a 13 i de 17 a 20,
dissabtes de 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
28/03
04/10
11/17
18/24
25/01

abril:
abril:
abril:
abril:
abril:

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:

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

maig:
maig:
maig:
maig:

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

Cogul: 977640003 - C/ Antonio Roig,14
Arasa: 977642704 - C/ Verge Montserrat, 4
Miró: 977640735 - C/ Pere Badia, 55
Escudé: 977130735 - C/ Filadors, 6-8

www.coft.org/guardies/ext/
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