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On pots trobar la “Plaça del Pou”?
La “Plaça del Pou” es distribueix en més de 30 

establiments d’Altafulla. La podeu trobar a l’Ajun-
tament, Quiosc Llibreria Lluís, als forns A. Martí 
i Nogués, a les gelateries La Perla i Ronda, a la 

Papereria Regal i Paper, entre d’altres.

Vols rebre-la per correu electrònic?
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a 

altafullaradio@altafullaradio.com o també entrant al 
web www.altafullaradio.com

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

Àrea Municipal de Mitjans de Comunicació

La nit de Sant Joan marca el tret de sortida a la tempora-
da d’estiu. De fet, es tracta de la nit més curta de l’any, 
o això és que el s’ha dit sempre tradicionalment. D’altra 
banda, a Altafulla, és la Nit de Bruixes qui localment 
marca l’entrada cap a les vacances. Hem passat un any 
més aquesta fira, referent ja a les comarques tarragoni-
nes i és que l’èxit que ha tingut l’onzena edició, quant a 
visitants, és indiscutible. En algun moment, fins i tot, era 
complicat passejar pels carrers de la Vila Closa i contem-
plar les prop de 70 parades que hi havia. Això sí, de tot. 
Tant hi podries trobar una tarotista llegint-li les cartes a 
una turista, com podries comprar escuts de clubs de fut-
bol fets a mà i embotits dels millors de Catalunya. En fi, 
que podies passar tot un dissabte sense moure’t de la Nit 
de Bruixes, dinat i sopat i amb algun que altre obsequi 
per regalar. Tant ha estat l’èxit que des de l’Ajuntament 
s’està plantejant ampliar a dos dies, enlloc d’un com 
s’havia anat fent en els darrers anys. I no només això, 
sinó tornant als orígens de la festa, és a dir, amb més 
ambient místic i esotèric i menys productes artesanals. No 
deixa de ser una bona proposta perquè així s’acabaria de 
consolidar una fira que hom sap ja que s’organitza l’últim 
dissabte de juny. Però cal anotar també, que no es caigui 
en la temptació de convertir-la en la filla petita de la Fira 
d’Artesans, perquè d’això ja n’hi ha una, i ben maca. S’ha 
de posicionar, tornar als orígens, i això vol dir, més brui-
xes i menys artesans. Algú entendria la Fira d’Artesans 
amb bruixes? Per cert, un gran encert l’espectacle de la 
Nit de Foc “El Torment”. Que no decaigui.

Editorial

La Nit de Bruixes
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La Vila Closa i els principals carrers i les places d’Altafulla es 
van tenyir de colors foscos per celebrar el passat 25 de juny la 
Nit de Bruixes, tot un referent a la comarca quant al món de 
la màgia i l’esoterisme que enguany complia l’onzena edició. 
La principal novetat d’enguany va ser la Nit de Foc amb “El 
Torment”, un espectacle a càrrec de la companyia de teatre 
3 Mosqueters Produccions que, amb un total de 23 actors 
i actrius, van desenvolupar tota una posada en escena de 
malabars amb foc, danses tradicionals, queimades, conjurs i el 

tradicional beuratge màgic que no va deixar indiferent a les 
milers de persones que es van desplaçar fins Altafulla per gau-
dir d’aquesta fira esotèrica i mercat medieval. I és que les prop 
de 70 parades que reunia el mercat va fer que el públic assis-
tent gaudís també de productes artesanals que anaven des 
del sector de l’alimentació fins el de la moda i complements. 
Després de l’èxit obtingut, l’Ajuntament d’Altafulla es plante-
ja ampliar la Nit de Bruixes a dos dies, però recuperant els seus 
orígens, és a dir, amb més esoterisme i menys artesania. •

Altafulla es tenyeix de bruixeria
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La participació i la proximitat marcaran 
el nou govern de Fèlix Alonso

Fèlix Alonso, d’Alternativa Altafulla 
(AA), va ser investit el passat 11 de juny 
alcalde d’Altafulla en els propers quatre 
anys, després que rebés el suport d’una 
àmplia majoria del Ple amb un total de 
set vots a favor; quatre provinents dels 
representants d’Alternativa Altafulla; 
dos, de Solidaritat Catalana (SI), i un, 
de Convergència i Unió (CiU), que dies 
abans ja havia anunciat que no presen-
taria candidatura en el Ple d’investidu-
ra, i votaria favorablement al candidat 
de la força política més votada dels 
darrers comicis. Per la seva banda, els 
grups d’Independents d’Altafulla (Ideal) 
i del Partit Popular (PPC) van votar-
se a sí mateixos aconseguint dos vots 
favorables per cada formació. Així, el 
nou equip de govern de l’Ajuntament 
d’Altafulla està format per AA i SI. Tal i 
com han apuntat els seus representants, 
Fèlix Alonso i Jordi Molinera, la partici-
pació, la cohesió social i el dret a decidir 
seran els valors fonamentals d’aquest 

nou govern municipal formant així un 
executiu “fort, estable i que marqui 
un destacat lideratge municipal”. Com 
a principals novetats del nou cartipàs 
municipal, s’engloben les antigues regi-
dories d’Hisenda i Ocupació en una gran 
àrea que es denomina Àrea Econòmica 
a la qual se li suma Treball. Dintre de 
la regidoria de Mitjans de Comunicació 
s’incorpora el concepte de Comunicació 
2.0, i a l’antiga regidoria de Benestar 
Social se li canvia el nom i passa a deno-
minar-se Acció Social i Ciutadania. I es 

creen de nou les regidories de Polítiques 
de Gènere i d’Activitat Física. 

Així, Fèlix Alonso (AA) assumeix l’Al-
caldia i les Àrees d’Administració públi-

ca, Seguretat, Comerç i Turisme, tot i que 
aquesta darrera només la liderarà els dos 
primers anys del mandat, ja que els dos 
últims passarà a mans d’Eva Martínez de 
SI. Jordi Molinera (SI) és el Primer Tinent 
d’Alcalde i Regidor d‘Urbanisme, Cultu-
ra, Festes i Joventut; Francesc Farré (AA) 
passa a ser el Segon Tinent d’Alcalde i 
Regidor de l’Àrea Econòmica (Hisenda, 
Ocupació i Treball), Serveis i Mitjans de 
Comunicació –dins d’aquesta, es crea la 
nova àrea de Comunicació 2.0. Montse 
Castellarnau (AA) assumeix la Tercera 
Tinença d’Alcaldia i les regidories de Par-
ticipació i Medi Ambient. Eva Martínez 
(SI) presidirà les regidories d’Educació 
(els dos primers anys, ja que els dos 
darrers passaran a mans de Guillermo 
Alonso, d’AA), Acció Social i Ciutada-
nia, Polítiques de Gènere i Sanitat, i els 
dos últims assumirà Turisme; i Guillermo 
Alonso (AA), que assumeix les regidories 
d’Activitat Física, Esports i Educació, que 
l’assumirà els últims dos anys coincidint 
amb els cursos escolars 2013-14 i 2014-
15. Per la seva banda, els dos represen-
tants d’Ideal (Josep Maria Pérez i Alejan-
dro Francino); els dos, del PPC (Conxita 
Navarro i José Antonio Fernández) i el 
representant de CiU, Joan Albert Spuch, 
restaran a l’oposició municipal. En el Ple 
d’Investidura va ser seguit en directe des 
de la sala de plens per més d’un centenar 
de veïns i veïnes.•

“Es creen les àrees d’Acció 
Social i Ciutadania i 

d’Activitat Física”

“Les regidories d’Hisenda i 
Ocupació s’engloben dins la 

gran Àrea Econòmica que 
contempla també Treball” 

La sala de plens es va omplir de gom a gom en el Ple d’Investidura. / Foto: Albert Jansà

Els Plens ordinaris, dissabtes a les deu del matí

El Ple Municipal va aprovar el passat 22 de juny el canvi de 
la periodicitat de les sessions plenàries que passaran a ser 
bimensuals (gener, març, maig, juliol, setembre i novembre) 
i se celebraran l’últim dissabte de mes (no festiu) a partir de 
les deu del matí. Durant els mesos d’agost i desembre no hi 
hauran sessions ordinàries. La propera, per tant, se celebrarà 
el 30 de juliol. En aquest darrer mandat, les sessions plenàries 
de caràcter ordinari tenien lloc l’últim divendres de cada mes 
a partir de les set de la tarda. D’altra banda, una de les altres 
novetats d’aquest nou mandat serà la incorporació de les 
audiències públiques on la ciutadania podrà formular qual-
sevol qüestió als representants municipals. Aquestes sessions 
se celebraran en principi el dissabte a la tarda i es realitzaran 
durant el mes que no correspongui sessió plenària. Tant els 
Plens com les audiències públiques es transmetran en directe 
per Altafulla Ràdio.

L’Ajuntament, al Facebook

El nou Ajuntament d’Altafulla busca noves eines per fer-se 
més proper al poble i per això ha començat a aplicar noves 
tecnologies amb l’objectiu que els altafullencs i les altafullen-
ques disposin de més vies per expressar les seves opinions i 
consultes. Una d’aquestes noves vies és la creació d’un perfil 
Facebook, que millori i dinamitzi la web de l’Ajuntament, tal 
i com ha apuntat el regidor de Comunicació, Francesc Farré. 
Farré ha afegit que l’ús de Facebook només és el principi d’un 
seguit de millores 2.0 que l’Ajuntament vol realitzar. L’edil 
considera que l’Ajuntament necessita aquestes millores per-
què “les xarxes socials poden facilitar i millorar la interrelació 
entre el poble i les administracions, i també, per assolir una 
major transparència i proximitat”.

Breus
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El nou consistori

Fèlix Alonso (AA)
Alcaldia, Administració 
pública, Seguretat i Comerç 
i Turisme (Turisme els dos 
primers anys de mandat)

Jordi Molinera (SI)
Primer tinent d’Alcalde i 
Regidor d’Urbanisme, 
Cultura, Festes i Joventut

Francesc Farré (AA)
Segon tinent d’Alcalde i 
Regidor de l’Àrea Econòmica 
(Hisenda, Ocupació i Treball), 
Serveis i Mitjans de Comuni-
cació (Comunicació 2.0)

Montse Castellarnau (AA)
Tercera tinent d’Alcalde i 
Regidora de Participació i
Medi Ambient

Eva Martínez (SI)
Regidora d’Educació, Acció 
Social i Ciutadania, Políti-
ques de Gènere i Sanitat i 
Educació (Educació només 
els dos primers anys —per 
cursos escolars—, i els dos 
darrers assumirà Turisme)

Guillermo Alonso (AA)
Regidor d’Activitat Física, 
Esports i Educació (els dos 
darrers anys)

Josep Maria Pérez (Ideal)
Regidor a l’oposició

Alejandro Francino (Ideal)
Regidor a l’oposició

Conxita Navarro (PPC)
Regidora a l’oposició

José Antonio Fernández (PPC)
Regidor a l’oposició

Joan Albert Spuch (CiU)
Regidor a l’oposició

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, tindrà una dedicació par-
cial amb una jornada de 30 hores setmanals per la qual per-
cebrà una retribució bruta de 19.539 € distribuïts en dotze 
pagues mensuals. Per la seva banda, els regidors que formen 
el govern municipal (Jordi Molinera, Francesc Farré, Montse 
Castellarnau, Guillermo Alonso i Eva Martínez) tindran una 
dedicació parcial amb una jornada de 15 hores setmanals per 
la qual percebran una retribució bruta de 7.596 €, que es dis-
tribuiran també en dotze pagues mensuals.

Per la seva banda, els membres de la corporació munici-
pal, tant de l’equip de govern com de l’oposició, rebran un 
total de 90 € per assistència en les sessions plenàries; 60 €, 
per assistència en les sessions que celebri la Junta de Govern 
Local; 60 € més, per a les Comissions Informatives; també 60, 
per a les Comissions Especials de Comptes i 60, també, per a la 
Junta de Portaveus. La resta d’òrgans col·legiats, com ara els 
Consells Sectorials, no es percebrà cap tipus de remuneració 
econòmica.

Les retribucions dels representants municipals
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Durant aquest darrer curs, els alum-
nes de l’Escola La Portalada d’Altafulla 
han seguit el vaixell de vela “We are 
Water”, tripulat per Cali Sanmartí i 
Jaume Mumbrú, que ha participat en 
la 2ª edició de la Barcelona World Race. 
El certamen és la primera i única regata 
de vela que dóna la volta al món amb 
la participació de desenes de velers tri-
pulats per dues persones. El recorregut 
s’ha realitzat amb sortida i arribada a 
Barcelona, recorrent els caps de Bona 
Esperança, Leeuwin, i Forns. La longi-
tud ha estat de 25.000 milles nàutiques 
(46.300 km) i ha tingut una durada de 

132 dies. Cali Sanmartí, un dels dos tri-
pulants del vaixell “We are water”, va 
visitar el passat 21 de juny els alumnes 
de la Portalada d’Altafulla amb qui va 
compartir l’experiència nàutica i els va 

destacar la importància de racionalitzar 
l’aigua com a bé preuat i escàs que és. A 
Sanmartí el va acompanyar Carlos Garri-
ga, project mànager de la fundació “We 
are Water”, organització de l’empresa 
Roca. I és que de fet, un dels objectius 
complerts per la tripulació, més enllà 
d’haver acabat la cursa sa i estalvis, ha 
estat difondre el missatge arreu del 
món sobre la necessitat de crear una 
nova cultura de l’aigua que permeti el 
desenvolupament just i una gestió sos-
tenible dels recursos hídrics que hi ha al 
món. La fundació també desenvolupa 
projectes d’infraestructures, educació, 

salut i investigació en les zones més 
necessitades del planeta, principalment 
a l’Àfrica. Precisament, tal i com ha 
assenyalat el director de l’escola, Josep 
Lluís Pagès, els alumnes de Primària han 

treballat durant tot el curs la importàn-
cia de no fer un mal ús de l’aigua amb 
tallers de sensibilització i conscienciació 
comparant dades de consum amb qual-
sevol activitat quotidiana del dia a dia 
com ara rentar-se les mans o netejar-se 
les dents. A tall d’exemple, un europeu 
consumeix 193 litres per dia, mentre 
que els tripulants del vaixell “We are 
water” han pogut passar les 24 hores 
del dia consumint un total de tres litres 
diaris per persona. A més, segons ha 
explicat Sanmartí, la tripulació utilitzava 
un sistema de reutilització d’aigua del 
mar que permetia dessalinitzar l’aigua i 
convertir-la en potable. Els alumnes de 
la Portalada van elaborar així un treball 
sobre les diferents etapes que s’anaven 
acomplint de la Barcelona World Race i 
fins i tot, van poder interactuar amb els 
navegants del vaixell “We are water”, 
Cali Sanmartí i Jaume Mumbrú, a mesu-
ra que anaven navegant.

Cursos de vela al CM Altafulla
En el marc del seguiment que van fer els 
alumnes de la Portalada sobre la Barce-
lona World Race, el curs es va completar 
amb diferents cursets de vela escolar 
que es van dur a terme al Club Marítim 
d’Altafulla durant els mesos de maig i 
juny. Aprofitant la visita de Cali Sanmar-
tí el passat 21 de juny, el CM Altafulla va 
organitzar el lliurament dels diplomes 
als diferents alumnes de 5è i 6è que hi 
van participar. El CM Altafulla, després 
de l’èxit obtingut en aquests cursos, vol 
continuar mantenint les portes obertes 
de l’entitat amb la finalitat d’obrir-se 
encara més al poble, tal i com ha asse-
nyalat un dels seus responsables, Natxo 
Bueno.•

Curs	escolar

La Portalada, immersa en la conscienciació de l’escassetat de l’aigua

Altafulla Ràdio va fer un programa especial sobre l’aigua amb els alumnes de la Portalada. / Foto: Natàlia Molinera

D’esquerra a dreta: Carles Garriga; Raül Ordóñez, professor de la Portalada; Cali Sanmartí i 
Albert Jansà. / Foto: N. M. 
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RESTAURANT
“La millor cuina”

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

** La VioLeta
D’aLtaFULLa

Raconet del Pachet

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

BaR

Curs	escolar

El menjador de La Portalada, una porta oberta al món

El menjador de l’escola La Portalada ha desenvolupat aquest darrer curs 
el projecte “Cuines del Món”. Es tracta d’una proposta pedagògica que 
l’empresa Grup Cuina Gestió ha portat a terme en els menjadors que 
en gestiona el servei. “Cuines del Món” és un projecte que treballa els 
àmbits de l’alimentació i el lleure. Segons Laura Asinari, responsable del 
menjador de La Portalada, “és el nostre granet de sorra al treball pel 
foment i l’experimentació de la interculturalitat”. Així, cada mes s’ha fet 
un viatge arreu del món (Catalunya, Marroc, Senegal, Estat Units, Cuba, 
Argentina, Xina, Romania i Itàlia) gaudint, coneixent, experimentant 
tant plats típics amb les seves textures, sabors, olors i colors i amb activi-
tats lúdiques com contacontes, llegendes i anècdotes, jocs i joguines, ins-
truments, música i ball, i artesania. “Hem transformat el nostre menjador 
en un trosset de món assolint l’objectiu plantejat sota el coneixement 
i respecte de les diferències i el reconeixement de les semblances que 
tenim amb els nens i les nenes de la resta de països”, ha afegit Asinari.•

on	vols	dinar?

€
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“Tots som iguals, des de l’alcalde fins al darrer 
ciutadà que acaba d’arribar”

Fèlix Alonso, nou alcalde d’Altafulla els propers quatre anys. Amb voluntat de regularitzar 
les valoracions cadastrals i implantar el Batxillerat a l’Institut. Convençut de fer més plaça i 

menys pou per l’Altafulla del segle XXI. 

8 Quines són les prioritats del nou Ajuntament?
Ja vam marcar les prioritats tant en campanya com en el 

moment del pacte. En tenim diverses. Volem potenciar Alta-
fulla com un poble amb una cultura forta i aprofitar les siner-
gies que existeixen amb l’escola de música, l’institut i moltes 
altres organitzacions i entitats. Quant a l’Institut d’Educació 
Secundària avanço que treballarem molt dur, perquè és una 
qüestió que no depèn únicament de nosaltres, per tal que a 
l’INS d’Altafulla s’hi pugui cursar el Batxillerat. Implementa-
rem polítiques d’ocupació, perquè un dels principals proble-
mes de la societat és l’atur. Tot govern faria mal fet d’oblidar 
una cosa tan important. El tema de l’ocupació és fonamental 
per a nosaltres i col·locarem gent a treballar i destinarem 
diners, lògicament, els que podrem, per minimitzar aquesta 
situació. I tot això sense deixar de banda la cohesió social, les 
oportunitats perquè la gent pugui desenvolupar la seva vida 
autònoma, la participació... 

8 La participació?
 La participació moltes vegades la confonem perquè l’ob-
servem des d’un punt de vista institucional. És evident que 
l’Ajuntament és important, com ho és també un ple, una 
audiència pública... Però la participació significa consultar i 
conversar amb la gent del carrer quotidianament, no només 
de tant en tant. Cal que les persones expliquin quins són els 
seus problemes, perquè moltes vegades els problemes es reso-
len escoltant i sense diners.
8 El nou consistori ha decidit celebrar els plens municipals 
en dissabte...
 Nosaltres volem que la gent participi, i el que creiem que és 
la millor fórmula perquè la gent pugui assistir als plens és que 
siguin un dissabte al matí. Entenem que hi ha molta gent que 
treballa a Barcelona, que arriben molt cansats als vespres i que 
venir als plens un dissabte cada dos mesos els pot satisfer. A 
més, hem de pensar que a Altafulla hi ha moltes persones que 
passen els cap de setmana al poble i hi estan molt integrades. 
Per tal que el màxim nombre de persones participin als plens 
és que se celebrin un dissabte al matí, cada dos mesos.
8 El Govern també s’està plantejant fer audiències públi-
ques...

 Al ple es parlarà dels temes pertinents i també de moltes 
altres qüestions que puguin sorgir. Les preguntes de la ciu-
tadania, però, s’adreçaran directament als regidors. És a dir, 
els veïns tindran l’equip de govern al davant quan vulguin 

preguntar. Això ho farem un cop celebrats els plens, també 
en dissabtes. I cal tenir en compte que no es tracta pas de la 
substitució del torn de precs i preguntes del públic als plens 
municipals.
8 Una de les preocupacions dels veïns i veïnes d’Altafulla 
és l’incivisme.
 Hem estat molt imperatius en temes d’aquest tipus. Vaig 
reunir-me amb la policia i el primer que els vaig dir va ser: tots 
som iguals, des de l’alcalde fins al darrer ciutadà que acaba 
d’arribar. Per tant, tots tenim els mateixos drets i les mateixes 
obligacions. I això vol dir que tothom ha de complir la norma-
tiva. Si l’alcalde o un regidor incompleix les regles se l’haurà de 
multar, i els veïns igual. Val a dir que em preocupen algunes 
actituds que són més aviat incíviques i es poden multiplicar 
amb poc temps, per exemple aparcar on no toca o no respec-
tar les zones verdes, les quals, mantenir costa molts diners. 
Amb temes com aquests serem molt durs, no perdonarem ni 
una multa, anirem a buscar aquestes infraccions. I és que en el 
moment que una persona comet una infracció així, de seguida 
apareix molta gent que fa el mateix. Primer parlarem i avisa-
rem a la gent, però a la segona vegada sancionarem. De la 
mateixa manera, les instal·lacions municipals les mantindrem 
en perfectes condicions, però la gent que les utilitzi haurà de 
ser responsable. No pot ser que l’Ajuntament netegi, repari els 
desperfectes, canviï el que està malmès... i després vingui un 
vàndal i no quedi res sencer. Qui la fa la paga.
8 Com van les valoracions cadastrals?
 La meva impressió és que hem avançat molt. Fa uns dies 
vaig reunir-me amb la responsable del cadastre a Tarragona. 
Vam establir una bona connexió. Ells ens ajudaran en gairebé 
tot i nosaltres posarem gent a treballar per tal de donar-los 
tota la informació que tenim. Aviat tindrem un mapa d’in-
cidències perquè realment n’hi ha; jo mateix vaig ser-hi al 
davant i ho puc afirmar. Que ningú faci males interpretacions, 
però, són petits errors que cal corregir. Hem d’anar per termi-
nis, i aquests no els marquem nosaltres sinó l’Estat. Per tant, el 
març de l’any que ve hauríem de tenir feta la revisió cadastral 
i al juliol s’iniciaria el calendari. No puc garantir res, però vull 
que se sàpiga que treballarem, i de fet estic convençut que ho 
aconseguirem, que s’apliqui de cara l’any 2013.•

Eduard Virgili

“Cal que les persones expliquin quins 
són els seus problemes, perquè mol-
tes vegades els problemes es resolen 
escoltant i sense diners”

“El març de l’any que ve hauríem de 
tenir feta la revisió cadastral i al juliol 
s’iniciaria el calendari”
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El Consell Comarcal tria el PIJ d’Altafulla per desenvolu-
par el projecte Artistots

Artistots. Aquest és el nom que ha rebut el nou projecte 
que el Punt d’Informació Juvenil (PIJ) d’Altafulla desenvo-
luparà al llarg de l’estiu. Una iniciativa que arriba des del 
Departament d’Immigració del Consell Comarcal del Tarra-
gonès, subvencionada pel Fons Europeu per a l’Integració. 
L’objectiu d’Artistots és crear un grup d’integració entre 
joves autòctons i immigrants des de la vessant artística a 
mode de grup d’animació infantil. Una proposta que el 
Consell Comarcal va fer arribar abans de l’estiu a la tècnica 
de Joventut d’Altafulla, Sandra Ballester, qui ha readaptat 
el projecte a les necessitats i inquietuds dels joves del Baix 
Gaià. Així doncs, aprofitant els tallers realitzats al llarg de 
l’any dedicats al grafit, al beat box, i a la gimnàstica rítmica, 
entre d’altres; i amb la col·laboració del Centre Obert des 
de fa tres anys, s’han contractat dues persones de l’anima-
ció sociocultural que s’encarregaran de motivar els joves. 

D’altra banda, el PIJ d’Altafulla organitza el proper dime-
cres 27 de juliol una sortida amb caiacs des de la platja d’Al-
tafulla. Aquesta activitat, que s’emmarca dins el programa 
d’activitats d’estiu del PIJ, va adreçada a majors de dotze 
anys i el preu és de 15 €. Per a més informació, es poden 
adreçar a la seu del PIJ a l’Era de l’Esteve d’Altafulla.

Toni Bonet, campió d’Espanya de Techno 293

Contundent victòria de l’altafullenc Toni Bonet, del Club 
Marítim d’Altafulla, en la categoria Techno 293 sots-17 del 
campionat d’Espanya, que va aconseguir la primera plaça 
a finals de juny a Sanxenxo (Pontebvedra). Per darrera de 
Bonet, van quedar l’andalús Pedro Pascual (CN Sevilla) i el 
canari Fernando Rosa (RCN Gran Canaria), segon i tercer 
respectivament. En la cursa hi participaven un total de 22 
regatistes.

Breus
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Coincidint amb la Festa Major de Sant Joan del Barri Marítim de Torredembarra, i com diu 
la tradició, amb l’inici oficial de la temporada castellera, els Castellers d’Altafulla van tornar 
a protagonitzar el passat 24 de juny una excel·lent actuació. Els liles van descarregar un 
4 de 7; un 3 de 7; un 2 de 6, i un pilar de 5, davant d’una festiva plaça Josep Valls Ivern. 
També hi van participar els amfitrions de la jornada, els Nois de la Torre, que van carregar 
un 4 de 7 amb agulla i un 3 de 7 amb agulla, i van descarregar un 4 de 7; un pilar de 5, i un 
pilar de 4; i els Torraires de Montblanc, que van aconseguir un 3 de 6; un 4 de 6; un pilar 
de 4, i un intent de 3 de 6 amb agulla. Amb la gamma de 7 consolidada i amb la mirada 
posada ja en el 4 de 7 amb agulla, els de l’Era de l’Ixart preparen una temporada que 
espera fer història. Per aconseguir-ho, la colla treballa des de la base de l’entitat. A finals 
de juny, per exemple, va oferir un assaig de canalla i tronc, i en acabar, el primer taller de 
pinyes “L’Equip del Baix”. Aquest darrer consisteix en explicar les posicions de les crosses, 
els contraforts, i les agulles en els diferents tipus de castells. El taller no només va dirigit a 
aquelles persones amb poca experiència en el món casteller, sinó que pot ser enriquidor, 
fins i tot, per als més experts de la colla. La propera cita important és la Diada de les Cul-
tures que se celebrarà el proper 16 de juliol a la plaça del Pou.•

Els Castellers d’Altafulla impulsen un taller de “pinyes”

L’Orquestra de l’Escola de Música a 
Bèlgica

Els dies 30 
d’abril, 1 i 2 de 
maig, el Grup 
Instrumental de 
l’Escola de Músi-
ca vam anar a 
Bèlgica. A la ciu-
tat de Neerpelt, 
molt a prop 
de la frontera 
amb Holanda, 
se celebrava el 
59è Festival Internacional de Música amb actuacions per tot arreu 
de diverses formacions musicals de tot el món: Rússia, Japó, Sèrbia, 
República Txeca, Polònia, Holanda, Gran Bretanya, Bèlgica, Portu-
gal, Luxemburg…i de Catalunya, un grup de Barcelona i nosaltres. 
Orquestres de vent, corda, percussió, duets, trios… entre molts, van 
sonar els dies 29, 30 d’abril i 1 de maig. Tot plegat unes 92 agrupaci-
ons de joves entre 12 i 25 anys. Els nostres eren dels més joves i van 
tenir l’oportunitat d’escoltar diferents grups de cambra d’un bon 
nivell musical. Després de totes aquestes actuacions fèiem un cerca-
vila pels carrers de la ciutat tot portant el cartell que ens identificava 
i indicava la procedència: “Orquestra Altafulla”, i enlairàvem la ban-
derola amb l’escut d’Altafulla i la senyera. Tot seguit, tota la gentada 
ens aplegàvem en un gran pavelló on es procedia al nomenament de 
premis de caràcter una mica simbòlic. Així doncs hi havia molts premis 
de la mateixa categoria. Altafulla va aconseguir un Certificat del Fes-
tival amb un tercer premi. Era molt interessant el sistema de valoració 
de l’actuació dels grups per part del jurat. Tot i que ens van dir que 
rebríem l’informe per correu, alguns membres del jurat van parlar 
directament amb nosaltres per a comentar-nos la jugada. Finalment, 
sopar i festa grossa amb un grup modern conegut a Bèlgica. L’allot-
jament era lluny d’aquesta ciutat: A Bruges (Brugge), una ciutat pre-
ciosa que vam gaudir a peu i alguns amb bicicleta. La convivència de 
pares i alumnes ha estat molt positiva, important també per a crear 
bon ambient a l’Escola. Vull agrair la col·laboració especial i gran 
esforç de dues mares implicadíssimes per organitzar aquest viatge i 
també destacar la gran energia del nostre director de l’orquestra, en 
Josep Marín, que va preparar un magnífic  programa i dirigir també 
els preparatius  d’aquest viatge amb molta il·lusió. Tots hem tornat 
molt engrescats a repetir l’experiència.•

núria riaMbau

11a edició de l’Aplec de 
Sardanes “Vila d’Altafulla”

Enguany el temps ha complert amb la cita i s’ha portat 
bé. Això ha fet que es notés en l’assistència de públic 
i que els vilatans més que altres anys, s’acostessin a 
l’aplec a dinar o simplement ballar sardanes. Enguany, 
la notícia local ha estat el nou govern de l’Ajuntament, 
aquestes coses són motiu de xerrameca i es fan comen-
taris de tots colors, en aquestes trobades pots copsar 
el batec del poble, es parla del passat i del futur tot 
vivint el present amb il·lusió i certa preocupació per 
la crisi. És un poble viu que s’implica en la política i 
també en les seves tradicions. Ara toca donar les grà-
cies, com sempre des de fa nou anys, com sempre hi 
han estat al costat, com sempre hi han col·laborat, i 
com sempre han fet possible amb el seu entusiasme i 
ajut que aquesta part de la cultura popular, la sardana, 
s’hagi pogut celebrar amb èxit any rere any i aquest 
és l’onzè. (Cal mencionar que el primer i segon aplecs 
es van celebrar els anys 1973 i 1974 a l’ermita de St. 
Antoni). Gràcies a tots els comerciants, particulars i 
entitats del poble, al seu Ajuntament, Altafulla Ràdio 
i a les institucions de govern. Una menció especial als 
col·laboradors de l’organització, una trentena d’amics 
que hi posen el seu temps i la seva dedicació altruista 
al servei del poble. Amb tota aquesta voluntariosa 
gent, no hi ha futur incert per Altafulla, ans al contrari, 
aquest esforç col·lectiu et fa sentir orgullós de viure i 
estimar Altafulla. Visca Altafulla i visca la sardana. •

toni nadal

Associació Altafulla Sardanista
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L’INS Altafulla, amb la col·laboració de la Policia Local, van 
organitzar el passat 21 de juny, en el marc dels darrers dies 
de curs, un taller de prevenció sobre els petards sota el 
títol “Feu la festa amb seguretat”, coincidint així amb la 
revetlla de Sant Joan. El taller va consistir en assessorar als 
més joves sobre la correcta utilització dels petards i coets 
i conscienciar-los sobre els perills que es poden presentar 
en una celebració on la pirotècnia és un dels principals 
protagonistes. Aquest tipus de tallers s’organitzen des de 
la direcció general de Protecció Civil amb la col·laboració 
de la Creu Roja i de les Colles i Balls de Diables de Cata-
lunya, amb l’objectiu d’evitar accidents quan es mani-
pulen petards i en el cas de patir un incident, què s’ha 
de fer. A l’INS, el 
taller va anar a càr-
rec de l’oficial del 
cos de Bombers 
de la Generalitat, 
Josep Sabat; Marta 
i Aroa Ferrer, infer-
meres de la Creu 
Roja; i un membre 
del grup de Diables 
de Voramar del 
Serrallo. La xerra-
da, seguida per una trentena d’alumnes, va contemplar 
l’explicació de les normes i consells a l’hora de tirar els 
petards, quins tipus d’accidents podem patir i què hem 
de fer en el cas de resultar ferits. Els encarregats de la 
xerrada van manifestar que, tot i que les lleis que envolten 
la utilització de pirotècnia són molt severes, s’haurien de 
complir i en el cas de no complir-les tenir consciència del 
què s’està fent. Dies abans, la Policia Local d’Altafulla va 
engegar una campanya de difusió i informació a l’entrada 
dels centres educatius on van repartir diferents tríptics 
informatius de caràcter preventiu.•

L’INS Altafulla i la Policia Local 
organitzen un taller de 

prevenció sobre els petards

Més d’un centenar de persones van omplir el passat 30 de juny 
la plaça de l’Església en el concert que la Jazzorquestra de l’INS 
Altafulla va oferir com a cloenda del curs 2010-11. El total de 
31 alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO, que componen l’orquestra 
dirigida pel professor Joan Rion, no va deixar indiferent el 
públic assistent després que interpretessin damunt l’escenari un 
repertori de temes clàssics i moderns que han après des que va 
néixer com a projecte del centre el 2008. L’objectiu era ben clar. 
Crear, improvisar, divertir-se i fer divertir, és a dir, fer jazz, tal i 
com assenyala el mateix Joan Rion. “La Jazzorquestra no només 
és una orquestra en sí, sinó una eina motivadora pels alumnes 
amb la finalitat d’avançar i treballar en equip”, ha destacat Rion.  
El concert ha celebrat així la primera promoció d’ESO de l’INS 
Altafulla on s’hi han graduat 52 nois i noies. L’acte de graduació 
va tenir lloc el passat 22 de juny a la sala polivalent de l’Institut 
amb la presència de l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, acompa-
nyat de la regidora d’Educació, Eva Martínez; l’inspector d’en-
senyament de la zona, Enric Queralt; la presidenta de l’AMPA, 
Maria Jesús Ayuso, i la directora de l’institut, Imma Reguant. Les 
famílies van estar presents a la graduació, ben emocionades per 
aquest nou pas endavant dels seus fills i filles. L’alcalde va mani-
festar durant el concert, la voluntat de treballar per aconseguir 
“que a l’Institut es puguin continuar els estudis post obligatoris 
del Batxillerat amb dues línies, ciències socials i humanitats i 
l’artístic-musical”. Actualment, al ser un centre nou, l’Institut 
encara no disposa de cap línia de Batxillerat.•

La Jazzorquestra posa el punt i final 
al curs 2010-11 de l’INS Altafulla
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Ja en plena temporada d’estiu, l’Ajuntament 
d’Altafulla ha adaptat l’entrada principal de la 
Piscina Municipal per facilitar l’accés d’aquelles 
persones amb mobilitat reduïda. Així ho ha 
explicat el regidor d’Urbanisme, Jordi Molinera. 
Els treballs, que han anat a càrrec de la Brigada 
Municipal, han consistit en aixecar part del terra 
de l’entrada al recinte per tal de construir-hi 
una rampa d’accés en comptes d’escales, per tal 
d’afavorir l’accés a l’entrada de persones que 
puguin patir algun tipus de discapacitat física. 
Les obres s’han enllestit abans que s’hagin ini-
ciat els cursets de natació, que van començar el 
passat dia 4. Aquesta activitat es desenvoluparà 
fins el 15 de juliol, i ampliarà edicions del 18 al 
29 de juliol, de l’1 a 12 d’agost, i del 15 al 26 
d’agost. Les persones interessades en participar-
hi podran realitzar la inscripció a la recepció de 
l’Ajuntament.•

Adapten la Piscina Municipal per a les persones amb mobilitat reduïda

Obren les inscripcions per als cursets de natació

L’Ajuntament d’Altafulla iniciarà un any més, amb la col-
laboració de l’empresa IET SL, els cursets de natació que 
tindran lloc durant els mesos de juliol i agost. Són un total 
de quatre, i es desenvoluparan del 4 al 15 de juliol, del 18 
al 29 de juliol, de l’1 a 12 d’agost, i del 15 al 26 d’agost. Les 
persones interessades en participar en algun dels quatre 
cursets que s’organitzen ja poden inscriure’s a l’Ajuntament 
d’Altafulla. Les butlletes han d’entregar-se emplenades a 
la recepció del consistori. Cada persona podrà inscriure un 
màxim de tres nens. Es donarà un número per cada butlleta 
d’inscripció lliurada, i la plaça no quedarà fixada fins que 
no es lliuri el justificant de l’ingrés i l’esmentada butlleta en 
un termini de 24 hores. En cas de no portar el justificant en 
aquest temps, la plaça quedarà automàticament anul·lada.

ATECA aposta per la publicitat en el trenet turístic

L’Associació Turística, d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla 
(ATECA) tornarà a posar en marxa enguany, com cada estiu, 
el trenet turístic. Un any més, amb l’objectiu de finançar el 
cost d’aquest servei, ATECA donarà cabuda als comerciants i 
empresaris d’Altafulla i la comarca perquè vulgui publicitar-

se als laterals dels vagons del vehicle turístic. La campanya, 
que repeteix el mateix format que l’estiu passat, va comen-
çar el passat 21 de juny. El recorregut del trenet turístic serà 
l’habitual de cada any i funcionarà principalment per les 
tardes. Recorrerà els principals carrers i places tant del nucli 
històric com del Barri Marítim passant pels principals atrac-
tius turístics del municipi com ara el Castell de Montserrat, 
la Vila Closa, el centre de Baix a Mar, la Vil·la Romana dels 
Munts, entre d’altres. 

Torna el Mercat d’Estiu fins el 13 de setembre

Com és habitual cada estiu, el carrer Facina del Barri Marí-
tim d’Altafulla acull des del passat 28 de juny i durant tots 
els dimarts, a partir de quarts de vuit del matí i fins les 
dues de la tarda, el Mercat d’Estiu, que reuneix més d’una 
trentena de paradistes que ofereixen una àmplia varietat 
de productes que van des de la moda i complements fins 
als gastronòmics i d’alimentació. El mercat ambulant esta-
rà obert fins el 13 de setembre. Per garantir la seguretat, 
l’Ajuntament d’Altafulla ha convocat tres places d’informa-
dors, que s’encarregaran de forma específica del Barri Marí-
tim, la zona de platja, i la zona de comerços, amb l’objectiu 
de verificar que tot funcioni correctament.

Breus



15

Plaça del Pou • núm. 103 • juliol 2011 Esports

Atletes d’Altafulla: Madurant l’èxit
Uns quants de les nostres companyes i companys han arribat a la 
maduresa esportiva, és a dir, al seu desenvolupament complet com 
a atletes, han fet germinar els fruits del seu esforç i del seu “saber 
fer”. Han sabut triar el seu camí, i amb una planificació adequada, 
han aconseguit molt bons resultats. Aquesta maduresa els porta a 
saber no només el que no volen, sinó també el que realment els 
agrada i els motiva. Per alguns, és un exercici de deixar enrere el 
que feien fins ara, és “desaprendre”, per a arribar a un altre estadi 
de coneixement. Per d’altres, és tornar als orígens, però amb l’es-
perit renovat. Així, cal esmentar, com a fites més recents, en Tito 
Griñant, amb set medalles (dues d’or) al Campionat de Catalunya 
de Veterans i la María J. Carabante, Campiona de Catalunya de 400 
m. També, en els darrers mesos, la Marta Camps i en Germán Alonso 
han aconseguit victòries en campionats catalans i estatals, reeditant, en categoria veterana, èxits absoluts. I en el món de la 
cursa de fons, l’Anna Maria Yuste, la Mònica Virgós, en Claude Garcia, en Francesc Farré i l’equip de l’Eternal Running, també 
han obtingut, darrerament, victòries i podis. Com hem dit diverses vegades, aquests títols ens alegren i motiven, sense oblidar-
nos que la majoria de nosaltres ens esforcem per millorar. Així, sabem reconèixer el mèrit de la superació personal, encara que 
no suposi cap medalla en competició. A més de tot això, i amb el mateix esperit, un grup de companys està preparant Carros 
de Foc, un autèntic repte, una aventura impressionant. Ja en sentirem a parlar...•

david velasco

Atletes d’Altafulla

Estiu a tota maquina!
Ja hem fet l’excursió social a Terrassa i serra de l’Obac on la pluja va 
espatllar les dues rutes ciclistes però no pas l’esmorzar “esportiu”. Els 
acompanyants van gaudir força de les visites guiades a Terrassa. Des-
prés, tots plegats, dinar de “gala” a Matadepera per tornar cap a casa 
força satisfets malgrat el temps. Per aquí, els “infantils” van més poc 
a poc, els de ruta, uns fent marxes “extremes” i altres fent rutes de la 
“tercera edat” per terres Lleoneses; els BTT bastant força km. tot i la 
pols i la calor i per acabar, els senderistes que van fer un tour per la 
zona propera a Altafulla. I al Juliol? Més i més! Visca la Penya!•

dino albaladejo

President Penya Ciclista Altafulla

Tito Griñant i María José Carabante

El CFS Altafulla organitza el III Torneig 24 hores

El Club Futbol Sala Altafulla organitzarà els propers dies 23 
i 24 de juliol la tercera edició del Torneig 24 hores de futbol 
sala femení en la categoria sènior. Els equips interessats en 
participar en aquest campionat s’han d’inscriure a la seu 
social del club, dimarts i dimecres, de cinc a nou de la nit, i 
es poden posar en contacte a través dels telèfons 625 65 92 
71, 672 32 87 64 i 977 65 19 05. El preu de la inscripció per 
equip és de 120 €. El torneig tindrà lloc a les instal·lacions del 
Pavelló Municipal d’Altafulla. Pel que fa als premis, l’entitat 

repartirà un total de 600 € entre el primer (400 €) i el segon 
classificat (200 €), i el tercer, s’endurà un pernil.

El CD Altafulla-La Torreta, campió del Tarragonès per setè 
cop consecutiu

El Club de Dòmino Altafulla-La Torreta s’ha proclamat, per 
setena vegada consecutiva, campió del Tarragonès. L’enti-
tat disputarà els propers dies 4, 5, i 6 de desembre el Cam-
pionat d’Espanya de Dòmino per Equips, que se celebrarà a 
l’Hotel Plaza de Barcelona. 

Breus
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Al meu amic Quico
Ha estat una de les pitjors setmanes de la 
teva vida perquè s’han ajuntat dues coses: 
Primer, la mort d’una persona que tu apre-
ciaves molt, i molta gent del poble també, 
que va morir massa aviat, tràgicament per 
una malaltia. I segon, i menys important, 
però que també t’ha fet molt de mal, que 
després d’un munt d’anys a l’ajuntament, 
no hi podràs tornar. Respecte això l’únic 
que no m’ha agradat mai, mai, mai de tu 
és la teva manera de parlar, o millor dit, 
de rebutjar, alguna idea contraria a tu en 
qualsevol ple. Aquest estil no m’agradava, 
però era el teu. El que sí m’agradava, és la 
teva intel·ligència, l’has ajuntat al teu cor 
i a la teva estima per Altafulla i has fet un 
munt de coses per Altafulla. Haurà agra-

dat més, alguna haurà agradat més, d’al-
tres menys, però sempre, sempre amb el 
cor a la mà. Per algun motiu hauràs estat 
tants anys a l’ajuntament! Com diria un 
dels millors fitxatges que ha fet el Barça en 
els últims anys, els nostre amic Mourinho: 
“El fin de un ciclo”. Però veurem quanta 
gent pot estar tants anys a l’ajuntament 
com hi has estat tu. Sempre has sabut estar 
al lloc ideal i en el moment just. Alguns 
poden dir que això és d’aprofitat, o algu-
na altra paraula, però per mi això és intel-
ligència política i tu en tens molta, però 
encara més cor per Altafulla. Ara, a partir 
d’ara. Jo estic segur que tu treballaràs des 
de l’ombra per fer cosetes, no grans coses, 
cosetes per Altafulla, seguiràs treballant 

per Altafulla. I et dic que hi ha molta gent 
que fan moltes petites coses per Altafulla 
i produeix la mateixa satisfacció que fer 
grans coses de l’ajuntament, ja ho veuràs. 
El que no vull és tornar-te a veure mai 
més com la nit de les eleccions en un banc 
del nostre carrer, Avinguda Marqués de 
Tamarit, amb el cap entre els braços a 
les dotze de la nit, això no t’ho mereixes, 
no tens que fer això mai més, perquè ara 
treballaràs des de l’ombra. Seguiràs treba-
llant i segur, que seguiràs fent coses pel 
poble. Ho deixo així. El teu amic Eslàlom.

Ho deixo així, el teu amic Eslàlom.•

PePe Pijuan 

Sí, nosaltres podem!
Fèlix alonso # alcalde d’altaFulla (alternativa altaFulla) 

Aquesta és la primera ocasió que tinc de 
dirigir-me a la ciutadania d’Altafulla des 
de la ‘Plaça del Pou’, com el vostre alcalde. 
En primer lloc vull donar les gràcies a tots i 
totes aquells/es que des de distintes opcions 
polítiques i ideològiques han considerat 
que puc representar Altafulla des de la seva 
més alta instància institucional municipal. El 
meu compromís i el del meu equip (AA i SI) 
amb Altafulla és absolut, crec que podem 
aportar tota la nostra experiència, energia i 
il·lusió per aquest projecte que volem sigui 
engrescador. Altafulla té moltes potenciali-

tats culturals, paisatgístiques, turístiques... 
però sobretot vull destacar una: la humana. 
Tenim un poble compromès i participatiu, 
una població amb una envejable capacitat 
de superació. Tenim energia i imaginació 
suficient perquè la crisi i les retallades socials 
que ens volen imposar no fracturin la nostra 
cohesió social. Des de l’alcaldia, colze a colze 
amb l’equip de govern, i amb una ciutadania 
compromesa serem capaços de treballar per 
millorar Altafulla. Des de l’àmbit públic, 
com alcalde, em toca liderar la dinamitza-
ció política del municipi posant èmfasi en 

la emprenedoria ciutadana, obrint portes 
als sectors econòmics i comercials perquè 
desenvolupin les seves capacitats col·lectives 
i individuals, compromesos amb el medi 
ambient i el servei a les persones. Com deia 
en el meu discurs d’investidura, Altafulla té 
nom de dona, empenta de jove i experiència 
d’avi. Ara, junts, ens toca treballar i a l’horit-
zó tenim un primer repte a conquerir: que a 
l’Institut d’Altafulla es puguin continuar els 
estudis post obligatoris del batxillerat amb 
dues línies, artística i humanística. Un cop 
més: Sí, nosaltres podem!•••

¿Ignorancia o amnesia?
conchita navarro # Partit PoPular d’altaFulla

Por que Mala Fe o Desfachatez no puede 
ser, no podemos, tan pronto, mal pensar del 
nuevo alcalde. Prefiramos pensar que es la 
torpeza propia del iniciado, de aquél que 
por haber pasado los últimos años alejado 
de Altafulla (tan alejado que a día de hoy 
sigue sin residir en Altafulla), de aquél pues 
que en definitiva desconoce la historia reci-

ente de Altafulla. Y es que, cuando en enero 
de 2008 Francesc Farré, entonces alcalde de 
Altafulla y hoy segundo del actual, cuando 
Farré pues se quedó gobernando en mino-
ría, ‘envió’ a un emisario de su gobierno, a 
un regidor, a proponer a una servidora, a la 
concejala que era y soy del Partido Popular 
de Altafulla, nada más y nada menos que 

entrara a formar parte de su maltrecho 
gobierno. Nuestra respuesta es bien sabida 
por todos, a los hechos posteriores me remi-
to. En fin, confiemos, por el bien de todas 
y todos los que residimos en Altafulla, que 
nuestro actual alcalde avance en su puesta 
al día, pues así podrá empezar a gestionar 
los problemas de Altafulla•••

L’independentisme, al govern!
jordi Molinera # solidaritat catalana Per la indePendència

Aquesta és la primera vegada que el grup 
municipal de Solidaritat Catalana ens podem 
adreçar com a tals des de la revista munici-
pal. Això és gràcies al suport rebut a les dar-
reres eleccions municipals del 22 de maig, on 
318 altafullencs i altafullenques van donar 
suport a la nostra candidatura, situant-nos 
com a segona força política d’Altafulla amb 
dos regidors i esdevenint claus en la forma-
ció del nou Govern. Per tant, abans que res, 
agrair la confiança rebuda. Durant la campa-
nya electoral vam ser molts clars. Solidaritat 

no ens presentàvem com una candidatura 
d’oposició, del no i la confrontació constant. 
Sempre vam dir que, complint amb el màxim 
del nostre programa electoral, volíem estar 
presents al futur govern municipal, sent 
protagonistes del canvi polític i oferint esta-
bilitat i treball en positiu, trencant amb les 
dinàmiques del darrer mandat. És per això 
que, amb el suport de les més de 40 persones 
que van participar a la nostra I Assemblea 
Oberta, vam signar un Acord de Govern amb 
Alternativa de manera que Jordi Molinera 

és el nou Primer Tinent d’Alcalde i Regidor 
d’Urbanisme, Cultura, Joventut i Festes i Eva 
Martínez la nova Regidora d’Educació, Acció 
Social i Ciutadania, Polítiques de Gènere i 
Sanitat. Iniciem aquesta nova etapa amb 
il·lusió, conscients del pes de les noves res-
ponsabilitats adquirides, esperant estar a 
l’alçada i comptant, com sempre, amb el 
vostre recolzament per fer d’Altafulla un 
poble millor.•••
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Carta abierta a Fèlix Alonso

Apreciado Sr. Alcalde, soy Maggie Beres-
ford, esposa del Alcalde Saliente Josep 
Mª Pérez. En las pasadas elecciones, AA 
fue el partido más votado, por segunda 
vez consecutiva. Esto envía un mensaje 
inequívoco a los demás partidos y a los 
ciudadanos. AA forma Gobierno con el 
partido más votado en segundo lugar (SI). 
Esto es Democracia pura. ¿Como puede 
empezar un nuevo Gobierno hablando 
de confianza y transparencia cuando lo 
primero que hace es cambiar las cerradu-
ras del Ayuntamiento? ¿Qué entenderá el 
pueblo con esta acción? Que desconfía del 
Gobierno Saliente. Que esconde algo. Que 
no tiene sensibilidad ni “savoir fair”. Que 
siente culpabilidad. Que con el insulto 
busca enfrentamiento o simplemente son 
ganas de gastar dinero y tiempo, igual 
que el nuevo ejecutivo de una multinaci-

onal quién, al llegar, cambia los muebles 
del despacho. Es un insulto para todos los 
que trabajaban y trabajan allí: Ex Alcal-
de, Ex Regidores, Secretarias, Personal 
Administrativo, Policía. ¡Hasta la mujer 
“de fer feines”! Y encima, el 12 de junio, 
manda un miembro de la Policía Local, a 
La Torreta, buscando las llaves de la Alcal-
día cuando podía usted haber llamado a 
Josep Mª y preguntárselo personalmente. 
Pere Vives. Querido por unos. Odiado por 
otros. Una persona bastante normal hoy 
en día. Seguro que él no se enfadará con-
migo si digo que tiene un carácter un poco 
especial. Pero es un señor que solo quiere 
lo mejor para su pueblo. Caerá mal o bien, 
pero la verdad es que no descansa en su 
trabajo. Siempre está disponible. Chillará 
mucho, pero sabe resolver problemas... 
esto ha sido mi experiencia con Pere. Josep 

Mª sabía entender a Pere. Pero mi marido 
nació con ese talento. Nunca fue una apti-
tud política el de saber entender y motivar 
a la gente. Participación y transparencia. 
La nota de pie tan rebuscada que aparece 
en su “Butlletí” se refiere a Jano Franci-
no e IDEAL. Ahora hay cinco partidos en 
el Ayuntamiento. Acaba de excluir dos 
de ellos... ¿Participación? Le queda CIU. 
Limitar las posibilidades nunca ha sido ni 
será una maniobra inteligente. Entrego las 
llaves que había en el Ayuntamiento y, de 
verdad, deseo confiar en que hará buen 
uso de ellas: La llave de la transparencia, 
participación, buena gestión, confianza, 
sensibilidad con la gente, motivación y 
solidaridad. Un saludo cordial.•

Maggie BeresFord 

La singularidad de Altafulla (II)

La singularidad de Altafulla, en especial su 
“Vila Closa”, obliga a mucho. En su perí-
metro, el Arco de la Placeta, constituye 
una joya monumental que debe ser bien 
cuidada. Según los historiadores locales, 
ya existía en el año 1.609, aunque en la 
parte central de la arcada figura la inscrip-
ción 1.678, en cuyo año, probablemente, 
se procedería a una reconstrucción, con 
objeto de reparar los desperfectos, origi-
nados por contiendas bélicas de la época. 
Pues bien, en julio 2009, presenté en el 
Registro municipal, una denuncia, sobre 
incidencias habidas en la “Vila Closa”. En 
síntesis, un vehículo especial, sin matrícula 
identificativa, había dañado por erosión 
los laterales del Arco de la Placeta. Habida 

cuenta de la grave incidencia en un bien 
que tiene la categoría de BCIN (RI51-6568) 
di conocimiento de todo ello al Conseller 
de Cultura i Mitjans de Comunicació de 
la Generalitat. Este requirió al entonces 
Alcalde, indicándole que los desperfectos 
causados en el Arco de la Placeta deberán 
ser objeto de restauración, por parte del 
propietario del bien catalogado; en este 
caso, presuntamente, el Ayuntamiento 
de Altafulla, sin perjuicio de las sanciones 
que se puedan imponer al autor o autores 
de los desperfectos. Ante la pasividad del 
Alcalde de aquél momento, me vi obli-
gado, con fecha marzo 2010, a dirigir un 
“Rapport de synthèse” a las partes impli-
cadas. Por su parte, la Conselleria de Cul-

tura i Mitjans de Comunicació, con fecha 
25.01.2010, me trasladó un escrito en el 
que me manifestaba que, remitían un 
nuevo oficio al Alcalde recordándole los 
hechos y solicitándole una pronta respues-
ta. Pero lo cierto es que, hasta hoy, nada 
se ha hecho al respecto. A la vista de todo 
ello, reiteraré al nuevo Alcalde la situaci-
ón, toda vez que el anterior me comunicó, 
primero telefónicamente y luego perso-
nalmente, su compromiso de restaurar los 
desperfectos. Espero que esta vez sea la 
definitiva, por el bien de Altafulla.•

josé daniel vila roBert 

Des de casa, per la 107.4 (I)

Conservant les dedicacions i sous del 
Govern Gené, fins ara el Nou Govern ha 
sorprès amb dues decisions: el relleu del 
cap de brigada i la reducció de plens a 
només cada dos mesos —en darrer dissab-
te i a partir de les 10 del matí. Aplaudim 
la primera mesura. Havia d’arribar més 
d’hora que tard. Almenys, aquest Govern 
d’Alternatius i Independentistes, tots dos 
profundament petits burgesos residen-
cials, ha girat la truita bandejant el PP 
genuí altafullenc (Pere i Pérez). Pere Galí 

ha estat nomenat previ suggeriment del 
caps sindicals de la brigada. Renoi, plens 
només cada dos mesos i amb públic de 
cap de setmana... Culmina l’arraconament 
de l’oposició com a subjecte elegit de la 
democràcia representativa; en nom d’una 
participació del “públic”, de la “ciutada-
nia”; de fet, però, reduïda a la meitat! 
Esperem que es mantinguin les comissions 
d’Hisenda i Territori amb mensualitat i 
que els Consells Sectorials almenys també 
siguin bimensuals. Un triumvirat sembla 

governar-nos: el de la vara d’alcalde, 
encara per censar-se; el desplaçat i dedi-
cat Farré i el Jordi Molinera que encara 
entén l’Ajuntament com un viatge de 
nuvis de jovencell amb estelada. Els desit-
jo el màxim d’encerts i per això els aniré 
lliurant sol·licituds d’intervencions dins la 
“revolució de les petites coses” (parets i 
marges a redreçar, etc).•

Fonxo Blanch
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AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners

Dissabtes feiners

Diumenges i festius

ALTAFULLA RÀDIO 107.4 FM 

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

* Consultar retransmissions 
esportives a la pàgina web.

Altafulla 
El Catllar 
Creixell 

La Nou de Gaià 
La Pobla de Montornès

Renau
La Riera de Gaià

Roda de Barà
Salomó

Torredembarra
Vespella de Gaià

v
RENFE

Altf/Tgn
Tgn/Altf/

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

10:28 8:56
10:58 9:25
11:58 10:32
12:58 11:25
13:59 12:25
14:26 13:24
14:59 14:28
15:58 14:54
17:27 16:58
18:00 17:29
19:00 17:53
19:29 18:30
20:26 18:57
20:29 19:12
20:59 19:43
21:29 19:57
21:59 20:30
22:33 20:39

21:00
21:20
21:34

AUTOCARS
ALTAFULLA / BCN
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 9.00h
Dissabtes i festius: 7:30h
Diumenges: 17.55h

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

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

A
LT

A
FU

LL
A

 
TA

R
R

A
G

O
N

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

TA
R

R
A

G
O

N
A

A
LT

A
FU

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

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

Serveis

Transports

—graella 2010 • 2011—

Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
6.25 6.29 6.45 6.50 7.10 7.15
7.15 7.21 7.40 7.45 8.05 8.10
7.35 7.41 8.00 8.25 8.45 8.50
7.45 7.51 8.10 9.15 9.35 9.40
8.00 8.06 8.25 10.15 10.35 10.40
8.20 8.26 8.45 11.15 11.35 11.40
8.40 8.46 9.05 11.45 12.05 12.10
8.55 9.01 9.20 12.15 12.35 12.40
9.15 9.21 9.40 12.45 13.05 13.10
9.45 9.51 10.10 13.15 13.35 13.40
10.15 10.21 10.40 13.45 14.05 14.10
10.45 10.51 11.10 14.05 14.25 14.30
11.15 11.21 11.40 14.20 14.40 14.45
12.15 12.21 12.40 14.45 15.05 15.10
13.15 13.21 13.40 15.05 15.25 15.30
14.15 14.21 14.40 15.20 15.40 15.45
15.15 15.21 15.40 16.15 16.35 16.40
16.15 16.21 16.40 17.15 17.35 17.40
16.45 16.51 17.10 17.45 18.05 18.10
17.15 17.21 17.40 18.15 18.35 18.40
18.15 18.21 18.40 18.45 19.05 19.10
19.15 19.21 19.40 19.15 19.35 19.40
20.15 20.21 20.40 19.45 20.05 20.10
21.45 21.50 22.10 20.15 20.35 20.40

21.15 21.35 21.40
22.20 22.42 22.45

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

Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8.55 9.01 9.22 10.00 10.24 10.30
10.30 10.36 10.57 11.30 11.54 12.00
12.00 12.06 12.27 13.00 13.24 13.30
16.10 16.16 16.37 16.50 17.14 17.20
17.20 17.26 17.47 18.00 18.24 18.30
18.45 18.51 19.12 19.30 19.54 20.00
20.15 20.21 20.42 21.00 21.24 21.30

• L’Agenda Comarcal i els Butlletins Locals a cada hora en punt des de les 07:00 fins les 00:00. 
• Transmissió dels Plens Municipals el darrer dissabte de mes. 
• (r) Redifusió dels programes.

Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM)
ESTACIÓ D’ALTAFULLA / SERVEI METEREOLÒGIC DE CATALUNYA /

HORT DE LA SÍNIA (Tamarit)

Dades del mes de JUNY

Temperatura màxima 29,8º dia 29

Temperatura mínima 10,4º dia 1

Pluja màxima 5,8 litres/m2 dia 6

Mitjana mensual temp. màx. 25,7º

Mitjana mensual tem. mín. 16,2º

Total pluja recollida 17,4 litres/m2

OBSERVADORS: joan vives, jordi cuscó, josep Mª aules i lluís brullas.

www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

00
100% Música L’espai obert, el magazín d’Altafulla Ràdio

InSession

01 Propera parada (r)

02

100% Música

InSession 100% Música

03

100% Música
04

05

06

07 Pilar de vuit (r)
100% Música

08 Kosmos folkL’informatiu (1a edició)

09 N’hi ha per llogar-hi cadires La màgia de les sardanes

10
100% Música

El ple / Para que no me olvides
Barà rock (r)

L’informatiu (2a edició)

11 L’espai obert, el magazín d’altafulla ràdio Toc de rock (r)

12 L’infreqüència

Garden musical 80 Punt dance
13

L’informatiu (3a edició)

L’espai obert, el magazín d’altafulla ràdio

14 100 % Música Història dels mundials (r) I com estàs de salut?

15 Cinema
100% Música

Galàxiallibre Història dels mundials I com estàs de salut? Set dies Cinema (r)

16 Empenta Cat sons Futurs Història dels mundials (r) Música punt cat El temps passa (r)

17
El patito de goma

Toc de rock El temps passa Fes natura
El còrner del baix gaià

Altafulla festival

18 Peluts Sempre joves Barà rock Música punt cat The road of country (r)

19 L’informatiu (4a edició) L’informatiu setmanal

20
La movida madrileña

The road of country Altafulla festival Kosmos folk
El còrner del baix gaià

Barata elèctrica
La movida madrileña

21 Boulevard Jazz fm Pilar de vuit (r) Catsons (r)

22 Pilar de vuit Barata elèctrica Fòrmula gaià Fòrmula gaià (r) Propera parada Bad music Bad music blues

23 L’informatiu (r) Carta de clàssics Calidoscopi

* A partir del 3 d’agost, 
l’estació de Sants restarà 
en obres. Això pot alterar 
les línies.
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AjuntAment 977 65 00 08
 Plaça del Pou, 1 
Síndic de greugeS 977 65 22 69
recAPtAció municiPAl (Ajunt.) 977 65 61 09
correuS 977 65 18 16
oficinA d’ocuPAció  977 65 19 88
PoliciA locAl 609 32 96 51
 marquès de tamarit, 16 977 65 02 80
guàrdiA civil  062
moSSoS d’eSquAdrA 977 63 53 00
  088
BomBerS (tarragona) 085
  977 22 00 80 
  977 54 70 80
AmBulàncieS (centraleta) 977 25 25 25
conSultori de SAlut 977 65 60 07
 mainada, 2A 
emergèncieS 112
urgèncieS cAP torredembarra 977 64 38 01

AigüeS d’AltAfullA 977 65 16 76
(servei 24 hores)  900 194 998
fArmàciA SuSAnA domingo 977 65 02 07
 les escoles, 3 (poble) 
fArmàciA AnnA ArASA 977 65 24 20
 Plaça dels vents, 5 
urgèncieS dentAlS cAStellAni 977 65 14 33
oficineS de turiSme
 marquès de tamarit, 16 977 65 14 26 
 Plaça dels vents, s/n 977 65 07 52
eScolA d’AdultS 977 65 16 71
eScolA lA PortAlAdA 977 65 03 23
 Plaça la Portalada s/n 
ceiP roquiSSAr 977 65 19 69
ieS AltAfullA 977 65 16 62
llAr d’infAntS f. BlAnch 977 65 60 31
 mainada, 2B 
llAr d’infAntS hort de PAu 977 65 21 20
 cabana, 2 
eSPlAi de lA gent grAn 977 65 21 32
 c. de les Bruixes s/n 
BiBliotecA municiPAl 977 65 11 76
 les escoles s/n   
centre d’eStudiS d’AltAfullA 977 65 09 12
 escoles, 10 

eScolA de múSicA (migdies) 977 65 20 60
 S. Antoni Abat, a la violeta 
cASAl lA violetA 977 65 00 83
 S. Antoni Abat, 11 
Punt d’informAció juvenil 977 65 24 68
 era de l’esteve  
AlBerg juvenil ‘cASA grAn’ 977 65 07 79
 Placeta, 12  

PiScinA municiPAl 977 65 21 10
 Alcalde Pijuan, 4 
cluB mArítim 977 65 02 63
PArròquiA S. mArtí 977 65 01 58
eStAció de Servei 977 65 22 54
tAxiS (j. gABArró) 607 86 46 44
  607 15 38 18
  977 65 29 90
deixAlleriA (torredembarra) 977 64 58 19
AutocArS PenedèS 977 66 08 21
informAció renfe 902 24 02 02
Protecció civil 977 65 14 89
tAnAtori de torredemBArrA 900 50 67 12
l’hort de lA SíniA. 
Punt d’informAció del gAià 655 48 61 15
jutge de PAu  977 65 20 17

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

01/03 juliol: S. DOMINGO
04/10 juliol: A. ARASA
11/17 juliol: S. DOMINGO
18/24 juliol: A. ARASA
25/31 juliol: S. DOMINGO

01/07 agost: A. ARASA
08/14 agost: S. DOMINGO
15/21 agost: A. ARASA
22/28 agost: S. DOMINGO
29/31 agost: A. ARASA

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les far-
màcies de guàrdia de Torredembarra 
als aparadors de les farmàcies locals.
A més: 

www.coft.org/guardies/ext/

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

HORARI DE MISSES

Església de Sant Martí:
Dissabtes: 19:00 h
Diumenges: 12:00 h

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

Veterinaris 
d’urgències 

Durant 24 h
977 65 29 08
627 56 39 39

*
629 71 15 90

Punt d’informació 
juvenil

Era de l’Esteve 977 65 24 68 
e-mail: PIJ_altafulla@hotmail.com

Obert tot el dia de dilluns a divendres

DEIXALLERIA DE TORREDEMBARRA

 De dimarts a divendres: De 09 a 13 h i de 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 acre-
ditar la residència a Altafulla)

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

Servei	Municipal	de
Recollida	de	Brossa

RECOLLIDA DE MOBLES I ANDRÒMINES
Quan necessiteu un servei, haureu de trucar al telèfon 977 
65 00 08, en horari d’oficina, i us indicaran el dia que els 
podreu treure deixant-los davant del vostre domicili. Hau-
reu de deixar les vostres dades. Aquest servei és totalment 
gratuït. Si no podeu esperar al dia assenyalat, podeu utilit-
zar el SERVEI DE DEIXALLERIA de Torredembarra. Aquest 
està obert de dimarts a divendres de 9 a 13 i de 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

Telèfons 
i adreces (

Serveis Municipals

• SERVEIS SOCIALS · Atenció al públic
 Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
 Educador Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
• BiBlioteca Municipal ‘Martí Magriñà’
 De dilluns a divendres, de 16 a 20 h
• oficina de correus (C. Marquès de Tamarit, 16)

 De dilluns a divendre, de 8:30 a 14:30 h
 Dissabtes, de 9:30 a 11:00 h
• aigües d’altafulla (C. Marquès de Tamarit, 16, Local B)

 De dilluns a divendres, de 9 a 13 h

Centre de Salut
ATENCIó AL PúBLIC (977 65 60 07):
 De dilluns a divendres (matí): de 8 a 13 h
 Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
PEDIATRIA I INFERMERIA PEDIÀTRICA: 
 Dilluns/tarda i dimecres/matí
 Dra. RIQUELME
 INF. MÍRIAM VADILLO
INFERMERIA TARDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
HORARIS DE CONSULTES
 INF. ROSER FLEIX: De DL a DV (matins)
 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

Serveis




