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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.

Altafulla més neta
L’Àrea de Serveis, que encapçala el regidor Francesc
Farré, ha encetat aquest estiu una nova campanya d’intensificació del servei de recollida de les illes de contenidors. La iniciativa contempla l’ampliació del servei en més
freqüències, repàs i neteja per fer front a la necessitat
generada per la multiplicació de la població durant la
temporada alta del turisme. Això vol dir que els camions
de recollida passen més sovint per les illes de contenidors,
recollint en més vegades i netejant-les més cops. Dit i fet.
La veritat és que s’ha notat considerablement. A més,
la contractació d’una persona per part de l’Ajuntament
que basa la seva feina diària en recollir aquella brossa o
andròmina que desencertadament deixen alguns en la
via pública ha donat fruit a veure un municipi més net, i
per tant, amb més bona imatge. Tot i això, encara queda
molta feina a fer per acabar de reduir alguna que altra
acció incívica que malauradament taca la bella imatge
del nostre municipi, com a vila pionera de la recollida
selectiva a les comarques tarragonines. Però això no ha
de quedar només aquí. S’ha de ser conscient que després
de l’estiu ve l’hivern, i l’hivern és molt llarg. S’ha de seguir
educant a la ciutadania al llarg de l’any sobre la correcta
utilització de les illes de contenidors i començar, potser,
a sancionar a aquelles persones que no en fan un bon ús
per la millora de la convivència comunitària. Perquè Altafulla és cosa de tots i no d’uns quants. Perquè la visió integradora s’ha d’entendre com un tot i per un tot. I perquè
el bon reciclatge ens condueix a garantir la bellesa de la
nostra vila i a l’estalvi de les nostres butxaques.

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
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BAN
la regidoria d’Acció Social i Ciutadania, a partir del dia 11 de juliol de 2011, posa en marxa els nous horaris d’estiu del
servei de transport per a la gent gran, amb les següents parades:
PARADES

HORARI

ANADA

PARADES

HORARI

TORNADA

10,15

Brises del Mar: Carrer de l’Àlber / Taronger

12,25

Eroski

10,25

Carrer dels Munts

12,30

Ronda d’Altafulla/Carrer de la Cadernera

10,35

Mirador dels Munts

12,40

Carrer de la Bassa

10,45

Carrer de Santa Marta

12,50

Carrer de les Esplanes

10,55

Via Augusta/Plaça dels Vents

12,55

Via Augusta/Plaça dels Vents

11,00

Carrer de les Esplanes

13,05

Carrer de Santa Marta

11,10

Carrer de la Bassa

13,15

Mirador dels Munts

11,20

Ronda d’Altafulla/Carrer de la Cadernera

13,25

Carrer dels Munts

11,25

Eroski

13,35

Brises del Mar: Carrer de l’Àlber / Taronger

ALTAFULLA, 4 de juliol de 2011					

REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

Desfibril·ladors als equipaments municipals

El Mulla’t recapta
uns 900 €

La regidoria d’Acció Social i Ciutadania d’Altafulla, que encapçala l’edil Eva Martínez, està treballant durament per aconseguir que els equipaments municipals on
es practiqui esport disposin de desfibril·ladors externs automàtics. De fet, tal com
ha apuntat Martínez, des del passat mandat que l’anterior govern municipal ja va
engegar el projecte amb l’objectiu que aquests aparells s’instal·lin no només en
aquelles instal·lacions municipals com ara són el camp de futbol de l’estadi Juan
Pijuan, el Pavelló Poliesportiu i la Piscina Municipal, sinó també en el Centre de
Salut, a la seu de la Policia Local i l’empresa encarregada del Salvament Marítim a
la platja. Això sí, l’edil en demana tres com a mínim. El desfibril·lador extern automàtic és un dispositiu mèdic que permet identificar, sense errades, les arítmies que
requereixen desfibril·lació i administrar la descàrrega elèctrica quan està indicada.
Aquests aparells, que per les seves característiques poden ser utilitzats per personal
no mèdic, però adequadament format per al seu ús, permeten una primera actuació que, per la seva immediatesa, pot millorar les possibilitats de supervivència de
les persones afectades per aquestes patologies i prevenir afectacions greus. El cost
d’aquests aparells oscil·la entre els 900 i 1.200 €. La regidoria està negociant perquè
aquests dispositius siguin finançats per la Diputació de Tarragona.
“Mou-te pel Letxu”
El cas de Juan Carlos Gutiérrez “Letxu”, veí d’Altafulla, ha accentuat encara més la
necessitat de disposar d’aquests aparells. “Letxu”, de 37 anys, va patir el juny del
2010 una aturada cardíaca abans de jugar a futbol sala. No va poder ser reanimat
a temps, el que li va provocar una lesió cerebral adquirida. Van haver de passar
gairebé 40 minuts perquè el seu cor tornés a bategar. La utilització d’un desfibril·
lador els primers minuts és important per la reanimació d’aquests pacients. D’aquí
la importància de tenir desfibril·ladors externs automàtics en dependències esportives. Arran d’aquest fet, un grup d’amics, amb el vist-i-plau de la família i el suport
d’associacions i de l’Ajuntament d’Altafulla, s’ha constituït com a entitat per engegar una campanya solidària sota el títol “Mou-te pel Letxu”. L’objectiu és aconseguir una cadira de rodes especial i adaptada, amb un preu que pot oscil·lar entre
els 5.000 i els 12.000 €. Precisament, el primer acte solidari que es va organitzar va
ser per la Diada de les Cultures on es va recaptar un total de 646 € que els Castellers
d’Altafulla van recollir mitjançant la barra del bar durant l’actuació i una guardiola
que van instal·lar. La campanya no acaba aquí, el dissabte 6 d’agost s’organitza
un “Remulla’t pel Letxu”, a la Piscina Municipal; i pel 13 d’agost, està prevista una
actuació de diferents grups de música per recaptar fons. A hores d’ara, la plataforma compta amb el suport d’associacions i entitats com ara el Tennis Taula, Atletes
d’Altafulla, la Penya Barcelonista, els Diables, les AMPA’s dels col·legis La Portalada
i El Roquissar, la coral Nous Rebrots i el CE Altafulla, entre d’altres.•

La Piscina d’Altafulla va recaptar un
total de 855 €, un 29’2 % més de recaptació que l’edició passada del “Mulla’t”
per l’escleròsi múltiple, una campanya
solidària que aquest 2011 ha incrementat la seva participació arreu de Catalunya amb un total de 614 piscines. La
regidora d’Acció Social, Eva Martínez,
ha atribuït aquest èxit, en part, a la
gran difusió que s’ha fet de la iniciativa
en aquesta edició on principalment
es van repartir fulls informatius en els
diferents centres educatius d’Altafulla.
Del total de la recaptació, 566 € es van
recollir del marxandatge (bosses, tovalloles, gorres, bolígrafs, etc.) que abans
de les 12 del migdia ja s’havia acabat;
i la resta, 289 €, pertanyia a la venda
dels tiquets d’entrada. La recaptació de
l’any passat va ser prop de 600 €.•
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Ple ordinari 30 de juliol
El Ple aprova un informe favorable sobre el desenvolupament comercial del complex Les Bruixes
En el primer Ple municipal ordinari celebrat en dissabte pel nou consistori d’Altafulla,
els membres del Ple van aprovar per unanimitat un informe favorable que justifica la
localització del projecte comercial que ha de dur a terme l’empresa que gestiona ara
mateix el complex -Altafulla Fomento y Explotaciones Comerciales SL (Fomexcom)-, fora
de la trama urbana consolidada, en el centre d’oci Les Bruixes. Aquest document, que
consta de set punts, serà remès a la Generalitat de Catalunya, amb el qual l’Ajuntament
d’Altafulla informa favorablement perquè Fomexcom pugui desenvolupar el projecte
de zona comercial al complex Les Bruixes amb la finalitat de dinamitzar-lo. El complex
es troba dins el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal quedant contemplat així com a
“superfície d’usos comercials” com ara sales de cinema, equipaments lúdics, recreatius,
bars i locals comercials.
El regidor d’Urbanisme, Jordi Molinera, va manifestar en el Ple que amb la normativa
vigent és possible que Fomexcom pugui desenvolupar el seu projecte d’usos comercials.
Un dels requisits principals és que el complex tingui connexió urbana, cosa que es compleix perfectament “mitjançant la Via Roviano i altres carrers”, va assenyalar Molinera. A
més a més, està prevista també en un futur la seva connexió amb l’antiga carretera N-340,
el que avui és el carrer Marquès de Tamarit. No obstant, l’edil d’Urbanisme va subratllar
que la llei demana que aquests centres lúdics o espais comercials estiguin situats a 200
metres d’una xarxa de transport urbà. Davant d’això, Molinera va manifestar que confia
en què la Generalitat, en aquest cas en concret, “sigui tolerant, ja que Altafulla no pot
permetre’s ni té sentit una xarxa de transport propi.” En qualsevol cas, l’informe assenyala també que existeix a uns 400 metres una parada d’autobús, a Marquès de Tamarit,
que correspon a una línia d’autobusos que comunica perfectament el centre comercial
(situat a la banda oest del municipi) amb les zones central i est del mateix, amb parades a
l’entorn de la Piscina Municipal i a la benzinera. I també que, recentment, s’ha construït
una nova parada d’autobús que correspon a la xarxa de transport públic urbà de Tarragona que properament entrarà en servei. L’empresa gestora del complex, Fomexcom,
vol desenvolupar un projecte d’implantació d’un gran establiment comercial col·lectiu de
2.499 m² de sala de venda, constituït per dos establiments comercials individuals, un de
gran, i un de petit, al Centre Lúdic i Comercial “Les Bruixes” d’Altafulla.

L’Ajuntament demanarà a la Diputació una diagnosi dels comptes
municipals
L’Ajuntament d’Altafulla demanarà al Servei d’Assistència Municipal (SAM) de la Diputació de Tarragona l’elaboració d’un diagnòstic econòmic i financer dels comptes municipals. Així va donar compte l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, en el punt 16è de l’ordre
del dia en el Ple de juliol, després que setmanes enrere aquest punt fos tret de l’ordre del
dia perquè el govern municipal (AA i SI) volia estudiar els costos que podria significar un
informe d’aquest tipus i que finalment, a través del SAM de la Diputació, tindrà un cost
zero. Amb aquesta proposta, el govern municipal va rebutjar la moció que va presentar
el Partit Popular en què demanava una auditoria dels comptes municipals durant el període 2007-2011. Segons el regidor d’Hisenda, Francesc Farré, tirar endavant una auditoria
quan la situació financera i econòmica de l’Ajuntament és la correcta significaria gastar
d’entre uns 20.000 i 25.000 € que es podrien destinar a altres prioritats. A través de la
diagnosi del SAM, com a organisme extern de l’Ajuntament, també pot descriure objectivament l’estat dels comptes municipals.

Breus
Carme Vives substitueix
Montse Castellarnau en el
Consell de Participació
Carme Vives serà la nova
coordinadora del Consell
de Participació Ciutadana
d’Altafulla. Vives substitueix així a Montse Castellarnau, després que presentés
la dimissió arran del seu
recent nomenament com
a regidora de Participació
i Medi Ambient en el nou
govern de l’Ajuntament
d’Altafulla amb Alternativa Altafulla. Aquest és un
dels principals punts que
es van tractar en la passada assemblea del Consell
que es va celebrar el 2 de
juliol.

Elaboraran un reglament
d’ús comercial
El Ple va aprovar una
moció que presentava CiU
i que demanava l’elaboració d’un reglament d’ús
comercial per als establiments d’altafulla. Aquesta
moció va ser aprovada pels
membres del plenari i fa
referència als usos i horaris que han de complir els
comerços i establiments
hotelers i de restauració
per tal de respectar la convivència del veïnat.

Nova campanya de recollida selectiva d’olis domèstics
El Ple va aprovar un cop més el conveni que subscriu el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament d’Altafulla corresponent al servei de recollida d’olis usats d’origen domèstic. Es tracta d’una iniciativa que comporta beneficis ambientals molt
importants, ja que, d’una banda, redueix en origen la contaminació de l’aigua del sòl, i de l’altra, minimitza la repercussió
sobre el canvi climàtic, reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle mitjançant la valorització d’aquest residu com a biocombustible, tal i com va explicar el regidor de Serveis, Francesc Farré, que va afegir que aquest nou servei no representarà
cap cost per les arques municipals. Farré també va avançar que s’ampliaran els punts de recollida d’olis i que passaran de set a
nou. L’oli domèstic usat s’ha de dipositar en una ampolla i deixar-lo en qualsevol dels nou punts de recollida que s’habilitaran
en el municipi, enlloc de tirar-lo per l’aigüera, fet que pot provocar greus problemes, embussos i males olors a les canonades;
encareix i dificulta la depuració de les aigües residuals i contamina les conques internes, la mar i els aqüífers, i afecta negativament els ecosistemes naturals. La nova campanya començarà en les properes setmanes.
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Breus
Acció Social desenvoluparà el programa “Bon dia” per a la
gent gran

L’Ajuntament demana als veïns la màxima comprensió i disculpa les molèsties que pugui ocasionar les obres.

L’Àrea d’Acció Social i Ciutadania, que lidera l’edil Eva Martínez, conjuntament amb el Departament de Serveis Socials,
engegarà en els propers dies el programa “Bon dia”, destinat
a donar suport a les persones grans d’Altafulla que viuen
soles i no compten amb l’assistència en el domicili de descendents al seu càrrec. Aquest programa consisteix en fer una
trucada telefònica diària per tal de tenir constància que les
persones es troben bé i alhora saber si necessiten algun tipus
d’ajut. Segons ha assenyalat Martínez, “amb aquesta trucada
de suport, que es farà de dilluns a divendres, volem contribuir
amb la tranquil·litat de les persones grans i també dels seus
familiars, sabent que dia a dia, des de l’Ajuntament, hi ha una
persona que s’implica i es preocupa pel seu benestar”. Les
persones interessades en utilitzar aquest servei gratuït s’han
d’adreçar a la regidoria d’Acció Social i Ciutadania d’Altafulla,
al telèfon 977 65 00 08. Va destinat a les persones o parelles
majors de 65 anys i adults que pateixin alguna malaltia o
discapacitat. D’altra banda, la regidoria també posarà en
marxa el programa “Menjar a domicili” que subministra la
Creu Roja. El servei de “Menjar a domicili” es distribueix dos
cops per setmana mitjançant un sistema de tancat al buit.
Aquest sistema garanteix que els aliments conservin totes les
seves propietats i permet a les persones grans que viuen soles
seguir una dieta adient a les seves necessitats i triar diàriament l’àpat que més li vingui de gust.

L’Ajuntament tramitarà el DNI a persones amb dificultats
per desplaçar-se

Nova demanda de l’Ajuntament en els trens regionals
L’Ajuntament d’Altafulla, a través del seu alcalde Fèlix Alonso, proposarà a Territori, entre altres mesures, que “els trens
regionals que fins ara no s’aturaven a l’estació d’Altafulla ho
facin a partir del 4 d’agost”, com a cas d’excepcionalitat arran
de les obres de cobertura de l’estació de Sants, a Barcelona,
que precisament començaran a partir d’aquesta data i que
provocaran un pla alternatiu de transports amb destinació a
l’Hospitalet de Llobregat enlloc de l’habitual parada a Sants.
Està previst que les obres s’allarguin fins el 27 d’agost. Per
aquest motiu, Fèlix Alonso ha destacat que un gran nombre d’usuaris del Camp de Tarragona patiran un retard de
més d’una hora per arribar, per exemple, a la seva feina o
a casa seva, ja que hauran de fer un recorregut diferent i
més llarg amb gairebé la mateixa disposició d’horaris que hi
havia abans de començar les obres. Tan rellevant és l’impacte
negatiu de les obres de l’estació de Sants sobre la mobilitat
pels usuaris del Camp de Tarragona que, segons les dades de
l’Idescat del 2010, cada dia un total de 209 persones agafen
el tren des d’Altafulla.

La regidoria d’Acció Social i Ciutadania, que encapçala l’edil
Eva Martínez, amb la col·laboració dels Serveis Socials de
l’Ajuntament i la Policia Local, ha posat en marxa la tramitació per expedir el DNI, servei que depèn de la Comissaria del
Cos Nacional de Policia de Tarragona. Aquesta iniciativa va
adreçada principalment a aquelles persones amb mobilitat
reduïda o amb dificultats per desplaçar-se com ara malalts
i gent gran. Serà la Policia Local qui faciliti els tràmits i en
principi es realitzarà un cop al mes en funció de la demanda.
Aquelles persones interessades en utilitzar aquest servei es
poden adreçar tant als Serveis Socials de l’Ajuntament d’Altafulla, a la plaça del Pou 1; o bé, a la seu de la Policia Local
d’Altafulla, al carrer Marquès de Tamarit 16.
El Pavelló Poliesportiu restarà tancat a l’agost
El regidor d’Activitat Física, Guillermo Alonso, va informar
en el Ple que el Pavelló Poliesportiu romandrà tancat durant
el mes d’agost arran de les obres de reparació que s’han de
produir en elements que s’han trencat o deteriorat amb el
temps. A més, segons Alonso, l’empresa Vicsan, encarregada
de l’obra té pendent alguna que altra reforma. D’altra banda,
el tancament del pavelló també permetrà que el personal que
hi treballa durant tot l’any pugui gaudir també de les seves
vacances.
El Museu d’Altafulla, obert fins el 12 d’agost
El Museu d’Altafulla, que s’ubica a la pallissa de l’Era del
Senyor, restarà obert totes les tardes, des de les 16:30 a les
20:30 h, fins el divendres 12 d’agost, segons ha anunciat la
regidoria de Cultura de l’Ajuntament, que encapçala l’edil
Jordi Molinera. A més, durant la Fira d’Artesans, que se celebra del 18 al 21 d’agost i que respon a la catorzena edició, el
Museu d’Altafulla també serà visitable totes les tardes i nits
durant els quatre dies de la mostra.

Talls als carrers Trones, Onze de Setembre i Bassa
La regidoria d’Urbanisme, amb Jordi Molinera al capdavant,
ha informat que fins el 5 d’agost, el tram que va del carrer
Trones i Onze de Setembre fins al carrer De les Eres romandrà tancat al trànsit per les obres del nou col·lector d’aigües
pluvials que respon a la segona fase que se situa a l’entorn de
l’Onze de Setembre. L’empresa encarregada de l’obra, Hidrocanal, habilitarà una capa de ciment per facilitar la circulació
dels vehicles i evitar les possibles molèsties de pols als veïns.
El mateix es farà en el tall que es produirà del 5 al 12 d’agost,
en el tram comprès entre els carrers Onze de Setembre i de la
Bassa. I del 16 al 18 d’agost, s’enllaçaran els diferents ramals.
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Altafulla, Torredembarra, Creixell i Roda de Barà
posen en marxa un servei mancomunat de neteja de les aigües litorals

Els ajuntaments d’Altafulla, Torredembarra, Creixell i Roda de Barà han unit
esforços i han posat en marxa conjuntament la neteja de les aigües litorals
davant la decisió de l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA) de no fer-se càrrec del
servei aquest estiu arran de les retallades econòmiques. Fins el 31 d’agost, de
dimarts a diumenge, un vaixell pelicà
amarrat al port de Torredembarra sortirà
a les sis del matí per netejar les aigües de
les platges dels quatre municipis del Baix

Gaià. El cost del servei serà d’uns 6.000 €
que es finançaran conjuntament entre
els quatre ens locals. Els diferents representants municipals han coincidit en
què calia posar en marxa aquest servei
perquè aquesta zona té un turisme molt
familiar que busca les platges i tot i que
les aigües litorals estan habitualment
netes el problema principal es produeix
quan hi ha pluges torrencials d’estiu que
arrosseguen allò que troben a les rieres
(la neteja de les quals sí que és compe-

tència de l’ACA). També han comentat
que el pelicà actuarà en els llocs on es
detecti que hi ha més necessitat i el fet
de fer-se càrrec directament del servei
comportarà poder donar una resposta
ràpida a situacions de brutícia que es
produeixin puntualment. De fet, en la
vigilància de les aigües col·laboraran
les policies locals i els serveis de vigilància dels diferents ajuntaments. El Port
Torredembarra col·labora en aquesta
iniciativa amb la disposició i la gratuïtat
de l’amarratge del vaixell pelicà. Per
la seva part, l’alcalde d’Altafulla, Fèlix
Alonso, ha destacat l’exercici de sumar
esforços dels diferents ajuntaments per
donar solució a una problemàtica comuna, ha anunciat que es treballaran més
qüestions conjuntes entre els ens locals
de la zona i ha demanat a l’ACA que
faci els deures en la recuperació del riu
Gaià. L’acte de presentació, que va tenir
lloc el passat 23 de juliol, va comptar
amb la presència de l’alcalde d’Altafulla,
Fèlix Alonso; el regidor d’Activitat Física
i Esport de l’Ajuntament d’Altafulla,
Guillermo Alonso; el regidor de Platges
i Medi Ambient de Torredembarra, Pere
Font; l’alcalde de Creixell, Jordi Llopart; i
el regidor de Medi Ambient i Platges de
Roda de Barà, Josep Maria Marco.•

Projecte medusa
En els últims anys, les arribades d’eixams de meduses a les nostres costes
s’ha convertit en un fet habitual. Lluny
de ser un fenomen típicament d’estiu,
les arribades es produeixen durant tot
l’any. Alguns episodis durant l’ hivern
han portat més meduses a les platges
catalanes que la majoria de les arribades de l’estiu. Tot i que hi ha algunes
platges en què les arribades són més
probables que a la resta, la presència
de meduses és un fenomen poc predicible. Malgrat això, el que si que es pot
fer és portar a terme una sèrie mesures
i protocols d’actuació que permetin
minimitzar les conseqüències de la seva
presencia en les platges. És en aquest
marc que treballa el Projecte Medusa,
dut a terme per científics de l’ Institut
de Ciències del Mar de Barcelona (ICMCSIC) (més informació a la pàgina web
del projecte www.icm.csic.es/bio/medu-

sa/). Una de les parts principals del
projecte és la recollida de dades, i per
això és molt important la col·laboració
amb diferents col·lectius. L’Ajuntament
d’ Altafulla és un dels organismes que
col·labora en la recollida de dades per
aquest projecte i des d’aquí volem
encoratjar a tothom que ho faci també
a nivell individual. Des d’aquest estiu,
els banyistes que vegin meduses a la
platja poden col·laborar amb el projecte comunicant el seu avisament a través
de la pàgina web de la revista “Muy
Interesante” (www.muyinteresante.es/
proyectomedusas). Així mateix, també
volem aprofitar aquest espai per donar
algunes recomanacions útils en cas de
picada de medusa: No us rasqueu, ni
fregueu amb res la zona afectada,
ni amb tovalloles, ni amb sorra... No
utilitzeu mai aigua dolça ni amoníac.
Si a la pell queden restes de tentacles

visibles, retireu-los amb molta cura amb
pinces o guants. Renteu la ferida amb
aigua salada. Mai heu de fer servir
aigua dolça, ja que el canvi osmòtic
activa els cnidocists que puguin quedar i n’augmenta la quantitat de verí
injectat. Poseu-hi una bossa amb gel
damunt la zona afectada durant uns
15 minuts. Mai s’ha de posar el gel
directament sobre la pell. Si la coïssor
no s’atura, podeu repetir l’aplicació de
la bossa amb gel durant 15 minuts més.
Per tal d’evitar la infecció de la ferida,
s’aconsella l’aplicació sobre la pell d’un
antisèptic (alcohol iodat) 3 ó 4 vegades
al dia durant 48 a 72 hores. Fer això fins
que cicatritzi la ferida.•
Consell de Participació
Comissió de Medi Ambient

Fe d’errades
En l’anterior edició de la Plaça del Pou es va atribuir equívocament l’autoria d’una fotografia de la pàgina 6 a una altra
persona. La fotografia de més a baix, del reportatge que es va fer de la cursa Barcelona World Race que van seguir els
alumnes de la Portalada, duia l’autoria de Natàlia Molinera quan la fotografia era de Lourdes Arans.
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Breus
L’Ajuntament canvia d’ubicació la torre de vigilància que
hi havia davant del Pont de Mar
L’Ajuntament ha canviat d’ubicació una de les torres de
vigilància de Salvament Marítim de la platja d’Altafulla,
fins ara instal·lada davant del Pont de Mar. La modificació
respon a la petició de diferents veïns del municipi i al compromís d’Alternativa Altafulla-Entesa (AA-E) i Solidaritat
Catalana per la Independència (SI) -formacions que composen l’actual equip de govern- de canviar-la d’ubicació.
El regidor d’Urbanisme, Jordi Molinera, ha explicat que
la torre s’ha mogut uns 70 metres cap a la dreta mirant el
mar, situant-la a un espai on “no tapa les vistes de cap casa,
i deixa el quadre històric de postal que es podia observar
tradicionalment des del Pont”.

Altafulla i Punta Escarlata
Altafulla és la protagonista de bona part de les escenes
rodades de la minisèrie “Punta Escarlata”. Una producció
de Globomedia que ha vist la llum aquest juliol, en el seu
primer capítol emès a Telecinco. La sèrie es va rodar a Altafulla entre el setembre i l’octubre de 2009, i per al rodatge
va ser necessària la contractació de figurants, molts d’ells
vilatans i vilatanes d’Altafulla i dels pobles de la contrada.
Es tracta d’una nova producció de ficció de nou capítols de
durada envoltada de misteris que se succeeixen a un poble
coster anomenat Punta Escarlata. Els habitants del municipi
amaguen gran quantitat de secrets, i aquestes incògnites
desenvoluparan esdeveniments, successos i assassinats relacionats amb fenòmens paranormals

On vols dinar?

€
**

RESTAURANT
“La millor cuina”

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

BAR
La Violeta
D’ALTAFULLA
Raconet del Pachet
C. Sant Antoni 13 • 43893 Altafulla (Tarragona)
Tel. 977 65 00 83
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“Una vida dedicada a Altafulla”
Dora Solé, Josep Maria Roca i Albert Clarassó, administrativa, arquitecte i arquitecte tècnic a
l’Ajuntament d’Altafulla durant 38, 37 i 39 anys respectivament.
8 Què recorden de la seva entrada a l’Ajuntament d’Altafulla?
Albert Clarassó: Vaig fer cap a l’ajuntament d’Altafulla
arran de la meva amistat amb l’aleshores regidor Albert
Boronat, que em va proposar la feina. Em vaig trobar amb
una colla d’altafullencs que estaven a l’ajuntament amb una
predisposició i un interès molt gran en la conservació de tot
el casc antic d’Altafulla, tasca que va ser molt interessant i a
la vegada molt difícil. Als anys setanta, conscienciar als veïns
de què les restauracions havien de conservar un aire històric,
que significava posar pedra o fusta a la façana i mantenir una
sèrie d’elements, era difícil ja que topàvem amb la incomprensió d’aquests i fins i tot algun membre de l’Ajuntament, que
consideraven que perdíem el temps i gastàvem els diners.
Dora Solé: Van oferir-me entrar a treballar a l’Ajuntament, m’ho vaig pensar molt i finalment vaig acceptar; en
aquell moment l’alcalde era Joan Pijuan.

“Des que vaig entrar s’han dut a
terme l’aplicació dels plans generals,
que han significat la preservació del
centre històric i del front marítim”
8 Quina ha estat la seva feina al llarg de tants anys?
D. S.: En un poble com Altafulla, dintre de les dependències municipals hi ha el Jutjat de Pau, que es composa de dues
feines molt diferents. El que és el jutjat, o sigui, la tramitació
de documents entre jutjats i el registre civil. En aquest, sent-hi
jo, va canviar la llei i vàrem poder fer les inscripcions de naixements en català. Aquest va ser un moment bonic pel poble.
Moltes persones van venir, per canviar-se el nom al català.
Nosaltres preparàvem la documentació i ho tramitàvem tot.
Als joves que venien per primera vegada a fer-se el carnet
d’identitat els oferíem la possibilitat de fer la traducció del seu
nom a la nostra llengua, gairebé sempre amb resultat positiu.
Josep Maria Roca: La meva feina s’ha basat en el desenvolupament urbanístic del municipi. Des que vaig entrar s’han
dut a terme l’aplicació dels plans generals, que han significat
la preservació del centre històric i del front marítim, molt
important en tot moment davant les pressions de tipus urbanístic que hi ha pogut haver.
A. C.: Els primers vint anys vaig entrar a l’Ajuntament
com a inspector d’obres i acte seguit la meva feina es va anar
transformant cap a una ajuda al servei d’urbanisme i obres. La
segona etapa, fruit de circumstàncies internes del propi Ajuntament, la meva tasca va derivar cap a la vessant més administrativa i tècnica de gestió, i portava el tema de liquidació
de plusvàlues, conservació del cadastre immobiliari tant urbà
com rústic, així com de totes les dependències municipals. Va
ser una feina molt bonica però també dura, ja que va haver-hi
enfrontaments forts entre veïns del poble. A la llarga, però,
ha donat els seus fruits i tots ho reconeixem: ens han declarat
conjunt històric... Gràcies a aquestes primeres intervencions
s’ha aconseguit arribar a unes grans fites.
8 Què destaca de la seva etapa professional a l’Ajuntament?
D. S.: El que més recordo és quan va venir la democràcia i
hi va haver el canvi de nom dels carrers del poble. O sigui, que
van tornar a agafar el nom que antigament tenien.
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Albert Clarassó, Dora Solé i Josep Maria Roca. / Foto: A. J.

“Vaig tenir l’honor de desmuntar
l’oficina de la Jefatura Provincial
del Movimiento”
A. C.: Per mi té una especial rellevància la primera etapa
del meu ingrés a l’Ajuntament ja que era el meu començament en aquesta professió; pràcticament portava dos o tres
anys treballant i lògicament m’ho vaig agafar amb molt d’entusiasme. Una intervenció que recordo de manera agradable
va ser la legalització de la urbanització Brises de Mar, on
s’havia anat edificant de forma il·legal i totes les construccions estaven fora d’ordenació. Va ser un treball dur durant un
parell d’anys, en què es va haver d’investigar molt i acumular
informació a fi i efecte de poder posar dintre de la legalitat
tot el conjunt. Avui dia és una urbanització reconeguda, del
tot oficial i molt apreciada. D’altra banda, vaig tenir el gust
de poder dissenyar i executar el primer “parvulario municipal” d’Altafulla, que posteriorment se li va donar el nom
de Francesc Blanch, l’impulsor i qui va donar suport per tal
que s’efectués tal com finalment es va desenvolupar. La línia
oficialista de l’ajuntament no anava en aquesta direcció sinó
que demanava una edificació més tradicional i senzilla. A
més, vaig tenir l’honor de desmuntar l’oficina de la Jefatura
Provincial del Movimiento.
J. M. R.: Destaco la urbanització del passeig marítim, pel
caràcter que té i ha mantingut, molt diferenciat dels altres
municipis i la declaració de conjunt històric i artístic al centre
històric bé cultural d’interès nacional, declarat per la Generalitat l’any 1998. Suposa un reconeixement al marcat caràcter
arquitectònic. En el desenvolupament dels plans parcials es
tractava la preservació de les eres a l’entorn del conjunt històric, un fet diferenciador i característic del nostre municipi.
Hem sabut mantenir aquestes petites coses, com uns murs
de pedra, restes de muralla, unes portalades... la suma de les
quals és el que dóna caràcter a Altafulla i diferencia els altres
municipis.•
Eduard Virgili

Medi ambient
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La Sínia, Nucli zoològic
L’Associació Mediambiental La Sínia va emprendre el 2006 un
projecte de conservació de la tortuga de rierol a la desembocadura del riu Gaià i després de cinc anys de tràmits i amb
la seva feina constant per a preservar el medi ambient, ha
aconseguit esdevenir Nucli Zoològic, dependent del Departament de Medi Ambient, com a centre de reproducció de la
tortuga de terra. Es tracta d’un espai dedicat a la preservació,
conservació i manteniment d’animals i per tant, com a Nucli
Zoològic, la Sínia té l’objectiu de protegir la fauna del Gaià,
en especial les tortugues de terra -que han rebut mitjançant
donacions-, i les tortugues de rierol, que aviat els seran cedides. Ara mateix la Sínia compta amb sis tortugues de terra i
tres d’aigua, i s’espera que en un futur, el nucli s’ampliï amb
més exemplars i amb la recerca de noves espècies, com ara
l’eriçó clar, també espècie autòctona. L’objectiu d’aquest nou
espai és regularitzar l’hàbitat entorn el riu Gaià, propi de la
tortuga de rierol. Per tirar endavant aquest projecte, primer
es va haver de retirar la tortuga de Florida, espècie al·lòctona
que en els darrers anys va incrementar la seva població a
l’entorn de Tamarit arran de la seva alliberació per part de la
població, segons ha explicat un dels seus responsables, Joan
Vives. Els exemplars d’aquesta espècie invasora es van traslladar al Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya.
Aquest nou atribut com a Nucli Zoològic converteix La Sínia
en un centre d’ acollida per a les tortugues autòctones que
tindran un espai habilitat on hi podran viure i reproduir-se, i
un cop preparades, seran alliberades per diferents zones del
territori. Amb aquest projecte, l’Hort de la Sínia vol esdevenir
un espai encara més centrat en l’educació. L’espai és visitable

per a grups guiats. D’altra banda, la Sínia ha elaborat un nou
projecte d’estudi i conservació de l’eriçó clar a la reserva de
fauna de la desembocadura del riu Gaià, arran de la davallada
notable que ha patit la població d’aquesta espècie autòctona.
L’associació posarà en marxa al setembre unes sortides nocturnes per conèixer la situació d’aquest mamífer a la zona i
es dissenyaran les estratègies necessàries per tal de poder-ne
garantir la supervivència.•
Natàlia Molinera
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L’estiu, acte rere acte
La Diada de les Cultures va ser un dels actes més destacats d’aquest inici d’estiu, malgrat que els Castellers d’Altafulla no ens van
poder brindar amb una clàssica de 7 com es preveia, després que no poguessin carregar el 3 de 7 amb agulla ni descarregar el 4
de 7 amb el pilar. Tot i això, en la diada de la Riera, els liles van recuperar la confiança descarregant el 3 de 7 i el 4 de 7, entre
d’altres. El concert “Recordant García Lorca”, del cicle Altafujazz; el sopar “en blanc” de l’Ateneu en el seu 20è aniversari; la
processó de la Verge del Carme; l’actuació del grup Shaiman Laika; el concert de castanyoles de l’Escola Mar Bezana i la trobada
de l’Orfeó Nous Rebrots amb la coral de l’Ampolla són els actes principals que han encetat la temporada alta a Altafulla. •
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El Choeur de Chambre Melanges obre els Festivals de Música
que s’allargaran fins el 26 d’agost
El so uniforme i ric del Choeur de Chambre Melanges va ser l’encarregat d’encetar el passat 19 de juliol el XXIV Festival de Veus en el
marc dels Festivals de Música d’Altafulla davant una cinquantena de
persones. Sota la direcció musical d’Ariel Alonso, el Choeur de Chambre
Melanges va interpretar de forma molt neta i acurada grans peces de
grans autors diferenciades en els blocs Salve Regina (F. Poulenc), Quatre
Motets pour un temps de penitence (F. Poulenc), Agnus dei (F.Martin),
Tres cançons (E. Whitacre), Dues cançons (C. Guastavino), Duerme
Negrito (A. Yupangui), i Subo a la cuesta (A. Russo). També s’ha celebrat el segon concert, també de Veus, del grup Asian, que el passat
28 de juliol va oferir al públic un repertori de peces interpretades per
la soprano Manuela Soto; el tenor Joaquín Asiain, i al piano, Wolfgang Walter. Les actuacions s’allargaran fins el 26 d’agost,
oferint enguany un total de sis concerts d’entre el Festival de Veus i el Cicle de Concerts, on aquest darrer celebra la desena
edició.El preu de l’entrada per concert és de 15 €. L’Ajuntament també ha ofert un paquet de promoció de sis concerts amb
un preu de 75 €; i el de quatre concerts, de 51 €. Les localitats es poden adquirir a l’Oficina de Turisme de la plaça dels Vents
d’Altafulla, a l’Hotel Gran Claustre i a la guixeta dels concerts abans de les actuacions, que tenen lloc a les deu de la nit.•
•
•
•
•

Divendres, 5 d’agost. X Cicle de Concerts. Claudi Arimany, flauta; José Mor, violoncel; Andres Mustonen, violí, i Pedro R.
Larránaga, clave
Dimecres, 10 d’agost. X Cicle de Concerts. Quartetto Degli Interpreti Italiani. Lucio Degani, violí; Federico Furlanetto, viola;
Francesco Ferrarini, violoncel, i Massimo Guiseppe Bianchi, piano
Diumenge, 14 d’agost. X Cicle de Concerts. Mendelssohn Chamber. Peter Kovats, violí; Darko Brlek, clarinet; Agota Bendik,
violí; Orsolya Zrinyi, viola; Tamas Pillar, viola, i Akos Fuke, violoncel
Divendres, 26 d’agost. XXIV Festival de Veus. Cantabile. Richard Bryan, contratenor; Steven Brooks, tenor; Mark Fleming,
tenor, i Michael Steffan, baríton.

Educació podria posar en marxa una línia de Batxillerat artístic-musical
el curs 2012-13
L’Institut d’Altafulla podria disposar de dues línies de Batxillerat a partir del curs 2012-2013. Aquesta, com a mínim, és la
voluntat de la regidoria d’Educació que, tal i com ha avançat
la responsable de l’àrea, Eva Martínez, tot i ser una fita complicada, dedicarà tots els seus esforços per assolir-la. Martínez
ha recordat que el centre està preparat per acollir dues línies,
però ha destacat que per aconseguir-ho “cal oferir alguna cosa
diferent”. “Si oferim el mateix que estan oferint a dia d’avui la
resta d’instituts –ha afegit– difícilment la Generalitat ens donarà els recursos econòmics per fer-ho”. La diferenciació –segons
Eva Martínez- passa per posar en marxa una línia de Batxillerat

artístic-musical. Una aposta que aniria de la mà de l’Escola de
Música d’Altafulla, que s’oferiria com a centre de formació de
base a la resta de municipis inscrits a l’institut, a banda d’Altafulla. Un cop aprovada aquesta línia, es decidiria la branca
que definiria la segona. L’Ajuntament encara no ha iniciat les
converses amb els responsables del Departament d’Ensenyament de manera formal. Ara per ara, el consistori començarà
a treballar en els objectius establerts de forma conjunta amb
l’Escola de Música, i les escoles de primària per potenciar la
música al municipi amb aquest objectiu. Està previst que al mes
de setembre, s’iniciïn els tràmits de negociació. •

Breus
L’Ajuntament crea la nova Comissió de Festes

Esports instal·la dues xarxes noves de vòlei platja

L’Àrea de Festes, que encapçala el regidor Jordi Molinera,
ha creat recentment la nova Comissió de Festes d’Altafulla.
Segons Molinera, la Comissió de Festes serà l’òrgan encarregat d’organitzar les Festes Majors del poble. Fins ara, a Altafulla, aquesta comissió estava molt lligada a l’Ajuntament,
ja que formava part del Consell de Cultura i Festes integrat
pel regidor corresponent i representants de les entitats del
poble. A partir d’ara, segons ha apuntat Molinera, aquesta
comissió serà més independent on tothom qui tingui ganes
de participar en l’organització de les festes ho pugui fer,
formi o no part d’alguna entitat. Per tant, aquesta comissió
no serà només un òrgan consultiu, no només proposarà els
actes que cregui convenients per a la festa, sinó que serà
l’encarregada d’organitzar-los i dur-los a terme. La primera
reunió del nou òrgan es va celebrar el passat 13 de juliol al
Centre d’Entitats del Parc del Comunidor.

Altafulla es prepara per rebre el proper cap de setmana 6
i 7 d’agost l’Altafulla Beach Volley. Una cita esportiva que
enguany celebrarà la seva quarta edició i que, per primera
vegada en la seva trajectòria, esdevindrà una prova puntuable del circuit català de la Federació Catalana de Beach
Volley. Aprofitant aquesta tradició de la pràctica d’aquest
esport al municipi, la regidoria d’Activitat Física i Esports,
encapçalada per Guillermo Alonso, ha instal·lat dues xarxes
de vòlei platja al costat del Club Marítim perquè vilatans i
turistes puguin gaudir-ne. El voleibol, però, no serà l’únic
esport del qual podran gaudir. Al llarg de tot l’estiu, també
podran gaudir de diferents activitats de caiac, i del tradicional Torneig 3x3 de bàsquet, que se celebrarà els dies 17,
18, i 19 d’agost. Alonso ha destacat com a principals novetats d’enguany, el canvi de data de la pujada a l’Ermita de
Sant Antoni, que per coincidència amb la diada de l’11 de
setembre, tindrà lloc el dia 10; i la implantació d’una nova
cursa de caiacs, que també se celebrarà el dia 10 a la platja
d’Altafulla, dins dels actes de la festa major petita.
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La Policia Local assessora als comerciants davant els robatoris
Una trentena de comerciants van assistir el
passat 6 de juliol a la sala de plens de l’Ajuntament d’Altafulla per participar en la Jornada de
Prevenció de Robatoris en Establiments que va
organitzar la Policia Local amb la regidoria de
Participació, que encapçala Montse Castellarnau. La jornada va tractar sobre els robatoris
més comuns com ara furts, estafes, falsa contractació de publicitat, atracaments i robatoris
a l’interior d’establiments amb força, i va anar
a càrrec de dos agents dels Mossos d’Esquadra
i del sotsinspector de la Policia Local d’Altafulla, Àngel Fernández. Una de les qüestions
que preocupen més als comerciants és amb qui
s’han de posar en contacte quan són víctimes
de robatoris; o bé, trucant al 112 com a telèfon
La sala de plens va acollir una trentena de comerciants. / Foto: Natàlia Molinera
d’emergències, o bé, a la Policia Local, com a cos
de seguretat més pròxim. La resposta, ben clara:
Tots dos ja que treballen conjuntament. Des de la Policia Local s’aconsella als comerciants que s’assegurin que no quedi ningú
a l’interior dels establiments a l’hora de tancar la botiga, que deixin alguna llum encesa durant la nit, i instal·lin càmeres de
videovigilància i alarma connectada a una central. Segons la Policia Local, la franja horària amb més incidència d’atracaments
és de dues a sis de la matinada, quan l’establiment està tancat al públic. És habitual també que els comerços amb cap sistema
de vigilància ni càmeres ni alarmes sigui més susceptible de ser intervingut pels lladres.•

Intensifiquen el servei de recollida de la brossa
“Quan més reciclem, més neta estarà
Altafulla i més barata serà la brossa”.
Sota aquest lema, l’Ajuntament d’Altafulla va posar en marxa l’1 de juliol
una campanya d’intensificació del servei
de recollida de les illes de contenidors.
L’ampliació del servei consisteix en més
freqüències, repàs i neteja per fer front
a la necessitat de més serveis generada
per la multiplicació de la població a l’estiu. Aquest increment suposa també un
augment del cost, si bé s’ha racionalitzat
en funció de les fraccions i zones més
utilitzades. Per tal de millorar la imatge
i evitar un increment del cost, des de la
regidoria de Serveis s’ha demanat a la
ciutadania que posi atenció a l’hora de
dipositar la brossa. Alguns consells per

dur a terme una correcta utilització són
separar la brossa orgànica del rebuig,
doblegar les caixes de cartró per evitar
la congestió del tub i dipositar-les amb
el paper (no posar tetrabrics que van a
envasos), minimitzar els envasos de plàstic per reduir el seu volum, i dipositar en
la fracció de vidre ampolles i recipients
sense tap (les bombetes, fluorescents i
altres estructures de vidre s’han de dur a
la deixalleria). D’altra banda, cal dipositar l’oli usat en un recipient tancat dins
els seus contenidors específics, mentre
que s’ha d’abocar al rebuig tot allò
que no es recicla (burilles de cigarretes,
bolquers, compreses, excrements d’animals, cabells...). Els mobles vells s’han
de recollir com a andròmines demanant

hora a l’Ajuntament per la seva recollida mensual gratuïta (977 65 00 08), i tot
el que no sigui reciclable, el metall, els
pneumàtics, els electrodomèstics i els
grans voluminosos s’han de portar a la
deixalleria del polígon d’Altafulla-Torredembarra. Des del consistori també
s’ha volgut recordar que està prohibit
dipositar la brossa a la plataforma o a la
via pública i que únicament en el cas de
la Vila Closa es recull al matí pel sistema
del porta a porta. Cal dipositar cada
fracció en el seu tub per millorar el reciclatge i reduir el cost. Tot incompliment
serà d’aplicació en l’ordenança que preveu sancions entre els 60 i els 3.000 €,
que poden ascendir fins als 12.000 € en
el cas dels establiments comercials.•

Un matí d’estiu
La llum de l’alba es filtra tènuement per les escletxes de
les persianes i, poc a poc, es deixondeix, obre una mica els
ulls i els torna a tancar. Se sent bé, en pren consciència, res
li fa mal, i tot és en calma. Respira molt suau, i no se sent
els batecs del cor. Ara torna a obrir els ulls i s’aixeca. No ha
mirat el rellotge, ni tan sols hi ha pensat. Se sent una remor
tan suau, que sembla que vingui de molt lluny, és una brisa
somorta que agita la roba estesa, llençols de colors clars,
transparents a la llum del Sol. Quin silenci... Només els ocells
més petits i el vent... Es calça les sabatilles i, trotant, travessa
el carrer desert. Aviat arribarà al bosc. Allí, no cal que faci
cap esforç per respirar, el perfum dels pins l’envaeix, l’olor
humida de la nit encara no ha marxat, li omple els pulmons i
l’ànima, i fa que córrer sigui tan fàcil... I el color verd, omni-
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present, l’ocre del terra , i el blau del cel que amb prou feines
es deixa veure... Una mica més enllà, més lluny, on s’acaben
els arbres, sap que hi ha el verd blavós de la mar. Només
corre, i se n’adona que no pensa en res, només sent, se sent.
Se sent molt bé. No hi ha cronòmetres, ni fums, ni problemes.
I, poc a poc, veu com el seu cos experimenta uns canvis que
li semblen del tot naturals. Els seus braços es converteixen,
lentament, en branques i fulles, i les seves cames en troncs.
Però, a diferència dels arbres, que l’observen plàcidament,
segueix corrent, i ho seguirà fent, fins l’ocàs, quan el dia es
torni a fer nit.•
David Velasco
Atletes d’Altafulla
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La vela de competició, al CM Altafulla
La vela a Altafulla no s’acaba als cursos de vela escolar que
es fan durant l’any o a l’escola de vela de l’estiu. Al Club
Marítim anem més enllà i des de fa anys hem reviscut la vela
de competició. Estem orgullosos de comptar amb un equip
de regates infantil que entrena i competeix durant tot l’any,
en caps de setmana. Els equips de competició infantils són els
d’Optimist, Patí junior, Làser i Windsurf, tots d’embarcacions
individuals. A gairebé tot el món, la competició infantil en
vela es realitza en l’Optimist, adequat per a nens de 6 a 15
anys. L’equip de regates d’Optimist va començar la temporada 2008-2009, quan molts dels nens que navegaven cada estiu
van decidir apostar per continuar navegant durant l’any. Avui
l’equip ha crescut, una gran part dels nens són els mateixos
que van començar aquella temporada i alguns altres s’han
apuntat a l’equip després de provar la vela. El CMA té avui
tres grups d’Optimist, cadascun amb el seu entrenador: un
per iniciar els nens en la vela (G3), un altre per iniciar-los en la
competició (G2), i un tercer on es competeix a alt nivell (G1).
D’altra banda, des del CMA hem apostat per un quart grup,
el Fun’n Sail, per a aquells que vulguin navegar durant l’any
però sense haver de competir. També disposem dels equips de
Làser, Patí júnior i Windsurf per donar als nens continuïtat en

competició una vegada compleixen els 15 anys. La temporada
que va acabar el juny ha significat la consolidació de l’equip
d’Optimist del CMA, on hem aconseguit cinc ascensos de G2
a G1 (grup en el qual ens estrenem), cinc ascensos de G3 a
G2, i dos sots-campionats de Catalunya (a G2 i G3); a més del
reconeixement dels altres clubs nàutics catalans. Per això,
aquest estiu apostem fort per la competició i hem convidat a
entrenadors de prestigi nacional a venir a entrenar al nostre
equip, així com també hem obert les portes a nens d’altres
clubs, per fomentar l’intercanvi i l’esportivitat. També comptarem amb una entrenadora nord-americana que farà que,
a més de navegar, els nens practiquin anglès, ja que considerem que la vela pot aportar moltes coses i tenim previst
assistir, una vegada més, a regates internacionals. Esperem
sumar més nens a aquest petit gran equip! D’altra banda, en
adults, també tenim un equip que navega setmanalment en
Patí català, que també es pot llogar en el mateix CMA per
descobrir l’experiència.•
Natxo Bueno
CM Altafulla

La tercera edició de l’Esplai Esportiu
del CFS Altafulla acull uns 50 petits
La tercera edició de
l’Esplai Esportiu que
organitza el Club
Futbol Sala Altafulla
ha acollit enguany
un total de 45 nens
i nenes d’Altafulla i
d’arreu de la comarca. L’esplai va destinat a menors de tres
a dotze anys i compta
amb diferents tallers
de jocs i cucanyes, esports de pista, cinema, piscina, xerrades i jocs
d’aigua. Està dirigit per persones titulades i vinculades al món de
l’esport. A més, els inscrits compten amb assegurança d’accidents
del Consell Esportiu del Tarragonès, excursions, esmorzar, material esportiu i didàctic, entre d’altres elements que complementen
l’activitat educativa i esportiva. L’esplai s’organitza en diferents
torns, el darrer acabarà el 12 d’agost. Per la seva banda, l’entitat
va organitzar també el Vè Campus d’Estiu de Futbol Sala, que es
va allargar fins el 30 de juliol i va acabar amb una jornada festiva
per als menuts. Es tracta d’un espai on el CFS Altafulla marca com
a objectiu conèixer aquest esport des del punt de vista del joc en
equip per damunt de les individualitats. Així, és un curs d’iniciació
on l’alumnat fa els primers passos per aprendre aquest esport i on
s’hi practica tant la part teòrica com la pràctica passant per l’estratègia i la tàctica d’equip i la tècnica individual.•

La Penya Ciclista i veterana...
A l’estiu aprofitem la majoria per “exprimir” un xic més
nostre, ja prou trinxat, cos i així un grapat de jubilats,
algun invàlid i algú més, varem anar a pedalar i menjar
per terres de León, altres fan grans caminades per muntanya tot pujant algun 3.000, pedalen per vies verdes
de llarg recorregut o baixaren per voreres de rius com
ara el Ter, etc. Tots alternant les sortides quasi diàries,
marxes de carretera mítiques, els BTT sortint dimecres
a la tarda i per les nits, també. La qüestió és no parar!
Más madera! Visca la Penya!•
Dino Albaladejo
President Penya Ciclista d’Altafulla

Carlos Pijuan serà el nou president del Centre d’Esports Altafulla
Finalment, hi haurà nova junta i nou president al Centre
d’Esports Altafulla. Carlos Pijuan, un dels propietaris de l’Hotel Sant Martí, serà el nou president del Centre d’Esports i
substituirà així a Ignasi Marquès que va dimitir a finals de la
temporada passada. Segons ha explicat Carlos Pijuan, liderarà
un equip directiu que té moltes ganes de tirar endavant una
de les entitats més antigues del poble. Pijuan també ha parlat
de nous projectes, un d’ells passa per obrir l’estadi municipal
Juan Pijuan a altres activitats que vagin més enllà del futbol
com ara l’organització de mercats artesanals, fires per a la
canalla, entre d’altres coses, amb la finalitat de convertir

l’estadi municipal en un punt de trobada de la ciutadana.
Per aquest motiu, el nou president ja ha avançat que el nou
horari dels partits que jugarà el primer equip a casa es disputaran altre cop els diumenges al migdia, tal i com s’havia
fet tradicionalment. En matèria esportiva, Albert Jansà serà
el nou entrenador del primer equip de futbol, que enguany
militarà a la Quarta Catalana, després de baixar de categoria
la temporada passada amb l’objectiu de recuperar la Tercera;
i en futbol base, el club mantindrà el juvenil, que serà entrenat un cop més per Jonathan Pérez, i es crearà de nou un
equip femení. •
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La recollida i reciclatge de la brossa, un objectiu prioritari
Francesc Farré # Alternativa Altafulla
L’eliminació dels residus que generem diàriament a Altafulla és un dels principals
maldecaps de tots els governs, especialment
pel cost econòmic que suposa amb més de
700 mil € anuals. Des d’Alternativa s’ha plantejat la reducció de la despesa i la millora
mediambiental com un dels principals reptes
en ple estiu quan la població i la brossa es
multipliquen. Calia evitar la imatge d’altres
anys amb muntanyes de deixalles als contenidors. El primer missatge donat a la brigada
ha estat l’esforç per la neteja malgrat la
limitació de mitjans i personal. La segona
passa, incrementar de manera racional les
freqüències de recollida de la matèria orgànica, el rebuig, els envasos i el paper-cartró,

substituint l’augment de contenidors de
superfície per un servei de repàs al matí i
la tarda que eviti l’acumulació de brossa i
millori el seu reciclatge. L’objectiu es reduir
el rebuig i aconseguir que l’orgànica no
tingui barreja d’altres deixalles. Només així
el cost de la brossa baixarà. Més accions han
estat exigir la neteja de les plataformes i del
líquid que impregnava els carrers del regalim diari dels camions d’orgànica. Queda
encara molta feina per fer: el manteniment
de molles, tapes, identificació, el control
de les recollides i millorar les condicions de
neteja a l’entorn on encara es fa la recollida
en superfície. Des del Govern volem anar
més enllà amb la millora de la recollida

de les piles, l’oli, la poda i les andròmines.
L’altre esforç correspon a la ciutadania per
fer un bon us dels contenidors i sancionar al
percentatge reduït d’incívics que no corregeixi els seus mal hàbits de deixar les bosses
on no correspongui. Aquests objectius són
uns dels prioritaris per Alternativa que no
ha canviat de criteris bàsics al llarg dels seus
8 anys d’existència. Entre altres també mantenim la nostra actitud de donar suport al
centre lúdic de les Bruixes o la de descartar
governs amb el Partit Popular. Jo com alcalde mai vaig enviar cap emissari a negociar
un govern amb la dreta més conservadora.
Qui digui el contrari menteix. •••

Un canvi en positiu
Eva Martínez # Solidaritat Catalana
Ens complau haver encetat aquesta legislatura formant un govern que practica el
treball en positiu. Des de les diferents àrees,
estem treballant de valent amb nous projectes, alhora que donem prioritat a aquelles qüestions sobre les que la població ha
manifestat el seu desencís: fomentar a través
de les àrees, la participació ciutadana, la
creació de la comissió de festes, la millora de
la neteja de les illes de contenidors, un bon
manteniment dels centres docents a l’estiu,
una bona difusió dels actes culturals, turístics i festius, la millora paisatgística i urbanística de l’entorn, la seguretat dels vilatans, la
solidaritat amb les causes, el suport a la gent
gran, posar en marxa els tràmits per a la

per la Independència

nova revisió cadastral amb unes dades reals
i actualitzades, la bona coordinació amb els
serveis de brigada i policia, i que les instal·
lacions esportives estiguin a l’abast de tots,
entre d’altres qüestions. Cal temps per ordenar tot allò que estava tan desorganitzat i
posicionar a Altafulla on es mereix. El Centre
de Dia és una dels projectes que ens agradaria posar en marxa i estem en contacte amb
diferents empreses gestores per encaminar
la seva viabilitat i gestió. Ara bé, hem aconseguit algunes de les fites, i alguns membres
de l’oposició no estan prou contents. Diuen
que ens adjudiquem mèrits de temes que
ells havien engegat durant els últims tres
anys, però no havien acabat d’executar.

Sigui com sigui, haurien d’estar contents, oi?
Però és clar, el que els importa és la medalla, no els resultats! Nosaltres no en volem
de medalles, volem que el poble estigui
satisfet. Aquest és el millor reconeixement
que podem obtenir, fent una bona gestió i
treball eficient. L’edició d’un butlletí “sense
identitat” que ha estat repartit per un membre de l’oposició a diferents establiments,
amb contingut tòxic i vulgar, ens dóna a
entendre que jugaran un paper destructiu
i no constructiu. Aprofitem aquest espai per
agrair a tot el personal de l’Ajuntament, brigada, policia, administració i resta de serveis
per la seva estreta col·laboració en aquest
inici. Bon estiu a tota la població!.•••

Participación, conciliación y también otra que acaba en “on”
Josep Maria Pérez # Ideal
Uno, Participación: Los Sres. Comunistas/
Separatistas convocan pleno extraordinario
para decir que la matemática es cuántica y
que para qué el pueblo participe la solución
es hacer la mitad de plenos al año. “Es decir,
el ciudadano/a deberá de esperar al menos
sesenta días para poder participar. Antes
era máximo treinta días”. A todo esto, esta
medida se toma sin ni tan siquiera haber
consultado a la oposición. “Otra matemática cuántica, cuantos menos a consultar
más fácil decidir, es decir, yo me lo guiso, yo
me lo como. ¿Participación? Sí, claro, la del
politburó. Dos, Conciliación familiar: Recuer-

do algunos pasajes de mi etapa como alcalde, en los que me pidieron el alterar ciertos
horarios, o días, en los que se había decidido
celebrar algún acto o evento apelando a
la conciliación familiar aunque se tratase
de un solo miembro de los que tenían que
participar. Siempre fueron atendidos. En
cambio, ahora, “el Comité Central Dixit”.
Todo el mundo debe de renunciar a su familia, en los días de máxima conciliación como
son los fines de semana, a fin de participar
en la vida sociopolítica del pueblo. Todos
los comerciantes, de un municipio turístico
como es Altafulla deben sacrificar el día más

importante de la semana para su negocio
en aras de participar en la vida cotidiana
del pueblo (asistir a los Plenos). Tres, la otra
que acaba en “on”: Purga, al más puro estilo
Estaliniano, depurar cargos, no han dado ni
la más mínima opción. El depurado tendrá
sus defectos, y también sus virtudes. Pero
el Comisario Político no lo creyó así, ni cien
días de gracia le dieron después de haberle
explicado como quieren el trabajo, leyeron
la cartilla y… Sencillamente, lo mandaron al
Gulag. Altafulla t’estimo.•••

Dime de qué presumes...
Concepción Navarro Rodríguez # Partit Popular d’Altafulla
Tres años de trabajo de esta servidora y de
todo el equipo, político y técnico durante
la anterior legislatura no podían quedar
en nada, le pese a quien le pese. Pretender
apropiarse como propio este trabajo puede
no ser más que una de las muchas obscenidades que nos esperan del Ilustre “Responsable” actual de la cartera de Urbanismo. El
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último acuerdo plenario sobre el proyecto
de la Zona Comercial y de Ocio Les Bruixes
es un acto de trámite, y por supuesto, que
lo apoyamos como esperamos poder apoyar el resto de actos de tramitación que
han de venir sobre este proyecto. Ahora
bien, saltarse los mínimos de ética exigibles
alegando ignorancia, no convocar la cor-

respondiente comisión informativa (estaría
de exámenes…) y cuando se le insta a ello
pretender convocarla deprisa y corriendo en
periodo vacacional (¡en agosto!), periodo no
lectivo... ¡No se pierdan la respuesta! “Yo
trabajo siempre”. Todavía nos entra la risa al
recordarlo... Ilustre “Responsable”, tenga un
mínimo de decencia y respeto por sus veci-

Fòrum
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nos, que sí saben lo que es trabajar. Reconozca sus errores, le aceptamos que el que
nunca nada ha hecho le puede venir grande
lo que quiere hacer y haga el favor de dejarse aconsejar. No es su ego lo que está en
juego, son los intereses de todas y todos los

trabajadores de Altafulla, sus familias y en
definitiva de toda Altafulla. Señor Alcalde,
sepa usted que tanta irresponsabilidad es
y será su Responsabilidad. “Ilustre Responsable”, le citamos aquí un libro que seguro
no tiene y que desde luego haría bien en

consultar, a saber, el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española: trabajo 1.
m. Acción y efecto de trabajar. (Y sigue…) Si
lo lee con atención, seguro que la próxima
vez buscará otra palabra para definir lo que
usted hace.•••

Retallades o rebaixes?
Joan Albert Spuch # Convergència i Unió
En època de rebaixes, els consumidors aprofitem per efectuar compres. Els Governs
també aprofiten per fer “retallades”, que
no rebaixes. I aleshores ens venen la propaganda del “SI”: - “SI” fem un Ple cada dos
mesos haurem d’aguantar menys rotllos, i
els de l’oposició se sentiran menys. El Poble
no podrà escoltar arguments a favor o en
contra de qüestions que els preocupen. Així
no pateixen! - “SI” no fem consells informatius d’Hisenda, Salut, etc., però engeguem
mesures que només passem per Juntes de
Govern, despatxos o per algun Ple, gastarem
menys paper, llum... Només gastarem en
pagaments dels sous als senyors que prenen
aquestes mesures a l’esquena del Poble. -

“SI” estem d’acord, com ho està la regidora
d’Educació, en què els menors de l’Institut
mengin cada dia a partir de les 15.30 h, per
estalviar llum, i evitar el berenar. - “SI” no
plantegem com a Ajuntament, una convocatòria del Pacte de Salut, algunes mesures
que s’estan engegant en Sanitat ens afectaran i molt. Com a mesura urgent a tractar, hi
ha la de disminuir el servei a una sola ambulància per a tots els pobles que depenen
del CPPS de Torredembarra. Quan aquesta
ambulància estigui transportant a un pacient del Salomó, no podrà arribar a Altafulla
abans de 30 minuts. - “SI no ens preocupem
d’elaborar el document de competències,
drets i obligacions amb la Gerència Territo-

rial sobre l’IBI, i que hi participi la Comissió,
passarà el temps sense que se solucioni res.
- “SI” emprem la nostra dialèctica a parlar
de rates i de gats…, no únicament perdem
temps per solucionar els temes urgents,
també entrem en una dinàmica que no ens
permet avançar. -“SI”, ”SI”, “SI” i molts més
“SÍS” que podríem seguir posant fins a caure
cansats, amb retallades il·lògiques, ridícules i
absurdes. Jo que represento a CiU vull deixar
clar que algunes mesures que el meu partit
està prenent a la Generalitat, estan sent
surrealistes i faltes de lògica. Per això, animo
a tots els governants d’Altafulla perquè ens
posem mans a la feina i tractem de posar
solucions a aquests enrenous.•••
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Benvolguda Rosalia
L’altre dia ens va dir un company: Heu perdut a una bona secretària. No, què dius, li
vam contestar: Hem perdut a una persona,
una molt bona persona! Perquè l’esperit de companyonia, d’entrega i sobretot
d’amor al proïsme, era la seva manera de

ser. Hem vist que sempre estava a punt
per a tot. Hem comprovat que tot el món
l’estimava i per descomptat, no l’oblidarem. Rosalia: Gràcies perquè amb tots els
teus valors, i tant en una tasca com en una
altra, has aconseguit que regnés sempre

bona harmonia. I per tant, la mantindrem
doncs estem convençuts que això serà el
millor tribut i reconeixement cap a tu.•
Esplai
de la

de la

Villa

Tercera Edad
de Altafulla

Una trobada per a una amistat....
M’ho imaginava i va acabar passant: el
jove arracona, sense voler, un valor contrastat. Així, el 1983, el Joan Vives i Milà
es quedà amb un regidor mentre els
fundadors del PSC municipal en trèiem 3.
El Joan, entre d’altres aportacions, havia
ideat i creat el monument al Caid Ismaïl,
havia presidit el Sindicat Agrari i sobretot
havia format part dels regidors que havien
redreçat l’estètica i la catalanitat d’Altafulla. S’ha de recordar que és darrera dels
noms dels carrers de Baix a Mar i del Clos
/ “La Perla”. Aquest 2011, els joves són els
de SI, encapçalats per Jordi Molinera - per
cert. amb perfil de nas prou estàndard - i

el valor contrastat, ja pre-jubilat electoralment, en sóc jo. Per pur atzar objectiu
preciós, la primera trobada després de les
eleccions amb el Jordi Molinera s’escaigué
a l’entrada del carrer Albert Boronat; per
tant sota la parada / jardí de llimoners de
cal Joan de la Cecília. Al pedrís de l’illa de
contenidors vam tenir una conversa profunda i llarga; d’aquelles que segellen una
amistat. Ens van confessar, sobretot, com
canvien les bones i males ratxes personals... Acabo de llegir en l’anual entrevista
de Joan Boronat / Diari de Tarragona, que
el Jordi vindica l’oferta turística cultural
d’estiu centrada en Festival de Veus, Con-

certs i seguici festiu. Ja ha dit més que
el Jano Francino, Tampoc puc deixar de
recordar els equilibris polítics i d’hisenda,
la quantitat de tensions i suors compartides amb el Manel Ciércoles, el joc brut
de Govern i oposició ( la calúmnia de “mà
foradada” per part de la regidora reciclada) emergits per tal de conservar Festival
i Concerts; l’orgull per haver deixat cada
entitat amb espai i conveni. Només els
superdotats de memòria / facultat i en
agraïments / ètica fem constar que som
hereus i testamentaris..•
Fonxo Blanch
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ALTAFULLA RÀDIO 107.4 FM
Dilluns
00

—graella 2010 • 2011—

Dimarts

Dimecres

Dijous

100% Música

01

Divendres

Dissabte

Diumenge
Insession

L’espai obert, el magazín d’Altafulla Ràdio

100% Música

02

Insession

100% Música

03
04

100% Música

100% Música

05
06
07

Altafulla
El Catllar
Creixell
La Nou de Gaià
La Pobla de Montornès
Renau
La Riera de Gaià
Roda de Barà
Salomó
Torredembarra
Vespella de Gaià

Pilar de vuit (r)

08

L’informatiu (1a edició)

09

N’hi ha per llogar-hi cadires

L’informatiu (2a edició)

11

L’espai obert, el magazín d’altafulla ràdio
L’infreqüència
L’informatiu (3a edició)

100 % Música

15

Cinema

16

Empenta

100% Música

17

v

I com estàs de salut?

Set dies

Cinema (r)

Cat sons

Futurs

Història dels mundials (r)

Música punt cat

El temps passa (r)

Sempre joves

The road of country

Altafulla festival

La movida madrileña
Pilar de vuit

El temps passa

Noms propis

Barà rock

Música punt cat

Altafulla festival
El còrner del baix gaià

Boulevard

Jazz Club

Pilar de vuit (r)

Fòrmula gaià

Fòrmula gaià (r)

23

The road of country (r)

L’informatiu setmanal
Kosmos folk

Barata elèctrica

Barata elèctrica

El còrner del baix gaià

La movida madrileña

Catsons (r)

Barata elèctrica

L’informatiu (r)

Bad music

Bad music blues

Carta de clàssics

Calidoscopi

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 i de les audiències públiques, el primer dissabte de mes quan no hi ha Ple.
(r) Redifusió dels programes.

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)

RENFE
Altf/Tgn
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

Tgn/Altf/
Bcn
5:52
7:00
7:47
8:00
8:56
9:25
10:32
11:25
12:25
13:24
14:28
14:54
16:58
17:29
17:53
18:30
18:57
19:57
21:00
21:34

* A partir del 3 d’agost,
l’estació de Sants restarà
en obres. Això pot alterar
les línies.

Dades del mes de JULIOL
Temperatura màxima

33,2º

dia 13

Temperatura mínima

10,4º

dia 20

Pluja màxima

17 litres/m2

dia 18

Mitjana mensual temp. màx.

28º

Mitjana mensual tem. mín.

18,6º

Total pluja recollida

23,4 litres/m2

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

18

Història dels mundials (r)
I com estàs de salut?

L’informatiu (4a edició)

22

* Consultar retransmissions
esportives a la pàgina web.

80 Punt dance

Història dels mundials

Molt més que
reggae

19

•
•
•

Garden musical

Galàxiallibre

Toc de rock
El patito de goma

18

altafullaradio@altafullaradio.com
www.altafullaradio.com

Toc de rock (r)

L’espai obert, el magazín d’altafulla ràdio

14

21

Barà rock (r)

El ple / para que no me olvides

12
13

977 65 29 23
977 65 06 93

La màgia de les sardanes

100% Música

10

20

100% Música

Kosmos folk

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
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
8.46
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
20.21

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
Ajuntament (Plaça del Pou, 1)

977 65 00 08

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

Urgències CAP Torredembarra
Aigües d’Altafulla
(servei 24 hores)

977 64 38 01
977 65 16 76
900 194 998

Plaça del Pou, 1

	Marquès de Tamarit, 16

	Mainada, 2A

Emergències
Farmàcia Susana Domingo

112
977 65 02 07

Farmàcia Anna Arasa

977 65 24 20

	Les Escoles, 3 (poble)
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	
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
Escoles, 10

Pavelló poliesportiu

977 65 15 71

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

Veterinaris
d’urgències
Durant 24 h
977 65 29 08
627 56 39 39
*
629 71 15 90

Punt d’informació
juvenil
Era de l’Esteve 977 65 24 68
e-mail: PIJ_altafulla@hotmail.com
Obert tot el dia de dilluns a divendres
Horari de misses

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

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

Escola de Música (migdies)

977 65 20 60

S. Antoni Abat, a la Violeta

Casal La Violeta

977 65 00 83

Punt d’Informació Juvenil

977 65 24 68

Alberg Juvenil ‘Casa Gran’

977 65 07 79

Piscina Municipal

977 65 21 10

Club Marítim
Parròquia S. Martí
Estació de Servei
Taxis (J. Gabarró)
		
		
Deixalleria (Torredembarra)
Autocars Penedès
Informació RENFE
Protecció Civil
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
655 48 61 15

JUTGE DE PAU

977 65 20 17

S. Antoni Abat, 11

	Era de l’Esteve
Placeta, 12

Alcalde Pijuan, 4

Servei Municipal de
Recollida de Brossa
RECOLLIDA DE MOBLES I ANDRÒMINES
Quan necessiteu un servei, haureu de trucar al telèfon 977 65
00 08, en horari d’oficina, i us indicaran el dia que els podreu
treure deixant-los davant del vostre domicili. Haureu de deixar les vostres dades. Aquest servei és totalment gratuït. Si no
podeu esperar al dia assenyalat, podeu utilitzar el SERVEI DE
DEIXALLERIA de Torredembarra. Aquest està obert de dimarts
a divendres de 9 a 13 i de 17 a 20, dissabtes de 9 a 13 i de 17 a
20 i diumenges de 10 a 13. També podeu portar les restes de
poda grans (branques, troncs,...) de forma gratuïta fins a 200
kg. Mercès per la vostra inestimable col·laboració.

Àrea de Serveis Municipals
deixalleria de torredembarra
De dimarts a divendres: De 09 a 13 h i de 17 a 20 h
Dissabte: De 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Diumenge: De 10 a 13 h
(Hi ha una limitació de 200 kg. com a màxim per persona. Cal acreditar la residència a Altafulla)

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

Farmàcies de guàrdia
01/07
08/14
15/21
22/28
29/31

agost:
agost:
agost:
agost:
agost:

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

01/04
05/11
12/18
19/25
26/30

setembre:
setembre:
setembre:
setembre:
setembre:

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

A. ARASA
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
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