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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’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.

Editorial
O ens aixequem, o caiem
El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla ha aprovat aquest setembre
per unanimitat una moció en defensa del sector sanitari i contra les retallades que està executant el Govern de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera, Altafulla s’emplaça per
estar al capdavant dels ajuntaments de la comarca en la defensa d’un model públic i de qualitat, a la vegada que demana
que la situació de crisi en cap cas sigui excusa per retallar un
dels pilars bàsics de l’Estat del Benestar que tant ha costat
construir. Les retallades que està aplicant el departament que
lidera el conseller Boi Ruiz està afectant també a la ciutadania
altafullenca que veu des de la barrera com tanquen plantes
a l’hospital Joan XXIII i restringeixen els serveis d’urgència i
les ambulàncies. Per això hem de felicitar a tots els representants que formen el Ple Municipal d’Altafulla. Perquè siguin
els alcaldes del Tarragonès els qui defensin directament els
interessos dels nostres veïns i veïnes, posant-se al capdavant
de la defensa d’un model que s’ha demostrat vàlid i que a
Catalunya és un dret universal. Perquè reclamin el compliment
del Pacte de Salut signat per tots els alcaldes, la Generalitat,
el Consell Comarcal del Tarragonès i la Diputació el 2005 en
el qual s’expressava la necessitat d’aprofundir en la implicació
dels ajuntaments en les decisions que afectin la salut de la ciutadania. Perquè és necessari que els alcaldes i alcaldesses del
Tarragonès i el seu Consell Comarcal siguin tinguts en compte.
Perquè no redueixin més els recursos humans dels centres
sanitaris que afecten directament la salut de les persones. Hi
ha altres maneres de reduir despesa pública com reduir la despesa farmacèutica o promoure l’ús dels medicaments genèrics
i fomentar les dietes sanes i equilibrades. No ens carreguem
un Estat del Benestar que ha funcionat, funciona i cal que
funcioni en un futur. O ens mobilitzem, o ens ensorrem. O ens
aixequem, o caiem.
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Setmana Participativa i Sostenible!

Pedalada Popular / Foto: Penya Ciclista

La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura ha estat un
èxit de participació en totes les activitats que s’han ofert des
de l’Ajuntament: La caminada etnològica (prop de 50 persones) amb passejada guiada per les eres, rentadors i cisternes
del castell, sitges, cups, cementiri vell, el forn del Senyor, el
Museu... La caminada verda (unes 75 persones) on es va netejar i senyalitzar un camí de dalt a Sant Antoni. La pedalada
popular (amb 108 bicicletes!) per diferents carrers de la vila. I
la cursa de transports (cotxe, tren, bus, bicicleta i moto elèctrica!) per valorar el grau de contaminació i despesa de diferents mitjans de transport en un mateix recorregut. També la
posada en marxa com a “prova pilot” del projecte “A peu al
cole” presentat des de fa temps per la Comissió de Socials del
Consell de Participació Ciutadana. Iniciativa que ha estat molt
ben rebuda pels infants que han pres com un joc el seguir les
petjades de color verd pintades pel terra i els cartells d’“itinerari recomanat”.

Caminada Verda / Foto: J.M. Recasens

L’objectiu principal d’aquesta Setmana ha estat la de conscienciar i fomentar a la ciutadania de l’ús del transport públic,
la bicicleta, el patinet o anar caminant per la vila en comptes
d’agafar el cotxe. Mesures totes elles per reduir la contaminació atmosfèrica i aconseguir una mobilitat més saludable i
respectuosa amb la natura.
Gràcies doncs als més petits per l’esforç i la voluntat
d’anar caminant a l’escola, als pares també per la part que els
toca, a totes les persones que han participat a les activitats
proposades i a aquelles que d’una manera o una altra han
col·laborat per sensibilitzar a la ciutadania dels beneficis de
desplaçar-nos a peu per la vila i que esperem es mantingui
al llarg de tot l’any com un hàbit saludable per a tots nosaltres!•
Montse Castellarnau
Regidora Participació i Medi Ambient

Èxit de participació en el I Triatló SERTRI d’Altafulla
Aaron Pagès —del CN Sant Andreu—,
Lucas Chirico —del CN Prat-Triatló—, i
Aimar Assama —del Club Triatló Runnersworld—, en categoria masculina;
i Marta Pascasio —no federada—, Ivet
Farriols —del CN Reus Ploms—, i Anna
Saura —del CA Ribagorçana—, en categoria femenina, van esdevenir els i les
guanyadors del Triatló SERTRI d’Altafulla, que es va celebrar el diumenge
2 d’octubre per primera vegada a la
localitat.
El circuit, organitzat per la Cadena
Ser, la Federació Espanyola de Triatló,
i l’Ajuntament d’Altafulla, amb la col·
laboració de la Penya Ciclista, del Club
Prova de ciclisme en ruta / Foto: G.V.
Prova de cursa atlètica / Foto: G.V.
Marítim, i dels Atletes d’Altafulla, va
disposar de diferents categories de competició, entre les quals en destacaven Flash de Menors (d’11 a 14 anys), Flash Federats masculí i femení (a partir de 15 anys),
i Flash No Federats masculí i femení (a partir de 15 anys) —150m en natació, 4km en ciclisme, i 1km en cursa—; Supersprint
Federats i Supersprint No Federats masculí i femení (a partir d’11 anys), i Supersprint Relleus masculí, femení i mixte —300m
en natació, 8km en ciclisme, i 2k en cursa—; i Sprint Federats i Sprint No Federats —750m en natació, 20km en ciclisme, i 5km
en cursa. Les proves van tenir lloc al passeig de Botigues de Mar i als carrers de l’entorn del Barri Marítim, i pels carrers del
centre del municipi.
El Triatló SERTRI va començar el passat 4 de setembre i fins a dia d’avui ha passat per les ciutats de Valladolid, Gijón, Bilbao,
Saragossa i Badajoz. El 9 d’octubre aterrarà a Madrid, i el 16 d’octubre, a Màlaga, completant així les vuit proves del circuit.
El certamen va comptar amb una participació al voltant de les 500 persones, provinents de diferents ciutats de l’Estat espanyol. Una xifra que va ser qualificada per l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, de “tot un èxit”. El batlle va explicar que Altafulla
“s’ha posat en primera línia a l’alçada d’altres capitals de província d’arreu de l’Estat, fet que demostra, un cop més, la capacitat d’esdevenir un poble punter tant en tot allò que fa referència a l’esport, com a nivell d’entitats”. La prova va comptar
amb la participació de més de 80 voluntaris, “sense els quals no hagués estat possible la seva organització”.
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Ple Ordinari 24 de setembre
Aproven una modificació del POUM per dinamitzar el centre lúdic Les Bruixes
La necessitat de revitalitzar el complex lúdic Les Bruixes abans que acabi quedant en l’oblit ha estat el principal motiu d’una
modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que va aprovar el Ple per unanimitat. Segons va explicar el
regidor d’Urbanisme, Jordi Molinera, “la legislació actual, tant la municipal com la de la Generalitat, no permet desenvolupar
el centre comercial d’acord amb les ofertes que té el promotor del projecte perquè s’estableixin nous equipaments comercials”. Entre les modificacions aprovades, en destaca, per exemple, la possibilitat d’implantar noves instal·lacions sense límit de
superfície, “sempre i quan es respecti la superfície de l’edifici actual” i vagi en consonància amb els interessos públics i privats.
A banda de les limitacions que fixa la pròpia normativa, una altra de les principals complicacions per tirar endavant el projecte
és la coneguda com a “Llei Òmnibus”, que “restringeix la possibilitat de desenvolupar el complex”, segons Molinera. De fet,
una de les obligacions que marca aquesta llei és la disponibilitat d’un servei propi de transport públic intern. L’avantatge de
Les Bruixes és que a cent metres disposa de dues parades d’autobusos. Molinera va insistir en què “abans que s’aprovi aquesta
normativa de forma definitiva, cal fer passes molt ràpides perquè amb la llei actual s’hi puguin establir nous equipaments
comercials”. Des de la regidoria ja s’ha demanat una reunió amb el Director General de Comerç a Barcelona, i es mantenen
contactes permanents amb els promotors del projecte, els equipaments de l’entorn, i amb els veïns.

Les obres de la 3era fase de Marquès de Tamarit podrien començar a finals del 2012
L’Ajuntament d’Altafulla ja ha fet el primer pas per tirar endavant la tercera fase de l’avinguda Marquès de Tamarit, que
inclouria el tram que va des de l’entrada a Altafulla per Torredembarra fins a l’alçada de la plaça Martí Royo. El Ple de la
corporació va aprovar per unanimitat la inclusió de l’obra dins del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) corresponent a l’any 2012. La partida —de 180.223 €— correspon a les obres de la segona fase del col·lector d’aigües pluvials, que
finalment s’ha pogut dur a terme dins del pressupost de la primera fase a través de l’empresa Hidrocanal i que afectaven els
carrers Onze de Setembre, Alzina, Tamarit i Ronda. En un principi, existia la possibilitat de destinar aquesta quantitat sobrant
a la construcció de nous col·lectors d’aigües pluvials a altres zones del municipi, però després de diferents negociacions amb el
Departament de Governació de Tarragona, es va decidir dedicar aquests diners a finalitzar el projecte del carrer Marquès de
Tamarit per “convertir-lo en el passeig central del poble, i acabar de configurar-lo com a eix vertebrador del municipi”, tal i
com va matisar el regidor d’Urbanisme, Jordi Molinera. L’edil va afegir: “El Marquès de Tamarit passarà de ser l’antiga N-340,
a esdevenir l’avinguda peatonal de la vila”. Molinera preveu que “les obres puguin començar a finals de l’any vinent”.

L’Ajuntament demana als alcaldes del Tarragonès que encapçalin la defensa del model de salut
universal i de qualitat
El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla ha aprovat per unanimitat una moció en defensa del sector sanitari i contra les retallades.
Així mateix, s’emplaça per estar al capdavant en la defensa d’un model públic i de qualitat, a la vegada que demana que la
situació de crisi en cap cas sigui excusa per posar-ho en perill. També, segons l’alcalde Fèlix Alonso, les retallades “signifiquen la
pèrdua de decisió dels ajuntaments en qüestions bàsiques que afecten a la ciutadania com són el tancament de plantes a Joan
XXIII i les restriccions en els serveis d’urgència o la disminució d’ambulàncies”. Per això, el mateix Alonso, reclama que siguin
els alcaldes del Tarragonès els qui defensin directament els interessos dels seus ciutadans posant-se al capdavant de la defensa
d’un model que s’ha demostrat vàlid i que a Catalunya és un dret universal”. Tanmateix, la moció reclama el compliment del
Pacte de Salut signat per tots els alcaldes, la Generalitat, el Consell Comarcal del Tarragonès i la Diputació de Tarragona el 2005
en el qual s’expressava la necessitat d’aprofundir en la implicació dels ajuntaments en les decisions que afectin a la salut de la
ciutadania”. La moció també demana que no s’elimini el servei d’urgències de Torredembarra perquè “els usuaris d’Altafulla
es veurien greument perjudicats”. Pel que fa al servei d’ambulància, la moció també reclama “no només que no es retalli, sinó
que s’ampliï un servei que a dia d’avui és molt pobre”.

Dimissió de Joan Albert Spuch (CiU)
El regidor de Convergència i Unió (CiU) a l’Ajuntament d’Altafulla, el cirurgià Joan Albert Spuch, va presentar la seva dimissió
durant el Ple al·legant “coherència i ètica personals”. Spuch, com a professional de la salut, ha mostrat les seves discrepàncies
amb les retallades del govern de la Generalitat, liderat per Artur Mas (CiU), en el sector de la salut. El fins ara edil ha reconegut que “la manca de recursos financers obligava a prendre mesures d’austeritat als governants, però el camí que han seguit
aquestes mesures plantegen dubtes que es veuen i es viuen a diari amb els pacients i els equips professionals”. En aquest
context, ha manifestat el seu “desacord” amb aquestes actuacions ja que “poden incrementar les conseqüències negatives des
del punt de vista de l’atenció dels pacients, i que impliquen un deteriorament dels trets essencials que han fet de la sanitat
catalana i de l’Institut Català de la Salut (ICS) un referent de qualitat reconegut i que hem de preservar”. Tot indica que a
Spuch el substituirà el número 2 de la llista de les darreres eleccions, Pere Gomés.
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L’alcalde Fèlix Alonso participa en la Diada Nacional
de Catalunya del Consell Comarcal
L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, va participar el passat 11 de setembre en l’acte institucional del Consell Comarcal del Tarragonès amb
motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Alonso va protagonitzar
l’ofrena floral a Tarragona juntament amb el president de la institució
comarcal, Frederic Adán (a la fotografia), com a conseller i portaveu
del grup d’ICV-EUiA-E. Com és habitual, el Consell Comarcal va fer
l’ofrena floral al monòlit de Rafael Casanova, al passeig que duu el
seu nom, i qui va ser conseller en cap quan les tropes borbòniques van
ocupar Barcelona el 1714.

L’alcalde, Fèlix Alonso, i el president del Consell
Comarcal, Frederic Adán, en la Diada Nacional de
Catalunya

Breus
Unes 20 persones grans gaudeixen del programa Bon dia
L’edil Eva Martínez ha indicat que la iniciativa està sent “tot un èxit”, i que els usuaris estan “encantats i molt agraïts”.
Martínez ha explicat que des de la regidoria “s’han compromès a fer una trucada diària de dilluns a divendres a cadascuna de les persones que viuen soles i que no compten amb l’assistència en el domicili de descendents al seu càrrec”.
D’aquesta manera, tenen constància que les persones es troben bé i si necessiten algun tipus d’ajuda. El servei va adreçat
a persones o parelles majors de 75 anys i a persones adultes amb alguna malaltia i/o discapacitat. Les persones interessades s’han d’adreçar a la regidoria d’Acció Social i Ciutadania d’Altafulla, al telèfon 977 65 00 08. Cal tenir present que
la petició del servei l’ha de tramitar la persona o persones interessades i que l’Ajuntament no pot, d’acord amb la llei,
contactar directament amb els usuaris potencials utilitzant dades del padró municipal. La documentació que cal aportar
és la fotocòpia del DNI, el certificat de convivència i el certificat mèdic o reconeixement de la discapacitat (si s’escau).
A banda del nou programa Bon dia, l’Ajuntament d’Altafulla ofereix altres serveis a les persones grans de la vila, com
ara el desplaçament dins del municipi amb el Transport Adaptat gratuït, el Voluntariat Social juntament amb el Grup
de Solidaritat d’Altafulla, el programa de Menjar a domicili subministrat per la Creu Roja, i el Servei d’Atenció Social
Primària, en conveni amb el Consell Comarcal del Tarragonès. A més, des d’aquest mes de setembre, el consistori ofereix
un nou servei extra de menjar a domicili per a aquelles persones grans que en un moment concret no poden cuinar. La
regidoria, gràcies al servei de menjador de la llarg d’infants Hort de Pau amb cuina pròpia, els brinda en aquests casos
uns recipients de plàstic amb el dinar, el sopar, i el dinar del dia següent. Està previst, d’altra banda, posar en marxa una
nova iniciativa per tal de felicitar les persones grans de la vila, fent-los arribar a casa un detall simbòlic; i facilitar-los el
servei de préstec de la Biblioteca Municipal.

Concurs de Fotografia dels Diables
Continua en marxa el II Concurs de Fotografia dels Diables d’Altafulla. Les obres poden presentar-se fins el 14 d’octubre i
han de mostrar com a tema principal els 25 anys de trajectòria i actuacions de l’entitat. El certamen, que compta amb la
col·laboració de l’Ajuntament d’Altafulla, obsequiarà els guanyadors amb dues entrades per al Jungle Trek de Tamarit, i
un cap de setmana a l’Hotel Gran Claustre d’Altafulla.
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Representants de l’Ajuntament dinen amb els més petits
“Els nens i nenes dinen més ràpid i amb més ganes”. Aquest
és el resultat del nou servei de cuina propi que es va posar en
marxa el passat 7 de setembre a la llar d’infants Hort de Pau
d’Altafulla. Fins ara el servei de menjador funcionava a través
d’un càtering de l’empresa Res-Tàrraco, però a partir d’aquest
curs és un cuiner d’aquesta mateixa empresa, el Xavier, qui
elabora els menús “in situ” amb productes frescos i del dia per
als més petits de la vila. La directora de l’escola bressol, Sandra
Pinilla, ha explicat que, “tot i que són els mateixos plats que
l’any passat, sembla un altre menjar. Es guanya en qualitat i
en una dieta més sana i equilibrada”. El menjador de la llar
d’infants Hort de Pau acull una quarantena de nens i nenes
que van compartir taula, el passat 16 de setembre, amb l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso; el primer tinent d’Alcalde, Jordi
Molinera; la regidora d’Educació, Eva Martínez, i la regidora
de Participació, Montse Castellarnau. Per la seva banda, Eva
Martínez, ha afegit que “el nou servei no suposa un avantatge
únicament per aquells que se’ls ha de fer una dieta especial,
sinó per a tots els infants en general, sobretot per als nadons”.
L’alcalde Fèlix Alonso s’ha mostrat convençut que “els pares i
mares estaran contents que es preocupin de l’alimentació dels
seus fills”. El projecte es va decidir al juliol, i en només un mes,
el consistori i la Brigada Municipal van dedicar tots els seus
esforços a deixar a punt les instal·lacions per al nou curs. Eva
Martínez ha explicat que la iniciativa “neix per coherència”
perquè quan es va construir la llar d’infants, ja es va dotar

L’alcalde, Fèlix Alonso, dinant amb els alumnes de la llar d’infants
Hort de Pau

d’un equipament per cuinar en el mateix centre. L’Ajuntament
ha fet una inversió de 1.700 € per tal de dotar un espai ja
habilitat de la cuina d’un sistema de refrigeració que permeti
mantenir a una temperatura adient els productes frescos com
ara la fruita i les verdures, així com la carn i el peix. També
s’ha instal·lat una nova pica per tal de tractar-hi els productes
manipulats. Els representants municipals repetiran l’experiència en els diferents menjadors escolars de les escoles La Portalada i El Roquissar, i la llar d’infants Francesc Blanch. •

Concentració en favor de l’escola catalana

Directors i directores dels centres docents durant la lectura del
manifest de SomEscola.cat

Unes 150 persones, segons l’organització, es van reunir el passat 12 de setembre a la tarda davant l’Ajuntament d’Altafulla
per defensar el català com a llengua vehicular a les escoles.
Diferents pancartes, on s’hi podia llegir el lema de la plataforma SomEscola.Cat ,“Per un país de tots, l’escola en català”,
van fer acte de presència des de diferents punts de la plaça del
Pou en favor de l’escola catalana i del català. Els directors i les
directores dels diferents centres docents del municipi (Teresa
Olivé, Àngels Ejerique, Josep Lluís Pagès i Imma Reguant) van

ser els encarregats de llegir el manifest. Una proclama que va
presentar l’escola catalana com “un model educatiu consolidat que afavoreix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats,
gràcies, en gran part a la immersió lingüística i a la consideració del català com a llengua vehicular”. Un model que
“s’ha de mantenir com un dels principals actius per conservar
aquesta societat cohesionada i que es veu amenaçat per les
sentències del Tribunal Suprem Espanyol”. Davant d’aquestes
agressions, “cal actuar de manera positiva, reforçant aquest
model”, segons van llegir els docents i van afegir: “És per
aquest motiu que “rebutgem les esmentades sentències i les
demandes que les han inspirat”; i “demanem a la comunitat
educativa i a la societat en general comprometre’s de manera
activa en suport d’una escola catalana en llengua i continguts”. En la mateixa línia de defensa i conservació del model
educatiu català vigent, el Ple d’Altafulla, amb el suport d’AA,
SI i CiU, va aprovar una moció “en suport al model actual
d’escola catalana, que ha funcionat en els darrers 30 anys”.
La proposició manifesta també el seu “rebuig a les sentències
del Tribunal Suprem Espanyol, i a la interlocutòria del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya”.
La concentració, impulsada des de SomEscola.Cat, va rebre el
suport de l’Ajuntament.•

Breus
El xinès i l’usuari d’Internet, nous cursos de l’Escola d’Adults
L’Escola d’Adults d’Altafulla comença aquest curs escolar amb les novetats dels cursos d’usuari d’Internet i de xinès. Entre
els cursos previstos en destaquen el de català dels nivells A, B, C, i D, els d’idiomes, el d’alfabetització, el d’informàtica,
o el de jardineria. Les classes començaran la setmana del 10 d’octubre, amb horari de dilluns a divendres (matins, tardes i
vespres) i a preus molt assequibles. Per a més informació es poden adreçar a la seu de l’entitat, al carrer Onze de Setembre
s/n, a través del telèfon 977 65 16 71, o mitjançant el correu electrònic escolaadults@altafulla.altanet.org.
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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
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L’Ajuntament organitza un curs de formació per a l’ús del desfibril·lador
La regidoria d’Acció Social i Ciutadania d’Altafulla, que
encapçala l’edil Eva Martínez, ha posat en marxa els passats
dies 28 i 29 de setembre un curs de formació per a l’ús del nou
desfibril·lador extern automàtic. Un dispositiu mèdic que permet identificar, sense errades, les arítmies que requereixen
desfibril·lació i administrar la descàrrega elèctrica quan està
indicada. El consistori ha aprovat la instal·lació de l’aparell
per la via d’urgència, arran de la campanya solidària “Mou-te
pel Letxu”, en favor del veí Juan Carlos Gutiérrez, que l’any
passat va patir una parada cardíaca, la coneguda com a “mort
sobtada”, al qual va sobreviure però que li ha deixat greus
seqüeles. La formació ha consistit en un curs de vuit hores
que ofereix Salvament Català, i que compta amb l’homologació de la Generalitat de Catalunya. El curs l’han impartit els
agents de la Policia Local, dos membres de la Brigada Municipal, una persona de l’administració, dues de Protecció Civil,
l’entrenador del CE Altafulla, el president del CFS Altafulla, i
dos responsables del Poliesportiu Municipal. El desfibril·lador
estarà disponible les 24 hores del dia a la Policia Local per a
qualsevol cas d’emergència. De moment, l’Ajuntament únicament disposa d’un sol aparell perquè està previst que la
Diputació de Tarragona doti els municipis de la zona d’alguns
més. L’objectiu és que aquests aparells no només s’ubiquin en
aquelles instal·lacions municipals com ara l’estadi Joan Pijuan,
el Pavelló Poliesportiu i la Piscina Municipal, sinó també en
el Centre de Salut, a la seu de la Policia Local i a l’empresa
encarregada del Salvament Marítim a la platja.
Torneig solidari de tennis taula
El passat 10 de Setembre al Casal La Violeta va disputar-se
un torneig solidari on van acudir gairebé una trentena de
participants; i aquests van dividir-se en dos torneigs paral·lels
per edats, els més menuts (nens i nenes fins als 12 anys) per
una banda i la resta de participants per una altra. La principal
intenció d’aquest campionat era contribuir amb la recentment

Personal municipal durant el curs d’ús del desfibril·lador

engegada associació “Mou-te pel Letxu”; on va anar destinada
íntegrament la recaptació obtinguda, agrupant el preu de les
inscripcions i els donatius de la gent. El campionat sènior va
tindre com a guanyador l’Antonio Ortuño; que va derrotar
en una vibrant final al Josep Gutiérrez, “Guti”, que va acabar
segon. La tercera posició va ser per a Josep Nadal, que també
va realitzar un gran torneig. Tots tres van rebre els seus respectius trofeus, juntament amb els dos millors classificats del
campionat infantil. Però la campanya “Mou-te pel Letxu”
no acaba aquí. Encara queden diversos esdeveniments per a
aconseguir l’objectiu de la cadira adaptada que necessita el
“Letxu”, una fita que cada cop està més a prop. I per la nostra
part, el Club Tennis Taula Altafulla arrencarà motors a mitjans
d’Octubre, on obrirem el teló de la nova temporada.•
Toni Cabanillas
Club Tennis Taula Altafulla

Unes 140 persones, al concert solidari de Yanela Lojos i Aba Rosa Forasté
Unes 140 persones van assistir el passat 17 de setembre, al Pati d’Armes del
Castell d’Altafulla, en el concert solidari que va organitzar l’Ajuntament i on
la cubana Yanela Lojos, de l’Escola de Música, hi va aportar l’arpa; i l’Alba
Rosa Forasté, la veu. La recaptació de l’entrada, que es va xifrar en els 1.099 €,
es va destinar a l’ONG ACNUR per a la missió solidària que l’organització està
desenvolupant a la banya d’Àfrica per ajudar als refugiats de Somàlia. El Pati
d’Armes del Castell s’està consolidant com a espai cultural, artístic i concertista
d’Altafulla. L’èxit del concert va ser rotund.•
Concert de Yanela Lojos i Alba Rosa Forasté al Castell d’Altafulla / Foto: N.M.

Altafulla recull 13.000 € pel “Letxu”
Ha estat fruit d’una campanya solidària
per aconseguir una cadira de rodes adaptada per al “Letxu”. Des de finals de juliol
d’enguany s’han fet diferents activitats
per a recaptar fons, la darrera ha estat
un partit de futbol solidari i el sorteig de
diversos productes. El darrer, l’acte del
passat 17 de setembre, organitzat per
la Penya Barcelonista, amb el suport del
CE Altafulla, empreses i entitats. Hi van
assistir 200 persones, que no es van voler perdre el partit entre els Amics del Letxu i els veterans del Roda de Barà Atlètic (a la
foto), i que finalment va acabar amb empat a 3. Es van sortejar mil butlletes amb les quals s’entrava en el sorteig de diferents
obsequis. / Josep Suñé •
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Salut

El bon ús dels medicaments
“Informar sobre com prendre correctament els medicaments perquè siguin eficaços i
no comportin una despesa farmacèutica innecessària”. Aquest és el principal objectiu
del cicle de conferències que ha posat en marxa l’Associació de Farmacèutics Rurals de
Catalunya (AFRUC) amb la col·laboració del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona. Diferents professionals sanitaris de l’associació, entre ells la farmacèutica d’Altafulla, Susana
Domingo, organitzen xerrades sobre diferents temes que afecten, directament o indirectament, en el bon ús dels medicaments. En el cas d’Altafulla, ja va tenir lloc la primera,
a la sala de plens de l’Ajuntament el passat 16 de setembre. El col·loqui va tractar sobre
el bon ús dels medicaments, els inhaladors, antibiòtics, i les interaccions entre els medicaments i els aliments. La recepta electrònica ha estat un dels factors que ha afavorit
aquesta bona utilització, segons Susana Domingo, ja que “evita l’excés de medicaments
a casa, perquè és el propi metge el que recomana la dosificació i la data de recollida de
la medicació”.•

La farmacèutica Susana Domingo durant la xerrada a la
sala de plens
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Actes de la Diada Nacional de Catalunya / Fotos: N.M., Irene Rodríguez

XI Mostra de Danses Tradicionals Altafulla Balla / Foto: N.M.

Concurs Infantil de Pintura / Foto: N.M.

Coets d’esclat / Foto: N.M.
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Tempesta fi de festa dels Diables /
Foto: Mercè Rubio

Dinar de germanor per a la gent gran

Exposició de treballs de l’Ateneu de Dones / Foto: N.M.
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Sant Antoni 2011

VI Festa de les Cultures

Presentació del llibre “Traient les cadires al carrer”, de Joan Carnicer / Foto: N.M.

Pintada de murals i graffitis / Foto: J.M.

Contacontes infantil / Foto: J.M.

Sopar Popular / Foto: N.M.

Torneig de futbol sala entre entitats / Foto: Penya Ciclista

11

Entitats

Plaça del Pou • núm. 106 • octubre 2011

Assemblea General de Sòcies de
l’Ateneu Cultural de Dones

El passat dia 20 de setembre al Centre d’Entitats, es va celebrar l’Assemblea General de sòcies de l’Ateneu per presentar i
donar la benvinguda a aquest nou curs 2011-12 que començarà
a primers d’octubre. A l’assemblea es van aplegar més de 120
sòcies amb ganes de retrobar-se amb les activitats que cadascuna d’elles desenvolupa. Hi ha sòcies que porten més de 10
anys seguint el mateix taller, això vol dir, que continuen amb
l’entusiasme de fer allò que els agrada i alhora mantenen una
relació sociocultural amb persones del seu entorn i d’altres
rodalies, que també d’això es tracta, de conviure compartint
experiències. Amb la sala plena de gom a gom, des de la taula
de la junta directiva es va seguir l’ordre del dia i informant de
tots els cursos i tallers que fins ara funcionen. Com a novetat
per aquest curs, s’ofereixen: tallers d’escacs, macramé, pilates,
“posa’t en forma amb ritme”. La presidenta Carme Martínez
va felicitar l’exposició dels treballs presentats pel dia de la festa
Major Petita i també la participació en el”Sopar de Blanc del
20è aniversari de l’associació” També va anunciar que el taller
de teatre està preparant una obra que es representarà a la Sala
Violeta per la Festa Major i es farà un tiquet de solidaritat pel
“Letxu”. Va tenir un especial record i unes paraules d’ànim i
consol per la nostra amiga i professora del taller de patchwork,
Montse Boronat, que no va poder acompanyar-nos a l’acte
per estar passant una delicada situació. (Montse, rep una forta
abraçada). En acabar la sessió, es va poder degustar un apetitós
berenar. La junta dóna les gràcies per l’assistència i anima a
tothom a la participació i a gaudir d’aquest nou curs.•
Engràcia Carmona
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“Divendres” a Altafulla
El programa Divendres, de TV3, va visitar Altafulla durant la
darrera setmana de setembre (del 26 al 29) on de dilluns a
dijous va anar amunt i avall per tot el municipi —principalment
a Botigues de Mar i al pati d’Armes del Castell— rastrejant
històries altafullenques. El periodista Espartac Peran i l’equip
d’exteriors de Divendres va descobrir, amb la col·laboració
d’altafullencs i altafullenques, tots els indrets del municipi i
ho va transmetre a tot Catalunya. Es va repassar, des d’Altafulla, els èxits dels anys 80 amb el cantant Alan Cook (Xavi Ribera), altafullenc d’adopció. També el periodista local Albert
Jansà va convidar als espectadors a fer un passeig pels indrets
que no es poden perdre si es visita Altafulla com ara l’entorn
de l’Ermita de Sant Antoni, la Ronda Verda, Botigues de Mar
i la Vila Closa. Des del castell d’Altafulla, propietat dels marquesos de Tamarit, l’historiador Josep Maria Solé i Sabaté va
parlar de la noblesa a Catalunya, i des del Buffet d’Altafulla
(el primer bufet lliure de Catalunya), la doctora Folch ens va
aconsellar sobre com ho hem de fer per menjar fora de casa
i mantenir una dieta equilibrada. També es va parlar sobre
el vincle d’Altafulla amb el món de les bruixes amb l’expert
Josep Guijarro i l’altafullenc Joan Carnicer. D’altra banda, el
veí Salvador Gatell, en el dia europeu de les Llengües, va col·
laborar amb l’escriptor Màrius Serra a desglossar les paraules
pròpiament altafullenques com mosquitaire, prenda, manu
(noi), botigues (com a magatzems dels pescadors i comerciants), panerola (escarabat), cullereta (capgros), tau (talp),

Màrius Serra i Espartac Peran, durant una de les emissions en
directe des d’Altafulla

xup (mussol), viret (xai), safarnària (pastanaga morada), ca,
cal, can, murri (esquerp), vellanes (avellanes) i fer rotlleu o fer
esquellots (fer el bateig). El programa Divendres és el magazín de tardes de Televisió de Catalunya que s’emet en prime
time, en els punts horaris de més audiència a les tardes.•

Satisfacció entre els restauradors en les II Jornades Gastronòmiques

Responsables dels restaurants que formen part de les II Jornades
Gastronòmiques

Tot i que les II Jornades Gastronòmiques “Altafulla, al teu
gust” acaben el 31 d’octubre, la majoria dels restauradors que
hi participen —un total de deu restaurants—, han mostrat la

seva satisfacció dels bons resultats que s’està aconseguint en
aquesta segona edició. Molts d’ells, per exemple, han explicat que “el primer dia de les jornades ja vam rebre moltes
reserves i pràcticament vam omplir el restaurant, tenint en
compte que començaven en un dia feiner com el dijous”. Les
jornades gastronòmiques d’Altafulla es caracteritzen per una
oferta molt rica i variada, immersa en els productes de tardor, combinats amb el peix fresc del dia, tot i que el principal
tret que les distingeix de la resta és la voluntat de donar a
conèixer el poble d’Altafulla i la seva gent, marcat pel passat
medieval de la Vila Closa i el Castell, el llegat romà i les vistes
i la tranquil·litat que ofereix el carrer Botigues de Mar. El preu
del menú oscil·la entre els 22 i els 30 €. Els comensals que participin en les II Jornades Gastronòmiques d’Altafulla entraran
en un sorteig en el qual hi tenen joc una estada d’una nit per
a dues persones a l’Hotel Gran Claustre d’Altafulla (de quatre estrelles); una entrada de 2x1 per al parc Jungle Trek de
Tamarit, i dues entrades per a gaudir al Cinema Les Bruixes
d’Altafulla.•

La web d’Altafulla Ràdio supera les 33.300 visites aquest 2011
Després de l’èxit del 2010 —superant amb escreix els 6.000 oients del Baròmetre de la Comunicació elaborat per la Universitat
Rovira i Virgili el 2009—, Altafulla Ràdio torna a estar d’enhorabona. La web de l’emissora www.altafullaradio.com ha superat
les més de 33.300 visites en el que portem d’aquest any 2011. El portal també incrementa en un 36,70% el nombre d’usuaris
nous, segons el servei d’estadístiques de Google Analytics. Aquestes dades, juntament amb l’assoliment de gairebé 1.800
amistats a la xarxa social Facebook, confirmen que l’emissora municipal d’Altafulla esdevé la ràdio local i de proximitat de
referència al Baix Gaià en una nova temporada en què torna a apostar per la informació local i comarcal, oferint a cada hora
en punt, de les set del matí fins les dotze de la nit, petits blocs de les notícies locals més destacades del dia, juntament amb
l’Agenda Comarcal. L’aposta clara de quatre informatius de mitja hora diaris amb informació exclusivament local i comarcal;
la presentació d’un programa magazín diari amb només contingut de caràcter municipal amb petites càpsules d’informació
d’interès general, i una clara i distintiva dedicació als esports de la comarca, al fet casteller i a les transmissions en directe dels
Plens i les Audiències Públiques han permès assolir aquestes xifres.•
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Pujada a l’Ermita
El passat 10 de setembre es va celebrar la Pujada a l’Ermita de
Sant Antoni d’Altafulla (Memorial Baltasar Rabassa) amb un
gran èxit de participació. És una cursa molt bonica que, com
sabeu, recorre el poble de mar a muntanya, amb un final molt
dur, on el camí es converteix en un autèntic mur. És, però,
sobretot, una oportunitat excel·lent per retrobar-se al final
de l’estiu, per compartir, amb els companys i els corredors
que ens visiten d’arreu, un esmorzar, un cop acabada la cursa,
en un entorn molt agradable. Els Atletes agraïm, una vegada
més, a l’Ajuntament i als voluntaris que facin possible, amb el
seu esforç, aquesta jornada on, per cert, vàrem aconseguir un
bon grapat de podis en diverses categories, entre ells, Javier
Lozano va ser 2on. absolut i David Velasco, 1er. Les joves
altafullenques Andrea Trapé i Anna Terrón van ser segona i

tercera, respectivament. Hem de celebrar també el molt bon
resultat d’en Claude Garcia, que va guanyar la cursa de 10
km d’Els Pallaresos en categoria Veterans. I en Tito Griñant
va proclamar-se campió de Catalunya de Pentatló, en la seva
categoria de Veterà. D’altra banda, us convidem, com cada
any, a venir a entrenar amb nosaltres. Trobareu els horaris
d’entrenament al nostre web. Ara és un bon moment, donat
que comencem la preparació per a la Mitja Marató de Tarragona, on som, any rere any, un dels equips amb més participants. Podrem ser aquest any l’equip més nombrós? Depèn de
vosaltres! Ànims, us esperem!•
David Velasco
Atletes d’Altafulla

El CE Altafulla organitza el I Trofeu Joan Pijuan i
debuta a la lliga amb victòria
El Centre d’Esports Altafulla va celebrar el passat 4 de
setembre, en el marc de la presentació del primer equip i el
juvenil, la primera edició del Trofeu Joan Pijuan. Es tracta
d’una iniciativa de les moltes que vol posar en marxa la
nova junta directiva del club, que presideix aquesta temporada Carlos Pijuan. El triangular, entre el CF Mas Pellicer,
el Roda de Barà Atlètic i el CE Altafulla, va servir per presentar el primer equip, malgrat que la primera edició del
torneig se l’acabés enduent el Roda, equip d’una categoria
superior als altafullencs. Contràriament, el juvenil es va
acabar imposant davant la Pobla de Mafumet i es va fer
Entrega de trofeus del I Torneig Joan Pijuan
amb la primera copa de la temporada. La jornada de presentació va anar acompanyada pels Castellers d’Altafulla,
l’actuació del Mag Ury, i de castells inflables per als més petits. D’altra banda, el primer equip, de Quarta Catalana, va debutar
a la lliga amb una clara victòria (0-2) davant el Sarralenc, un dels camps més complicats de la competició. El regidor d’Esport i
Activitat Física, Guillermo Alonso, acompanyat d’altres regidors com José Antonio Fernández, van fer entrega dels trofeus.•

El CFS Altafulla presenta els tres equips sèniors
Durant aquest passat mes de setembre, el Club Futbol Sala Altafulla ha presentat els tres equips sèniors
de l’entitat. Es tracta del sènior femení que repetirà
enguany en la màxima categoria de la Divisió d’Honor
Catalana; el sènior masculí A, que també tornarà a
militar en la Territorial Catalana, una de les categories
més competitives del futbol sala català, i el sènior masculí C que s’estrenarà en la Segona Divisió Territorial.
El club groc-i-negre tornarà a disposar enguany d’una
àmplia pedrera de futbol base, amb un total de cinc
equips (benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil), i amb la
conservació del segon equip sènior masculí B, fusionat
amb el club Mare Molas de Reus. Les presentacions dels
tres equips van comptar amb la presència de l’alcalde
d’Altafulla, Fèlix Alonso; del regidor d’Activitat Física,
Guillermo Alonso; del delegat de la Federació Catalana
de Futbol a Tarragona, Josep Vives, entre d’altres autoritats vinculades al món de l’esport català.•

Presentació dels equips sèniors / Foto: CFS Altafulla
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Un esprint de 100 dies
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla
Existeix una norma no escrita que diu que un govern no pot ser jutjat fins que no ha complert 100 dies. El 21 de setembre el govern va bufar
les 100 espelmes diàries i quasi podríem afirmar que hem fet una acció per cada un dels 100 dies. Fer el llistat sense més rebaixaria aquest
centenari d’esprint a una freda relació de gestió. Darrere de cada acció hi ha una part de la nostra il·lusió, fruit d’un projecte guanyador de
les darreres eleccions, del nostre esforç i, sobretot, el de la plantilla municipal. Més enllà d’això el que destaquem d’aquest primer balanç és
un canvi de rumb: l’estabilitat, el lideratge públic i de model de poble que es comença a dibuixar, un poble obert que mostri les seves virtuts
a un món competitiu que reclama l’excel·lència i que, alhora, volem que sigui solidari amb els que més pateixen la crisi. El camí està marcat
i hem aconseguit que Altafulla sigui el poble de moda d’aquest estiu. Ara ens toca aprofundir en elements que han de fer possible que la
qualitat de vida dels seus vilatans i vilatanes sigui consubstancial per construir un poble capaç d’encapçalar la defensa d’un model que neix
de la vella Europa, un model basat en un estat del benestar que no podem perdre. Un model d’estímul públic i allunyat del clientelisme.
Cada acció ha de tenir un projecte darrere que el faci rendible a nivell econòmic, cultural, educatiu i/o social. Fer polítiques restrictives en
temps difícils ens ha demostrat la història que és apagar amb benzina el foc de la crisi i obrir pas a la temuda recessió. Davant del pessimisme
generalitzat Altafulla i el seu govern de coalició vol transmetre optimisme i un raig d’esperança per afirmar que junts podem. •••

100 dies de govern
Eva Martínez # Solidaritat Catalana

per la Independència

Transcorreguda la franja dels primers 100 dies, cal fer un petit balanç de totes les accions que ja llueixen un resultat positiu. En l`àmbit
social, estem molt satisfets del programa “Bon Dia a la Gent Gran”, iniciativa de l’àrea d’Acció Social, on de dilluns a divendres, des de
l’Ajuntament truquem a les persones que han demanat aquest servei, interessant-nos pel seu benestar, la seva salut, brindant aquells serveis
d’acompanyament dels quals disposa l’Ajuntament, com és el transport adaptat, el servei de menjar cuinat a domicili, i la companyia per
part de voluntaris solidaris. Una altra fita assolida ha estat la creació de la comissió de treball amb el Departament de Mediació de Justícia
per dissenyar el pla preventiu de conflictes en joves en edat escolar, per tal d’unificar criteris i accions entre tots els centres docents i centres de suport als joves del municipi, treballadores socials, tècnics del Consell Comarcal, Policia local i Mossos d´Esquadra, per tal d’elaborar
un protocol d´actuació preventiu i actuacions a dur a terme davant de les diferents problemàtiques socials que puguin sorgir. En l’àmbit
d’Educació, està confirmat per part d´Educació iniciar el proper curs amb una línia de batxillerat. Des de l’Ajuntament donarem tot el
suport necessari a l’equip directiu de l´institut i als pares d´alumnes per aconseguir, en la modalitat que considerem tots plegats millor per
Altafulla. També, l´Escola d´Adults ofereix una graella molt àmplia d’ensenyaments, donant cobertura social a tota la població, fent-ne una
gran difusió per arribar a tothom. La llar d´infants Hort de Pau ja compta amb un cuiner propi, donant servei transportat a la llar d´infants
Francesc Blanch. En conseqüència, els nostres infants ja poden gaudir d´un menjar acabat de fer i de millor qualitat, en unes instal·lacions
que ja estaven adaptades. I no podem oblidar les festes ben lluïdes que hem tingut amb la coordinació del nostre regidor i de la comissió
organitzativa creada, fomentant la participació i la intervenció de tots els ciutadans i ciutadanes. I sobre Urbanisme hem de destacar l’execució de la tercera fase de l´avinguda Marquès de Tamarit que ja és una realitat que es durà terme al 2012.
Seguim treballant, per aquest petit poble que és Altafulla, una petita societat on treballar els valors, la implicació i la millora de l´entorn
és la nostra prioritat! •••

No s’entén, mala gestió? Malbaratament?
Josep Maria Pérez Roiger # Ideal
Sr. Alcalde, aquest article versarà sobre com aplica vostè la política financera. Al punt 8è de l’ordre del dia de l’últim Ple Municipal, es
debatia que una obra municipal, ja aprovada, patia una modificació del 100 %, és a dir, estava licitada i aprovada per:
120.649,64 €
i s’adjudica per
242.000,00 €
Total, un increment del 100x100.
Quasi Res! Per a Altafulla 21 milions són xavalla. No mereixen passar per comissió. L’oposició no sap res d’això, i sense valorar, la conveniència o no de l’increment, sol·licita que es retiri de l’ordre del dia. Vostè, no ho sé, si induït per la seva fal·lera de fer coses, o per la seva
supèrbia, decideix tirar endavant, al·legant la necessitat de portar a cap l’obra. Li recordo que l’obra era el passadís de serveis de darrera del
poliesportiu que bé hagués pogut esperar un mes més, disculpi dos mesos ja que pel seu caprici els plens han de ser bimensuals. Li recordo,
que l’anterior govern li deixa 1.250.000 € a la caixa, i altre milió i escaig per a inversions, si vostè descompta l’assignat li haurien de quedar
per a inversions uns 600.000 € que sumats als 1.250.000 € de caixa fan un total de 1.850.000 € per “tirar de beta”. “Si no fa punyetera falta
escoltar a l’oposició...” Visca l’opulència. •••

Dictadures comunistes i Llei del Silenci: Aquesta és l’Altafulla del segle XXI?
Grup Municipal

del

Partit Popular d’Altafulla

24/09/2011. Ple a l’Ajuntament d’Altafulla 12:00h aprox. Sr. Félix Alonso (Alcalde): “Donem per finalitzat el ple i passem al torn de precs i
preguntes del públic… qui té el micròfon ? El Sr. Pérez (IDEAL) s’excusa i marxa ; ha de tornar cap al seu negoci d’hostaleria, és dissabte al
matí i s’ha de fer feina. Sra. Conchita Navarro (PPA) : “Siusplau, una qüestió: Els precs i preguntes són dirigits a tots els regidors, o només
al govern ?” Sr. Félix Alonso (Alcalde): No, no... al govern… L’oposició comença a recollir les seves coses, i davant de les queixes del públic
,la Sra. Conchita Navarro (PPA) torna a demanar : “Així ,els precs i preguntes són dirigits només al govern?” Sr. Félix Alonso (Alcalde): ”Sí,
només al govern, al govern…” i afegeix, en un acte de magnanimitat tan “de cara a la galeria“ com és ell i la seva política de ”vendre fum”
i “trobar-se senyores pel carrer”: “ …però si voleu, us podeu quedar…” Però com que nosaltres no estem per escalfar cadires ni per somriure
a les fotos, sinó per fer feina, tota l’oposició s’aixeca, s’acomiada de la resta de regidors i surt, no sense abans haver donat explicacions al
públic. La retribució d’un regidor a l’oposició a Altafulla (o què cobrem per als que no ho entenguin o no ho vulguin entendre). Assistència
al Ple: 90 € menys impostos. Sou: 0 €. Dietes: 0 €. Quilometratge: 0 €. Telèfon: 0 €. Aguantar la còpia barata de Stalin en ple segle XXI; no
té preu. Para todo lo demás, Partido Popular. Veïns, veïnes… Nosaltres complim les normes; ja sabem que n’hi ha que no ho entenen, però
per a nosaltres, és l’única manera de garantir que les coses puguin funcionar correctament, així que, respondrem a les vostres preguntes als
plens, sempre i quan ens ho permeti un govern municipal més preocupat per silenciar l’oposició i qualsevol veu crítica amb la seva gestió,
que per governar el nostre municipi, tret característic de tota dictadura comunista que s’apreciï. •••
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Fòrum
Cent dies de Govern d’AA+SI…
Comparats amb els de fa quatre anys val
a dir que hi regnen la “pau i la tranquil·
litat”. Però per causes totes elles més aviat
negatives: D’entrada dins aquell Govern
l’entestar-me a fer cas de la directiva del
CD Altafulla movent cel i terra vers el
camp de gespa s’ha de comparar amb el
passotisme amb què el no poder regar el
camp de terra provoca en l’actual Govern.
No tenir arrels implica tampoc tenir passió
/ compromís… El ventall de (pre)ocupacions de l’acció del Govern AA+SI és tant
tancadet: multar, netejar… Això sí amb
estelada com sectària bandera única al
balcó i a sant Antoni…
Llavors, a la primera valoració del
llavors “director general” i al Full d’ABG

ja em tenien a la diana. I l’inventari de
les seves maledicències sobre tot el que
no controlaven fora infinit. El Pere Vives
deia que hauríem d’haver portat a fiscalia cada Full… Ara, sembla que el Full
hagi desaparegut. Ara sí, per tant, que
vivim més tranquils: sense les contínues
invectives inventades o tergiversades…
En aquests cent dies la vida participativa
legal de la nostra democràcia representativa s’ha cenyit als Plens bimensuals
(meitat de qualitat doncs) i a un Consell
d’Ensenyament. No ens deixem la comissió de festes, que hauria d’haver sigut un
Consell de Festes ampliat amb participació
de tots els grups elegits el 22 de maig. I
vull arribar al més alarmant de la ”pau i

tranquil·litat” d’aquest primers cent dies
de Govern AA+SI: la suposada Democràcia
Representativa i Proximitat com a estafa
al dret i deure d’un atapeït calendari
de comissions, consells i Ple cada mes – i
segon uns hàbits consolidats des de 1979
a 2011. Caldria que tots els exalcaldes vius
d’Altafulla reclamessin la permanència i
continuïtat de la Democràcia representativa legal i plena a Altafulla. L’Audiència
pública i l‘estelada, quina camama!•
Fonxo Blanch

Carta sobre la dimissió de Joan Albert Spuch
La crisi financera global ha portat a la sanitat de Catalunya a una situació que s’està
manifestant com la més greu dels darrers
anys i això, ens afecta a tots: Institucions,
ciutadans i professionals. A la nostra sanitat i a l’Intitut Català de la Salut, s’anuncien mesures que de fer-se realitat dibuixen
un panorama de precarietat imprevisible
i que tindrà, entre d’altres conseqüències,
un retrocés en la qualitat del nostre sistema sanitari i que trigarà molts anys en
recuperar-se si és que ho aconsegueix. És
obvi que la manca de recursos financers
obligava a prendre mesures als governants, en cap moment posem en dubte

aquest fet, ara bé veient com està viuen
amb els nostres pacients i equips professionals. Des que va començar aquesta crisi
ja s’han realitzat un seguit de mesures ,
algunes molt dures, que en els hospitals
de l’ICS han representat un estalvi considerable. Per altra banda, els metges ja hem
realitzat sacrificis com baixades de sou o
de cobertura de guàrdies i altres ja han
vist rescindits els seus contractes temporals
o definitivament. En aquest context vull
manifestar el meu desacord amb les mesures esmentades en considerar que poden
incrementar les conseqüències negatives
sobre l’atenció dels pacients i que impli-

quen un deteriorament dels trets essencials que han fet de la sanitat catalana i
de l’ICS un referent de qualitat reconegut
i que hem de preservar. Considero que
no seria ni congruent ni ètic, mantenir
la defensa de la regidoria de CiU i del seu
partit al que represento en aquest ajuntament, per la qual cosa presento la meva
dimissió amb caràcter irrevocable com a
regidor de CiU.•
Joan Albert Spuch Sánchez
Ex-Regidor de CiU a
l’Ajuntament d’Altafulla

La Diada de la Penya Ciclista ja és aquí
El temps vola o roda, com vulgueu, però el que és cert és
que el 15 d’Octubre ja tornem
a estar d’aniversari, un més.
Alguns companys no han perdut gaire el temps i quasi no
han pogut fer gaires “callos” ni
prendre “carajillos”, doncs en
Joan Anton Rodríguez (aquell
de les 1.001 miglia) ha acabat
la Paris-Brest-Paris (1.200 kms)
en 86h sense parar, o sigui, que
els “callos”, en tot cas, els duia
als peus o més amunt... Enhorabona company! La resta, fent
turisme gastronòmic i ciclista
Sortida a Fredes / Foto: Penya Ciclista
a Fredes caminant per Siurana
o senzillament anar pedalant
amb bona cara i patiment, el just, que la cosa no està per excessos, almenys esportius. Bona diada per als socis, amics i vilatans.
Hi esteu convidats! El 15 d’Octubre. Visca la Penya!•
Dino Albaladejo
President Penya Ciclista
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ALTAFULLA RÀDIO 107.4 FM
Dilluns
00
01

—graella 2010 • 2011—

Dimarts

Dimecres

Dijous

100% Música

Divendres

Dissabte

Diumenge
Insession (r)

L’espai obert (r)

Propera parada(r)

02

Insession

100% Música

03
04

100% Música

100% Música

05
06
07

Cap de setmana (r)

08
09

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

08.30
09.00
10.30
11.00

10
11
12

Cinema
Empenta

Baix Gaià
Esports (r)

17

altafullaradio@altafullaradio.com
www.altafullaradio.com

23

* Consultar retransmissions
esportives a la pàgina web.

•
•
•

v

100 % Música

Molt més que
reggae

Segona educació

I com estàs de salut?

Baix Gaià Esports (r)

Cinema (r)

Cat sons

100 % Música

100 % Música

Pilar de vuit (r)

El temps passa (r)

El temps passa

Noms propis

7 Dies

Toc de rock (r)

Barà rock

Música punt cat

Altafullencs

The road of country (r)

Sempre joves
L’informatiu (4a edició)

Baix Gaià Esports

L’informatiu setmanal

The road of country

L’entrevista

Kosmos folk

Cap de setmana

L’entrevista (r)

Boulevard

Jazz FM

Pilar de vuit (r)

Altafullencs diversos

Cat sons (r)

Propera parada

Bad music

Bad music blues

Carta de clàssics

Calidoscopi

Pilar de vuit

100% Música
L’informatiu (5a edició)

100 % Esports (r)

100 % Música

Baix Gaià Esports (r)

La movida madrileña

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

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

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

30,6º

dia 14

Temperatura mínima

9,8º

dia 19

Pluja màxima

9 litres

dia 4

Mitjana mensual temp. màx.

28,3º

Mitjana mensual tem. mín.

17,2º

Total pluja recollida

10,6 litres

OBSERVADORS: Joan Vives, Jordi Cuscó, Josep Mª Aules i Lluís Brullas.
www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html
Fe d’errades: En el número anterior, el resum corresponia al mes
d’agost i no al de juliol com indicava el titular

18

100 % Música

Baix Gaià Esports

Galàxiallibre

Toc de rock
El patito de goma

19

22

El Futbol
al Baix Gaià

Garden musical

100 % Música

100 % Esports

15

21

Toc de rock (r)

L’espai obert
100 % Música

16

977 65 29 23
977 65 06 93

Barà rock (r)

El ple / para que no me olvides

La cuina de Carbó

14

20

La màgia de les sardanes

L’informatiu (1a edició)
N’hi ha per llogar-hi cadires
L’informatiu (2a edició)
L’espai obert

L’informatiu (3a edició)

13

18

100% Música

Kosmos folk (r)

Els matins d’Altafulla Ràdio

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

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 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

Durant 24 h
977 65 29 08
627 56 39 39
*
629 71 15 90

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

Placeta, 12

Alcalde Pijuan, 4

Escoles, 10

• 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
• Recollida de Mobles i Andròmines
Ajuntament d’Altafulla 977 65 00 08

977 65 00 83

	Era de l’Esteve

Centre d’Estudis d’Altafulla 977 65 09 12
Pavelló poliesportiu

Casal La Violeta
S. Antoni Abat, 11

Plaça la Portalada s/n

CEIP ROQUISSAR	
IES ALTAFULLA
Llar d’Infants F. Blanch

977 65 20 60

S. Antoni Abat, a la Violeta

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

Serveis Municipals

Veterinaris
d’urgències

Escola de Música (migdies)

977 65 15 71

Servei de transport per a la gent gran
ANADA
10,15

TORNADA

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

12,25

Eroski

12,30

Ronda d’Altafulla/Carrer de la Cadernera

10,25

Carrer dels Munts

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

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al
TeL. 977 65 00 08

Regidoria d’Acció Social i Ciutadania

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

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

01/02
03/09
10/16
17/23
24/30
31

octubre:
octubre:
octubre:
octubre:
octubre:
octubre:

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

01/06
07/13
14/20
21/27
28/30

novembre:
novembre:
novembre:
novembre:
novembre:

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies de guàrdia de Torredembarra
als aparadors de les farmàcies locals.
A més:
www.coft.org/guardies/ext/
Cogul: 977640003 - C/ Antonio Roig,14

S. Domingo Arasa: 977642704 - C/ Verge Montserrat, 4
Miró: 977640735 - C/ Pere Badia, 55
A. ARASA
Escudé: 977130735 - C/ Filadors, 6-8
S. Domingo
A. ARASA
S. Domingo
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