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

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

Papereria Regal i Paper, entre d’altres.

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

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

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

Àrea Municipal de Mitjans de Comunicació

Molts argumenten que la fi del cicle maia, el 2012, significarà la 
destrucció física de la Terra des del desastre natural. Altres, que 
la profecia maia proclamarà el començament d’un nou període 
de la civilització. La humanitat es veurà obligada per les circums-
tàncies a entendre que l’actual societat de consum materialista se 
substitueixi pel creixement espiritual, l’estat que cerca la igualtat 
total per a tots i totes. Ens decantaríem potser per aquesta segona 
interpretació. Tot un repte que ha d’afrontar l’Ajuntament d’Alta-
fulla com d’altres administracions públiques. S’enceta un nou any 
de dificultats per fer front a la crisi econòmica però amb la il·lusió 
de construir una Altafulla referent en tots els seus àmbits, anant 
de bracet amb la ciutadania. I també d’igualtat. Igualtat que ha 
de perfilar el de l’inici del procés de la revisió cadastral amb el 
qual l’Ajuntament està treballant per assolir que el Cadastre sigui 
un reflex d’aquesta igualtat i al mateix temps, realitat. Un any en 
què Altafulla albergarà uns estudis de Batxillerat que evitarà que 
molts joves hagin de marxar a cursar l’educació secundària a altres 
municipis de l’entorn. Un 2012 en què es preveu l’inici de les obres 
de la tercera fase de Marquès de Tamarit, i que es pugui consolidar 
el centre comercial de les Bruixes. També un any en què la ciutada-
nia haurà participat més que mai en les decisions que afecten a les 
inversions municipals, on una ordenança regularà la convivència i 
el civisme perquè ens situï a tots i totes per igual davant els nos-
tres deures i drets davant la Llei. Un any, també, en què el Festival 
de Veus d’Altafulla complirà 25 anys, prova de foc per situar-lo 
com a referent de la cultura a l’estiu per a Altafulla i per arreu de 
Catalunya. Uns dotze mesos que començaran amb la incorporació 
de la línia 9 de l’Empresa Municipal de Transport de Tarragona 
que farà parada a Altafulla i amb la incorporació d’una línia més 
d’Autocars Penedès per albergar tota la ciutadania que utilitza el 
transport públic. Un any, precisament, per fomentar encara més 
l’ús racional de la despesa, i invertir en allò que cal i és necessari 
per tirar endavant un municipi amb moltes potencialitats com el 
nostre que calen explotar. Un any, 2012, que ha de marcar el camí 
cap a una nova cultura d’entendre la societat actual.   

Editorial
Benvingut 2012, 

l’inici d’un nou cicle[3]  ACCIÓ SOCIAL
  Curs Primers Auxilis en nadons
  Pisos de Protecció Oficial

[4]  AJUNTAMENT
  Ordenança de Civisme i Convivència
   Ciutadana
  Pressupostos Participatius
  Obres del vial del Roquissar

[6]  SEGURETAT
  Policia Local
  Dones en risc d’exclusió social 
   i pedra seca

[10]  EDUCACIÓ
  Agència de l’ONU per als Refugiats 
   (ACNUR)

[13]  TURISME
  Premis Catalunya Nostra
  Guia Gourmand

[16]  OPINIÓ
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Èxit en el primer taller de primers auxilis nadons

L’Esplai de Gent Gran homenatja set veïns i veïnes pel seu 85è aniversari

Amplien el termini de sol·licituds fins el 27 de gener per als habitatges 
de Protecció Oficial, que s’eleven a dinou pisos

La regidoria de Salut de l’Ajuntament, que encapçala l’edil 
Eva Martínez, ha posat en marxa aquest desembre un curs 
de primers auxilis a nadons, nens, i nenes. El curs, que ha 
estat impartit per la Creu Roja Tarragona, ha rebut una gran 
acceptació per part de vilatans i vilatanes i va exhaurir les 
25 places que s’oferien. L’objectiu del taller era transmetre 
a pares, tutors, cuidadors i monitors els coneixements més 
elementals per oferir una ajuda eficaç als lactants i infants 
que en algun moment hagin patit una situació d’emergència, 
i poder afrontar amb la màxima seguretat els primers minuts, 
que són els més decisius. La regidoria es planteja la possibilitat 
d’organitzar-ne un altre, ja que molts sol·licitants es van haver 
de quedar fora arran de la gran demanda que va tenir.•

Una de les sessions del curs / Foto: A.J.

Manuel Feliu Llobet, Fernando Garcia Santos, Maria Llaball Codina, Neus 
Mercadé Socias, Maria Miracle Calull, Salvador Sallarés Lacambra, i Maria 
Sordé Dalmau van ser els protagonistes del dinar commemoratiu dels 85 
anys que l’Esplai de la Gent Gran va organitzar el passat 11 de desembre 
per celebrar l’aniversari dels veïns i les veïnes que complien l’efemèride. Els 
homenatjats van rebre un petit obsequi de la diada, on hi va assistir l’alcalde 
Fèlix Alonso, entre d’altres representants municipals. El dinar va acollir més 
de 140 vilatans i vilatanes. L’Esplai també va fer una menció especial a l’esti-
mat veí Bautista Asensio Vicens, més conegut per tots com “Batista”, qui ens 
va deixar el passat 8 de novembre a l’edat de 85 anys. D’altra banda, l’Esplai 
va celebrar el passat 21 de desembre el dinar de Nadal que va comptar amb 
un repertori de nadales cantat pels alumnes de l’escola La Portalada. •

El president de l’Esplai i l’alcalde d’Altafulla felicitant un veí

L’Ajuntament d’Altafulla ha decidit, de mutu acord amb 
l’Agència de l’Habitatge, ampliar el termini de presentació 
de sol·licituds per als set habitatges de Protecció Oficial – tres 
en règim de lloguer amb opció a compra, i quatre en règim 
de lloguer. La promoció de vivenda social també s’ha elevat 
fins als dinou pisos, arran de la renúncia de dotze adjudica-
taris. Aquests darrers, de compravenda que s’adequaran a 
l’alternativa de lloguer amb opció a compra. Així, el període 
d’inscripcions es dilata del 13 de gener al 27 de gener. La 
decisió s’ha pres davant la preocupació del consistori que 
les persones interessades no arribessin a temps a presentar 
la documentació requerida a causa de la gran quantitat de 
dies no hàbils de l’Administració en aquestes passades dates 
nadalenques. Fins a tancar aquesta edició, s’havien presentat 
una quinzena de sol·licituds.

Les sol·licituds, que s’han de presentar en model normalit-
zat i adjuntant la documentació requerida, es poden obtenir 
a la web agenciahabitatge.cat i a l’Ajuntament d’Altafulla, 
on s’han de presentar en horari d’atenció al públic. Per als 
habitatges en règim de lloguer amb opció a compra es reque-
reixen uns ingressos de la unitat de convivència superiors als 
14.000 €, i per als habitatges en règim de lloguer, uns ingres-
sos superiors a 7.000 €, a excepció dels majors de 65 anys, dels 
pensionistes, dels titulars perceptors del PIRMI, o perceptors 
del subsidi de desocupació per a majors de 52 anys, que es 
fixa en 4.500 €. Els sol·licitants han de presentar els següents 
documents: certificat històric d’empadronament de totes les 
persones que hi constin, originals i fotocòpies dels documents 

d’identitat vigents, original i fotocòpia del llibre de família 
—si s’escau—, declaracions de responsabilitat, i original i foto-
còpia de la declaració de la renda completa de l’any 2010. Per 
a l’adjudicació dels habitatges es prioritzaran les sol·licituds 
de les persones empadronades al municipi d’Altafulla amb 
una antiguitat mínima de tres anys a la data d’inici del termini 
de recollida de sol·licituds. Si no s’adjudiquen tots els habitat-
ges que s’ofereixen, també es tindran en compte en segona 
instància, les sol·licituds de les persones empadronades a Alta-
fulla sense tenir en compte l’antiguitat d’empadronament. I, 
en última instància, si encara restessin habitatges vacants, es 
tindran en compte les sol·licituds de persones empadronades 
a qualsevol municipi de Catalunya.

Dels set habitatges, quatre estan situats al carrer Vinyet 1, 
s’adjudicaran en règim de lloguer i tenen un dormitori en una 
superfície de 37,89 m² a 40,28 m². La renda mensual de llo-
guer oscil·la entre els 156 € i els 166 €. Els habitatges restants 
s’adjudicaran en règim de lloguer amb opció de compra. Dos 
d’aquests es troben al carrer Vinyet 5, i un, al carrer Cabana 
1. Tots tenen tres dormitoris en una superfície de 72,45 m² a 
75 m² i una plaça d’aparcament vinculada. La renda mensual 
del lloguer oscil·la entre 344 € i 354 €. Les persones adjudi-
catàries signaran un contracte d’arrendament per deu anys i 
dins d’aquest termini podran disposar d’una opció de compra 
de l’habitatge. Si opten per comprar el pis, durant els cinc 
primers anys de vigència del contracte, podran donar com a 
entrada les quotes ja pagades. A partir del cinquè any les con-
dicions variaran segons la quantitat de quotes abonades. •
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Proposen una ordenança de 
civisme que es podria aprovar a 

finals de gener

L’Ajuntament d’Altafulla ha proposat una Ordenança de 
Civisme i Convivència Ciutadana que es podria aprovar en 
el Ple municipal del proper 28 de gener. Ho va presentar 
l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, en la darrera Audiència 
Pública celebrada el passat 17 de desembre perquè la ciu-
tadania la valori i hi faci els seus suggeriments. Aquesta 
ordenança té per objecte preservar l’espai públic com a lloc 
de convivència i civisme, i a on totes les persones hi puguin 
desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circu-
lació, oci, trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat, 
als drets dels altres i a la pluralitat d’expressions culturals, 
polítiques, lingüístiques, religioses i de formes de vida 
diverses. Quedarà prohibit alterar greument l’ordre i la 
tranquil·litat pública amb escàndols, baralles, crits, sorolls 
i/o emanacions de fums, olors, gasos perjudicials o moles-
tos; tirar petards i focs artificials sense prendre les degudes 
precaucions per tal de no causar molèsties a les persones, i 
circular o bé restar estacionat amb qualsevol vehicle amb el 
reproductor musical si el nivell sonor es superior al permès 
per la norma reguladora. També quedarà prohibit que un 
vehicle faci un ús indiscriminat de senyals acústiques de 
qualsevol tipus. Les alarmes dels establiments comercials 
hauran d’estar declarades a la Policia Local amb indicació 
del propietari o persona responsable. L’accionament de 
l’alarma deguda a deficiències en la instal·lació o bé el seu 
accionament injustificat serà imputable al titular de l’esta-
bliment. Les sancions aniran des dels 100 € als 600 €.

Pressupostos Participatius
Per primera vegada, el consistori ha incorporat una partida 
que es destinarà a un projecte d’inversió que decidirà el 
poble per votació popular. El Consell de Participació ha 
posat en marxa una enquesta d’opinió perquè vilatans i 
vilatanes triïn, entre quatre propostes, la més prioritària per 
Altafulla. L’enquesta ja es va poder dipositar en la passada 
Audiència Pública però també es pot fer fins l’11 de gener a 
l’Ajuntament, l’Esplai de la Gent Gran, el Centre de Salut, i 
a tots els forns de la vila. D’aquí uns dies, el Consell de Par-
ticipació estudiarà totes les propostes i suggeriments que 
s’han rebut, i els tramitarà a l’Ajuntament amb la voluntat 
que els valori i els dugui a terme. •

Ja es poden sol·licitar cites per Internet al Centre de Salut

La Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla disposa d’un 
nou servei on line que ofereix als usuaris la possibilitat de 
demanar hora de visita a través d’Internet, sense necessitat 
de trucades ni desplaçaments. Altafullencs i altafullenques 
poden accedir-hi a través del portal web www.xarxatecla.
cat, entrant als Centres d’Atenció Primària de l’Àrea Bàsica 
de Salut (ABS) de Torredembarra, que inclou el Centre 
de Salut d’Altafulla, entre d’altres. El procediment és el 
següent: Cal entrar al portal web i cliclar sobre la progra-
mació de visites i citacions. Un cop dins, s’ha d’autentificar 
l’usuari introduint el Codi d’Identificació Personal (CIP), 
que apareix a la Tarjeta Sanitària del Servei Català de la 
Salut. Quan ja s’ha identificat l’usuari, es visualitzen les 
dades del centre, les dades personals, el metge o metges-
sa, l’infermer o l’infermera, i les visites ja programades. És 
aleshores quan es pot procedir a la citació on line, selec-
cionant una nova data, una hora, i el professional. En el 
cas d’Altafulla, s’ofereixen els serveis de Metge de Família, 
Pediatria, Consulta d’infermeria, Extraccions de sang i reco-
llida de mostres, i d’Atenció domiciliària. L’horari de visites 
és de dilluns a divendres de dos quarts de nou del matí a 
les dues del migdia.

Les obres de l’Església de Sant Martí finalitzaran al juny

La restauració del temple va iniciar-se amb Mossèn Magí, 
qui va començar reparant les teulades centrals i el cimbori, 
i obrint les primeres finestres. Més tard, Mossèn Alfons va 
ser l’impulsor de la primera fase de restauració de la part 
dreta de l’Església, començant amb la teulada. Una iniciati-
va que va seguir l’actual rector de la Parròquia d’Altafulla, 
Mossèn Jaume Gené. Un cop finalitzades aquestes tasques 
a les teulades i amb el finançament resolt, ara els treballs 
passen per la renovació del paviment, que estava en molt 
mal estat a causa, sobretot, de la mala qualitat del mate-
rial que s’hi va col·locar després de la Guerra Civil, i de les 
humitats. Aprofitant les obres de substitució del paviment 
per pedra d’Ulldecona, les tasques també inclouran el 
condicionament de l’altar major amb una combinació de 
verd i blanc. Les properes intervencions apunten cap a la 
instal·lació elèctrica i la pintura. Les obres estan dirigides 
per l’arquitecte municipal Xavier Mercadé, construïdes pel 
veí Enric Barceló, i finançades per la Parròquia amb un 
cost de 279.000 €. Vilatans i vilatanes poden consultar a la 
parròquia els plànols del projecte, en tres dimensions. Està 
previst que les obres finalitzin el mes de juny.

Altafulla ja disposa de tres desfibril·ladors externs auto-
màtics

La regidoria d’Acció Social i Ciutadania, encapçalada per 
l’edil Eva Martínez, ha posat en marxa un nou curs de for-
mació per a l’ús del desfibril·lador extern automàtic (DEA). 
El curs, impartit per Salvament Català, ha estat destinat 
a 25 persones més dels col·lectius de la Policia Local, del 
Poliesportiu, de diferents entitats esportives municipals, i 
com a novetat, de l’Esplai de la Gent Gran. El consistori ha 
complementat la implantació d’aquests cursos amb l’ad-
quisició de tres aparells desfibril·ladors. El primer ja el va 
adquirir el passat mes de setembre per la via d’urgència, i 
des d’ara, en disposa de dos més. Els aparells s’instal·laran 
a la Policia Local, al Poliesportiu, i a l’Esplai de la Gent 
Gran.

Breus

Un dels moments de l’Audiència Pública del 
passat 17 de desembre / foto: A.J.
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L’autobús urbà de Tarragona arribarà fins a Altafulla a princi-
pis d’any

L’arribada a Altafulla de l’autobús urbà de Tarragona serà per 
aquest 2012. Així ho ha comunicat a l’Ajuntament d’Altafulla 
l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona, qui té 
previst allargar la línia 9 que ara passa per la Mora, Tamarit i 
Ferran fins a la parada ubicada al Bufet, davant del centre lúdic 
Les Bruixes. Les obres de construcció d’aquesta parada es van 
finalitzar el passat mes de maig amb l’objectiu, precisament, 
de connectar en un futur proper les dues poblacions. A banda 
d’aquest nou servei, el consistori també ha aconseguit que 
l’empresa Autocars Penedès posés al servei de la ciutadania 
un autobús més a primera hora del matí, quan, històricament, 
hi hagut més afluència de passatgers; tants, que fins i tot en 
alguns casos, molta gent es quedava a terra.

L’Ajuntament posarà a l’abast de la ciutadania un servei de 
psicologia

Altafulla disposarà d’un nou servei de psicologia tant en els 
àmbits infantil com en el dels adolescents i adults. Així ho ha 
avançat la regidora de Salut, Eva Martínez, qui ha anunciat 
que l’assistència començarà a prestar-se al Centre de Salut a 
partir d’aquest gener. El servei el proporcionaran les metges-
ses del centre a través d’un conveni de col·laboració amb el 
consistori. L’assistència se centrarà en els conflictes en l’àmbit 
de la parella, trastorns d’ansietat, i en problemes d’autoestima, 
entre d’altres. El finançament del servei funcionarà a través del 
sistema de co-pagament. L’Àrea de Salut de l’Ajuntament en 
subvencionarà una part, amb previ informe de Serveis Socials, 
i l’usuari es farà càrrec de la part restant.

Breus

Finalitzen les obres del vial del Roquissar
Les tasques d’adequació i millora de la zona esportiva i educacional que es van reprendre 
el passat 12 de desembre han quedat enllestides. Els treballs han consistit en l’asfaltament 
del vial de darrera de la zona verda El Roquissar, i en les actuacions d’arranjament dels car-
rers annexos a l’escola, l’institut i el poliesportiu. Unes accions que ja es van iniciar el 2008, 
amb finançament rebut per part de la Diputació de Tarragona dins del quadrienni 2008-
2011, a través del Pla d’Acció Municipal. La principal actuació s’ha centrat en canalitzar la 
zona de pluvials de la part del darrera per evitar inundacions en cas de pluja, com ja es va 
donar l’estiu de l’any passat a causa de les fortes precipitacions pròpies de la temporada. 
Es va inundar el poliesportiu, fet que va provocar diversos desperfectes. La inundació es va 
produir després que cedissin unes portes com a conseqüència de la quantitat d’aigua que 
s’havia acumulat a la zona, segons ha remarcat el regidor d’Urbanisme, Jordi Molinera. •

Obres del vial del Roquissar finalitzades
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Seguretat

La Policia Local tarda tres minuts en respondre en casos urgents

La Policia Local d’Altafulla és un dels cos-
sos policials més eficients de Tarragona. 
Aquesta és la conclusió principal que es 
desprèn del darrer informe d’aquest any 
passat 2011. En casos urgents, els agents 
altafullencs registren una mitjana de 
tres minuts de temps de resposta des 
que són informats dels fets fins que hi 
actuen. En casos de menys urgència, el 
temps de resposta oscil·la entre el minut 
i mig i els quatre minuts. D’altra banda, 
la Policia Local va celebrar el passat 23 
de desembre un acte de reconeixements 
a diferents agents i personal de l’Ajun-
tament. Es va felicitar al secretari de 
l’Ajuntament, Francisco de Sales Salinas, 
i al tresorer Xavier Borràs, per les seves 
trajectòries i assessorament legal cap a 
la Policia Local; a Pere Gali, cap de la Bri-
gada, se li va distingir amb la Medalla al 
treball, per la seva màxima col·laboració 
en esdeveniments, tasques de senyalit-
zació i prevenció; a Immaculada Morales 

i Luís Martín, amb la Medalla al treball, 
per haver prestat servei a l’Administració 
Pública durant 25 anys; a Cristina Bagué, 
Juan Sánchez i Àngel Fernández, també 
amb la Medalla al treball, per haver 
prestat servei a la Policia Local durant 
20 anys, i a Eugenio Serrano i Cristóbal 
Infantes, amb la Medalla al mèrit, per les 

actuacions dutes a terme els darrers tres 
anys i principalment, per l’actuació en 
l’incendi del carrer Barceloneta el passat 
31 d’octubre on van arriscar la seva inte-
gritat física en l’intent de salvar la vida a 
una persona i resultant ferits de diversa 
consideració.• 

Entrega de reconeixements de la Policia Local
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Dones en risc d’exclusió social treballen en la recuperació de marges de 
pedra seca

Un total de sis dones en risc d’exclusió social de la Fundació 
Privada L’Heura de Tarragona han treballat aquests últims 
dies en la recuperació de marges de pedra seca i la neteja i 
arranjament de camins públics del terme municipal d’Altafu-
lla. Es tracta d’un projecte que s’emmarca dins d’un conveni 
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i la 
Fundació L’Heura, i que té, com a principals objectius, recupe-
rar l’entorn natural degradat per l’abandó del manteniment 
d’aquests senders i reduir el risc d’incendis; i per una altra 
banda, inserir laboralment persones en risc d’exclusió social. 
L’actuació ha tingut lloc principalment en la zona popular-
ment coneguda com a “Quatre Camins” que enllaça principal-
ment els municipis d’Altafulla i Torredembarra. Tant l’alcalde 
d’Altafulla, Fèlix Alonso, i la regidora de Medi Ambient i Parti-
cipació Ciutadana, Montse Castellarnau, han visitat diàriament 
les obres de restauració i han remarcat la doble funcionalitat 
d’aquest projecte: “Una, per la recuperació d’espais d’un 
elevat interès per la població local com per als visitants; i una 
altra, per la funció social que desperta aquest tipus d’accions”. 
Per la seva banda, l’Ajuntament d’Altafulla els va preparar el 
passat divendres 23 de desembre un petit refrigeri a la sala de 
plens del consistori com a forma d’agraïment a la bona tasca 
duta a terme. L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde 

d’Altafulla, Fèlix Alonso; la regidora de Medi Ambient i Parti-
cipació, Montse Castellarnau; el responsable de Medi Ambient 
del Consell Comarcal del Tarragonès, Carles Garcia; el primer 
tinent d’Alcalde, Jordi Molinera, i el regidor d’Esport i Activitat 
Física, Guillermo Alonso, entre d’altres. Montse Castellarnau 
va obsequiar les dones amb una planta Nadala cada una.

Més accions a l’entorn d’Altafulla
Aquesta darrera actuació ha coincidit també en un projecte 
de recuperació dels camins i corriols que uneixen diferents 
municipis i castells del Baix Gaià que conformen una xarxa 
de vies rurals de propietat municipal, que travessen territori 
forestal i que, actualment, desperten un gran interès turístic 
tant en la població local com en els visitants principalment 
durant l’època de vacances. Aquest altre projecte, que es va 
desenvolupar fa poques setmanes, s’emmarca dins un projec-
te de reinserció laboral de persones amb risc d’exclusió social, 
desenvolupat per la Fundació Privada L’Heura de Tarragona, 
l’Obra Social “la Caixa” i la Diputació de Tarragona. Les acci-
ons s’han centrat concretament en la neteja de la vegetació 
arbustiva que dificultava el trànsit ja sigui a peu o en bicicleta 
d’aquests camins, i la retirada de restes vegetals, residus i 
runa. Hi han actuat una quinzena d’homes, la majoria dels 
quals eren persones amb faltes delictives. • 
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Més de 400 persones omplen
 la Violeta en el festival XXL JAM

El casal la 
Violeta d’Al-
tafulla va 
tornar a ser 
l ’ e s c e n a r i 
del festival 
XXL JAM on 
enguany, el 
festival més 
antic de l’Es-
tat espanyol de hip hop, rebia el subtítol de Reagge Edition. 
Més de 400 persones van omplir la sala per escoltar peces de 
reggae, ragga i roots, sense deixar de banda l’especialitat del 
hi hop. Concerts de rap i reggae, sound sistems, popping, beat-
box... van ser les disciplines artístiques que van poder trobar els 
fans d’aquest estil musical el passat 10 de desembre. La jornada 
de cultura urbana a Altafulla va atraure seguidors de diferents 
punts de la demarcació de Tarragona i Catalunya i va tornar a 
ser un èxit “rotund”. Un any més, va comptar amb artistes pro-
vinents d’arreu de l’Estat.• 

Campanya de Sensibilització, Formació, i Producció 
Digital a Altafulla

L’Àrea d’Acció Social, Ciutadania, Política d’Igualtat, 
i Salut d’Altafulla ha posat a l’abast de la ciutada-
nia una “Campanya de Sensibilització, Formació, i 
Producció Digital”. En l’àmbit de la Sensibilització, 
la iniciativa girarà entorn d’una taula rodona sobre 
la importància de l’era digital. En el de la Formació, 
els continguts passaran per l’alfabetització en els 
termes de hardware i programari, la introducció a 
l’ús dels ordinadors, els sistemes operatius, i l’ús de 
les funcions de recerca. En l’àmbit de la Producció, 
la campanya se centrarà en la identitat on line a 
través de les xarxes socials, els blocs, i les plataformes 
d’imatge. El curs serà subvencionat per l’Àrea d’Acció 
Social, encapçalada per la regidora Eva Martínez. Les 
places són limitades. Per a inscripcions, Ajuntament 
d’Altafulla, 977 65 00 08.

Breus
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“El millor premi que podem obtenir és la resposta de la gent”
Àlex Cañas, president dels Diables d’Altafulla, que enguany celebren els 25 anys. Jove, amant del foc, 

aventurer i llençat. Coetaire amb propostes per gaudir els diables durant molts més anys. 

8 Com es resumeixen 25 anys d’histò-
ria?

L’any 1984, per Carnaval, un grup 
d’amics es va disfressar de diables. El fet 
que sortissin amb foc els va agradar i, al 
cap de dos anys, després de mirar la legali-
tat es van constituir com a entitat. Moltes 
vegades s’ha comentat que, aleshores, 
com que no hi havia tantes associacions 
culturals a Altafulla, això va ser un esclat. 
Tot el jovent del poble era allà; entrar 
al grup de diables era ser dels bons... Els 
diables d’aquell temps van arribar a fer 
moltes actuacions fora d’Altafulla. Llavors, 
l’actual crisi no es notava i contractaven 
on feia falta; hi havia molta demanda i 
s’organitzaven molts intercanvis. Per allà 
als anys 90, a mitja dècada més o menys, 
però, el grup de Diables d’Altafulla va 
patir una petita davallada. Els membres 
fundadors, ja grans, van començar a reti-
rar-se. Ara mateix encara n’hi ha algun 
que continua, però el nucli dur ha passat 
a una segona línia. Feia falta un relleu 
generacional, però com que hi havia molt 
poca gent que s’interessés per la causa es 
programaven poques actuacions i es treba-
llava una mica a batzegades. Més recent-
ment, l’any 2003, va deixar la presidència 
el Francesc. Aquell va ser un moment 
d’impàs: o s’engrescava algú o desapa-
reixíem. Aleshores, la generació del 1985, 
que portàvem un parell d’anys al grup, 
vam decidir que els diables no es podien 
acabar. L’Oriol Magrinyà va ser escollit 
president i al cap de tres anys, el 2006, jo 
el vaig substituir. Va ser ara farà deu anys 
quan es va intentar tornar a arrencar. 
Fins a l’actualitat ha estat un creixement 
constant. A nivell d’actuacions, potser els 
primers anys només actuàvem aquí, però 
de mica en mica, i sobretot aquest any, 
és quan més s’ha notat l’increment de les 
accions. Hem fet intercanvis amb alguns 
pobles i hem anat, per exemple, al Catllar, 
a Sant Boi, a Riudecols...
8 Quina valoració feu la nova generació 
d’aquesta recent etapa?

Va costar molt. A més, a nivell de 
recursos econòmics, l’Ajuntament també 

estava una miqueta aturat i ens limitàvem 
a sortir per les festes d’Altafulla i prou. 
S’ha perdut una mica la tradició d’anar als 
pobles del voltant. Quan pel 20è aniversari 
ens vam reunir la nova i l’antiga generació 
dels Diables d’Altafulla ens van explicar 
que abans hi havia sortides a Poboleda, 
Vandellòs, etc. Parlàvem i ens explicaven 
que havien anat a gairebé tot arreu de 
Catalunya. Els joves ens quedàvem parats 
i pensàvem: nosaltres no podem dir el 
mateix. Ara sembla que tornem a reviure 
una mica aquest esperit aventurer amb 
diverses trobades. A més a més, a nivell de 
membres hem crescut moltíssim. S’ha vis-
cut una progressió important: al principi, 
quan vam començar, érem uns 30 i ara ja 
en som 70. La gran majoria de membres, 
amb una edat compresa entres els 18 i els 
30 anys.

8 Quin és el vostre objectiu?
Ara mateix la meta és aguantar les 

actuacions d’Altafulla; és la principal. En 
un futur espero i desitjo que hi hagi 
una colla infantil. D’aquesta manera ens 
asseguraríem una base i hi hauria més 
gent al món dels diables, i de passada 
garantiríem que no es perdés la tradició a 
la nostra vila. Perquè el dia que nosaltres 
pleguem espero que tot això segueixi, i 
com tots sabem i hem vist, costa. A tot-
hom li agrada fer de diable però ningú vol 
estar al davant perquè és un sacrifici dur. 
Personalment porto 6 anys al capdavant 
i començo a estar una mica cansat. Quan 
arribi el moment no estic segur de si hi 
haurà aquest relleu; espero que sí. La idea 
és que això no s’aturi. Els que ara formem 
la Junta Directiva no abandonaríem els 
diables però sí que desapareixeríem de la 
primera línia.
8Com encareu l’any 2012?

Aquest ha estat l’any més complicat 
que m’he trobat i ho seguirà sent. Estem 
en ple 25è aniversari i ens hem proposat 
fer una activitat per mes. De fet, portem 
celebrant-les des de l’agost de 2011. La 
festa de l’escuma, la baixada de trastos, el 
passatge del terror, la gimcana, un concurs 
de curtmetratges, el carnaval, un torneig 
de Play Station, un campionat de dards, la 
festa jove, un concurs de monòlegs, etc. 
Són activitats que no tenen a veure amb 
el món del foc perquè el seu cost és molt 
elevat. Tot i així, també volem organitzar 
una trobada de diables de diferents colles 
per exemple, del Baix Gaià o que tenim 
apadrinades, com Vandellòs... Clar, haver 

d’anar a l’ajuntament cada vegada per 
demanar uns diners o algun suport som 
conscients que costarà. La nostra esperan-
ça és intentar dur a terme el programa 
que vam proposar en un principi. Les 
activitats estan totes pensades i esperem 
trobar els recursos tant econòmics com 
morals en la mesura que sigui possible.

8 Quina ha estat, de moment, la respos-
ta de les altafullenques i els altafullencs?

Estem molt contents perquè hem vist 
que la participació ha estat espectacular. 
Això vol dir que a la gent li agrada sortir 
al carrer si l’activitat proposada es bona i 
divertida. Potser el què més ens ha marcat 
va ser el passatge del terror per Tot Sants; 
la resposta de la gent va ser increïble. Va 
ser un mes d’esforç i feina cada dia però 
va valdre la pena. Nosaltres, el millor 
premi que podem obtenir és la resposta 
de la gent; que muntem un acte i aquest 
s’ompli de gom a gom amb gent del poble 
i fins i tot forastera i després se’n parli 
és gratificant. Volem remarcar el suport 
rebut per part de l’Ajuntament i dels 
comerciants. Per organitzar els actes dels 
25 anys hem demanat suport econòmic i 
la gent sempre ha col·laborat. Al tríptic 
que editarem hi sortiran molts comer-
ços i d’altres no hi figuraran perquè ens 
han demanat no ser protagonistes; volem 
agrair el suport de tots ells perquè sense 
aquesta ajuda no seria possible organit-
zar les activitats del 25è aniversari. Quan 
d’entrada et donen un no per resposta 
perds les ganes de fer coses, però com 
que sempre hi ha hagut la predisposició 
per part de tothom... Això fa que tinguem 
ganes de tirar endavant. 
8 La novetat d’enguany és que organit-
zeu el I Parc de Nadal...

La idea va sortir quan ens vam reunir 
per proposar una activitat per cada mes. 
El què volíem era aprofitar cada època de 
l’any per fer una activitat adient. Arribant 
al desembre vam pensar que la Fira de 
Nadal ja s’organitzava, però que d’activi-
tats per a la canalla feia molt de temps que 
no n’hi havia. Es tractava d’una cosa que 
gairebé es fa a totes els pobles en aquest 
temps, quan els infants tenen vacances i 
no van a l’escola. Vam decidir, doncs, tirar 
endavant el Parc de Nadal durant dos dies 
a La Violeta, amb activitats per a totes 
les edats. Mesclarem tallers amb jocs i els 
castellers també hi seran.

eduard Virgili

“En un futur espero i desitjo 
que hi hagi una colla infantil

“Estem en ple 25è aniversari i 
ens hem proposat fer una acti-
vitat per mes”
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ACNUR fomenta una major comprensió sobre els refugiats a l’Institut 
d’Altafulla

Fomentar una major comprensió sobre els refugiats. Aquest 
és un dels principals objectius del programa “Escoltem els 
refugiats”, promogut per l’Agència de l’ONU per als Refugi-
ats, ACNUR, que lluita pels drets humans d’aquest col·lectiu. 
Segons la responsable de les tasques de sensibilització de 
la delegació d’ACNUR a Catalunya, Agnès Céspedes, aquest 
projecte neix amb la voluntat d’arribar als instituts d’arreu de 
Catalunya per donar veu als refugiats i per donar a conèixer 
als més joves que són persones que no venen per gust, sinó 
que fugen dels seus països d’origen perquè estan amenaçats 
de mort, deixant enrere famílies, negocis i empreses. Aquest 
desembre ha estat el torn dels alumnes de l’Institut d’Alta-
fulla. Céspedes ha explicat que la principal problemàtica de 
molts països que es troben en guerra és que “els conflictes 
armats i la violència són el pa de cada dia”. Els menors de 18 
anys i les dones són els col·lectius més vulnerables i els que, la 
majoria de vegades, es troben en situació de refugi. L’organit-
zació no governamental va presentar als alumnes altafullencs 
dos testimonis que els van explicar la seva experiència; un de 
Guinea Conakry, i l’altre de Togo. Aquest últim va explicar 
que “els crits dels refugiats no arriben on han d’arribar”, i 
el que s’intenta amb xerrades com aquesta és que “els joves, 
que són els responsables del demà, siguin conscients del mal 
que estan fent les armes a d’altres països estrangers on els 
infants, en comptes de jugar amb armes de joguina com passa 
aquí, utilitzin aquestes armes per matar”.

Batxillerat pel curs vinent
L’Institut d’Altafulla tindrà finalment Batxillerat per al curs 
vinent. Així ho ha avançat la regidora d’Educació d’Altafu-
lla, Eva Martínez, qui ha assegurat també que “no serà el 
Batxillerat artístic” que es desitjava inicialment, ja que Tor-
redembarra l’havia sol·licitat abans, i de ben segur, que se li 
concedeixi. Així, el centre altafullenc albergarà un Batxillerat 
que abordarà temàtiques generals. No obstant, l’edil Eva 
Martínez no tanca la porta a acollir en futurs cursos el Bat-
xillerat artístic, ja que, segons ha remarcat, si Torredembarra 
no arribés a cobrir les places requerides per tirar-lo endavant, 
llavors Altafulla podria tornar a demanar-lo. •

Xerrada d’ACNUR a l’Institut d’Altafulla / Foto: A.J.

Tots junts fem escola!

Des de l’equip educatiu d’Hort de Pau, volem agrair la parti-
cipació i col·laboració tant de les famílies de l’escola, com de 
personal de fora de la llar que ens ha ajudat a dur a terme part 
del nostre projecte d’aquest primer trimestre. Aquest any, vam 
celebrar La Castanyada a l’escola amb totes les famílies. Tot ho 
teníem organitzat i preparat per la festa: l’AMPA va preparar 
un taller per fer panellets aquí a l’escola, i va ser un èxit total! 
I juntament amb els que van fer els nens i les nenes ens els vam 
menjar a la festa. L’únic que no teníem controlat era on torra-
ríem les castanyes? Al final va ser la Brigada qui ens va fer un 
bidó i ens el va regalar, per poder torrar les castanyes al pati de 
l’escola! Poc després de celebrar la Castanyada, ens vam haver 
de posar les piles per començar a treballar el Nadal. L’AMPA va 
organitzar un taller de pares i mares per ajudar-nos a preparar 
ornaments nadalencs. L’ambient va ser molt bonic. Van passar 
una bonica estona a l’escola, parlant de les seves coses mentre 

feien unes enormes boles de Nadal amb globus, paper i cola. 
Una altra activitat que es va fer a l’escola, va ser el sopar de 
Nadal, per pares i mares. El Xavi, cuiner de la llar, va preparar 
amb moltíssima il·lusió un deliciós sopar que, juntament amb 
la bona organització de tot l’equip i les ganes i la il·lusió de 
tots els pares, vam poder gaudir d’una gran vetllada! Per últim, 
després de saber que l’AMPA ha rebut la subvenció per part 
de l’Ajuntament del projecte “Del pati al jardí”, dir-vos que 
ja hem començat a dur-lo a terme. El passat dimecres 21 de 
desembre, va haver-hi la plantada d’arbres al jardí de l’escola. 
Els pares i mares que van poder venir, van plantar un petit 
arbre amb el seu nen o nena. Amb aquesta participació i bon 
ambient, resulta molt fàcil, bonic i divertit treballar a l’escola, 
l’escola dels vostres fills i filles, la vostra escola! •

Equip Educatiu “Hort de Pau”
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La Jazzorquestra i l’Escola de Música protagonitzen un concert 
a favor del “Letxu”

Puntualització sobre el nom del nou vial Lluís Companys
La Junta del Centre d’Estudis d’Altafulla, arran de la inform 
ació apareguda a la darrera Plaça del Pou (núm. 108-desembre 
de 2011), a la plana cinquena,  apartat El Ple, vol precisar que 
no és cert que el Centre d’Estudis d’Altafulla hagi donat suport 
a la proposta de l’equip de govern municipal de donar el nom 
de Lluís Companys al nou vial de la zona de la Cabana. La nos-
tra proposta era una altra: el pintor, veí de la vila i primer fill 
adoptiu Josep Sala. Així va quedar clar davant de l’Alcalde i del 
Regidor d’Urbanisme en la primera entrevista el 10 de juliol de 
2011, entrevista en la qual, lluny de mostrar cap desacord, se’ns 
instà a recollir un més ampli suport i en formalitzar-ho docu-
mentalment mitjançant signatures de les persones i/o associaci-
ons municipals que hi estessin a favor. I així ho començàrem a 
fer. I diem que ho començàrem a fer perquè el 12 de setembre, 
amb part de la feina feta i amb compromisos adquirits, des de 

l’alcaldia se’ns diu que ho parem perquè l’equip de govern ha 
decidit  posar el nom de Lluís Companys al vial. Sorpresos amb 
aquest canvi d’opinió procurem fer arribar, de nou, els nostres 
arguments a l’equip de govern i, després de múltiples canvis 
d’hora i de dia, aconseguim mantenir una entrevista frustrant, 
tant amb les formes com el contingut, amb el regidor d’Ur-
banisme, la qual va ser del tot inútil. No volem desmerèixer 
la figura de Lluís Companys, però volem deixar clara quina és 
la nostra postura i quina ha estat la nostra manera d’actuar. 
Volem entendre, per tant, que som al davant d’un malentès 
i demanem, en conseqüència, la rectificació de l’Acta del Ple 
Municipal corresponent a la sessió del dia 26 de novembre. •

La Junta del Centre d’Estudis d’Altafulla

Diumenge dia 13 de novembre, la Jazzorquestra i l’orquestra 
de grans de l’Escola Municipal de Música d’Altafulla, amb la 
col·laboració del grup de guitarres de grans, van participar 
en un concert benèfic a favor del Letxu. L’acte, emotiu, va 
estar dominat per tots els assistents i músics, per un esperit 
col·laborador i fraternal, on la música va obrir el camí als sen-
timents íntims i alhora col·lectius, que ompliren l’espai d’una 
sensació positiva de benestar i confort emocional.

 

“Els de l’orquestra de l’Escola de Música vam oferir un reper-
tori que ja havíem tocat anys enrere. Aquest any a l’orques-
tra s’han incorporat quatre nens nous. Jo toco la guitarra i 
crec que el repertori va sortir molt bé. El concert va comen-

çar amb un trio de guitarres. Em va agradar molt tocar l’últi-
ma peça amb la Jazzorquestra”. / Marina Ribas, membre de 

l’orquestra de l’Escola de Música.

El concert, començà amb l’actuació del grup de guitarres, 
seguit de l’orquestra de l’Escola de Música, la Jazzorquestra i 
acabant amb una excel·lent fusió dels dos grups, interpretant 
una obra que, malgrat haver-la assajat conjuntament només 
una vegada moments previs al concert, semblava com si es 
tractés d’una única formació. 

“Jo sóc l’Àlex i toco a la Jazzorquestra. Sóc nou d’aquest 
any i en aquest concert vaig tocar el piano. Aquesta va ser 
la meva primera actuació i em va agradar molt. Va ser molt 

divertit”. / Àlex Pérez, membre de la Jazzorquestra

Per motius de calendari escolar, hi va haver poc temps de 
preparació, però aquesta raó no va impedir que totes les for-
macions musicals estiguessin a l’alçada, deixant mostra de la 
bona salut musical que es mou dins el jovent altafullenc i del 
bon treball dut a terme a l’aula de música de l’Ins. Altafulla i a 
l’Escola de Música. •

josep Marín 
Director de l’orquestra de grans de l’Escola de 

Municipal de Música

Alumnes de la Jazzorquestra i de l’Escola de Música d’Altafulla

Concert de guitarres conjunt el 29 d’abril

Les escoles municipals de música d’Altafulla i Torredembarra 
oferiran el proper 29 d’abril un concert de guitarres, que 
tindrà lloc a l’Auditori de CatalunyaCaixa a Tarragona. L’ac-
tuació esdevindrà una mostra conjunta dels alumnes més 
experimentats dels dos grups. D’altra banda, els centres també 
tenen previst protagonitzar una trobada a final de curs amb el 
Conservatori de Vila-seca. La trobada esdevindrà un intercanvi 
entre els tres centres. Cada escola presentarà el seu programa, 
a banda de dues peces que interpretaran de forma conjun-
ta. Tot i que encara s’han de definir les dates i els escenaris 
d’actuació, el més probable és que la visita al Baix Gaià es 
desenvolupi al matí a Torredembarra, probablement a Baix a 
Mar, coincidint amb les festes de Sant Joan, i a la tarda, a la 

plaça de l’Església d’Altafulla. En acabar l’actuació, els alumnes 
celebraran un dinar tots junts.

Cultura programarà un concert cada primer dissabte de mes

La regidoria de Cultura, que encapçala l’edil Jordi Molinera, 
programarà a partir d’aquest any nou un concert cada pri-
mer dissabte de mes a la pallissa de l’Era del Senyor. L’hora 
habitual serà a partir de dos quarts de nou del vespre. El 
cicle anirà a càrrec d’Altafujazz, i serà coordinat per Toni Pla. 
De fet, el cicle de música ja ha començat amb l’actuació de 
The Blow Trio el 7 de gener. Segons Molinera, “la voluntat 
de Cultura és donar continuïtat a un cicle de música que ha 
estat funcionant molt bé”.

Breus
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El Castell d’Altafulla, entre els tres millors de Catalunya

El Saló d’Actes de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi de Barce-
lona va acollir el passat 12 de desembre el lliurament dels Premis Catalunya Nostra, 
promoguts per la Fundació Privada Castells Culturals de Catalunya. Els guardons 
distingeixen la proposta més destacada en la restauració de castells, en l’adaptació 
a noves utilitats —conservant el seu caràcter original— i en les accions destinades 
a dinamitzar culturalment i turísticament el castell i el seu entorn. En la categoria 
de Castells Privats, el Castell d’Altafulla ha quedat entre els tres primers distingits 
de tot Catalunya, després del Castell de La Morana, a la Torrefeta i Florejacs; i el 
Castell de Quermançó, a Vilajuïga. En categoria de Castells Públics, els tres primers 
han estat el Castell d’Hostalric, a Hostalric; el Castell de Montjuïc, a Barcelona; i el 
Castell de Montsoriu, a Arbúcies. L’esposa de l’expresident de la Generalitat Jordi 
Pujol, i presidenta del jurat, Marta Ferrussola, va visitar el passat 7 de desembre el 
Castell d’Altafulla, acompanyada per l’alcalde Fèlix Alonso. •

L’alcalde, Fèlix Alonso (dreta), I 
Marta Ferrussola (esquerra), 

en una visita al Castell / Foto: N.G.

La Guia Gourmand distingeix l’Hotel Gran Claustre i 
el restaurant Bruixes de Burriac

L’Hotel Gran Claustre i el restaurant Bruixes de Burriac d’Altafulla van ser pre-
miats el passat 13 de desembre per la “Guia Gourmand de Catalunya, Andorra, 
i altres llocs d’interès 2012”, en un acte que va acollir el mateix hotel i que va 
estar presidit pel prestigiós xef Jordi Cruz, del restaurant Abac, de Barcelona. Per 
la seva banda, el regidor Guillermo Alonso, en representació de l’Ajuntament 
d’Altafulla, va ser l’encarregat de fer l’entrega de les distincions a l’Hotel Gran 
Claustre, com a “Hotel de l’Any 2012”, i al restaurant Bruixes de Burriac (del 
mateix hotel), com a “Restaurant de l’Any 2012”. Els premis van ser recollits per 
Jordi Ferré, director de l’Hotel Gran Claustre i per Iban Tomàs, xef del restaurant 
Bruixes de Burriac. La resta de premiats van ser el celler La Heretat Segura Viudas, 
de Torrelavid, com a “Celler de l’Any 2012”, i l’Hotel Holiday Inn, d’Andorra la 
Vella, com a “Hotel de l’Any 2012 a Andorra”. Va ser el crític gastronòmic Fèlix 

Llovell, un dels autors de la guia, qui va fer públiques les distincions. Pel que fa als establiments d’Altafulla guardonats, Llovell 
va destacar l’ampliació de les instal·lacions, la millora de la cuina, i el marc incomparable de la Vila Closa i el Castell. Aquesta 
guia es publica anualment des del 1992 sota la direcció de Fèlix Llovell i Ramon Segú, amb l’objectiu d’esdevenir una publicació 
útil que reculli els millors restaurants i hotels de Catalunya i Andorra, qualificats i amb tota la informació actualitzada. •

Entrega de les distincions de la Guia Gourmand 
2012 a l’Hotel Gran Claustre / Foto: A.J.

Els camins i senders d’Altafulla, en un nou inventari de la Tarraco 
Romana

Altafulla, Tarragona, Creixell, Roda de Barà, Constantí, i Vila-seca formen part des d’aquest desembre dels més de 330 qui-
lòmetres de senders que recull l’“Inventari de Camins de la Tarraco Romana”. Una publicació que s’ha presentat al Consell 
Comarcal del Tarragonès de la mà del seu president, Frederic Adan; de la presidenta del Consorci per a la Gestió del Pla de 
Competitivitat Turística de la Tarraco Romana, Patrícia Anton Martínez; i del geògraf i redactor de l’inventari, Xavier Campillo. 
Un estudi que apunta a la recuperació de l’antiga Via Augusta en el seu pas per diferents poblacions del Tarragonès, com a 
base general i vertebradora del territori, i que posa de manifest la xarxa viària que va establir-se fa dos mil anys com un model 
de plena actualitat. La documentació dels diferents municipis i camins que composen aquesta xarxa esdevindrà una eina de 
gran utilitat, no només a nivell turístic, sinó també des dels punts de vista urbanístic i patrimonial. De fet, ja s’està treballant 
en el disseny de les rutes turístiques, i s’ha elaborat un CD que es repartirà entre les poblacions que en formen part. A dia 
d’avui s’han documentat 240 senders, i la voluntat és que de cara a la primavera de 2013 ja s’hagin senyalitzat els camins de 
major interès i que aquests estiguin recollits en una guia turística. El projecte ha estat finançat pel Pla de Competitivitat Turís-
tica de la Tarraco Romana  -que compta amb la participació de Turespaña, la Direcció General de Turisme, el Consorci Tarraco 
Romana, i el Consell Comarcal del Tarragonès. •

Un grup de la residència Ballesol de Barberà del Vallès visita la Vila Closa

Un grup d’una trentena de persones de la residència Ballesol de Barberà 
del Vallès ha visitat aquest desembre la Vila Closa d’Altafulla, en el marc 
de les visites guiades que s’organitzen cada darrer dissabte de mes des de 
l’Oficina de Turisme. El grup va quedar entusiasmat de la visita guiada que 
van fer a la Vila Closa, i molts d’ells, repetiran l’experiència. Per qualsevol 
visita guiada cal concertar-la a l’Oficina de Turisme d’Altafulla o al telèfon 
977 65 14 26. El preu per persona és de 4 €. •

Maria dolors guinjoan

Oficina de Turisme d’Altafulla
Una de les visites guiades a la Vila Closa
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Concerts de Nadal de la Coral 
Nous Rebrots

El mes de desembre, la Coral Nous Rebrots ha estat atapeïda 
de concerts. Estem contents, ens agrada cantar i el fet de 
fer trobades amb altres corals al poble i altres poblacions 
ens omple de satisfacció. Varem començar la temporada 
nadalenca el 8 de desembre visitant el Centre Cívic del Pla 
de Santa Maria i juntament amb les corals de Vimbodí i del 
Pla interpretarem cançons d’ampli repertori, i com a cloenda 
les tres corals van cantar juntes les Nadales “Les Dotze van 
tocant, Joia en el Món i Santa Nit”. Arran d’aquesta actuació 
hem estat convidats a participar a la Festa Major de Vimbodí i 
Poblet el 15 de Gener. Per a la Fira de Nadal del nostre poble 
vam cantar Nadales a la plaça del Pou, amb una miqueta de 
fred! És clar, era a punt d’arribar l’hivern! El dia 18 ens va 
visitar l’Agrupació Coral del Serrallo de Tarragona, i vàrem 
oferir a l’església de Baix a Mar el Concert de Nadal, dirigit 
per Mari Carmen Duran i Dani Català. Vam cantar diferents 
Nadales i finalment les dues corals vam cantar tres cançons  
nadalenques. En finalitzar, el públic va col·laborar en recap-
tar diners pel “Mou-te pel Letxu” (moltes gràcies de tot cor) 
i després, tots a sopar en bona harmonia. Així que l’endemà, 
nosaltres els hi vam tornar la visita a l’església de Sant Pere 
del Serrallo. Aquest any, tot ha anat molt bé, i ara a esperar 
el 2012 , en el qual ja tenim projectes que creiem seran molt 
ben acollits per tothom. Per finalitzar, hem col·laborat, amb 
les nostres veus, amb la representació del poema de Nadal. 
Moltes gràcies a tots i totes i un Feliç Any 2012. •

pepi Miró - Coral Nous Rebrots d’Altafulla

En Lambert: Un més dels set 
infants que CASA té apadrinats

Anàrem muntanyes enllà fins la parròquia de Rutongo per 
cercar-lo i estudiar el seu cas tot emmarcant-lo amb les seves 
circumstàncies reals, la seva família, els seus handicaps quotidi-
ans... Però sorprenentment per nosaltres no calgué investigar 
massa perquè allí estava muntanya amunt i muntanya avall 
tot fent gruix amb la comitiva que escortava el nostre quatre 
per quatre. En Lambert era un més de tots els nens que reien 
al nostre voltant, o això semblava a primera vista. La seva age-
nèsia era evident perquè havia de fer una torsió exagerada 
per compensar la petitesa de la seva cameta dreta. “Pateix 
molt de mal d’esquena”, ens comentà la seva mare mentre jo 
me l’asseia als genolls. Tot i el seu problema transmetia molta 
força i un vigor important, ingredients bàsics de les ganes de 
viure. En Lambert és un més dels set nens i nenes, nois i noies 
que tenim apadrinats dins el programa “Recolza una vida” i 
ara, gràcies a la seva família padrina ja té una pròtesi que li fa 
les coses molt més fàcils. D’igual manera assisteix sense excuses 
a l’escola amb el seu uniforme nou i els seus llibres flamants, 
però amb l’exigència d’aprofitar l’oportunitat que li ha estat 
donada. Avui en dia, a les fotos que ens envia en Fidel Butera, 
director del nostre programa a Kigali (Rwanda), podem veure 
un Lambert posant amb gest de bon nen a qui han posat el 
vestit del diumenge per oferir una bona imatge. Però al fons 
dels seus ulls i a la comissura dels seus llavis es pot llegir per-
fectament la rialla d’aquell nen que vàrem conèixer i que ara 
és una mica més feliç, gràcies a CASA.•

sergi puig

CASA (www.ongcasa.org - Facebook Casa Acció Solidària

La Farmàcia Anna Arasa premia la fidelitat amb una cadira per a nadons
La Farmàcia Anna Arasa, al barri marítim d’Altafulla, i Labo-
ratoris Isdin, han premiat aquest desembre la fidelitat dels 
seus clients amb una cadira de nadons. L’afortunat ha estat el 
petit, de tres mesos, de la veïna d’Altafulla, Olga Cusidó que 
ja compta amb un regal de Reis més. La iniciativa, nascuda des 
de la farmàcia, s’emmarca dins una campanya de promoció 
dels productes d’aquests laboratoris. A la imatge, d’esquerra 
a dreta, Anna Arasa, Olga Cusió i Sara Heredia. / Foto: Farmà-
cia Anna Arasa •

Uns 260 membres de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes
 celebren la Trobada de Nadal a Altafulla

L’església de Santa Maria de Baix a Mar d’Altafulla va acollir 
el passat 18 de desembre uns 260 membres de l’Hospitalitat 
de la Mare de Déu de Lourdes de Tarragona per celebrar la 
Trobada de Nadal. L’acte va estar presidit per Mossèn Jaume 
Gené, rector de la comunitat parroquial que engloba les esglé-
sies de Sant Martí i Santa Maria d’Altafulla, i que a la vegada, 
també és el vice-consiliari de l’Hospitalitat. La Trobada de 
Nadal va comptar amb la presència de la regidora de Parti-
cipació Ciutadana, Montse Castellarnau i va començar amb 
una missa que va oficiar Mossèn Jaume Gené. En acabar, la 
comitiva es va dirigir cap al Casal “La Violeta” on van celebrar 
el dinar de germanor. Una representació de quadres escènics 
d’Els Pastorets, a càrrec de membres de l’Hospitalitat, van 
acabar d’amenitzar la festa, que va comptar amb un reparti-
ment d’obsequis nadalencs i un recull de quadres amb motius 
dels Pastorets, de l’artista Folch i Torres. La Trobada de Nadal 
s’organitza cada any en un municipi diferent corresponent a 
la Diòcesi Tarraconense. L’any passat, la congregació va tenir 
lloc a la vila veïna de Torredembarra, i enguany Altafulla ha 
estat l’escollida. L’Hospitalitat Diocesana de la Mare de Déu 

de Lourdes de l’Arquebisbat de Tarragona està formada per 
un nombrós grup de persones amb ganes de servir els malalts 
principalment en l’exercici de la fe cristiana, de la convivència 
i de la solidaritat. L’entitat diocesana també és l’encarregada 
principal del Pelegrinatge anyal, amb malalts, al Santuari de 
la Mare de Déu de Lourdes (França). •

Dinar de germanor de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes 
al casal La Violeta
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Altafulla, el club més gran a la Mitja de Tarragona
Aquest any hem estat el club amb més participants a la Mitja 
Marató de Tarragona, després d’haver estat uns quants 
anys molt a prop d’aconseguir-ho. Aquesta és la cursa més 
important de la província, i una de les més significatives 
de Catalunya. Per a nosaltres és una gran alegria, perquè 
representa l’èxit del nostre esperit compromès amb l’esport 
i amb la participació. En efecte, en aquest club, tothom és 
important, tots compartim una afició i tots valem igual, de 
manera que sempre felicitem les persones que milloren els 
seus registres personals (siguin els que siguin) i també les 
que s’atreveixen a enfrontar-se, per primera vegada, amb 

una distància respectable com aquesta. Quaranta-un atle-
tes del nostre club varen participar en la cursa, i nou van 
aconseguir millorar la seva marca personal. Però l’obtenció 
de podis és també, per descomptat, un gran motiu de satis-
facció, com per exemple el que va aconseguir diumenge 18 
de desembre la Lídia Porta, que va ser tercera a la Gladiator 
Extrem de Tarragona, una cursa d’obstacles simplement 
qualificada de “bestial”.•

daVid Velasco

Atletes d’Altafulla

El Club Dòmino Altafulla La Torreta, Campió d’Espanya per Equips

Pedalades, caminades i brindis d’esperit nadalenc

L’Ajuntament organitza el 29 de gener la I Marxa 
dels Castells del Baix Gaià

L’Ajuntament d’Altafulla celebrarà el proper diumenge 29 de 
gener la I Marxa dels Castells del Baix Gaià. Un recorregut, 
no competitiu, de 24 quilòmetres per les fortificacions de la 
subcomarca, amb la llera del riu Gaià com a eix central de la 
caminada. El recorregut s’iniciarà a dos quarts de 9 del matí 
des del Castell de Montserrat d’Altafulla, i farà parada a l’Er-
mita de Sant Antoni, Ferran, el Castell de La Riera (Castellot), 
Ardenya, al riu Gaià, al Castell d’El Catllar, al camp d’aviació, 
a Mas Vell, a Sant Simplici, a La Móra, al Castell de Tamarit, a 
la desembocadura del riu, i finalitzarà de nou al Castell d’Al-
tafulla. L’organització establirà diferents controls de pas per 
certificar, al final del trajecte, que els participants han com-
pletat la marxa en la seva totalitat. Els participants disposaran 
d’un temps mínim i un màxim per passar aquests controls. En 
total, tindran un marge de set hores i mitja per completar tot 
el recorregut. En acabar, els participants podran gaudir d’una 
calçotada popular.

El preu de les inscripcions serà de 16 € per participant i 
s’abonarà via telemàtica a través de la web de l’Ajuntament 
d’Altafulla i d’Athleticsevents. També, al mateix dia de la 
prova, es podran realitzar inscripcions presencials amb una 
penalització del 25%. La inscripció dóna dret als avitualla-
ments, a l’assegurança individualitzada, a la calçotada de final 
de recorregut, a descomptes 2x1 a Port Aventura i a Aquum 
Spa, i a l’obsequi d’una samarreta tècnica. Els acompanyants 
dels participants podran comprar tiquet de calçotada pel preu 
de 8,5 €. Per a l’organització de l’esdeveniment, a banda de la 
col·laboració de l’empresa Athleticsevents, el consistori compta 
amb el suport de la Penya Ciclista Altafulla i els Atletes d’Al-
tafulla, que s’encarregaran de senyalitzar els diferents trams 
amb què consta la prova. També hi col·laboren els ajuntaments 
de La Riera i El Catllar, i el Patronat d’Esports i la regidoria 
de Mobilitat de Tarragona, municipis pels quals transcorre la 
caminada, juntament amb el terme municipal d’Altafulla. •

El Club Dòmino Altafulla-La Torreta, liderat pel seu capità, 
José María Giménez, ha tornat a proclamar-se vencedor del 
Campionat d’Espanya de Dòmino per Equips. La competició, 
que enguany ha celebrat la 27ena edició, va tenir lloc els dies 
4, 5, i 6 de desembre als salons de l’Hotel Catalonia Barcelona 
Plaza. Hi van participar un total de 20 equips. El conjunt alta-
fullenc va assistir en representació de la Federació de Dòmino 
de Tarragona. L’entrega de premis va ser presidida per l’exju-
gador del FC Barcelona, Carles Rexach; el senador tarragoní 
Josep Maldonado, i pel representants de futbolistes professio-
nals, Josep Maria Minguella. •

Campions de Dòmino del Campionat d’Espanya per Equips

Amics, un nou any que ens deixa i nosaltres ho celebrem activament. D’una banda 
fa pocs dies pujàvem, caminant, de Collbató fins les  muntanyes i Santuari de 
Montserrat una renglera de més de 50 companys gaudint d’un dia esplèndid en 
tots els sentits. I poc després la secció de senderisme acomiadava la seva activitat 
amb la tradicional plantada del Pessebre (posterior a una dosi de xocolata calenta 
amb coca per escalfar la maquinària). Els grups de carretera també rematàvem el 
2011 i sortíem pedalant, contra vent i fred, a la recerca de l’esmorzar pre-nadalenc 
fet a Bonastre, on tots, envoltant al nostre President, en Dino, vàrem brindar per 
aquesta temporada ja passada i enmig d’un esperit nadalenc i festiu, desitjar-nos 
a tots plegats unes Bones Festes, que el Tió ens cagui força, els Reis Mags ens 
siguin generosos i plens de salut ens retrobem el 8 de gener en la primera sortida 
del nostre calendari 2012. •

Penya Ciclista AltafullaComiat del 2011 de la Penya Ciclista
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Els 12 reptes d’un any 2012 perquè Altafulla doni la campanada  
Francesc Farré # alternativa altaFulla

Encetem un nou any de dificultats per fer front 
a la crisi econòmica però amb la il·lusió de seguir 
treballant per Altafulla des del govern i amb la 
ciutadania. Per això el nostre principal repte és 
fer el possible perquè la crisi no deixi despenjat 
ningú i l’any ha de començar a dibuixar un altre 
repte esperat: el de l’inici del procés de la revi-
sió cadastral amb el qual l’ajuntament treba-
llem per assolir que el cadastre sigui un reflex 
de la realitat. El 2012 també volem que sigui 
l’any en el qual els nostres joves puguin iniciar 
els estudis de batxillerat sense haver de marxar 
a altres pobles. Que es pugui iniciar la tercera 
fase de Marqués de Tamarit i que el govern 

de la Generalitat ens pagui uns 600 mil euros 
que ens deu i també que es pugui consolidar 
la zona lúdico-comercial de Les Bruixes. També 
l’any que es votarà una proposta d’inversió per 
començar a desenvolupar els pressupostos par-
ticipatius, el que ha de fer possible una nova 
ordenança de civisme i el que permeti avançar 
en la racionalització de la despesa i la millora 
de la neteja. Volem que Altafulla segueixi sent 
referent de cultura a l’estiu amb el 25è aniver-
sari del festival de Veus i amb les activitats de 
totes les entitats i el festival de cantautors del 
Barnasants a la primavera. Volem aprofitar la 
promoció televisiva i la consolidació d’Altafulla 

com a marca pròpia dins la Costa Daurada, la 
Tàrraco Romana i el Baix Gaià començant amb 
una marxa a finals de gener pels castells del 
territori. I un any de reptes en mobilitat fent 
realitat l’arribada de la línia 9 de Tarragona 
a Altafulla, com a desig per que Penedès faci 
una tercera parada i que tots els trens regionals 
s’aturin a la nostra estació. I a nivell esportiu 
volem seguir sent un referent a la vela, el vòlei, 
les curses o el triatló que ens permeti donar la 
campanada de convertir finalment Altafulla en 
subseu dels Jocs de la Mediterrània del 2017. 
Un any 12, de reptes i d’il·lusions, que us desit-
gem des d’Alternativa per a tothom. •••

Estimados vecinos…
Partido PoPular d’altaFulla  

Estimados vecinos, como cierre al año que 
hemos dejado atrás, expresar nuestra satisfac-
ción y nuestro agradecimiento: Satisfacción por 
los buenos resultados obtenidos en las pasadas 
elecciones municipales, y sobretodo, satisfac-
ción por los excelentes resultados obtenidos 

en las pasadas elecciones generales. Agradeci-
miento, hacia todos aquellos que han confiado 
en nosotros, tanto a nivel municipal como a 
nivel nacional, pero también agradecimiento a 
los que no lo han hecho, ya que nos dan aún 
más motivos para esforzarnos, y aprender de 

nuestros errores. Como apertura del nuevo 
año, esperanza y determinación: Esperanza en 
un futuro mejor, y determinación en el camino 
hacia el mismo. A todos los Altafullenses, de 
todo corazón: Feliz Año 2012. A tots els Altafu-
llencs, de tot cor: Bon Any 2012. •••

Señor Alcalde infórmese bien, por favor
JoseP Maria Pérez roiger # gruP ideal – indePendents d’altaFulla

Detrás de todos mis escrutos, no yace otra 
intención más que la de intentar aportar algo 
para ayudar, o corregir la desinformación del 
Sr. Alcalde. Hoy practicaré un poco de ambas. 
Primero, Sr. Alonso, tanto por TVAltafulla, 
como en el “Fil directe amb l’Alcade”, usted 
asegura que los ingenieros del  PEF (Plan Econó-
mico Financiero) fueron ustedes en su antigua y 
efímera etapa al frente del gobierno en el 2007. 
¡Equivocado! El PEF se aprobó en el pleno del 
día 26/09/2008 y no gobernaban ustedes, corto 
y pego el texto original del acta: “Quan són 
les 18,50 hores el Sr. Juan alberto Spuch (CIU) 

s’absenta. Els membres de la Comissió, amb les 
abstencions del Sr. Josep Maria Alasà (ERC) i 
Francesc Farré (ABG – EPM) i amb els condicio-
nants de no rebaixar la partida d’ensenyament 
i intentar preveure ajuts pel que fa a la taxa 
d’escombraries, dictaminen favorablement el 
següent: Primer. -Aprovar el Pla Econòmic a 
resultes del qual es formen els següents quadres 
de despeses”: siguen todos lo cuadros etc. No 
debería usted estar tan desinformado. Ustedes 
ni lo habían redactado ni votaron a favor. El 
único ingeniero del PEF se llama Jordi Solé, es 
interventor del Ayuntamiento, y el regidor que 

lo presentó fue el Sr. Francesc Blanch. Segundo. 
La finalización de las mejoras en la C / Alcalde 
Pijuan no tienen porqué esperar a la resolución 
del caso Exinan. Esta compañía puede pasar 
por las circunstancias que sean, pero el tramo 
correspondiente a esa calle es de fuera de ámbi-
to, con lo cual el Ayuntamiento a través de sus 
servicios técnicos puede contratar la reforma a 
otra compañía y finalizar todo lo que esta fuera 
de ámbito de la propia urbanización. Es dinero 
del pueblo que se adjudicaron a una obra, no a 
una compañía. •••

2012: Els projectes del Govern avancen
Jordi Molinera i Poblet # solidaritat catalana Per la indePendència

Diuen que el moviment es demostra caminant, 
i és el que des del Govern anem fent des del 
passat 14 de juny, avançar a pas ferm i decidit. 
Iniciem un nou any amb uns pressupostos ja 
propis, nascuts de l’actual govern i serà ara 
quan podrem aplicar millor el nostre programa 
electoral pel que vam ser votats. Tot i això, 
durant el segon semestre de 2011 ja hem 
anat treballant aspectes que consideràvem 
importants: Des de l’impuls de la participació 
ciutadana (Audiència Pública, Pressupostos par-
ticipatius...) fins a les polítiques socials (cuina 
pròpia a la Llar d’Infants, programa d’atenció a 
la gent gran “Bon dia”...) passant per un model 
de Festa Major que ha fet sortir més gent que 

mai als carrers d’Altafulla per gaudir del nostre 
poble. No podem oblidar una de nostres prio-
ritats: fomentar la creació de llocs de treball. 
Aquest nou any tindrem reptes importants. 
A Urbanisme treballem per garantir un bon 
desenvolupament del Centre Comercial “Les 
Bruixes” que garanteixi una sortida directa de 
Via Roviano a Marquès de Tamarit que, per 
cert, hauria de començar enguany la construc-
ció de la 3ª Fase. Des de Cultura afrontarem 
el XXVè Festival de Veus posant-lo al dia i 
amb l’objectiu de ser una referència cultural 
a la Costa Daurada, consolidarem els cicles de 
jazz “Altafujazz” amb un concert cada primer 
dissabte de mes a la Pallissa de l’Era del Senyor 

a les 20:30 i continuarem donant suport a les 
entitats del poble que any rere any (i algunes 
com els Diables ja en porten 25 i d’altres com 
el Correllengua que tot just acaben de néixer!) 
dinamitzen i donen vida a Altafulla. I podríem 
continuar detallant els projectes que ens espe-
ren aquest 2012, però no només a Altafulla, 
sinó que també a Catalunya. Enfront un govern 
espanyol recentralitzador i una Generalitat 
poruga, és des dels Ajuntaments que hem de 
demostrar que els i les catalanes optem per un 
camí propi. Els i les independentistes d’Altafu-
lla volem demostrar que estem capacitats de 
treballar per portar el país i el poble endavant, 
caminant a poc a poc, però endavant. •••

Bona entrada d’any... i feina per fer
Pere goMés i Miquel # convergència i unió d’altaFulla 

Un any nou s’inicia, el primer en què ha de 
governar Altafulla, de gener a desembre, la 
coalició AA-SI. Potser el primer de normalitat 
en un consistori que ha patit els darrers anys 
mancança d’una estabilitat que és la que per-
met als ciutadans, comprovar la gestió dels 

seus governants. I Altafulla ho necessita. Des 
del nostre grup, és clar que hauríem desitjat 
ser nosaltres la força majoritària per dur a 
terme les nostres propostes, però els electors 
no ho van voler així, resposta davant la que 
CiU a Altafulla ha de reflexionar i treballar per 

millorar-la. El que sí sabem és que a Altafulla, 
la sensibilitat pel nostre partit, en les eleccions 
al Parlament i al govern de l’Estat, és majori-
tària. Així ho demostren els resultats de CiU 
en les eleccions del novembre del 2010 i en les 
del 2011 on varem obtenir el suport majoritari 
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Carta de una indignadísima vecina de Altafulla
En Altafulla, a mediados de octubre 2011, al 
sacar una mosquitera de una ventana de mi 
casa y bajar un poco la persiana, fui atacada 
por un enjambre de avispas “africanas” (las 
peores). Me atacaron en un ojo, brazos, 
dorso y torso, y en urgencias me sacaron 
tres aguijones del ojo. Excuso decir los que 
me sacaron o no del cuerpo. El tratamiento 
médico fue con cortisona. (Hay personas que 
pueden morir por un ataque de este tipo.) 
Unos días después me entero que la Policía 
Municipal es la que se encarga de actuar en 
estos asuntos, y quitar los nidos de insectos 
de los edificios tal como hicieron hace un 
año en el estanco (hay testigos que lo confir-
man), me dirijo a la Policía Municipal, no me 
hacen caso y me dicen que llame a emergen-

cias, al 112. Yo decidí ir al Ayuntamiento, y 
entonces empieza la pesadilla. “La regidora 
no la puede recibir”, “hoy no está”, “ya 
pasaré el recado”, “¿ha pedido hora?”, “no 
ha venido”, “está reunida”… Y así durante 
tres semanas. Al final alegaron que con la 
crisis no hay dinero para estas intervencio-
nes, pero parece que sí exista para eliminar 
gatos. Pero lo mejor es que si hubieran sido 
abejas en lugar de avispas, como se trata de 
una especie “protegida”, las “marionetas 
ecologistas” de este Ayuntamiento habrían 
actuado de una manera espectacular, porque 
hay que aparentar (lo de siempre). Al final, 
la comunidad de vecinos que somos tres, y 
gracias a su apoyo, decidimos contratar un 
exterminador particular y pagarle natural-

mente, por el peligro que supone no solo 
para nosotros sino para los niños y adultos 
que viven a nuestro alrededor. ¿Cómo se 
puede llegar a estos extremos? ¿Por qué la 
Policía Municipal no cumple con sus obli-
gaciones? ¿Por qué nadie del consistorio 
atiende debidamente a los vecinos? Con-
clusión: ¿Quién protege a los habitantes de 
Altafulla? Ya que el Ayuntamiento y todos 
sus miembros prefieren actuar por las abejas, 
pues son una de las especies protegidas (para 
esos “ecologistas fingidos” queda bien en su 
CVITAE). ¿Y quién pagará la factura de un 
servicio municipal, el Ayuntamiento o la Poli-
cía Municipal? (Pito, pito, colorito.)•

deli - veïna d’altaFulla

Les llums dels merlets del Castell...
La preciosa estela de llum policromada del 
campanar s’ha vist empal·lidida aquestes 
Festes pel decorat de llum que ressegueix els 
merlets del Castell. Una imatge de marca del 
nou Govern, que amb les arques heretades 
han tingut l’encert de renovar l’enllumenat 
nadalenc, durant anys amb connotacions de 
puti-club. No dubto que en la passada legis-
latura no es podia fer; i mira que hi havia 
pensat: Perquè el cap de brigada manava 
com un manaire; perquè el cap polític era 
tot un estalviador garrepa i populista de 
molt mal gust; perquè en plena aplicació 
del PEF la despesa ens hauria provocat una 
reacció al Ple i al Full com per no sortir de 
casa (objectiu de l’òrgan d’AA /ABG quan 
et posen a la diana). Ara, tant a Espanya (el 
PP) com a Altafulla (Alonsada) els crispadors 

ja governen i s’ha acabat la crispació. Ha 
arribat l’hora de fer  farisaicament aquelles 
polítiques que impedien i a més, amb pau 
social, perquè el PSOE som més patriotes: 
Ens estimem la nostra societat amb la seva 
pluralitat i en lloc del quant pitjor millor ens 
guiem pel pensem i decidim com si fóssim 
encara al Govern. L’últim acte de fariseisme 
s’escau amb l’exhibició de les llums dels mer-
lets del Castell. AA/ABG negà la col·locació 
del nom del Marquès de Tamarit, amo del 
castell en vida, entre els morts altafullencs de 
la Guerra Civil inscrits al monòlit del cemen-
tiri, el gran assoliment de l’Alcalde Gené el 
17 de gener de 2009; aquest cop amb una 
entusiasta feina de Pere Vives, memorable. 
Segona expressió de cinisme: una rehabilita-
ció dins del castell, que abans feia el paleta 

dels marquesos pagant-li els propietaris, ara 
l’ha feta la brigada municipal: ¿Llums als 
merlets per brigada gratuïta al castell? No 
vull ni imaginar-me si algun alcalde aliè als 
fariseus que ens governen hi hagués gosat! 
Per cert, al seu Full, ens desitgen un Bon 
Nadal, amb una imatge del pessebre amb dos 
joves borratxos i emporrant-se un divendres 
a la nit. Amb un text de Nadala que no és ni 
de Foix, ni Salvat-Papasseit, ni Sagarra, sinó 
amb una llista en negreta de les sancions de 
100-300-600 € dins l’ordenança de “civisme i 
convivència”. A més de Fariseus (personatges 
de la Passió), rei Herodes (del Nadal) aques-
tes peces de la majoria del Govern. Dialèctic i 
Esperançat Any 2012!•

Fonxo blanch

Plaça del Pou • núm. 109 • gener 2012

Fòrum

de l’electorat altafullenc. Ara ens cal treballar 
per traslladar aquests resultats en les eleccions 
municipals del 2015. Això ho farem treballant 
des del nostre partit. Tant des de la fiscalització 
de l’activitat del govern municipal, al que hem 
ofert el nostre suport si ens necessita però no 
sense mostrar el nostre desacord quan així ho 
creguem, com des de la proximitat amb els ciu-
tadans als que oferim la nostra col·laboració per 

traslladar a les instàncies municipals les seves 
queixes, necessitats i demandes des de la nostra 
humil posició com a membres del consistori. Ens 
tenen per representar-los. Altafulla pot semblar 
un oasi dintre de la crisi, però no n’és aliena, ja 
que si bé la situació de les finances municipals 
és bona, també hi ha vilatans que pateixen 
moments complicats, en els seus negocis, en 
el seu benestar, i sobretot pel que respecta al 

sentiment de viure en una població que podria 
ser de primera línia en molts aspectes però que 
deixa molt que desitjar respecte a poblacions 
de la Costa Daurada. Aprofitem per desitjar 
un Molt Bon Any 2012 a tots els altafullencs i 
altafullenques, així com als nostres companys 
de la resta de partits i a tots els treballadors del 
consistori. Que aquest any sigui el definitiu per 
iniciar un nou cicle. •••

Organitzen un taller per estimular la memòria

La regidoria de Salut de l’Ajuntament d’Altafulla, que encap-
çala Eva Martínez, posarà en marxa a partir d’aquest gener 
un “Taller d’Entrenament de la Memòria”. El curs es desen-
voluparà en la mateixa línia dels serveis que ofereix el pro-
grama Bon Dia, i anirà destinat a persones majors de 55 anys. 
L’objectiu és enfortir l’autonomia de la gent gran mitjançant 
l’entrenament tant de la memòria com dels aspectes d’aten-
ció que hi estan implicats. El taller, que serà impartit per la 
Creu Roja Tarragona, tindrà lloc tots els dimarts i els dijous, 
des del 10 de gener fins al 9 de febrer, de cinc a dos quarts de 
set de la tarda al Centre de Salut. Les persones interessades ja 
s’hi poden inscriure trucant a l’Ajuntament, al 977 65 00 08, i 
preguntant per Mar Riambau. Les places són limitades.

El CFS Altafulla organitza el II Torneig de Nadal

El Club Futbol Sala Altafulla ha tornat a celebrar el Torneig 
de Nadal, que enguany ha complert la segona edició. Després 
de l’èxit assolit l’any passat, l’entitat va programar els passats 
dies 3 i 4 de gener una nova competició, que va acollir les 
categories pre-benjamí, benjamí, aleví, infantil, juvenil, sènior 
femení, i sènior masculí. El torneig, que va comptar amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, es va desenvolupar al Pavelló 
Municipal i va comptar amb els equips del Playas de Salou, la 
Pobla Montornès, l’Alforja, el Roda de Barà, el Salou, l’Escola 
Joan XXIII, les Dominiques de Tarragona, el Mare Molas de 
Reus, El Catllar Atlètic, el FutbolPax de Tarragona, i l’amfitrió, 
el CFS Altafulla.

Breus
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AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners

Dissabtes feiners

Diumenges i festius

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

* Consultar retransmissions 
esportives a la pàgina web.

Altafulla 
El Catllar 
Creixell 

La Nou de Gaià 
La Pobla de Montornès

Renau
La Riera de Gaià

Roda de Barà
Salomó

Torredembarra
Vespella de Gaià

v
RENFE

Altf/Tgn
Tgn/Altf/

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

10:28 8:56
10:58 9:25
11:58 10:32
12:58 11:25
13:59 12:25
14:26 13:24
14:59 14:28
15:58 14:54
17:27 16:58
18:00 17:29
19:00 17:53
19:29 18:30
20:26 18:57
20:29 19:57
20:59 21:00
21:29 21:34
21:59
22:33

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

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

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

A
LT

A
FU

LL
A

 
TA

R
R

A
G

O
N

A

ALTAFULLA Parada Centre   23:29 01:04 02:34 04:34
ALTAFULLA Cent.Comercial 23:30 01:05 02:35 04:35
TARRAGONA R. Vella   23:53 01:28 02:58 04:56
TARRAGONA Imp. Tarraco   23:55 01:30 03:00 05:00

TA
R

R
A

G
O

N
A

A
LT

A
FU

LL
A

TARRAGONA Imp. Tarraco 00:15 01:45 03:45 05:05
TARRAGONA R. Vella 00:17 01:47 03:47 05:07
ALTAFULLA Cent.Comercial 00:39 02:09 04:09 05:29
ALTAFULLA Parada Centre   00:40 02:10 04:10 05:30  

Serveis

Transports

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

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

• L’Agenda Comarcal i els Butlletins Locals a cada hora en punt des de les 07:00 fins les 00:00. 
• Transmissió dels Plens Municipals el darrer dissabte de mes i de les audiències públiques, el primer dissabte de mes quan no hi ha Ple.
• (r) Redifusió dels programes.

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

HORT DE LA SÍNIA (Tamarit)

Dades del mes de DESEMBRE

Temperatura màxima 20,8º dia 14

Temperatura mínima 1º dia 29

Pluja màxima 0 litres/m2

Mitjana mensual temp. màx. 17,5º

Mitjana mensual temp. mín. 4,3º

Total pluja recollida 0 litres/m2

OBSERVADORS: joan ViVes, jordi cuscó, josep Mª aules i lluís Brullas.

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

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

00
100% Música L’espai obert (r)

Warm up (r)

01 Propera parada(r)

02

100% Música
Warm up 100% Música

03

100% Música
04

05

06

07 Cap de setmana (r)
100% Música

08 Kosmos folk (r)Els matins d’Altafulla Ràdio
08.30 L’informatiu (1a edició)
09.00 N’hi ha per llogar-hi cadires
10.30 L’informatiu (2a edició)
11.00 L’espai obert

09 La màgia de les sardanes

10
El ple / Para que no me olvides

Barà rock (r)

11 Toc de rock (r)

12 La cuina de Carbó

Garden musical
El Futbol 

al Baix Gaià13
L’informatiu (3a edició)

L’espai obert

14
100 % Música

100 % Música
100 % Música

100 % Música
100 % Esports Baix Gaià Esports

15 Cinema Baix Gaià 
Esports (r)

Galàxiallibre Segona educació I com estàs de salut? Baix Gaià Esports (r) Cinema (r)

16 Empenta Cat sons Sobirania alimentària Noms propis L’internauta (r) El temps passa (r)

17

El patito de goma

Toc de rock El temps passa Sobirania alimentària (r) 7 Dies Toc de rock (r)

18
Molt més que 

reggae
Sempre joves Barà rock Música punt cat Altafullencs The road of country (r)

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

20
Baix Gaià Esports

The road of country L’entrevista Kosmos folk Cap de setmana L’entrevista (r)
La movida madrileña

21 Boulevard Jazz FM L’internauta (r) Altafullencs diversos Cat sons (r)

22 L’internauta 100% Música Propera parada Bad music Bad music blues

23
L’informatiu (5a edició)

Carta de clàssics Calidoscopi
100 % Esports (r) 100 % Música Baix Gaià Esports (r)

Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
6.25 6.29 6.45 6.50 7.10 7.15
7.10 7.16 7.65 7.40 8.00 8.05
7.30 7.36 7.55 8.25 8.45 8.50
7.45 7.51 8.10 9.15 9.35 9.40
8.00 8.06 8.25 10.15 10.35 10.40
8.20 8.26 8.45 11.15 11.35 11.40
8.40 8.46 9.05 11.45 12.05 12.10
9.00 9.06 9.25 12.15 12.35 12.40
9.15 9.21 9.40 12.45 13.05 13.10
9.45 9.51 10.10 13.15 13.35 13.40
10.15 10.21 10.40 13.45 14.05 14.10
10.45 10.51 11.10 14.10 14.30 14.35
11.15 11.21 11.40 14.20 14.40 14.45
12.15 12.21 12.40 14.45 15.05 15.10
13.15 13.21 13.40 15.05 15.25 15.30
14.15 14.21 14.40 15.20 15.40 15.45
15.15 15.21 15.40 16.15 16.35 16.40
16.15 16.21 16.40 17.15 17.35 17.40
16.45 16.51 17.10 17.45 18.05 18.10
17.15 17.21 17.40 18.15 18.35 18.40
18.15 18.21 18.40 18.45 19.05 19.10
19.15 19.21 19.40 19.15 19.35 19.40
20.15 20.21 20.40 19.45 20.05 20.10
21.45 21.51 22.10 20.15 20.35 20.40

21.15 21.35 21.40
22.25 22.45 22.50
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Servei	de	transport	per	a	la	gent	gran

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

regidoria d’acció social i ciutadania

AjuntAment (Plaça del Pou, 1) 977 65 00 08
 Plaça del Pou, 1 
Síndic de greugeS 977 65 22 69
recAPtAció municiPAl (Ajunt.) 977 65 61 09
correuS 977 65 18 16
oficinA d’ocuPAció  977 65 19 88
PoliciA locAl 609 32 96 51
 marquès de tamarit, 16 977 65 02 80
guàrdiA civil  062
moSSoS d’eSquAdrA 977 63 53 00
  088
BomBerS (tarragona) 085
  977 22 00 80 
  977 54 70 80
AmBulàncieS (centraleta) 977 25 25 25
conSultori de SAlut 977 65 60 07
 mainada, 2A 
urgèncieS cAP torredembarra 977 64 38 01
AigüeS d’AltAfullA 977 65 16 76
(servei 24 hores)  900 194 998

emergèncieS 112
fArmàciA SuSAnA domingo 977 65 02 07
 les escoles, 3 (poble) 
fArmàciA AnnA ArASA 977 65 24 20
 Plaça dels vents, 5 
urgèncieS dentAlS cAStellAni 977 65 14 33
oficineS de turiSme
 marquès de tamarit, 16 977 65 14 26 
 Plaça dels vents, s/n 977 65 07 52
eScolA d’AdultS 977 65 16 71
eScolA lA PortAlAdA 977 65 03 23
 Plaça la Portalada s/n 
ceiP roquiSSAr 977 65 19 69
ieS AltAfullA 977 65 16 62
llAr d’infAntS f. BlAnch 977 65 60 31
 mainada, 2B 
llAr d’infAntS hort de PAu 977 65 21 20
 cabana, 2 
eSPlAi de lA gent grAn 977 65 21 32
 c. de les Bruixes s/n 
BiBliotecA municiPAl 977 65 11 76
 les escoles s/n   
centre d’eStudiS d’AltAfullA 977 65 09 12
 escoles, 10 
PAvelló PolieSPortiu 977 65 15 71

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

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

01 gener: S. DOMINGO
02/08 gener: A. ARASA
09/15 gener: S. DOMINGO
16/22 gener: A. ARASA
23/29 gener: S. DOMINGO
30/31 gener: A. ARASA

01/05 febrer: A. ARASA
06/12 febrer: S. DOMINGO
13/19 febrer: A. ARASA
20/26 febrer: S. DOMINGO
27/29 febrer: A. ARASA

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

www.coft.org/guardies/ext/

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

NOU HORARI DE MISSES (PER OBRES)

Església de Sant Martí:
Dissabtes: 19.00 h (al Fòrum)

Església de Sta. Maria:
Diumenges: 11:45 h

Veterinaris 
d’urgències 

Durant 24 h
977 65 29 08
627 56 39 39

*
629 71 15 90

Punt d’informació 
juvenil

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

Obert tot el dia de dilluns a divendres

DEIXALLERIA DE TORREDEMBARRA

 De dimarts a divendres: De 09 a 13 h i de 17 a 20 h
 Dissabte:  De 10 a 13 h i de 17 a 20 h
 Diumenge:  De 10 a 13 h

(Hi ha una limitació de 200 kg. com a màxim per persona. Cal acre-
ditar la residència a Altafulla)

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

ANADA

10,15 Brises del Mar: Carrer 
de l’Àlber / Taronger

10,25 Carrer dels Munts 

10,35 Mirador dels Munts

10,45 Carrer de Santa Marta

10,55 Via Augusta/Plaça dels 
Vents

11,00 Carrer de les Esplanes

11,10 Carrer de la Bassa

11,20 Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

11,25 Eroski

TORNADA

12,25 Eroski

12,30 Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

12,40 Carrer de la Bassa

12,50 Carrer de les Esplanes

12,55 Via Augusta/Plaça dels 
Vents

13,05 Carrer de Santa Marta

13,15 Mirador dels Munts

13,25 Carrer dels Munts

13,35 Brises del Mar: Carrer 
de l’Àlber / Taronger

Telèfons 
i adreces (

Serveis Municipals

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

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

 De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
• recollida de MoBles i andròMines
 Ajuntament d’Altafulla 977 65 00 08

Centre de Salut
ATENCIó AL PúBLIC (977 65 60 07):
 De dilluns a divendres (matí): de 8 a 13 h
 Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
PEDIATRIA I INFERMERIA PEDIÀTRICA: 
 Dilluns/tarda i dimecres/matí
 Dra. RIQUELME
 INF. MÍRIAM VADILLO
INFERMERIA TARDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
HORARIS DE CONSULTES
 INF. ROSER FLEIX: De DL a DV (matins)
 Dra. ESTHER MUR: DL, DM, DJ i DV (matins) Dimecres a les tardes
 Dra. CAROLINA ROBADO: Dilluns a les tardes 
  Dimarts, dimecres, dijous i divendres als matins
URGèNCIES: 
 CAP DE TORREDEMBARRA 977 64 38 01

Serveis



XIII Fira de Nadal. Postals, muntatges fotogràfics, rebosteria, articles de decoració, roba, complements, bijuteria, i plantes són 
alguns dels articles que vilatans i vilatanes van poder adquirir els passats dies 10 i 11 de desembre en el que ha esdevingut la 
13ena Fira de Nadal d’Altafulla. La plaça del Pou, presidida per l’arbre nadalenc engalanat pels alumnes de la llar d’infants Hort 
de Pau, va tornar a guarnir-se per donar la benvinguda al Nadal. La tómbola, la xocolatada popular, l’encesa d’espelmes per la 
Pau i la recollida de joguines del Grup de Solidaritat, i les cantades de nadales a càrrec dels alumnes de l’Escola de Música i de 
l’Orfeó Nous Rebrots també van ser les encarregades de donar el tret de sortida a la festivitat. La novetat d’enguany va ser la 
instal·lació d’una carpa d’UNHCR ACNUR, l’Agència de l’ONU per als refugiats. La fira va coincidir amb el programa d’actes com-
memoratius del Dia Internacional dels Drets Humans. / Fotos: Carla Gómez 


