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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

A finals d’any podrien iniciar-se les obres de la tercera fase de 
l’Avinguda Marquès de Tamarit. El Departament de Governació 
de la Generalitat de Catalunya ha donat el vist i plau perquè dintre 
del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) s’incorpori, a 
petició de l’Ajuntament d’Altafulla, la subvenció de 120.000€ per 
tal d’acabar la tan desitjada avinguda. Aquesta tercera fase, que 
començarà a l’entorn de la urbanització Robert, té un cost total 
d’uns 600.000€. I semblava que no s’acabaria mai; però paradoxal-
ment a la crisi podria ser que pel 2013 tinguéssim acabat el nostre 
passeig. Sí, de nacional 340 a passeig, i abans que ho facin altres 
municipis -també som pioners en això? Cal que sigui passeig. Per 
molts motius. Per tancar definitivament la porta a la imatge de 
poble de pas amb el record d’aquell antic semàfor, els accidents 
i el trànsit d’un anar i venir de camions pel mig del poble; per 
començar a obrir definitivament també aquella frontera virtual 
que ens ha separat sempre l’Altafulla de la Vila Closa amb l’Alta-
fulla de les Botigues de Mar, perquè no hi ha ciutadans ni de dalt 
ni de baix; sí d’Altafulla. Perquè cal fomentar la mobilitat a peu 
o en bicicleta on la convivència de vianants i vehicles esdevingui 
també insígnia del nostre municipi. Perquè així convertim Alta-
fulla en marca turística, en destinació tranquil·la i familiar, que 
combina la vida social activa i reivindicativa amb la ciutadania 
respectuosa amb l’entorn històric, paisatgístic i natural; amb el 
municipi que ofereix el què té i el què pot oferir que no ofereix. 
Perquè, en definitiva, cal fer passos endavant. Hem començat el 
primer, d’N-340 a passeig. Us hi apunteu al segon? 
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Commemoren el Dia Internacional de la Dona

L’esport i les dones han tornat a anar de la mà en les diferents 
activitats que s’han programat aquest març per al Dia Inter-
nacional de les Dones. La iniciativa, “La dona corre per Alta-
fulla”, va ser un complement de l’activitat que moltes dones 
realitzen de forma habitual tots els dimecres. L’activitat va 
estar promoguda per l’Ajuntament, amb la col·laboració del 
Grup d’Atletes i del Consell Comarcal del Tarragonès. Paral-
lelament, el consistori també va posar en marxa diferents jor-
nades de portes obertes a la Sala Fitness del Pavelló Municipal. 
La diada per excel·lència la va centrar la tradicional lectura del 
Manifest, i una posterior tertúlia amb pastes, té i xocolata, que 
va comptar amb la col·laboració de l’Esplai de la Gent Gran i 
l’Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla. La regidora d’Acció 
Social i Política de Gènere, Eva Martínez, va ser l’encarregada 
de protagonitzar una segona lectura del Manifest; i el regidor 
d’Activitat Física i Esport, Guillermo Alonso, va centrar el seu 
parlament en “La dona i l’esport”. Va cloure la jornada la 

conferència “Dona i Dret, Patrimoni, i Règim Matrimonial”, a 
càrrec d’Immaculada Soler, notària de Tarragona. Per la seva 
banda, al Centre d’Entitats, l’Ateneu de Dones va celebrar una 
festa amb música en viu i copa de cava. • 

Tertúlia amb pastes, te i xocolata a la sala de plens. / Foto: A.J. 

La Portalada engega un projecte de contacontes per fomentar la biblioteca

L’Escola La Portalada d’Altafulla ha posat en marxa un projecte 
de contacontes amb la voluntat de dinamitzar la biblioteca 
del centre, i fomentar la seva presència entre els alumnes. La 
iniciativa consisteix en presentar un contacontes un cop al mes, 
o bé un dilluns o bé un divendres a la tarda, un cop finalitzi la 
jornada lectiva. El centre ja ha celebrat diferents edicions. La 
que correspon a la fotografia és la de la segona edició, celebra-
da el passat 26 de març amb el conte “La Margarida té por”, 
a càrrec d’Anabel Giménez. Un conte adreçat, principalment, 
als nens i nenes d’educació infantil i cicle inicial, però oberta 
també als pares, mares i professors. L’activitat té lloc habitual-
ment a partir de dos quarts de cinc de la tarda. • 

Posen en marxa el projecte d’intercanvi cultural “Mares Enllaç”

Altafulla ha donat el tret de sortida aquest mes de març al 
projecte “Mares Enllaç”. Una iniciativa que pretén reunir 
totes les mares de les diferents nacionalitats del municipi per-
què comparteixin les seves inquietuds i tradicions. El projecte 
va néixer arran de la presentació de la proposta d’un grup de 
mares de l’AMPA de l’Escola La Portalada, que va ser molt ben 

rebuda per la regidoria d’Acció Social, Ciutadania i Polítiques 
de Gènere, encapçalada per l’edil Eva Martínez, qui a través 
del Pla d’Igualtat ja treballava en aquesta línia de cohesió 
social i intercultural. Segons Martínez, aquesta primera tro-
bada, que es va celebrar el passat 21 de març, ha servit per 
identificar les “necessitats reals” del col·lectiu, i començar a 
treballar des de l’Ajuntament per “la integració i la partici-
pació dins del teixit cultural i social de la vila”. Hi van assistir 
més d’una trentena de mares, les quals van tenir l’oportunitat 
d’expressar les seves inquietuds. Des de l’Ajuntament  i amb 
la col·laboració de l’Escola d’Adults, s’han creat dos grups de 
treball que desenvoluparan un nou programa d’alfabetització 
en àrab. La iniciativa, que es posarà en marxa després de Set-
mana Santa, ja compta a dia d’avui amb 27 dones inscrites. La 
voluntat de la regidoria d’Acció Social és que aquest projecte 
tingui continuïtat al llarg de l’any. En aquest context, hi ha 
prevista l’organització de diferents tallers, xerrades, jornades 
culinàries, i taules rodones, entre altres accions. • 

Imatge de la primera trobada que es va celebrar a La Portalada. / 
Foto: A. J. 

Ja es pot consultar la llista d’admesos als habitatges de 
protecció oficial

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ja ha fet públic el llis-
tat de les persones admeses i excloses a la promoció de pisos 
de protecció oficial a Altafulla. Una promoció que oferia set 
habitatges –tres en règim de lloguer amb opció a compra, i 
quatre en règim de lloguer; a més d’altres dotze que van ser 

rebutjats pels adjudicataris inicials. La llista d’admesos es pot 
consultar al taulell d’anuncis de l’Ajuntament d’Altafulla, i al 
portal web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a www.
agenciahabitatge.cat. Les persones sol·licitants rebran un 
correu en què es comunicarà la resolució corresponent, i dis-
posaran d’un termini per presentar possibles al·legacions. Un 
cop quedin definides les persones adjudicatàries, es convoca-
rà un sorteig públic per assignar els diferents habitatges.

Breus
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Ple ordinari 31 de març
EL PLE RAtIFICA EL Sí I ALtAFuLLA 
S’ADhEREIx A L’AMI

El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va 
ratificar el passat 31 de març, en sessió 
ordinària, el Sí a l’adhesió de la vila a 
l’Associació de Municipis per la Inde-
pendència (AMI). La corporació muni-
cipal ho va fer amb set vots a favor 
—quatre d’AA-E, dos de SI, i un de 
CiU—, i dos vots en contra del PP —els 
dos representants del grup Ideal van 
excusar la seva presència en el Ple per 
motius personals i laborals. D’aquesta 
manera, la majoria del consistori va 
fer valer els resultats obtinguts durant 
la consulta ciutadana del passat 25 de 
març on un total de 548 vilatans i vila-
tanes van acudir a les urnes per votar 
a favor, en contra o en blanc sobre 

l’adhesió d’Altafulla a l’AMI. Així, la 
participació va ser del 13,81% en què el 
82,66% (453 vots) es va decantar pel Sí; 
el 16,61% (91 vots) va optar pel No, i un 
0,73% (quatre vots) va votar en blanc. 
La moció va ser presentada pels grups 
d’AA-E, SI i CiU, després de ser aprova-
da anteriorment en la sessió del passat 
28 de gener, però no amb la majoria 
necessària per poder-hi formar part. Va 
ser durant la sessió del 3 de març que 
el Ple va decidir impulsar una consulta 
perquè fos la ciutadania qui en decidís 
l’adhesió. En aquest sentit, Francesc 
Farré (AA-E) va manifestar el compromís 
del seu partit de votar a favor, d’acord 
amb els resultats d’una consulta que 
esdevenia “pionera”. Farré va destacar 
la “bona participació”, que “ha repre-
sentat més que qualsevol opció de les 
que es van presentar en les darreres 
eleccions municipals”. El Primer Tinent 
d’Alcalde, Jordi Molinera, serà l’en-
carregat de representar l’Ajuntament 
d’Altafulla a l’AMI.

uN PARC INFANtIL FLOtANt, LA 
gRAN NOVEtAt PER AL PLA D’uSOS 
DE tEMPORADA DE PLAtJA

Els més petits de la vila podran gaudir 
aquest estiu d’un parc infantil flotant 

que s’instal·larà per primera vegada 
a la platja d’Altafulla. És la principal 
novetat que presenta el nou Pla d’Usos 
de Temporada de Platja que es va apro-
var en el passat Ple ordinari. Els més 
menuts podran gaudir d’aquest equi-
pament a preus simbòlics i de la forma 
més original, damunt de l’aigua, en un 
espai que s’ubicarà a la zona del Fortí. 
Altres novetats que presenta el nou 
pla és la sol·licitud de dos nous locals 
perquè puguin disposar de terrassa al 
passeig marítim de Botigues de Mar, i 
el compromís de l’Ajuntament de Tar-
ragona de no oferir cap servei a menys 
de 100 metres de la guingueta ubica-
da davant del Club Marítim. Com va 
explicar el regidor d’Urbanisme, Jordi 
Molinera, el pla manté, com en la tem-
porada anterior, la instal·lació de dos 
espais de venda de begudes i gelats, 
dos espais més per a la disposició de 
gandules, una zona per al lloguer de 
patins i similars, un espai per a la instal-
lació del Servei de Salvament Marítim i 
Socorrisme, una zona de jocs infantils 
i activitats diverses, una zona esporti-
va, tres espais per a la instal·lació de 
cabines de bany, deu passeres, i tres 
illes de contenidors de fusta ecològics 
per a la recollida selectiva, entre altres 
aspectes. 

Imatge del dia de la consulta a l’antic local 
de Turisme. / Foto: C.G.

La Policia Local amplia les instal·lacions

La Policia Local d’Altafulla ampliarà les 
seves dependències policials per millorar 
l’atenció ciutadana. Per assolir aquesta 
ampliació, les instal·lacions de la Policia 
Local s’annexaran als locals de l’actual 
seu de l’Empresa Municipal Mixta d’Ai-
gües d’Altafulla. Amb aquesta ampliació 
s’assoleix una de les reivindicacions que, 
des del seu trasllat anterior de l’Ajunta-
ment a les noves dependències el 2006, 
era disposar d’una zona per atenció a 
la ciutadania; i una altra zona, dedicada 
més tècnicament a les actuacions diàries 
dels agents de la Policia Local. El sots-
inspector de la Policia Local d’Altafulla, 
Àngel Fernández, confirma que, amb 
aquesta ampliació, el cos policial dispo-
sarà de dues oficines d’atenció ciuta-
dana; una, que anirà estructurada per 
assessorar, donar informació i atenció 
personalitzada a la víctima; i una altra, 
com a oficina de denúncies que es com-
plementarà amb un espai físic de notifi-
cacions, i un altre, de suport als agents. 
L’adequació de les instal·lacions està 
prevista que comenci abans de l’estiu, 
una vegada l’Empresa Municipal Mixta 
d’Aigües d’Altafulla s’hagi traslladat a 
les noves dependències que s’ubicaran 
en un local municipal ubicat al c. Vinyet.

Protecció Civil d’Altafulla fa una crida 
al voluntariat

La Protecció Civil és un servei públic 
orientat a l’estudi i prevenció de les 
situacions de greu risc col·lectiu o catàs-
trofe extraordinària en les quals es 
pugui posar en perill la seguretat i la 
vida de les persones, així com els seus 
bens i els efectes en el medi ambient. 
L’Associació de Voluntaris de Protecció 
Civil d’Altafulla col·labora amb totes les 
entitats, centres escolars i activitats del 
municipi per la que sigui requerida mit-
jançant Protecció Civil en aspectes de 
prevenció de situacions d’emergència 
i de grans concentracions de persones. 
Per aquests motius, la nova secretària 
de l’entitat, Puri Miró, ha fet una crida 
a la ciutadania d’Altafulla perquè es faci 
voluntària de l’associació i contribuir 
així en la vida social i el benestar del 
municipi. Cal destacar la formació en 
actuacions dels diferents plans d’emer-
gència, primers auxilis, transmissions, 
formació en temes legals, formació teò-
rica i pràctica sobre incendis o seguretat 
vial i circulació. L’AVPC d’Altafulla dis-
posa d’una seu en els baixos del carrer 
Marqués de Tamarit nº 16. Per atendre 
amb més capacitat el suport a Protecció 
Civil en les situacions de risc cal que la 

població conegui les seves activitats i 
vagi incorporant gent nova, especial-
ment joves. L’AVPC disposa d’una adre-
ça electrònica avpc.altafulla@altanet.
org i un número de telèfon 977651489.

Novetats pel Sant Jordi 2012

El Sant Jordi d’enguany es caracteritza-
rà sobretot per les paradetes d’entitats 
i empreses del poble que hi haurà 
diumenge 22 al matí (de 10h a 14h), i 
dilluns 23 (de 10h a 20h) al carrer Mar-
quès de Tamarit. El dia 21 també arriba 
a Altafulla el Ball del Sant Crist de 
Salomó, on es farà la representació del 
desembarcament de la figura davant 
del Club Marítim. El divendres 19, a la 
Biblioteca d’Altafulla, es presentarà el 
llibre “Escac al Rei”, de l’altafullenc Hèc-
tor López Bofill. El dissabte 21, serà el 
torn de la presentació del llibre del Cen-
tre d’Estudis d’Altafulla, a les Antigues 
Escoles Teresa Manero; i el diumenge 
22, a les 18h a la plaça de l’Església, 
hi haurà la presentació del conte “Els 
bruixots de les mans grogues”, de l’al-
tafullenca Sandra Rallo. Les novetats 
acabaran el dilluns 23 d’abril amb l’acte 
commemoratiu a la Biblioteca en motiu 
de Sant Jordi i la inauguració dels nous 
equipaments, a les 19.30h.

Breus
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ALtAFuLLA SubSCRIu EL PLA
D’ASSIStèNCIA FINANCERA LOCAL

Els membres del Ple, per unanimitat, van 
ratificar l’adhesió de l’Ajuntament d’Al-
tafulla al conveni de col·laboració subs-
crit amb la Generalitat, les Diputacions 
de Barcelona, Lleida, Tarragona, i Giro-
na, l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, i la Federació de Municipis 
de Catalunya, per al desenvolupament 
del Pla Extraordinari d’Assistència Finan-
cera Local. Una adhesió que comportarà 
que el consistori altafullenc rebi de la 
Diputació de Tarragona les subvencions 
que té pendents la Generalitat amb l’ens 
local. Unes aportacions en concepte del 
Fons de Cooperació Local de Catalunya 
(57.740,81 €); de Conservatoris de Música 
(22.080 €), i de l’increment dels preus de 

les llars d’infants (174.000 €). La voluntat 
de l’acord passa per posar-se al dia amb 
les corporacions municipals; de mane-
ra que, abans del proper 20 d’abril, la 
Diputació abonarà aquestes quantitats a 
l’Ajuntament.

tAxES A LES ESCOLES DE MúSICA I 
D’ADuLtS I LES LLARS D’INFANtS

Paral·lelament a aquesta adhesió, l’Ajun-
tament d’Altafulla va aprovar la regularit-
zació de diferents taxes municipals, corres-
ponents a les Llars d’Infants, a l’Escola de 
Música, i a l’Escola d’Adults. La primera, 
respon a un increment de l’1,5% que serà 
aplicable a partir del curs vinent. Fins ara, 
la variació en el preu de la taxa s’aplicava 
quan el curs ja s’havia iniciat. Gràcies pre-
cisament a la subscripció d’aquest acord 

per al desenvolupament del Pla Extraordi-
nari d’Assistència Financera Local, el con-
sistori rebrà els diners pendents en aques-
ta àrea, corresponents al curs 2010-2011. 
Així ho va explicar la regidora d’Educació, 
Eva Martínez. L’ordenança es va aprovar 
amb els vots contraris del PP. En el cas de 
l’Escola de Música, l’increment de la taxa 
s’eleva al 2,5% per als menors d’edat; i al 
5%, per als majors de 18 anys. La pujada 
també serà aplicable a partir del proper 
mes de setembre. En aquest cas, però, 
a banda dels 22.000 € que avançarà la 
Diputació abans del 20 d’abril, queda-
rà pendent de pagament un import de 
41.000 €, corresponent al curs 2010-2011. 
I pel que fa a la taxa de l’Escola d’Adults, 
l’increment s’eleva fins el 2,2%, corres-
ponent a l’augment de l’IPC del mes de 
gener a Catalunya.

Els Mossos i la Policia Local detenen els 
autors dels robatoris a les escoles

Els Mossos d’Esquadra han confirmat 
l’autoria dels darrers intents de robatori 
que s’han produït durant aquest mes de 
març als centres educatius d’Altafulla i 
al bar de l’Estadi Joan Pijuan. La identi-
tat dels presumptes lladres es correspon 
als tres individus que la Policia Local 
d’Altafulla va detenir la matinada del 
passat dia 9, quan van ser sorpresos 
dins d’un vehicle, armats amb passa-
muntanyes, destrals, guants, i tot tipus 
d’eines, habituals per cometre delictes. 
A banda de sostreure diners i material 
divers, els detinguts van malmetre por-
tes i finestres. Un dels arrestats, tots ells 
de Barcelona, disposava d’una segona 
residència a Altafulla. Segons fonts poli-
cials, els presumptes lladres també són 
autors de la resta de robatoris que s’han 
produït a diferents centres educatius del 
Baix Gaià aquestes últimes setmanes.

Passejos amb Segway durant la 
Setmana Santa

Turistes i vilatans podran gaudir al llarg 
d’aquesta Setmana Santa de passejos 
amb Segwey per Altafulla, un vehicle 
de dues rodes, elèctric, lleuger, i amb 
auto-equilibri, que permet passar una 
bona estona de forma entretinguda i 
relaxada. L’Ajuntament ofereix sortides 
de mitja hora de durada a un preu de 
10 € per persona. Els passejos es poden 
dur a terme en horari de 16 a 20h, els 
dies laborables; i de 10 a 20h, durant els 
dies festius. A més, els visitants podran 
gaudir el divendres 6 d’abril de la sorti-
da especial “Lluna plena”, a les nou de 
la nit. Per a més informació i reserves, 
podeu posar-se en contacte amb l’Ofici-
na de Turisme a través dels telèfons 977 
65 07 52 i el 645 12 79 53.

Altafulla acollirà el I Curs de Pre-
monitors de Lleure del Baix Gaià

Els joves d’entre 16 i 18 anys que esti-
guin interessats en conèixer l’experi-
ència educativa de l’associacionisme 
educatiu infantil i juvenil al territori 
ja tenen el seu espai. Els Punts d’In-
formació Juvenil (PIJ) de la Zona TRAC 
–Torredembarra, Roda de Barà, Alta-
fulla, i Creixell– posaran en marxa el 
primer Curs de Pre-monitors de Lleure, 
que tindrà lloc els propers dies 14 i 21 
d’abril, en horari de 10 a 14h, i de 15:30 
a 19:30h, al PIJ d’Altafulla. L’objectiu és 
dotar els joves de les eines necessàries 
perquè esdevingui una primera intro-
ducció a les tècniques de funcionament 
i habilitats bàsiques de la funció d’un 
monitor. El preu per persona és de 40 €. 
Les persones interessades poden rebre 
més informació als diferents centres de 
la Zona TRAC.

Curset gratuït de sardanes a Altafulla

L’Associació Altafulla Sardanista ha 
posat en marxa un curset de sardanes. 
El taller, que es desenvolupa tots els 
dijous de 20 a 21h al Centre d’Entitats, al 
Parc del Comunidor, va adreçat a perso-
nes no iniciades majors de deu anys. Les 
persones interessades poden inscriure-
s’hi a través del telèfon 977 65 27 42. 
L’activitat és gratuïta.

S’obren les inscripcions per a la Cursa 
1r de Maig

El club Atletes d’Altafulla ja ha obert les 
inscripcions per a la ja consolidada Cursa 
1r de Maig. La competició, que compta 
amb el suport de l’Ajuntament d’Altafu-
lla, complirà enguany la cinquena edició 
i repetirà el recorregut que es va estre-
nar fa dos anys. Es tracta d’un circuit que 

discorre íntegrament pels carrers de la 
vila, prenent com a referència el Castell. 
Hi ha sis curses per als més petits (super 
minis —de 0 a 3 anys, minis, prebenja-
mins, benjamins, alevins i juvenils— 13 
a 16 anys, amb circuits entre els 130 i 
els 1.700 metres); i la cursa Open de 
5.000 metres (cronometrada amb xip) 
per als adults. La primera cursa per als 
infants sortirà a les 10 del matí, mentre 
que la dels adults a dos quarts de 12. La 
cursa Open està limitada a 400 inscrits 
i si queden places, les persones interes-
sades poden apuntar-se el mateix dia 
de la cursa a un preu de 15 €. Hi haurà 
samarretes i esmorzar per a tots els par-
ticipants. També hi haurà servei gratuït 
de guarda-roba i dutxes. Les inscripcions 
presencials, a un preu de 8 €, es poden 
fer a la botiga de Runnersworld, de Tar-
ragona (c. Salvador Espriu 26); a Boom 
Esport, de Torredembarra (c. Antoni 
Roig 89), i a la Gelateria La Perla, d’Alta-
fulla (c. Cantó de la vila). Les inscripcions 
via Internet tenen un preu de 10 €. Més 
informació a www.atletesaltafulla.com.

Curs de Jardineria a l’Escola d’Adults

L’Escola d’Adults d’Altafulla informa 
que encara queden places lliures per 
participar al nou Mòdul de Jardineria 
que posarà en marxa l’entitat aquesta 
primavera. El taller donarà el tret de 
sortida el proper 12 d’abril. Les persones 
interessades que encara no s’hagin ins-
crit, poden fer-ho al local –carrer Onze 
de Setembre s/n, a l’Era de l’Esteve–, o a 
través del telèfon 977 65 16 71. En cas de 
no trobar ningú, cal indicar nom i telè-
fon perquè l’organització pugui posar-se 
en contacte posteriorment.

Breus
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Es recullen més de 100 quilos de brossa al riu gaià

L’Associació Mediambiental la Sínia i 
l’Ajuntament d’Altafulla van organitzar 
el passat 24 de març una recollida de 
deixalles al riu Gaià, dins de la cam-
panya “Fem dissabte!”, que coordina 
l’Associació Hàbitats-Projecte Rius a tot 
el territori català. Aquesta acció es va 
realitzar a 24 municipis de Catalunya, 
entre els quals Altafulla, en el tram final 
de la desembocadura del riu Gaià. Amb 
la participació de més d’una vintena de 
persones, entre veïns i veïnes d’Altafulla 
i voluntaris de l’Associació Mediambi-
ental la Sínia, es van recollir de la llera 
del riu Gaià, tres televisions, un matalàs, 

runa diversa d’obra, dos pneumàtics de 
cotxe i més de 100 quilos de deixalles 
diverses. La Sínia ha agraït així la partici-
pació de tots els voluntaris i les voluntà-
ries que van participar en aquesta acció, 
que un any més ha perseguit l’objectiu 

de millorar la qualitat dels nostres rius i 
conscienciar a la societat de la importàn-
cia d’aquests espais fluvials. També hi va 
participar la regidora de Medi Ambient 
d’Altafulla, Montse Castellarnau. • 

El projecte: tot l’any en verd

Enguany, des de l’AMPA La Portala-
da, desenvolupem un projecte que hem 
anomenat Tot l’any en verd que segueix 
la línia de treball que el centre fa dins 
el Programa Escoles Verdes . Com el seu 
nom indica, es du a terme durant el curs 
escolar 2011-2012 a través d’activitats 
trimestrals relacionades amb el medi 
ambient. Al primer trimestre es va por-
tar a terme l’activitat “L’arbre de Nadal 
viatger”. Amb la col·laboració de totes 
les aules, des de P3 fins a 6è, es va fer un 
arbre de Nadal amb ampolles de plàstic. 
Cada classe va escriure un desig que 
després va penjar a l’arbre. També vam 
convidar la resta dels centres educatius 
del poble a penjar desitjos, des de les 

llars d’infants fins a l’Escola de Música. 
L’hem anomenat l’arbre de Nadal viat-
ger perquè el nostre desig és que l’any 
vinent un altre dels centres educatius 
d’Altafulla ens agafi el relleu. Al segon 
trimestre vam celebrar “El dia verd i 
obert” el passat 23 de març, tot coinci-
dint amb la Setmana Mundial de l’Aigua. 
El dia es va estructurar en dues franges 
diferenciades. Pel matí, tot l’alumnat 
de l’escola va participar en uns tallers 
relacionats amb el medi ambient i con-
duïts per monitores i monitors especialit-
zats, amb la col·laboració del professorat 
d’aula. Els tallers van ser tan variats que 
van permetre des de prendre consciència 
de l’abocament incontrolat de la brossa 
fins a saber com triar els productes que 
posem al cistell de la compra o bé con-
feccionar colònia, moneders amb brics o 
pops amb bosses de plàstic. Tot aquest 
material es va recollir i exposar per la 
tarda. A la tarda, es van obrir les portes 
del centre a tots els pares, mares, cosins, 
tietes, cangurs... que volguessin prendre 
part en la festa. Què s’hi van trobar? A 
l’entrada hi havia una parada de begu-

des que vàrem anomenar Ecobar, on 
s’oferien sucs de fruita natural al preu 
d’un euro. Boníssims! Un cop s’entrava a 
l’escola, una exposició mostrava totes les 
manualitats que s’havien fet durant els 
tallers del matí i al llarg de tot el segon 
trimestre en l’àrea d’Educació Visual i 
Plàstica. Va ser una excel·lent oportu-
nitat per veure la bona feina feta a 
l’escola. L’AMPA va obsequiar l’alumnat 
i el professorat amb un suc de llimona 
natural perquè poguessin recuperar les 
forces. I, finalment, per aquest darrer tri-
mestre del curs tenim previst organitzar 
unes conferències dirigides bàsicament 
a l’alumnat de cicle mitjà i superior i, 
possiblement, obertes també als pares i 
a les mares de l’escola. Les xerrades les 
donaran especialistes que provenen de 
tres àmbits diferents: una, amb el con-
sum energètic, l’altra amb el reciclatge 
de plàstics i una darrera, amb el comerç 
just. Això ens servirà a tots per ser més 
conscients del món que ens envolta. • 

sílvia escrig

AMPA La Portalada

Reconstruït el tronc pulmonar dret de la petita Aitana

La petita Aitana ja té reconstruït el tronc pulmonar dret 
gràcies a la campanya solidària de recollida de taps de plàs-
tic. Entre les entitats que hi han donat suport s’hi troben 
el menjador de l’Escola El Roquissar i l’acadèmia The Little 
School d’Altafulla, que ja han posat en marxa diferents cam-
panyes de recollida de taps, i a dia d’avui continuen amb la 
tasca de recollida. Són útils qualsevol tipus de tap, sempre 
i quan siguin de plàstic. És l’empresa SEUR qui, de forma 
gratuïta a través de la Fundació SEUR, realitza la recollida 
d’aquests taps i els trasllada a les empreses ACTECO i Reci-
cladora de Pamplona, on es realitza el reciclatge dels taps, 
el valor dels quals en diners és entregat a la famílies que 
necessiten d’urgència ser ateses mèdicament. Els objectius 
de la campanya, a banda d’aconseguir fons econòmics, són 
contribuir en la protecció i la millora del medi ambient; 

fomentar la participació i l’educació de la societat civil; i 
conformar un projecte solidari de futur.

Xerrada de salut i nutrició a l’Esplai

L’Esplai de la Gent Gran d’Altafulla acollirà el proper 12 
d’abril la xerrada “Salut i Nutrició”. El col·loqui donarà a 
conèixer als més grans de la vila la solució a diferents defi-
ciències nutricionals que, en ocasions, es donen en el procés 
d’envelliment de les persones. El remei per pal·liar aquestes 
insuficiències pot ser tan fàcil com dur a terme una dieta 
equilibrada, adequada a cada situació. La iniciativa forma 
part de les xerrades que organitza l’Àrea d’Acció Social, Ciu-
tadania, Política d’Igualtat, i Salut de l’Ajuntament d’Alta-
fulla en matèria de benestar i prevenció.  El col·loqui tindrà 
lloc a partir de les cinc de la tarda.

Breus
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La 3a Fase de l’Avinguda Marquès de tamarit podria començar a finals d’aquest 2012
Les obres de la tercera fase de l’Avinguda Marquès de Tamarit 
podrien començar a finals d’aquest any, segons ha assenya-
lat l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso. Si més no, aquesta és la 
voluntat de la regidoria d’Urbanisme que encapçala l’edil Jordi 
Molinera. Precisament, el Departament de Governació de la 
Generalitat ha donat el vistiplau perquè s’incorpori dins el Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) vigent la subven-
ció de 116.404,50 € per tal de dur a terme el projecte. El cost 
total de la tercera fase és de 612.671,91 €. Per tant, una part 
serà finançat pel PUOSC i la resta, per les arques municipals. 
D’aquesta manera es complirà, segons Fèlix Alonso, “el que 
durant anys havíem reclamat com a passeig o rambla perquè la 
pugui la ciutadania d’Altafulla”.

La tercera fase de Marquès de Tamarit ha estat projectada per 
l’aleshores arquitecte municipal Josep Maria Roca —retirat fa 
uns mesos— i contempla el tram comprès entre el Carrer Camí 
del Prat i el Carrer Albert Boronat fins al Carrer Clot de Torrell en 
el límit de la urbanització Robert. Es tracta d’un tram d’una lon-
gitud de 385 metres. Les obres se centraran en el moviment de 
terres i demolicions per l’adaptació al nou planejament; el traçat 
de noves alineacions i rasants, i el sanejament i l’adaptació de les 
xarxes dels serveis de llum, aigua, gas, senyalització i telefonia. 
Pel que fa al mobiliari se seguirà la mateixa línia que en les dues 
fases anteriors.

Així, a l’ajardinament i arbrat, hi haurà dues zones diferencia-
des clarament entre el Nucli Antic i la resta. A les dues zones es 

plantaran arbres de fulla caduca i perenne per oferir una major 
varietat a l’entorn. L’exemplar d’arbres que s’hi plantarà serà 
l’Hibiscus Syriacus, que és un arbust de fulla caduca, i el Taronger 
agre (Citrus Aurantium), que és de fulla perenne. El Nucli Antic, 
s’hi plantaran arbres més petits a causa de l’estreta vorera que 
s’hi contempla i que anirà dels 2,5 als 3,5 metres; mentre que a 
la resta de la fase, els exemplars seran de cos mitjà, ja que les 
voreres mesuraran entre els 3,5 i els 6 metres. Aquí, s’hi plantaran 
l’Acàcia Taperera (Albizia Julibrissin), i la Robina Pseudoacacia 
(Acàcia). A la zona del Mirador de La Perla, l’opció d’exemplar 
d’arbre serà el Xiprer (Cupressos Sempervirens). També es refor-
çaran amb pins blancs (Pinus Halepensis) alguns dels parcs exis-
tents a la zona.

També es contempla una rotonda en la confluència de la Baixada 
de Rigalt amb el Camí dels Munts de deu metres de diàmetre, tot 
i que és una opció que s’ha d’acabar de consensuar amb els veïns 
afectats. Per tant, és una possibilitat que a hores d’ara està ober-
ta. Amb tot això, es compliran els objectius de reduir la velocitat 
dels vehicles en aquest entorn cèntric d’Altafulla amb la finalitat 
de fomentar la circulació de vianants i la potenciació de l’exercici 
físic i el lleure amb l’allargament del carril bici. També es poten-
ciarà la connexió Nord-Sud d’Altafulla, ja que el futur passeig ha 
de corregir definitivament el concepte de barrera física que s’ha 
format a l’entorn de l’antiga carretera nacional 340. D’aquesta 
manera, la intenció és potenciar les actuals zones verdes de La 
Perla i la que hi ha entre el Xalet de la Creu i la Piscina Municipal 
perquè esdevingui un parc públic central.•
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tàrraco Viva farà parada a Altafulla el 18 de maig

El festival romà de Tàrraco Viva celebrarà del 17 al 27 de maig la seva catorzena edició. El certamen 
ha vist enguany reduït el seu pressupost en un 50% respecte l’any passat, sent finalment de 200.000 
€. Tot i això, la mostra acollirà al voltant de 400 actes, i una quarantena de novetats. Entre elles 
en destaquen diferents actes, que es duran a terme a Altafulla a través del Consorci de la Tàrraco 
Romana. De fet, fa uns anys que Altafulla col·labora amb la iniciativa acollint diferents activitats com 
ara l’Espai Tàrraco, un conjunt de conferències i rutes guiades per divulgar la vida al territori 2.000 
anys enrere. Enguany, el Festival tornarà a fer parada al municipi el proper 18 de maig.

Restaurants d’Altafulla a la Tàrraco Taula
El municipi participarà també en aquesta edició en la iniciativa Tàrraco a Taula, una oferta gastro-
nòmica que permet als visitants degustar els sabors de l’antiga Roma, recuperant, i fins i tot actu-
alitzant, receptes de plats romans extrets de textos de l’època. Hi participaran vuit restaurants 
altafullencs que, a diferència dels de Tarragona, oferiran una cuina romana especialitzada en el 
menjar típic de les vil·les romanes. • 

Imatge d’arxiu de les visites guiades a la Vil·la romana dels Munts. / Foto: A.J.

Altafulla Ràdio, reconeguda com a ràdio activa a Internet

Altafulla Ràdio va participar el passat 22 de març en la quarta 
edició de la jornada TecnoLocal, després de ser convidada 
com a ràdio local d’un municipi petit referent en la partici-
pació activa dintre de les xarxes socials. El projecte esdevé un 
dels fòrums més reconeguts al territori català en l’àmbit de 
les tecnologies, els nous formats i la creativitat en el camp de 
l’audiovisual de proximitat. Aquest fòrum està organitzat per 
la Xarxa Audiovisual Local (XAL), el Consorci Digital Mataró 
Maresme i l’Agència de Comunicació Local —dins la qual 
n’és membre Altafulla Ràdio. Dóna cabuda a tots els mitjans, 
independentment de quina sigui la seva plataforma: televisió, 
ràdio o Internet. En aquesta edició, que va portar per títol 
“La força del model en xarxa”, es va aprofundir en l’estàn-
dard HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), la plataforma 

d’emissió de continguts a demanda que combina serveis de 
radiodifusió (Broadcast) i banda ampla (Broadband). La jorna-
da va tenir lloc al TecnoCampus Mataró-Maresme i Altafulla 
Ràdio hi va ser representada pel seu director, Albert Jansà, 
que va compartir taula de debat amb el director general de 
COMRàdio, Rafel De Ribot. • 

Jornada sobre la dinamització comercial

Més de 60 persones, segons l’organit-
zació, es van congregar el passat 16 de 
març a l’Hotel Gran Claustre, en el que 
va esdevenir la Jornada de Dinamitza-
ció Comercial a Altafulla, impulsada 
per l’Associació Turística d’Empresaris i 
Comerciants d’Altafulla (ATECA), i l’em-
presa HBD Consulting. El col·loqui va 
comptar amb la participació del Presi-
dent de la comissió d’Empresa i Ocupa-
ció del Parlament de Catalunya, Rafael 
Luna; i del Director de Màrqueting del 
Grup Hotusa, Maurici Segur. Dos pro-
fessionals del sector del turisme, públic 
i privat respectivament, que van posar 

sobre la taula diferents iniciatives apli-
cables a un municipi costaner com és 
Altafulla per afrontar amb garanties la 
temporada baixa. El principal objectiu 
de la trobada va ser fomentar la deses-
tacionalització del turisme per tal d’afa-
vorir l’activitat comercial fora de la tem-
porada estival. Ambdós conferenciants 
van reflexionar sobre “que té Altafulla i 
què pot oferir i no ofereix”, a banda de 
la importància de fomentar i consolidar 
el “concepte de marca”. A la xerrada, 
també hi van assistir el president de la 
Confederació Empresarial de la Provín-
cia de Tarragona (CEPTA), Antoni Bel-

monte; i el vicepresident de Foment del 
Treball, Ignasi Puig, i diferents repre-
sentants municipals de l’Ajuntament 
d’Altafulla. • 

Maurici Segur i Rafael Luna. / Foto: A.J.

Altafulla es promociona a Moscou

Altafulla ha estat present aquest mes de març a la Fira MITT 
de Moscou, una de les fires turístiques internacionals més 
importants de Rússia. El municipi hi ha estat representat a 
través del consorci de la Tàrraco Romana, dintre de l’espai 
de l’Agència Catalana de Turisme. Amb una important pre-

sència de professionals del sector, la fira ha esdevingut molt 
útil amb vista a fer una primera prospecció del que pot sig-
nificar la temporada 2012. En aquest sentit, es preveuen uns 
percentatges d’increment del mercat rus de prop del 20% 
respecte la temporada anterior on Altafulla hi pot jugar un 
paper important dins el consorci de la Tàrraco romana.

Breus
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un total de 35 places pels nous batxillerats a Altafulla

Altafulla, com saben, tindrà el curs 
vinent dues noves modalitats de batxi-
llerat que suposarà un augment de 35 
alumnes i de tres places de professorat. 
S’hi podrà estudiar la branca de Ciències 
i Tecnologia i la d’Humanitats i Ciències 
Socials. Així ho va confirmar el passat 27 
de març la Directora del Serveis Territo-
rials d’Ensenyament a Tarragona, Maria 
Àngels González, en una visita als tres 
centres educatius públics del municipi 
—La Portalada, El Roquissar i l’Institut. 

González va destacar la realitat educati-
va que s’està duent a terme a Altafulla a 
tots els nivells, tant a nivell de professo-
rat, com d’Associacions de Pares i mares 
com en la relació amb l’Ajuntament. 
Una realitat que creu que es comple-
tarà en totes les edats amb l’augment 
d’oferta a l’Institut. González també 
va remarcar la “bona salut educativa” 
d’Altafulla. • 

Maria Àngels González (a la dreta). / Foto: 
A.J. 

uns 50 alumnes de La Portalada visiten l’Ajuntament d’Altafulla 

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, 
acompanyat de la regidora d’Educació, 
Eva Martínez, entre altres representants 
municipals, van rebre el passat 7 de 
març al matí la visita d’un total de 51 
alumnes de 3r de Primària de l’escola La 
Portalada a l’Ajuntament d’Altafulla. Es 
tracta d’una campanya divulgativa, que 

s’organitza des de la regidoria d’Edu-
cació i Alcaldia, conjuntament amb els 
centres educatius del municipi, per acos-
tar la política municipal als escolars. 
Consisteix en una visita guiada on el 
secretari de l’Ajuntament, Francisco De 
Sales Salinas, i l’alcalde d’Altafulla, Fèlix 
Alonso, ensenyen les instal·lacions del 
consistori i expliquen el funcionament 
de l’administració local des de dins, la 
composició política del consistori amb el 
Govern i l’Oposició i que sàpiguen que 
la ciutadania pot participar en la presa 
de decisions polítiques o en l’elaboració 
de normatives municipals, mitjançant les 
consultes populars, les audiències públi-
ques, o bé, a través d’al·legacions als 
punts debatuts en les sessions plenàries. 
La visita es complementa amb un torn 

de preguntes on els alumnes formulen 
diferents qüestions als representants 
municipals, que principalment es van 
basar en aquesta ocasió en l’enllumenat 
públic, l’arranjament de voreres, parcs 
infantils i l’ampliació de llibres de la 
biblioteca del centre. Per la seva banda 
l’alcalde Fèlix Alonso, i els regidors Jordi 
Molinera, Eva Martínez i Francesc Farré, 
van atendre els precs i les preguntes 
d’una quarantena de persones a l’Esplai 
de la Gent Gran. Es tracta d’una trobada 
anual que l’Esplai de la Gent Gran orga-
nitza amb els representants municipals 
del consistori. Una de les qüestions que 
més preocupava a la gent de la tercera 
edat va ser la posada en marxa del Cen-
tre de Dia, que encara no s’ha pogut 
tirar endavant. • 

Esquiada familiar de l’AMPA de La Portalada
L’AMPA de l’escola La Portalada va organitzar una sortida a 
l’estació d’esquí del Port del Comte els dies 25 i 26 de febrer on 
tots els participants van poder gaudir d’una esquiada en famí-
lia. Esperem poder-la repetir el proper curs ja que va ser tot 
un èxit! D’altra banda, l’AMPA de l’escola va organitzar amb 
la col·laboració del centre una jornada verda on els alumnes 
realitzaren diferents tallers amb materials reciclables, que van 
ser exposats en una mostra oberta al públic. A més, per comple-
mentar l’activitat, també van organitzar un “ecobar”, on es va 
poder gaudir de begudes ecològiques i naturals. • 

lídia Bataller

Secretària AMPA Escola La Portalada
Fotografia de família de l’esquiada de l’AMPA. / Foto: L.B.

Del 7 al 18 de maig, període de sol·licituds a les llars d’infants

Les llars d’infants municipals ja han fet públic el calendari de matriculacions. El període de presentació de sol·licituds tindrà 
lloc del 7 al 18 de maig a l’Ajuntament d’Altafulla, en horari de dilluns a divendres de nou del matí a dues del migdia; i 
els dimarts i els dijous, de cinc a set de la tarda. Abans, però, se celebraran diferents jornades de portes obertes perquè 
les famílies interessades en matricular els seus fills i filles puguin conèixer les instal·lacions prèviament. En el cas de la Llar 
d’Infants Hort de Pau, la jornada de portes obertes tindrà lloc el 25 d’abril de 15 a 16:30h; mentre que a la Llar d’Infants 
Francesc Blanch, serà l’endemà, dia 26, a la mateixa hora. Els telèfons de contacte d’un i altre centre són el 977 65 21 20 
i el 977 65 60 31, respectivament.

Breus



14

Plaça del Pou • núm. 112 • abril 2012Cultura

tornem a plaça!
Amb la primavera, el bon temps i el canvi d’hora tornen també els castells a les places d’Altafulla, amb 
dues actuacions a casa aquest mes d’abril. Sortim a la llum de nou després d’un hivern molt actiu. La 
nova junta tècnica i directiva treballa ja a tot gas, portem tres mesos d’activitat intensa des dels tallers 
del Parc de Nadal, l’Escola de Castells, la festa del Sant Tornem-hi d’inici dels assajos fins a la calçotada. 
Gràcies a aquesta feina hem anat sumant i formant nous castellers, sobretot canalla i jovent, que bona 
falta fan sempre en una colla castellera. No podem encetar una nova temporada, sense tenir en comp-
te que els darrers anys hem anat millorant el nivell de la colla i que ens trobem en un gran moment de 
la nostra història amb grans reptes per davant. Però els castells te’ls has de guanyar i iniciar la tempo-
rada significa tornar a progressar pas a pas per assolir les grans diades que tots volem. Convidem a tots 
els altafullencs i altafullenques, ja sigui amb camisa o sense, a que ens ajudeu a arrencar i vingueu a fer 
pinya amb nosaltres. El dia 1 d’abril actuem a la Plaça Martí Royo a les 12.30 amb Xicots de Vilafranca 
i Castellers de Sant Pere i Sant Pau. El 22 d’abril  a les 12:30, tornarem a la nostra Plaça del Pou, amb 
Xiquets de Reus i Castellers de la Sagrada Família. Tancarem el mes anant a Vilafranca on actuarem 
amb Xicots de Vilafranca i Bordegassos de Vilanova, el dia 29 d’abril. Aquest pot ser l’inici d’una gran 
temporada! En l’edició anterior d’aquesta revista, l’autora de la fotografia era Irene Rodríguez. •

castellers d’altafulla
Assaig dels liles a la Pallissa de Ca l’Ixart. / Foto: Lena Asryan 

Presenten el llibre sobre l’artista Martí Royo

L’artista altafullenc Martí Royo (1949-
1997) és considerat un referent pel que 
fa a l’escultura i la ceràmica. De les seves 
mans van sorgir nombroses i emblemàti-
ques creacions, part de les quals es con-
serven en destacats museus i col·leccions 
particulars d’art. La pràctica de les creaci-

ons de l’artista d’Altafulla es recullen en 
el llibre “Martí Royo. Ceramista i escul-
tor. La Terra i el foc: un entorn creatiu”, 
d’Assumpta Rosés (beca Lluís M. Sau-
mells 2008-2010), editat pel Museu d’Art 
Modern de la Diputació de Tarragona. 
Es va presentar el passat 6 de març al 
museu, amb la participació del president 
de la Diputació, Josep Poblet; el regidor 
de Cultura de l’Ajuntament d’Altafu-
lla, Jordi Molinera; Anna Royo, filla de 
l’artista; l’autora Assumpta Rosés, i l’his-
toriador i crític d’art Francesc Miralles. 
Davant dels nombrosos assistents, molts 
d’ells veïns i veïnes d’Altafulla, Josep 
Poblet va destacar el prestigi i valor 
creatiu de Royo: “Va ser l’introductor a 
Catalunya d’algunes tècniques de treball 
ceràmic, importades del món oriental”. 

Segons va afegir, Royo “és un dels pocs 
autors que, en aquest camp, ha donat 
una projecció del territori a través de la 
seva obra artística”. El llibre sobre Martí 
Royo s’endinsa en la trajectòria artística 
i personal de l’autor, a través de gairebé 
500 peces, entre ceràmiques, escultures, 
projectes, dibuixos i gravats. Algunes de 
les obres a l’aire lliure s’han convertit en 
icones de la població on estan situades, 
com és el cas d’El Pilar de vuit, a la Plaça 
del Pou d’Altafulla, o el Monument als 
pagesos de l’avellana, al Morell. Aquest 
exhaustiu estudi de l’obra de Martí Royo 
s’atura també en la part humana de l’ar-
tista, indestriable de la part artística. El 
resultat és una publicació de referència 
sobre un artista local que va destacar per 
la seva dimensió universal.•

Assumpta Rosés, Josep Poblet, Anna Royo i 
Jordi Molinera. / Foto: Diputació 

Pau Alabajos reivindica la lluita social en el barnaSants a Altafulla

“L’apocalipsi ja ha arribat a les pantalles de mig món, via satèl·lit assistim al nostre fatídic destí, aco-
modats en el sofà. El pa i el circ assegurats per a un país anestesiat, que ni tan sols mostra les dents 
quan alguns membres del govern són acusats de corrupció”. Amb lletres com aquesta, el cantautor 
Pau Alabajos va tornar a reivindicar la lluita social en un concert que va tenir lloc el passat 18 de 
març al casal La Violeta, en el marc del Festival de Cançó d’Autor BarnaSants. Més d’un centenar de 
persones van gaudir de la música íntima del valencià, acompanyat d’un quartet de corda —cello, 
viola i dos violins a l’escenari—, i els arranjaments de Laura Navarro. El cantautor ha presentat el seu 
darrer treball, “Una amable, una trista, una petita pàtria”. Alabajos es va mostrar “molt il·lusionat” 
d’actuar a Altafulla ja que era la primera vegada que ho feia. De fet, és la primera vegada que 
l’Ajuntament d’Altafulla participa en l’organització del BarnaSants, al costat d’altres administracions locals i supramunicipals com 
ara l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la Diputació de Tarragona. L’actuació, com no podia 
ser d’una altra manera, va finalitzar amb el cant de la Muixeranga, i amb un record a la Primavera Valenciana.•

Èxit del II Campus de Tecnificació de bàsquet

El Club Bàsquet Altafulla ha organitzat aquests dies 2, 3, i 4 d’abril el II Campus de Tecnificació de Setmana Santa. El campus 
ha anat destinat a nens i nenes majors de sis anys i ha tingut lloc al Pavelló Municipal d’Altafulla. Els participants van gaudir 
d’exercicis de tècnica individual, de treball específic de tir a cistella, i de diferents jocs, a banda d’estrenar les noves cistelles 
de les instal·lacions municipals. Ha resultat tot un èxit de participació que garanteix així la continuïtat del certamen.

Breus
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Marta Camps i tito griñant, campions d’Espanya

Saragossa, 11 de març. Campionat d’Espanya de pista coberta de Veterans. Aquest va ser l’escenari 
i la data de dues grans victòries, la de la Marta Camps en els 800 metres, i la d’en Tito Griñant en la 
perxa (fou també bronze en salt de longitud). A més, l’Ana Maria Yuste i la Maria Jose Carabante, 
van aconseguir un i dos quarts llocs, respectivament. Sens dubte, una competició magnífica dels 
nostres companys. També la Lídia Porta va aconseguir la victòria en la seva categoria a la cursa de 
muntanya de Bràfim. Una cursa que tenim ben a prop, en tots els sentits, és la nostra. En efecte, 
ja queda poquet per a l’1 de maig, el dia de la cursa d’Altafulla. Aquí podem participar-hi tots, ja 
sigui com a corredors, com a organitzadors i voluntaris, o bé com a públic, donant escalf a tots. És 
una nova oportunitat de gaudir d’un espectacle emocionant, veient els més ràpids, lluitant per la 
victòria i els familiars i veïns, suant la cansalada! És també una ocasió perfecta per a donar, com 
cada any hem fet, una imatge fantàstica d’Altafulla. Així que, amunt i a participar, gaudim tots 
d’aquesta festa! •

david velasco

Atletes d’Altafulla (www.atletesaltafulla.com)

toni bonet, campió d’Espanya de Windsurf

Altafulla torna a estar d’enhorabona. En Toni Bonet, regatista 
del Club Marítim d’Altafulla s’ha emportat el primer premi a la 
Copa d’Espanya de windsurf de la classe Techno 293 celebrada 
al RCN Gran Canaria. Els joves segueixen portant el nom del 
nostre estimat municipi arreu i estem orgullosos de tots ells: 
Felicitats! En Toni ha guanyat aquest campionat però no volem 
descuidar-nos de tots els altres, que tots els caps de setmana 
entrenen i fan podis arreu d’Espanya, des d’aquí els hi donem 
molts ànims. 

Preparant la vela escolar un any més
A banda de la competició arriba l’últim trimestre de les esco-
les del poble i amb ell torna la vela escolar. Un any més, els 
joves del poble d’entre set i deu anys faran cursos de vela, 
descobrint l’esport i totes les sensacions que transmet aquest 
esport. Us convidem a què us informeu a les escoles o al nos-
tre club. •

ignacio Bueno

Club Marítim Altafulla

Més de 330 participants en les curses d’orientació a Sant Antoni

Més de 330 atletes van participar el passat diumenge 25 de març en la tercera 
prova de la fase tarragonina de les Curses d’Orientació que va tenir lloc a la 
Muntanya de Sant Antoni d’Altafulla. El campionat, impulsat pels Jocs Esportius 
Escolars de Catalunya amb la col·laboració de la regidoria d’Activitat Física i Esport 
que encapçala Guillermo Alonso, va acollir les categories de pre-benjamí, benjamí, 
aleví, infantil, cadet i juvenil. La jornada va comptar també amb la celebració de 
la cursa popular de la 2a Copa Tarragona en les categories Open, Iniciació i Duo, 
tant en la vessant masculina com femenina. El resultat del certamen va ser un èxit, 
tal com va apuntar l’edil Guillermo Alonso que, d’aquesta manera, garanteix la 
continuïtat d’aquest tipus de proves atlètiques en un futur. Almenys aquesta és la 
voluntat de l’Ajuntament d’Altafulla en la línia de fomentar aquest tipus d’activi-
tats entre els més petits, i amb el suport dels centres educatius de la vila. •Imatge de tres joves participants de les curses. 

/ Foto: Jean Segovia

La Penya de tothom

Amb aquest títol podríem definir el tarannà actual de la Penya Ciclista. Amb un 
increment de 20 socis/es el primer trimestre, som ja 268 “penyistes”. Els nostres 
mallots llueixen arreu gràcies a l’activitat diària i constant de les nostres seccions. Els 
de carretera amb les pròpies sortides, proves cicloturistes, curses socials i d’altres de 
les categories màsters 30 i Veterans 40. El grup de bicicleta tot terreny li va a roda, 
tant pel que fa a participacions, sortides, marxes, curses i enguany amb un Elit a 
curses de descens. Paral·lelament bona part d’aquests mateixos socis també prenen 
part a les sortides de senderisme (on també en tenim  federats fent curses d’orien-
tació, duatlons, curses a peu de muntanya...) i per arrodonir-ho la secció infantil que 
ens assegura el futur amb uns menuts que volen pedalar, passar-ho be i que mai en 
tenen prou. Entre tots ho fem possible, salut i cames i com sempre tenim les portes 
obertes del nostre local tots els dissabtes de 18 a 20’h. •

antoni raMírez

Penya Ciclista d’Altafulla
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En el país dels murris, el gendre és el rei

Francesc Farré # alternativa altaFulla - entesa

L’amnistia fiscal decretada pel govern del Partit 
Popular ha elevat a l’escàndol l’atac contra la majo-
ria que viu d’una nòmina i que paga l’IRPF i que és 
la principal font d’ingressos d’un estat del benestar 
cada cop més danyat. Els que no van generar cap 
‘bombolla’ i que no han guanyat res més que el seu 
salari, ara són als que els hi tocarà pagar la ‘festa’ 
de les retallades, la reforma laboral i l’amnistia fiscal 
pels defraudadors. Vivim en un país on es premia al 
murri i es castiga al ciutadà/na honest i complidor. 
Un país on el 75% dels empresaris al 2008 es decla-
raven mileuristes, on l’economia submergida mou 

prop de 205.000 milions i on 59.515 milions de les 
grans, i no tan grans, fortunes estan als paradisos 
fiscals. Aquests aprenents d’Al Capone que durant 
anys han traït al seu país enduent-se els diners a 
Andorra, Suïssa o les illes Caiman, ara seran uns 
homes respectables i respectats. El “gendre” que 
suposadament ha estafat i evadit ara tornarà a ser 
el “rei”, l’exemple de murri d’aquest país. El partit 
del mateix govern que dona amnisties als defrauda-
dors, que gira full sobre els seus casos de corrupció 
i que ha generat els dèficits de València o Madrid; 
ara vol controlar, des de les subdelegacions, tots 

els moviments dels nostres ajuntaments atemptant 
contra l’autonomia municipal. Amb aquest control, 
a partir d’ara, decidiran qui ho fa bé i qui no, amb 
un perill que des d’un suposat control i en nom de 
la transparència, es produeixi una cacera de bruixes 
dels regidors i regidores que no diuen amen al par-
tit del govern de l’amnistia pel frau fiscal i del partit 
que intenta per la via judicial governar els munici-
pis. Nosaltres no som ni murris ni gendres, som gent 
que lluita des de l’ajuntament i des del carrer per a 
una Altafulla honesta i treballadora. •••

Continuar governant, amb més suport del poble!
Jordi Molinera i Poblet # solidaritat catalana Per la indePendència

“Perquè tenim la raó i tenim la força”, va dir el Pre-
sident Companys als soldats catalans que defensaven 
la República. Aquesta frase del president màrtir ens 
ha acompanyat als i les independentistes d’Altafulla 
aquests darrers 2 mesos. Convençuts de que Altafulla 
havia i volia adherir-se a l’Associació de Municipis 
per la Independència, des de Solidaritat vam fer 
campanya demanant el Sí, i 453 altafullencs i altafu-
llenques així ho van fer, mentre que 91 van decidir 
votar No. A tots ells un reconeixement pel seu gest 
democràtic, sobretot pels que van venir a votar No: 

el futur del país també és cosa seva. Una llàstima 
que alguns regidors no vinguessin ni a votar a una 
consulta oficial organitzada des de l’Ajuntament i 
amb l’afegit que Altafulla ha estat el primer poble 
del país que ha preguntat als seus veïns entorn a 
la independència. Mentrestant, la feina del govern 
continua. Des de la planificació d’activitats culturals 
com la Diada de Sant Jordi fins a la preparació del Pla 
Local de Joventut, passant per projectes interessants 
com les parelles lingüístiques per ensenyar català als 
nouvinguts que no saben parlar català o el volen 

practicar. La nostra manera de fer és la de treballar 
al dia a dia, comptant amb tothom que vol participar 
amb un somriure a la cara (i en sou moltíssims! Prova 
n’és la nova Comissió de Festes!) a fer d’Altafulla 
un punt de referencia social i democràtic. Però 453 
persones del poble (de diverses sensibilitats políti-
ques) pensem que això seria més fàcil si Catalunya 
fos lliure. Des de Solidaritat continuarem treballant 
des del Govern d’Altafulla (amb el suport moral del 
resultat de la consulta favorable a la nostra manera 
de pensar) per a que això sigui possible! •••

Consulta Popular: La Gran Boutade
JoseP Maria Pérez i roiger # indePendents d’altaFulla - ideal

Com a català estic decebut amb la consulta d’ad-
hesió a l’Associació de municipis, veritablement, els 
resultats son decebedors després de quasi bé una 
setmana de recollida de vots, només voten un 13,5% 
dels vilatans de més de 16 anys. I d’aquest 13,5 per 
cent un 20% diu que no ho vol. Lamentable, és que 
algú pot estar content sense enganyar-se a sí mateix. 
Jo segur que no. A nosaltres els catalans, no ens 
agraden les bromes, i quan diem que la majoria del 
poble ha votat que sí, volem dir la majoria del poble 

que té dret a vot ha dit que sí. Parlo de la manera 
que ho han plantejat, tan de bo que només hagues-
sin anat a votar aquells que ho convoquen, votant 
els dos regidors del SI i ningú més, haguessin tret 
el 100% de participació i el 100% de vots afirma-
tius. Com que no hi havia un mínim de participació 
necessari! Nosaltres els catalans, no tenim cap neces-
sitat d’emmascarar els nostres errors darrera de la 
mentida. Nosaltres els catalans si ens hem equivocat 
rectifiquem, encara que per fer això calgui, demanar 

disculpes. Nosaltres els catalans quan fem un pacte el 
complim. Nosaltres els catalans ja fa mes de setzens 
anys que lluitem per aconseguir tot allò que creiem 
que ens mereixem, i no tenim necessitat de falsejar 
i/o disfressar les dades. Nosaltres els catalans, sabem 
que aconseguirem tot allò que volem sempre anant 
amb la veritat, i honradesa per davant. I encara que 
tinguin que passar uns altres setzens anys (o més), 
mantenint els nostres valors continuarem sense 
pàtria, però sempre serem nació. •••

“Som una nació”: La República Bananera de Altafulla
gruP MuniciPal del Partit PoPular d’altaFulla

Cuando a principios de mandato municipal, el ilustre 
sr. Alcalde, estimado líder, confesó a un amigo poco 
discreto los verdaderos motivos del pleno bi-men-
sual, no podíamos imaginar que además, conseguiría 
en tan poco tiempo convertirlo en un circo vacío de 
legitimidad. El 28.01.2012 el Pleno Municipal recha-
za la adhesión a la “Associació de Municipis per la 
Independència” (AMI) y aprueba, con voto favorable 
del Alcalde, cumplir la “Ley de Banderas”. En ese 
momento, el primer Teniente de Alcalde escenifica 
la ruptura de un triste acuerdo de gobierno que se 
coge por dos únicas pinzas: Anti españolismo e inde-
pendentismo. Una semana después, el pragmatismo 
del segundo de a bordo del “querido líder”, triunfa 

sobre el ego del primero, cuando este le hace ver que 
con el pacto roto se van a quedar cuatro con todas las 
regidurías, ya que, la número dos del primer Tenien-
te, está atada de manos por un pacto “anti trans-
fuguismo” interno (esto sí que es confianza entre 
ellos…). La evidencia origina una consulta popular 
digna de la más bananera de las repúblicas para que 
el “querido líder” pueda ejercer de Poncio Pilatos, 
lavándose las manos y ninguneando a su asamblea: 
Padrón a partir de los 16 años, “nouvinguts”, sin 
mínimo de participación, 12 días de recolección de 
votos por la calle, urnas “aparcadas” sin supervi-
sión y finalmente “la guinda”: El representante de 
la oposición en la “mesa de garantías”, es el que 

presentó la moción de adhesión, y que además, no 
estuvo en el recuento… ¡Supéralo Hugo Chávez! Así, 
el 25.03.2012,el gobierno se reconoce incompetente 
,y con una participación de “costillada al aire libre 
un día de lluvia-13,81%-“,se justifica la aprobación 
de una nueva moción el pasado 31.03.2012,para 
que Altafulla entre a financiar una asociación que ni 
siquiera han podido decirnos cuanto nos va a costar 
ni que beneficios nos va a traer. Finalmente, el saldo 
de esta triste “cacicada” nos deja un 100% de incum-
plimiento de los acuerdos del pleno de 28.01.2012, 
con un Alcalde que además se vanagloria de ello 
ante los medios… ¿Prevaricación?... Ya se encargará 
de dictaminarlo quien corresponda. •••

De febleses i tasques de govern
Pere goMés i Miquel # convergència i unió

Gairebé fa un any que iniciàvem la campanya elec-
toral de les eleccions municipals a Altafulla, una 
campanya en la que tots els partits i formacions 
que es van presentar, van desgranar els seus pro-
gramets electorals, amb moltes idees i promeses 
per desenvolupar en cas que arribessin a governar 
la nostra vila. Transcorregut aquest espai de temps, 
més que suficient perquè un equip de govern hagi 
posat fil a l’agulla als principals eixos de govern 
que havia promès dur a terme en el seu programa 
ens trobem que a Altafulla tot està encara per fer, 
és a dir, gairebé no s’ha iniciat o desenvolupat cap 
projecte seriós i de necessitat per a la població. 

Els carrers continuen igual de foscos i foradats, 
els comerços i establiments turístics disminueixen 
enlloc de créixer, les obres públiques paralitzades, 
els accessos a la vila i a les platges igual de dissua-
sius i mal senyalitzats, les urbanitzacions de fora vila 
igual de llunyanes i aïllades, la hisenda i les finances 
a la deriva, la cultura només per a uns quants, les 
polítiques de promoció turística inexistents... Això 
si hem viscut els darrers mesos una intensa activi-
tat política de partit, assembleària, de consultes 
populars, de preguntes als membres i simpatitzants 
dels partits del govern per a resoldre aspectes tant 
senzills de resoldre com que qui ha de governar ho 

faci pel mandat que el poble li ha donat i prou, que 
si hem de preguntar cada decisió vint-i-cinc vegades 
passarà el que passa, que no es governa, que no es 
decideix i que no s’avança. Està clar que qui vol que 
Altafulla no canviï, no millori, no avanci, no se situï 
al mapa de la comarca, del país ni d’ell món està ara 
mateix portant les regnes de l’Ajuntament i sembla 
que així serà durant 3 anys més, si els mateixos que 
han estat consultats tant sovint els darrers mesos 
ho permeten, i pel que veiem, no estan per la labor 
de demanar-los que avancin, sinó que segueixin així 
que és com s’està més còmode : no decidint quan 
s’ha de fer! •••
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Lectures de la Consulta del 25 de març
Vagi per endavant la felicitació al Jordi 
Molinera per la coherència / fermesa 
demostrada en tot el cicle, d’aquest primer 
trimestre de l’any, entorn de l’Adhesió 
d’Altafulla a l’Associació de Municipis per 
la Independència. Actitud virtuosa excepci-
onal corroborada pels resultats electorals, 
que en democràcia són els únics que comp-
ten. Que el cor i les xifres s’acordin deu 
ser una manera fefaent de ser feliç, que a 
alguns ens ha estat negada: a Altafulla té 
més predicament la causa independentista 
que la necessitat de un camp de futbol 
de gespa artificial com a atractiu esportiu 
propi i turístic per als de fora que donari-
en guanys als de casa. Certament, podem 

posar la mà al foc que les xifres afavoreixen 
SI de Jordi Molinera: la participació gens 
ridícula —la quarta part dels habituals en 
les eleccions legals / oficials publicitades 
per terra mar i televisió. Però, sobretot, els 
453 vots afirmatius han de ser comparats 
amb els vots propis (318) i encara més amb 
el que sumen (854) amb els “comunistes 
de xalet; tranversals i interclassistes”. En 
aquest referèndum intern del Govern el sí a 
l’adhesió representa molt més de la meitat 
dels resultats a les municipals del “Govern”. 
AA / AlonsadA no ha fet campanya i fins 
i tot els seus apoderats, en distant taula a 
part, semblaven inspectors controladors de 
la mesa dels socis de Govern —tota de SI i 

amb el meu fill Pau (conscient de les con-
seqüències de l’“espoli” fiscal cronificat). 
És d’agrair que 91 convilatans s’acostessin 
a l’urna única per demostrar que són més 
espanyols que catalans o només espanyols. 
Van contribuir a donar certa legitimitat a la 
consulta. Val més no comparar aquests 91 
decidits amb els 578 que sumen PP i Ideal, 
els obsedits reaccionaris / “separadores” 
banderers de la roja y gualda al balcó de 
la plaça del Pou. Que consti que PAU va 
proposar al Ple senyera única sempre, tret 
del 6 de desembre que l’acompanya la 
Constitucional.•

Fonxo blanch

Quan es crea una associació com la del 
Mou-te pel Letxu, un pensa que qualse-
vol cosa que s’aconsegueixi, per petita 
que sigui, valdrà la pena i serà benvin-
guda. Al fixar el llistó en aconseguir una 
cadira bipedestadora pel Juan Carlos, 
un es fa a la idea de que s’ha embarcat 
en una gran empresa, que serà molt 
difícil d’aconseguir, però també pensa 
que s’ho val intentar-ho.  Quan veus 
com evoluciona la xifra màgica de la 
recaptació, estàs com en un núvol; quan 
s’arriba a l’objectiu fixat, t’emociones, i 
quan es supera amb escreix, et preguntes 
perquè sovint veiem les coses tan difícils 
a priori, quan el camí encara ni tan sols 
s’ha traçat. Desprès, tornes al núvol, i 
proves de cercar una teoria plausible 
que t’expliqui el fenomen. I es que no 
és gens corrent –menys en els temps 
que corren- ser testimonis i partícips 
d’una marea de solidaritat que s’enco-

mana com una febrada entre la gent i 
les entitats, tan públiques com privades a 
Altafulla. I veure com arriba fins i tot, des 
d’aquest epicentre, a altres pobles baix 
gaianencs. LLavors, és en aquest punt 
del relat quan conclous que la causa del 
fenomen, el secret, ha de ser el riu Gaià, 
que segurament  durant segles ens ha 
deixat   la seva empremta, i alguna cosa 
més que sediments Però quan baixes 
una mica del núvol, ja més a prop de la 
terra, i veus que l’onada de solidaritat 
ha vingut també de més enllà, entens 
que no pot ser només cosa del Gaià, que 
alguna cosa també han tingut a veure els 
rius que baixen, els torrents, les sèquies, 
les fonts, potser fins i tot l’aigua corrent 
que brolla de cada aixeta.  Tots plegats 
hi han d’estar per força al darrera, algun 
do especial deuen tenir que fa que no hi 
hagi cap sequera que els venci i els faci 
perdre la seva essència. Nosaltres, els del 

Mou-te pel Letxu, no hem fet res, potser, 
com a molt, obrir alguna petita resclosa. 
Poca cosa més. Tot ho heu fet vosaltres, 
tots els que ens heu fet sentir de tot cor 
que la causa ja no era només la nostra, 
sinó que era la de tots; la de tots i cadas-
cun dels que us heu mogut pel Letxu. 
Ara, la cadira ja és una realitat i ho volem 
compartir amb tots vosaltres. Us esperem 
a l’acte que farem el proper dissabte 28 
d’abril, al Saló de Plens de l’Ajuntament. 
Isabel Navarro i Lluís Lorenzo ens parla-
ran dels beneficis de la bipedestació, pas-
sarem un vídeo elaborat per nosaltres, 
perquè pugueu veure la cadira. Direm 
unes paraules per explicar la campanya 
i el destí del superàvit i, naturalment, 
donar-vos les gràcies. Us hi esperem! •

toni pons

Plataforma d’Amics del Letxu

Campanya Mou-te pel Letxu. No pot ser només cosa del gaià! 

El llibre “Servi de Semma” recull la vida a la Vil·la romana dels 

Munts

“Servi de Semma” és el títol del tercer llibre escrit i publicat per 
l’autor Xavier Maymó i Gatell. Doctor en Microbiologia amb una 
fructífera trajectòria científica, i també empresarial al capdavant 
d’importants companyies com ara McKinsey & Co, o Fimarge 
SFI, Maymó va ser criat entre Altafulla i Barcelona. Tot i que és 
resident del Principat d’Andorra des de fa més de deu anys, els 
seus orígens no passen desapercebuts i queden reflectits, en certa 
manera, en aquesta darrera publicació. Una novel·la històrica, 
amb el creixement personal i l’experiència com a motius de fons, 
ambientada en la Tàrraco Romana del segle I dC que transcorre a 
Semma, la Vil·la romana dels Munts, les restes de la qual van ser 
declarades patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i constituei-
xen un dels atractius arqueològics més importants d’Altafulla.

El poble agermanat de Roviano visitarà Altafulla per Sant Martí

El programa d’activitats del 2011 va centrar l’Assemblea General 
Ordinària de l’Associació Amics de Roviano. Un any, segons la 
presidenta de l’entitat, Marta Navarro, marcat per la visita del 
passat mes de maig dels veïns i veïnes d’Altafulla i de la Jazzor-
questra de l’Institut al poble agermanat italià. Una experiència 
que Navarro va qualificar de “molt positiva”. En aquest sentit, 

Navarro va destacar també que per aquest 2012 està prevista 
la visita al municipi dels vilatans i vilatanes de Roviano, que es 
preveu que tingui lloc per la Festa Major de Sant Martí de l’11 de 
novembre, enguany destinada als intercanvis culturals. L’Associ-
ació també treballa en l’organització d’un dinar italià al Parc del 
Comunidor de cara a l’estiu.

El CFS Altafulla dóna el tret de sortida al desè aniversari

Dintre dels actes de commemoració del seu desè aniversari, el CFS 
Altafulla ha organitzat aquests dies 5, 6 i 7 d’abril el I Torneig 
de Setmana Santa de Futbol Sala Base Vila d’Altafulla amb un 
cartell de luxe. D’entre els participants, destacava l’escola del Caja 
Segovia, un dels millors clubs de l’Estat espanyol. A més d’aquest 
emblemàtic club de Castella i Lleó, hi van participar també el Club 
Manresa FS, una de les millors escoles de futbol sala de Catalunya, 
i el Burriana FS, de la demarcació de Castelló, que va participar 
amb l’equip juvenil de la Lliga Nacional. A aquests, s’hi van afegir 
les millors escoles de futbol sala de la demarcació de Tarragona 
com ara el Nàstic FS, Salou FS, Laguna Cambrils i Playas de Salou 
FS. També van formar part del torneig l’amfitrió CFS Altafulla, La 
Pobla de Montornès CE, l’Escola Joan XXIII de Bonavista, l’Ampos-
ta FS i El Catllar Atlètic FS. El campionat va acollir les categories de 
pre-benjamí, benjamí, aleví, infantil i juvenil.

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

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.

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

L9
Parades a Pau Casals, St. Francesc, Rambla Vella, Balco, Miracle, Beneficèn-
cia, Fortí, Casanovas, Marenostrum, La Platja, Arrabassada, Savinosa, Cala 
Romana, Tennis, Mediterrani, Platja Llarga, Solimar, Mas Rabassa, El Pont, 

Montsià, Osona, La Mora, Conca de Barberà, Blauet, Esquirol, Guineu, Castell 
de Tamarit, Tamarit i Ferran

Pere 
Martell

Aiguamolls 
del gaià

Aiguamolls 
del gaià

Pere 
Martell

Fe
in

e
rs

6:38 7:05 7:21 7:52
7:32 8:03 7:51 8:23
8:33 9:07 8:22 8:58
9:13 9:47 9:26 9:59
10:30 11:04 10:06 10:39
11:17 11:49 11:23 11:56
12:04 12:41 12:10 12:41
12:53 13:29 13:00 13:37
13:42 14:14 13:48 14:21
14:30 15:00 14:33 15:07
15:15 15:45 15:19 15:53
16:01 16:31 16:04 16:38
16:46 17:17 16:50 17:20
17:48 18:21 17:36 18:06
18:34 19:09 18:40 19:10
19:19 19:52 19:28 19:57
20:05 20:38 20:11 20:40
20:48 21:18 20:55 21:21
21:30 21:59 21:34 22:00

D
is

sa
b

te
s

7:30 8:05 8:24 8:57
9:25 10:03 10:21 10:53
11:02 11:37 11:55 12:27
12:35 13:13 13:31 14:03
14:11 14:45 15:03 15:35
15:43 16:17 16:35 17:07
17:35 18:11 18:29 18:58
19:06 19:45 20:04 20:32
20:40 21:11 21:27 21:53
22:00 22:27

D
iu

m
e
n

g
e
s 

i 
fe

st
iu

s 7:30 8:00 8:24 8:56
9:25 9:59 10:21 10:53
11:01 11:33 11:55 12:27
12:34 13:09 13:30 14:03
14:11 14:44 15:02 15:35
15:43 16:16 16:35 17:08
17:36 18:09 18:28 18:58
19:06 19:41 20:04 20:32
20:40 21:09 21:27 21:53
22:00 22:24

AutObuSOS
 NOCtuRNS

Altafulla 
/ tarragona

Divendres, dissabtes 
i vigílies de festius

A
lt

a
fu

ll
a
 -

 t
a
rr

a
g

o
n

a

Altafulla

Parada 
Centre

Centre
Comercial

23:29 22:30

01:04 01:05

02:34 02:35

04:34 04:35

tarragona

Rambla
Vella

Imperial
Tarraco

23:53 23:55

01:28 01:30

02:58 03:00

04:56 05:00

ta
rr

a
g

o
n

a
 -

 A
lt

a
fu

ll
a

tarragona

Imperial
Tarraco

Rambla
Vella

00:15 00:17

01:45 01:47

03:45 03:47

05:05 05:07

Altafulla

Centre
Comercial

Parada 
Centre

00:39 00:40

02:09 02:10

04:09 04:10

05:29 05:30
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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
veterinAriS (d’urgències) 977 65 29 08
  627 56 39 39 
  629 71 15 90

DEIXALLERIA DE TORREDEMBARRA

 De dimarts a divendres: De 09 a 13 h i de 17 a 20 h
 Dissabte:  De 10 a 13 h i de 17 a 20 h
 Diumenge:  De 10 a 13 h
(Hi ha una limitació de 200 kg. com a màxim per persona. Cal acre-

ditar la residència a Altafulla)

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

Servei	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

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
01abril: A. ARASA
02/15 abril: S. DOMINGO
16/22 abril: A. ARASA
23/29 abril: S. DOMINGO
30 abril: A. ARASA

01/06 maig: S. DOMINGO
07/13 maig: A. ARASA
14/20 maig: S. DOMINGO
21/27 maig: A. ARASA
28/31 maig: S. DOMINGO

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

Serveis

NOU HORARI DE MISSES (PER OBRES)

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

Església de Sta. Maria
Diumenges: 11:45 h

Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM)
estaciÓ d’altafulla / serVei Metereològic de catalunYa /

Hort de la sínia (tamarit)

Dades del mes de MARÇ

Temperatura màxima 23º dia 31

Temperatura mínima 1,2º dia 6

Pluja màxima 8 litres/m2 dia 21

Mitjana mensual temp. màx. 17,8º

Mitjana mensual temp. mín. 4,4º

Total pluja recollida 19,2  litres/m2

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

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




