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OPINIÓ

On pots trobar la “Plaça del Pou”?
La “Plaça del Pou” es distribueix en més de 30
establiments d’Altafulla. La podeu trobar a l’Ajuntament, Quiosc Llibreria Lluís, als forns A. Martí
i Nogués, a les gelateries La Perla i Ronda, a la
Papereria Regal i Paper, entre d’altres.

Editorial

Mesos decisius
Els mesos de maig i juny seran decisius per al futur de l’estabilitat
pressupostària de l’Ajuntament d’Altafulla, i en el seu conjunt,
per a la garantia dels serveis públics i de qualitat que ofereix
el consistori i que han estat adquirits per totes les corporacions
municipals fins ara. La nova revisió del Cadastre ha significat una
lluita social de tothom i per a tothom. Significa l’actualització
dels valors dels nostres habitatges més justa i equitativa a la realitat que vivim. A la vegada, el procés, llarg i constant, realitzat
de forma simultània i homogènia per a tots els béns immobles,
estableix una referència uniforme de tots els valors del mercat
garantint un tractament igualitari per a tots ells. D’altra banda,
desapareixeran les desigualtats produïdes per les fluctuacions del
mercat en els últims anys. Cal remarcar que el valor cadastral és
la base sobre la qual l’administració local aplica l’Impost de Béns
Immobles (IBI), el que era abans la contribució. Però no hem de
perdre de vista que l’aprovació d’aquesta nova revisió pot modificar també el tipus impositiu que aplica l’Ajuntament, a l’alça.
I és aquí on hem de ser valents. Per això cal que tots els grups
municipals vagin en una mateixa direcció amb la finalitat de
garantir els serveis públics de qualitat que s’han aconseguit, fins
ara, desenvolupar a Altafulla. Cal doncs, com diria el Pep Guardiola, “pensar en el bé comú i discriminar l’interès individual”. Cal
que reflexionem sobre el què volem ser de grans i cap on volem
anar. Tot indica que totes les forces polítiques representades en
el Ple així ho facin. Tot apunta que la nova revisió cadastral és
més justa i equitativa que l’anterior; redueix els valors de forma
global a tot el municipi i passa de 733 milions d’euros el 2012 a
481 milions el 2013. Ara és moment de ser valents, d’aixecar-nos
i donar-nos la mà i de representar aquesta solidaritat per la qual
sempre s’ha caracteritzat el poble d’Altafulla.
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Presentació del conte “Els bruixots de les mans grosses”, de Sandra
Rallo. / Foto: Carla Gómez

Presentació del llibre “Escac al Rei”, de l’altafullenc Hèctor López
Bofill. / Foto: Albert Jansà

Presentació del recull anual dels Estudis Altafullencs 36 sobre la
història viva d’Altafulla. / Foto: Eduard Virgili

Homenatge a Pepita Farreras en
el 25è aniversari de la Biblioteca
Pública d’Altafulla. / Foto: A.J.

Lliurament de roses per part de
l’Ateneu de Dones a l’Esplai de
la Gent Gran. / Foto: P. Suárez

Cercavila dels Grallers i Castellers d’Altafulla. / Foto: P.S.
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La novetat d’enguany va ser el desembarcament del Ball de Sant
Crist de Salomó a la platja d’Altafulla. / Foto: Miquel Sotoca

Parada de pastes magrebines del
projecte Mares Enllaç. / Foto: C.G.

Coca i xocolata per a la canalla.
/ Foto: A.J.

La Fira de Sant Jordi 2012 va acollir una dotzena de parades. /
Foto: C.G.

Entrega de premis del concurs literari escolar. / Foto: A.J.

Taller de cal·ligrafia. / Foto: C.G.

Sant Jordi
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El dibuix de Carlos González serà la portada del cartell del Sant Jordi 2013
El dibuix de Carlos González, de 10 anys, es convertirà l’any
vinent en la portada del cartell de la Fira de Sant Jordi, després que així ho determinés el jurat del Concurs de Dibuix de
Sant Jordi que organitzava, en el marc de la fira, el Consell de
Participació Ciutadana. Per la seva banda, el jurat, format per
Marta Balañà, pintora i presidenta del Cercle Artístic d’Altafulla; Marga Badia, professora de Disseny; Montse Castellarnau,
regidora de Participació; Jordi Molinera, regidor de Cultura i
Festes, i Carme Vives, coordinadora del Consell de Participació
Ciutadana, va decidir atorgar el primer premi, en la categoria
de 3 a 5 anys, a Diego Mariscal; i un accèssit a Xavier Boada.
En la categoria de 6 a 8 anys, el primer premi va recaure en
Maria Dao Dunyó; i dos accèssits a Noac i Francesc Trivaldo. I
en la categoria de 9 a 12 anys, Caroline Martha es va endur
el primer premi, mentre que Rut Nache i Jana Blanch, van
aconseguir els dos accèssits. El jurat va deixar clar que després
de valorar els dibuixos presentats “va ser molt difícil prendre
decisions, ja que estaven molt ben treballats, i uns ressaltaven
per la seva manera de dibuixar; altres, per l’harmonia dels
colors, i uns altres per la seva creativitat i singularitat”, així

que, motivat per tot això, es va prendre la decisió d’atorgar
dos accèssits al premi de cadascuna de les categories d’edat.
La temàtica del concurs era expressar la Festa de Sant Jordi en
tots els seus elements com el drac, la princesa, les roses i els
llibres, entre d’altres. •

Per Sant Jordi,
tornen els Castells a la Plaça del Pou
En el número d’abril vam parlar entre
altres coses de que iniciar la temporada castellera implica tornar a
començar pràcticament de zero per
recuperar pas a pas els registres de
la temporada anterior. Però hi ha
un aspecte en el que sí que recollim
directament els fruits de la bona imatge que ha donat la nostra colla en les
darreres campanyes: hi ha colles més
grans que s’interessen i/o accepten
fer intercanvi amb nosaltres, cosa
que ens ha repercutit en tenir un
calendari guarnit de diades interessants. I què els podem oferir a canvi
a aquestes colles? Doncs què menys
que rebre’ls en el marc incomparable
Imatge del 3d7 dels Castellers
de la Plaça del Pou. Sense perdre la ja
d’Altafulla a la plaça del Pou. /
instaurada tradició d’actuar també a
Foto: Irene Rodríguez
la Plaça Martí Royo, ideal per estrenar
la temporada a la primavera, o la Plaça dels Vents a l’estiu. La Plaça
del Pou és el nostre gran escenari casteller, la nostra plaça històrica
i castellera per excel·lència, seu de grans diades i on hem compartit
grans emocions.
Enguany, amb Sant Jordi en dilluns, vam poder celebrar la nostra
diada nacional laborable, amb anticipació i amb un cartell inèdit. Ens
van acompanyar Xiquets de Reus i Castellers de la Sagrada Família,
que enguany celebren el seu desè aniversari, en una bonica diada
castellera amb registres destacats com el 2d7 més matiner, fins al
moment, dels de la camisa avellana. Si bé l’ambient i l’escenari eren
immillorables, hem pogut constatar, parlant ja en termes purament
castellers, que l’inici d’aquesta temporada fa pujada, i que cal treballar fort als assajos, consolidant els canvis de posició i les noves incorporacions, feina gens fàcil però imprescindible per a l’evolució lògica
que ens exigeix la pròpia natura de la canalla. Les properes actuacions
previstes pel mes de maig són a Salomó (5 de maig) i Torredembarra
(13 de maig). Aquest tram inicial de la temporada ens ha de servir per
arribar a l’estiu en plena forma i amb la confiança de poder afrontar
el reptes de les grans diades amb garanties. •

Breus
Curs de vela per als alumnes de La Portalada i El
Roquissar
Els i les mestres d’El Roquissar, La Portalada i l’IES
Altafulla realitzaran aquest mes de maig un curs
de formació de vela per poder col·laborar en
les classes que imparteixen els alumnes al Club
Marítim Altafulla. Aquest curs de formació, de 20
hores, està coordinat i finançat per la regidoria
d’Esport i Activitat Física de l’Ajuntament i compta
amb el suport del Consell Esportiu del Tarragonès,
la Secretaria General de l’Esport i el Club Marítim;
i el reconeixement de la formació per als mestres
del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya. El formador en aquest curs és el professor José Luís Tàpia. D’altra banda, els nens i les
nenes de La Portalada ja han iniciat el curs de vela,
amb el suport de l’Ajuntament, el Club Marítim i
l’AMPA del centre. El curs va adreçat als alumnes
de 5è i 6è de Primària i té una durada de 20 hores
que es realitzen al llarg d’aquests dos cursos. Els
alumnes d’El Roquissar el realitzaran a finals de
maig, una vegada el finalitzin els de La Portalada.
En aquest cas, el curs va adreçat als nens i nenes
de 3r i 4t. El Roquissar, que va ser pioner al nostre
municipi en aquesta formació per als seus alumnes, realitzarà l’activitat per quart any consecutiu.
S’espera que els alumnes de l’Institut es puguin
afegir al programa el proper curs.
Els contes de Sant Jordi, a la web d’Altafulla
Ràdio
Els contes premiats dels alumnes de les escoles La
Portalada i El Roquissar, i dels de l’Institut d’Altafulla es podran consultar al servei de podcast
de la pàgina web d’Altafulla Ràdio. Els contes es
podran descarregar en format pdf des de qualsevol dispositiu electrònic a www.altafullaradio.
com. Amb aquesta, esdevindrà la segona edició en
què es faciliten els contes per via Internet mitjançant el portal de l’emissora pública i municipal.

Castellers d’Altafulla
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Caramelles, Camí de la Creu infantil, Sant Antoni i passejos amb Segway
La pluja i el mal temps dels primers dies
de Setmana Santa va impedir enguany
la representació de la dotzena edició
del Camí de la Creu, tot i que finalment
es va poder representar l’obra infantil a
la plaça del Pou, que es va celebrar Diumenge de Pasqua. Des de l’organització,
sota la direcció de Joana Badia, s’ha
volgut expressar l’agraïment a tots els
col·laboradors i les col·laboradores per
l’esforç que han fet un any més. El que
sí va donar treva el temps, va ser la processó del Sant Enterrament de Divendres Sant, que va recórrer els principals
carrers d’Altafulla, així com la cantada
de caramelles que com cada any va
protagonitzar la coral Nous Rebrots. La
Setmana Santa d’enguany va tenir com
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a novetat els passejos amb Segway que
tant visitants com vilatans van poder
gaudir durant tota la setmana. La festivitat altafullenca va acabar com és
habitual amb la devoció a Sant Antoni,
a l’Ermita, per celebrar la festa local de
Dimarts de Pasqua. Mossèn Jaume Gené
va oficiar la missa. • / Fotos: Pepi Miró
/ A.Jansà

Turisme
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El llegat de l’herbari de Martí i Franquès s’exposa al MNAT
Paradisus. Jardins i plantes medicinals
de Tàrraco a Orléans és, de moment,
la darrera de les realitzacions portades
a terme dins del projecte “Comenius
Regio Orléans-Tarragona 2010-2012.
Biodiversitat: Jardins romans i Jardins
del Loira”, es pot visitar des d’ara fins el
26 d’agost al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT). Precisament
en aquesta exposició, que s’ha centrat
en les espècies que devien existir als
hortus de les vil·les dels voltants de la
ciutat romana de Tàrraco i en les domus
de la pròpia ciutat, destaca el científic
polifacètic, universal i altafullenc, Antoni de Martí i Franquès. La seva vessant
com a botànic està present a través
dels seus herbaris i de la seva biblioteca
sobre aquesta ciència, una col·laboració
que ha estat possible gràcies al suport
de l’Ajuntament d’Altafulla i la Biblioteca-Hemeroteca Municipal de Tarragona.
Es tracta de la col·lecció pertanyent a la

Biblioteca d’Antoni de Martí i Franquès
i els seus herbaris, que contenen 102
plantes en fulles soltes amb les corresponents etiquetes amb el nom botànic i
la seva procedència (1800-1803).
Us portem a l’hortus!
D’altra banda, el MNAT ha posat en
marxa el taller “Us portem a l’hortus!”
a les escoles d’Altafulla perquè els alumnes coneguin la importància dels jardins
i les plantes i el seu ús en el món romà.
Aquesta activitat es du a terme a la Vil·
la romana dels Munts d’Altafulla i està
basada en l’experimentació, a partir de
l’hortus experimental construït a la Vil·
la romana dels Munts, de la relació amb
els elements patrimonials procedents
de Tàrraco. El taller té una durada de
dues hores, de dimarts a divendres i
té un preu de 4 € per alumne. Per la
seva banda, el MNAT ha organitzat
l’itinerari “Dels Munts a Tamarit: un

Imatge d’arxiu de la Vil·la romana dels Munts

recorregut per l’entorn natural des de
l’època romana a l’actualitat” per al
proper dissabte 16 de juny, de 10 a 13h.
El preu del recorregut és de 10 €. Més
informació 977 25 15 15. •

Visita d’un grup d’amants dels cotxes Martra
El passat 31 de març ens visità un grup d’amants dels cotxes MATRA, que originàriament
portaven motors Renault, fabricats als anys 60. Una concentració de 25 vehicles de diferents
punts de Catalunya, es va estacionar al pàrquing de la Vil·la romana dels Munts, per fer una
visita guiada. Aquestes concentracions de grups de cotxes i motos són cada vegada més freqüents, la qual cosa evidencia l’interès que la nostra vila desperta als forasters . Sabem que
no és en va. La nostra gent, els monuments, el paisatge, la gastronomia, causen una grata
impressió als nostres visitants. Des del Patronat de Turisme celebrem que Altafulla sigui uns
dels pobles escollits pel turista que té un interès cultural, vol un ambient tranquil, una bona
gastronomia i una convivència amable. •
Àrea Municipal

de

Turisme d’Altafulla

Breus
Passejades pels camins de l’aigua d’Altafulla
Tradicionalment, els humans hem utilitzat l’aigua de la pluja
per desenvolupar les nostres tasques quotidianes, però hi ha
altres maneres de subministrament. En el cas d’Altafulla, els
camins de l’aigua. Dues conques que recullen les aigües de la
Rasa, que limiten amb Torredembarra; i les aigües del Gaià, que
limiten amb Tarragona, i que, durant molts anys, han abastit
la vila. Per conèixer aquests emplaçaments i conscienciar la
ciutadania de la problemàtica actual de l’aigua, el Grup Aigua
del Consell de Sostenibilitat i Participació, amb el suport del
Centre d’Estudis d’Altafulla, ha programat dues passejades pels
esmentats camins de l’aigua. La primera tindrà lloc el proper 13
de maig, i recorrerà diferents indrets de diverses èpoques, com
ara els sondejos de Safranars (anys 60 a 90), la Sínia de l’horta
del Gaià (s.XIX), la resclosa d’Altafulla i la riera i els crestalladors de Ferran, el Batà de Benet (s.XVII), la Mineta d’Altafulla
(s.XVIII) l’estació de bombeig per l’Edar (anys 90), el molí del
pas i la sèquia de desguàs (època medieval), i el sifó sota el
Gaià i la Plana de Tamarit. La segona passejada tindrà lloc el 20
de maig i recorrerà el final del Canal de la Rasa (anys 60), les
Termes de Mar (s. I-III dC), l’estació de bombeig i l’emissari (anys
70), la Sínia de l’Hort de Pau (s.XIX), els rentadors públics de
l’Hort del Senyor (anys 20 i 30), la plaça del Pou (inicis s.XVII), els
dipòsits i les cisternes de l’església (adaptat s.XVI), l’impluvium

del Castell (abans s.XVI), la bassa del Castell (ibèrica), el dipòsit
del Comunidor (inici s.XX), els pous de Bolesa (anys 80), i els
dipòsits de Sant Antoni (anys 60 i finals s.XX). Els recorreguts
seran guiats pels veïns Joan Carles Blanch i Ignasi Marquès.

Tàrraco Viva, 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.
D’altra banda, el municipi participarà també en aquesta edició
en la iniciativa Tàrraco a Taula, una oferta gastronòmica que
permet als visitants degustar els sabors de l’antiga Roma, recuperant, i fins i tot actualitzant, 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.
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Portes obertes a l’Institut pel Batxillerat
Més d’una trentena de famílies
es van apropar el
passat 4 de maig
a l’Institut d’Altafulla per conèixer
de primera mà les
instal·lacions i el
funcionament del
centre. La majoria
eren futurs alumnes de Batxillerat
Imatge d’una de les famílies visitants de
i els seus respecl’Institut d’Altafulla. / Foto: A.J.
tius pares i mares
ja que serà aquest proper curs 2012-2013 quan es posin en
marxa per primera vegada les dues modalitats de Batxillerat
de Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials. A
dia d’avui, l’Institut d’Altafulla compta amb 280 alumnes, la
majoria dels quals són d’Altafulla, però també dóna servei a
escolars que provenen dels municipis de la Nou de Gaià, Vespella de Gaià i Salomó, principalment. Es preveu que aquest

primer grup de les dues modalitats compti amb un total de
35 alumnes.
Units per l’Educació
Unes 150 persones, entre professors, alumnes, i pares i mares,
es van concentrar el passat 11 d’abril a la tarda al Pati del
Castell de Torredembarra en contra de les retallades que el
govern està aplicant en l’àmbit educatiu. A la convocatòria
s’hi van adherir 21 docents de l’Institut d’Altafulla, 35 de
l’Institut Torredembarra, els claustres de mestres de les escoles la Portalada i el Roquissar d’Altafulla, Josep Nin de Salomó, Antoni Roig, Mirades i Molí de Vent de Torredembarra,
el claustre de docents de l’Institut Ramon de la Torre, i el
Consell Escolar de la Portalada. Sota el lema “Les retallades
en educació, no són la solució!”, els docents van alertar que
“l’ensenyament públic de Catalunya està patint els efectes
d’una política de retallades socials molt agressiva que recau
implacablement, i de forma injusta, en aquelles persones que
més necessitem els serveis públics d’aquest país”. •

Unes 200 persones participen a la 31ena Festa de l’Olla
Prop d’unes 200 persones, vingudes d’arreu de la comarca, van
participar el passat 6 de maig en la 31ena edició de la Festa
de l’Olla d’Altafulla. Enguany, la coincidència en el Dia de la
Mare va deslluir la participació que s’havia registrat en anteriors edicions, tot i que el temps va acompanyar la jornada. Les
sardanes van ser les encarregades d’amenitzar una festa on la
gastronomia i el sentit de “fer poble” va tornar a omplir de
gent el Parc del Comunidor. Un any més, la Brigada Municipal,
amb el suport de l’Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla, van
ser els autèntics organitzadors de la jornada. •
El temps va acompanyar aquest cop la Festa de l’Olla. / Foto: A.J.

Visita de Joan Herrera a l’Ajuntament

L’alcalde els va fer una visita guiada per les
dependències municipals. / Foto: A.J.

El grup parlamentari d’ICV-EUiA va visitar el passat 4 de maig l’Ajuntament
d’Altafulla. Hi van ser presents Joan

Herrera, president del grup; i els diputats al Parlament Jordi Miralles i Hortènsia Grau, entre altres membres del
grup parlamentari i del grup de suport
municipal de les Diputacions de Barcelona i Tarragona. De l’àmbit municipal
també hi van assistir l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, i els regidors Francesc
Farré i Montse Castellarnau; tots tres
d’Alternativa Altafulla-Entesa (AA-E).
La visita va servir per celebrar una de
les seves múltiples trobades. De fet, va
ser el mateix Ajuntament d’Altafulla qui
va oferir l’edifici consistorial a tots els
grups parlamentaris com un espai més
per celebrar les seves reunions de tre-

ball. El batlle, Fèlix Alonso, va qualificar
de “plaer” la visita i va definir el fet com
“una mostra que Altafulla és un poble
obert, democràtic, i que dóna cabuda a
tothom”. L’alcalde espera que la resta
de grups del Parlament optin també
per l’Ajuntament d’Altafulla per dur-hi
a terme les seves reunions de treball. El
grup parlamentari va aprofitar la seva
visita al Baix Gaià per fer parada també
a l’empresa Vicsan de Torredembarra, al
local d’ICV-EUiA a Tarragona, i a l’Institut Torreforta. La jornada va finalitzar
amb un dinar amb el grup parlamentari
i amb el grup de suport municipal de la
Diputació de Tarragona. •

Breus
L’atur disminueix en deu persones a Altafulla durant l’abril
Altafulla ha registrat aquest mes d’abril una disminució de l’atur de deu persones, on la taxa de desocupats ha experimentat una
disminució considerable per tercer mes consecutiu. L’atur al municipi ha passat de les 320 del mes de març, a les 310 del mes d’abril.
Durant el mes de febrer els desocupats al municipi també van disminuir en deu persones, mentre que al mes de de febrer ho van
fer en set.
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Xerrada entorn la dona japonesa, al juny
Després d’uns mesos carregats de conferències, l’Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla prepara un dels darrers col·loquis
d’aquesta primavera. La cita tindrà lloc
el proper mes de juny i comptarà amb
la presència de l’assessora i investigadora en Política i Societat del Consolat
del Japó, Fumi Yoshizawa. La relació
entre l’entitat altafullenca i el Consolat
va néixer ara fa un any arran del passat terratrèmol del Japó, quan l’Ateneu
es va afegir a la Jornada Solidària pel
Japó del Sant Jordi de l’any passat. Una
diada instaurada per la Generalitat de

Catalunya en suport a la tragèdia. Com a
agraïment, el Consolat del Japó va convidar l’Ateneu a una recepció, on hi va ser
representat a través de la seva presidenta, Carme Martínez. En aquesta trobada,
des del Consolat es van comprometre a
visitar Altafulla, i oferir una conferència
al voltant de diversos temes d’interès
sociocultural envers la dona japonesa en
la societat actual. Des de l’Ateneu, s’han
mostrat molt satisfetes que el municipi
d’Altafulla hagi estat triat pel Consolat
del Japó entre el llistat de pobles solidaris. •

La Coral Nous Rebrots d’Altafulla, a la Setmana Cultural de Roda
La Coral Nous Rebrots d’Altafulla va
estar dos dies cantant Caramelles pels
carrers del poble durant la Setmana
Santa, amb molta alegria, encara que
al final una miqueta cansats. Contents
també d’estar convidats a la Setmana
Cultural de Roda de Barà. Així que, el
passat diumenge 22 d’abril vam anar a
l’església d’aquest bonic poble. Estava
plena de gom a gom i juntament amb

la Coral Verge de Barà, vam interpretar
cançons populars dels nostres repertoris.
També preparem actuacions per aquest
any, amb intercanvis que farem entre
corals de les nostres comarques. •
Pepi Miró
Coral Nous Rebrots

Presenten la “Història del Baix Gaià”, de Salvador J. Rovira
La seu del Centre d’Estudis d’Altafulla va
acollir el passat 27 d’abril la presentació
del segon volum del llibre “Història del
Baix Gaià”, dedicat a l’Edat Moderna,
dels autors Salvador J. Rovira, Fill Adoptiu de la Vila d’Altafulla, i Josep Maria
Sabaté, tots dos professors emèrits de la
Universitat Rovira i Virgili (URV). Aquest
segon volum dóna a conèixer al lector
els diferents esdeveniments històrics suc-

ceïts als termes municipals d’Altafulla,
Creixell, la Nou de Gaià, la Riera de Gaià,
Torredembarra, Vespella de Gaià, el Catllar, Salomó, la Pobla de Montornès,
Roda de Barà, i Tamarit, des de 1479,
moment en què s’inicia el regnat de
Ferran II, fins el 1795, quan finalitza la
Guerra Gran contra França. •

Salvador Rovira signant llibres al Centre d’Estudis. / Foto: Júlia Planelles

L’humor i la ironia centren “El Camino del Perdedor”
El polifacètic i altafullenc Xavi Demelo va presentat el passat 27 d’abril, a la Biblioteca Municipal, el llibre “El camino del Perdedor”, editat
per EDAF, una obra que el propi autor defineix
“d’honor i d’antiajuda”. Demelo va exposar de
manera col·loquial i amb molta ironia el com i el
per què en un moment d’il·luminació personal va
sentir la necessitat d’escriure aquest llibre, que va
encomanar directament al seu “couch” literari.
Una obra dedicada als “perdedors i perdedores”

perquè aprenguin a afrontar els problemes amb
humor. Xavi Demelo és narrador oral, terapeuta
essencial, i actor teatral. D’aquesta darrera etapa
de la seva vida professional destaca que el 2007 va
arribar a fer 200 actuacions, “un excés de treball
—segons paraules textuals del mateix autor— en
un moment en què vivíem en la bombolla artística. Va ser a partir del 2008 quan va aparèixer
la crisi i amb ella les grans oportunitats”. També
col·labora a Altafulla Ràdio. •
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El I Torneig de Setmana Santa del CFS Altafulla assoleix l’èxit esperat
Èxit de participació i de públic al I Torneig de Setmana Santa de Futbol
Sala Base Vila d’Altafulla, organitzat pel Club Futbol Sala Altafulla. Al
voltant d’unes 500 persones, entre jugadors i vilatans, hi van prendre part
durant els tres dies que es va allargar la competició. Tres jornades amb un
“ambient espectacular” on, segons l’organització, van destacar per sobre
de qualsevol altra cosa “l’esportivitat, la germanor, i l’amistat”. A més, es
va gaudir de la qualitat tècnica i personal dels més de 400 joves d’entre 5 a
18 anys, provinents dels millors clubs del territori. En categoria Pre-Benjamí,
el campió va ser el Nàstic FS, seguit de l’Escola Joan XXII de Bonavista. En
categoria Benjamí, el primer classificat va recaure en el Club Manresa FS,
mentre que el segon lloc se’l va endur la Pobla de Montornès CE. En Aleví,
les dues primeres posicions van ser pel Club Manresa FS i l’Altafulla FS. En categoria Infantil, el Playas de Salou FS va quedar
campió, deixant en la segona posició al Club Manresa FS. I en categoria Juvenil, novament el Club Manresa FS es va endur el
primer premi, després d’imposar-se a la gran final al Salou FS. El torneig, a banda de ser el primer que celebra el Club Futbol
Sala Altafulla, també ha esdevingut el primer dels actes de celebració del 10è aniversari de l’entitat. •

Altafulla i Torredembarra s’uneixen per la Titan Desert 2012
Els veïns de Torredembarra, Jordi Figueras i David Figueras, i el
veí d’Altafulla, Luis Ramon López han participat des del passat
29 d’abril fins el 4 de maig, en la Milenio Titan Desert 2012, una
prova èpica de bicicleta de muntanya basada en la filosofia del
París-Dakar. Un total de 410 ciclistes han competit durant sis dies
al Sàhara Marroquí amb recorreguts molt poc senyalitzats, on
la navegació i l’orientació hi ha jugat un paper fonamental. La
duresa de la prova ha anat marcada per la llarga distància de les
etapes, per l’entorn i els espais pels quals han transitat, en aquest
cas, el desert. El recorregut de la prova ha estat d’uns 680 quilòmetres. L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, el dia de la presentació, va remarcar el fet que “és la primera vegada que els ajuntaments d’Altafulla i Torredembarra participen en un equip
esportiu conjuntament”, i va insistir: “Moltes vegades pensem en les coses que ens separen i no en les que ens uneixen”.
Alonso també va subratllar la col·laboració existent que hi ha entre les dues administracions locals a l’hora de consorciar
serveis, com ara la neteja de les platges. De fet, l’equip d’Altafulla-Torredembarra és l’únic grup esportiu del Tarragonès que
s’ha presentat sota la marca turística i esportiva dels dos ajuntaments. Per la seva banda, Luis Ramon López, veí d’Altafulla
(Brises del Mar) és membre de la Unió Ciclista Torredembarra (UCT) i soci dels Atletes d’Altafulla. Recentment, va participar
en els duatlons de muntanya de la Pobla de Mafumet i de l’Almoster, on va aconseguit la segona i la primera posició, respectivament, en la categoria de Veterans. Enguany, la cursa va comptar amb la presència de grans corredors ex professionals
de la ruta, com Laurent Jalabert, Claudio Chiappucci, Roberto Heras –guanyador de les dues últimes edicions—, Abraham
Olano, Melcior Mauri, o Oscar Pereiro —integrant de l’equip Tarragona 2017. I entre ells, Luis Ramon López. L’equip dels
tres ciclistes ha comptat amb el suport de la regidoria d’Esports i el Patronat Municipal de Turisme de l’Ajuntament de Torredembarra; les regidories d’Esport i Activitat Física i Turisme de l’Ajuntament d’Altafulla; i el patrocini de Pintures Mateo,
Cicles Ibáñez, Telfer Recanvis, BEEP, TAC12, Peixateria Arqué, Climaquel i Pneumàtics Sant Jordi. •

Breus
Impulsen una targeta d’aparcament temporal per al comerç
Els comerciants d’Altafulla disposaran a partir d’aquest mes de
maig d’una targeta identificadora que els permetrà realitzar les
tasques de càrrega i descàrrega amb major facilitat. La iniciativa
ja es va posar en marxa durant el govern de Josep Maria Pérez
(IDEAL) a través de l’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla (ATECA). Enguany, però, la targeta es promourà
des de l’Ajuntament, a través de la Policia Local, per tal d’arribar
a la totalitat d’establiments del municipi. Cada comerç disposarà d’una única targeta. Aquesta serà gratuïta i tindrà validesa
anual. La voluntat és millorar la circulació del trànsit, sobretot
al Barri Marítim i en una temporada, com és l’estiu, de màxima
afluència de gent al poble. Les persones interessades ja poden
demanar la targeta a les dependències de la Policia Local, on
se’ls donarà a conèixer les normes d’ús. Els agents controlaran
el funcionament d’aquest servei, i en cas d’observar-ne un ús
inadequat, ja sigui per aparcar en una zona que no correspon o
per utilitzar-la per fer altres tasques que no siguin les de càrrega
i descàrrega, se sancionarà directament el comerciant.

12

Altafulla, entre els 126 municipis catalans que reciclen més i
l’únic del Tarragonès
Altafulla ha estat escollit entre els 126 municipis catalans amb
els índexs més alts de recollida selectiva, esdevenint l’única
població del Tarragonès que ha estat inclosa en el rànquing,
que recull aquells pobles amb una recollida selectiva bruta igual
o superior al 55%. Així ho ha fet públic el director de l’Agència
de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost, i la representant del Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero, Mercè Girona,
en l’acte de lliurament de diplomes del passat 4 de maig. Amb
aquests reconeixements, es vol reconèixer la tasca desenvolupada per aquests municipis en benefici de la recuperació de
residus i, per tant, en la reducció de la dependència dels sistemes
finalistes -la incineració i els dipòsits. Alhora, es pretén animar
la resta de municipis que continuïn avançant per obtenir alts
resultats de recollida selectiva, i poder fer créixer aquesta llista.
El lliurament s’ha celebrat en el marc del II Fòrum Estratègia
Catalana Residu Zero.

Esports
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La Cursa d’Altafulla: Sofiaune Khadraoui, en primer lloc
El passat 1 de maig vàrem celebrar la
cinquena edició de la cursa d’Altafulla,
amb un gran èxit de participació (més de
nou-centes persones d’arreu de Catalunya) i de públic. La cursa és cada vegada
més important. En efecte, transmet una
molt bona imatge d’Altafulla, a més de
fer una reeixida tasca de promoció de
l’esport, sobre tot entre els més joves.
Penseu que hi varen córrer més de cinccents nens i nenes. Una vegada més, la
participació de l’Ajuntament, com cada
any, i de les empreses col·laboradores,
han fet possible aquest esdeveniment.
I per descomptat, la feina dels organitzadors i voluntaris del club Atletes
d’Altafulla i de moltes altres persones

del poble, ha fet que tot hagi rutllat
tant bé. La cursa open de 5.000 metres
va ser molt espectacular. El jove Sofiaune Khadraoui va aconseguir la victòria
en categoria masculina, seguit de ben a
prop per en Dani Alonso. Sílvia Ferrer va
ser la vencedora femenina, fent també
una gran cursa. El primer classificat del
club Atletes d’Altafulla, va ser en David
Sánchez, aconseguint la sisena plaça.
En definitiva, Altafulla pot estar ben
contenta, gaudeix d’una cursa de primer
nivell. I gràcies a tots vosaltres. •
David Velasco
Atletes d’Altafulla

Soufiane Khadraoui recollint el premi. /
Foto: Jean Segovia

Abril carregat d’activitats del Club Bàsquet Altafulla
Després de l’èxit en participació en el II Campus de Tecnificació, realitzat durant la Setmana Santa, el Club Bàsquet
Altafulla va organitzar una excursió per veure el partit
del Regal Barça contra el Lagun Aro GBC el passat dia 15
d’abril. Va ser una jornada molt completa ja que abans del
partit vam visitar el Museu del Barça i les instal·lacions del
Camp Nou. El partit, prou entretingut, va acabar amb victòria del Regal Barça, amb comoditat. El que més va agradar
a tots els assistents, però, va ser esperar-nos, tot i la pluja, a
la sortida dels jugadors per demanar-los autògrafs i poder
fotografiar-nos amb ells. El més petits, que no vol dir els
menys espavilats, van ser els únics en aconseguir l’autògraf
i la fotografia del Joan Carles Navarro! I els més grans, una
fotografia amb l’inoblidable Audie Norris. Tot un luxe! •
Participants al II Campus de Tecnificació de Setmana Santa

Club Bàsquet Altafulla

Marta Camps, campiona del món;
Maria José Carabante, bronze
La Marta Camps es va proclamar campiona dels 800
metres (en categoria W40)
en els Campionats del Món
celebrats a Finlàndia. És una
victòria importantíssima, que
se suma a les aconseguides
darrerament, en campionats
d’Espanya i de Catalunya. I
també a totes les que ha assolit, en moltes temporades, en
competicions en ruta amb el
nostre equip. La Maria José
Marta Camps, al centre de la imatge
Carabante va obtenir també
un èxit molt important, el
bronze en la cursa de relleus 4x200 metres. És un gran privilegi que
la Marta i la Maria J. pertanyin al nostre club, i compartir entrenaments amb elles. I també amb l’Ana M. Yuste, que en la cursa del
Pont del Diable, a Tarragona, va aconseguir un altre èxit, la primera posició en la seva categoria. Felicitats Campiones! •
David Velasco
Atletes d’Altafulla
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Tots amb el “Letxu”

El Pou Altafulla ja dóna vida!

Una cinquantena de persones van assistir el passat 28 d’abril en l’emotiu
acte de presentació de
la cadira bipedestadora
del “Letxu” que li ha
permès millorar les seves
condicions físiques de
vida. La presentació va
servir també perquè la
família de Juan Carlos
Gutiérrez, i la seva dona,
la Mireia, agraïssin la
col·laboració i el suport
de tots aquells vilatans,
vilatanes, entitats, i institucions, que han posat
el seu granet de sorra
La Mireia, dona del “Letxu”,
per fer “una mica millor
visiblement emocionada. / Foto:
el dia a dia” del “Letxu”.
Lluís Pérez
Ja fa unes setmanes que
disposa d’aquest aparell i, tal i com ha explicat la seva
dona, “són molts els beneficis que ja se li comencen a
notar, sobretot pel que fa a la regularitat intestinal i al
control de les cames”. Uns beneficis que van exposar la
infermera, Isabel Navarro, i el doctor traumatòleg de
l’Hospital Joan XXIII, Luis Lorenzo, durant l’acte d’agraïment celebrat a la Sala de Plens de l’Ajuntament. La
cadira bipedestadora, que ha tingut un cost de 12.000
€, li permet, entre altres aspectes, millorar la mobilització dels intestins, prevenir necrosis a la pell, disminuir
els espasmes musculars i les contraccions, mantenir la
integritat dels ossos, i millorar la seva visibilitat. Davant
de tots aquests avantatges, doncs, el que fa l’aparell és
facilitar la vida quotidiana, tant dels seus cuidadors com
del mateix “Letxu”, permetent-li passar d’estar assegut a
estar dret, i variant els seus punts de pressió. Qui també
va agrair la col·laboració de persones, entitats, i associacions, en nom de la corporació municipal, va ser la
regidora d’Acció Social, Eva Martínez, qui va lloar la gran
capacitat “de resistència, adaptació, valentia, i discreció” de la família. Martínez va recordar que, en el marc
d’aquesta campanya solidària, l’Ajuntament va adquirir
tres desfibril·ladors externs automàtics (DEA) per 1.400 €
cadascun, els quals s’han instal·lat al Pavelló Municipal,
a la Policia Local, i a l’Esplai de Jubilats. El consistori està
en procés de comprar-ne un quart, que s’ubicarà al Centre de Salut. •

El passat mes de febrer van gaudir d’un d’aquells dies pel qual
es justifica tot el treball desinteressat que fem els amics de
C.A.S.A. De fet era un dia com
qualsevol altre de l’estació seca
a la depressió de BenishangulGumuz (Etiòpia): 47 graus! Havíem fet un llarg recorregut en
furgonetes pels sequerals que
només uns mesos enrere eren
veritablement impenetrables i
frondosos. Ara el terra era tan
clivellat que s’hi podia Introduir
la mà sencera i havíem de mantenir una distancia suficient entre vehicles per deixar que s’assentés el núvol de pols que anàvem aixecant. Calia beure aigua tot
sovint encara que fos un exercici veritablement molest perquè era
tan calenta que resultava vomitiva. Finalment per damunt de bosc
baix i sec s’aixecaven les copes d’uns quants arbres encara verds
que assenyalaven que allà hi podia haver aigua. Ja havíem arribat
al poblat de Magiare on CASA amb el finançament de l’Ajuntament d’Altafulla havia construït el pou Altafulla. De seguida
un grup de nens despullats ens envoltaren tot prenent-nos la
mà per dur-nos fins l’escola del poblet. -“Aquí, just en aquella
cantonada era l’indret on teníem pensat excavar el pou, però no
hi havia aigua”, digué la germana Nora Camacho. Finalment, i
després d’alguns intents trobaren un flux continu d’aigua vora un
meandre del riuet que dóna nom al poble, tot plegat uns quatrecents metres més enllà. Caminar en aquelles condicions era dur i
vam haver de lluitar cadascun dels quatre-cents metres un a un.
Tot i així, rere aquell canvi de rasant observarem els nens que
bombejaven aigua com qui beneeix el terra. L’emoció ens omplí
a tots i de sobte desaparegué el cansament i la calor. L’aigua era
tan clara, tan fresca... I els nens si avocaven amb tanta fruïció que
ens sentirem feliços, gairebé beneïts. Era el pou més bonic que
ens podíem haver imaginat mai! Després la inauguració amb el
corresponent tall cinta i tot. Ara, un cop a casa, tornem a treballar
per cercar recursos per un altre pou, una altra escola, més material
per un consultori mèdic, padrins per uns noiets disminuïts, llet en
pols per un orfenat, material per un altre escola... I tot això, en
definitiva, per tornar a sentir-nos feliços, gairebé beneïts. Gràcies
Ajuntament d’Altafulla! •
Sergi Puig
Col·lectiu d’Accions Solidàries per Àfrica (CASA)

Breus
El CFS Altafulla assoleix l’ascens a Tercera Divisió Nacional
Jornada històrica la que es va viure el passat 5 de maig a Altafulla, amb un pavelló ple de gom a gom que va gaudir amb la
victòria del seu equip per 5 a 2 davant el Tàrrega, un triomf que
va permetre celebrar l’ascens cap a la Tercera Divisió Nacional
del primer equip del CFS Altafulla. L’afició va respondre a la
crida del club i del seu president, Francisco Largo, i no va deixar
cap seient buit, animant al seu equip durant tot el partit amb
color i càntics de tota mena. Els del Baix Gaià van dominar un
partit molt emocionant que fins als instants finals no va quedar
sentenciat. Després d’aconseguir els cinc gols i amb el xiulet
final, l’alegria va esclatar al pavelló altafullenc, i jugadors, tèc-

nics, president i aficionats van poder celebrar l´ascens de forma
categòrica. El partit es va transmetre en directe des d’Altafulla
Ràdio. L’emissora ho feia per primera vegada des del pavelló;
fins ara només ho havia fet des del camp de futbol i des del
balcó de l’Ajuntament per a les diades castelleres. Els herois
d’aquest ascens són els jugadors Abel Casanovas, Daniel Zaera,
Bernardo Marotó, David Inaga, Sergi García, Òscar Inaga, Fran
Faro, Gorka Villar, Samuel Hernández “Samu”, Jesús Villar
“Niki”, Juan San Isidoro “Juanito”, Manuel Tabares “Lolo”,
Matías Pereira i Miquel Malo “Miki”. Els tècnics Sergio Corona,
Àngel Orive i Marcelo Balverdi, i el delegat Manuel García.
L’afició sempre va estar al seu costat.
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La necesidad de revisar los valores catastrales
Luis Sánchez-Tejerina # Alternativa Altafulla - Entesa
La revisión catastral que se hizo en 2006 creó un
conflicto grave por el aumento excesivo de valores
y los fuertes desequilibrios entre zonas. Por eso se
planteó la necesidad de una nueva valoración, al
tiempo que se defendía que el aumento del recibo
del IBI (que se duplicó de 2006 a 2009) no debía
seguir creciendo cerca del 30% anual, sino que
debía mantenerse con solo un ligero aumento anual
de la recaudación, disminuyendo el tipo aplicable.
Finalmente tenemos ya la propuesta de nueva valoración del Catastro. Eso ya es un éxito para Altafulla
(parecía imposible hace solo un año). Y además sin
coste económico. En la propuesta vemos que ha
disminuido a la mitad el número de “zonas”, que
la graduación entre ellas no es desequilibrada, que

han disminuido mucho los valores máximos del
suelo calculados por repercusión y que se ha estrechado la diferencia entre precios máximos y mínimos. El recibo medio del IBI al año 2016 habría sido
de 877,26 euros y este 2013 de 659,10 euros, con
la nueva valoración la media del recibo tanto en el
2013 como al 2023 (incluso con una modificación no
excesiva de los tipos) seria de 627,32 euros lo que
representa una reducción media 137,40 euros anuales. Seguro que habrá casos y alguna zona que unos
u otros querríamos modificar. Pero la propuesta nos
viene dada del Catastro y es un todo. El Ayuntamiento deberá aprobarla o mantener la valoración.
No hay caminos intermedios. Nuestra postura es
que la propuesta, a pesar de sus limitaciones, es más

equitativa. Por eso nuestra voluntad es defender el
consenso más general para su aprobación, con una
especial llamada a la información y a la generosidad
por parte de quienes puedan verse inicialmente
perjudicados. En cualquier caso, para no poner en
peligro la solvencia económica del Ayuntamiento
y asegurar la calidad de los servicios ofrecidos,
defenderemos la necesidad de mantener un nivel
de recaudación estable. Si se aprueba la nueva
Ponencia, al bajar la media de los valores habrá que
modificar el tipo de gravamen. Toca ahora la información y la reflexión. La decisión se ha de adoptar
antes de un mes y está en juego la equidad entre los
ciudadanos y la viabilidad económica de Altafulla
con todos sus servicios municipales. •••

Altafulla Solidària amb la Marató de TV3 per a la pobresa
Eva Martínez i Giol # Solidaritat Catalana
Davant l’evolució de la crisi i com està afectant la
nostra societat, TV3, Catalunya Ràdio i La Fundació
La Marató de TV3 tiren endavant una acció excepcional: la Marató per la pobresa que tindrà lloc el 27
de Maig, sota el lema “Que ningú es quedi fora de
joc”. En aquest sentit des de l’Àrea d´Acció Social i
Ciutadania hem engegat una plataforma solidària
amb aquesta causa i a tal efecte les diferents ONG
del poble que tenen seu social al municipi ens presentaran una mostra dels seus treballs i projectes
que tenen com objectiu l´Ajut Humanitari a diferents indrets del mon, inclòs a Altafulla. En aquest
context hem volgut ampliar l’objectiu d’aquesta

per la Independència

jornada i és per això que engresquem a totes les
Associacions i Entitats del poble a col·laborar en
aquesta jornada solidària. L´idea d´aquesta plataforma és la de crear un programa d’activitats diverses que es mostraran en una fira a les Eres, on totes
les Entitats que hi vulguin participar podran muntar
la seva paradeta, amb combinació d’actuacions
musicals i breus ponències. Algunes entitats ja han
ofert la possibilitat de vendre samarretes, xocolata
desfeta, pastetes, tes, etc. Tota la recaptació de les
diferents activitats serà destinada a la Marató de
TV3. La pobresa al nostre país té moltes cartes a
partir de persones en situació de risc o exclusió soci-

al. La taxa de risc de la pobresa afecta gairebé un
20% de la població adulta de Catalunya i un 23,4%
dels infants i joves. Per això volem mobilitzar a la
nostra població per sensibilitzar-nos tots plegats
davant d´una qüestió tan important com aquesta.
En breu publicarem el programa de les activitats
i si us voleu afegir podeu contactar al telèfon de
l´Ajuntament d’Altafulla 977 65 00 08, persona de
contacte: Eva Martínez – Mar Riambau. Altafulla,
sempre s´ha mostrat solidària amb totes les causes,
recordem la participació amb la catàstrofe d’Haití,
Japó i recentment amb el nostre amic en “Letxu”.
Gràcies. •••

Los gastos del Ayuntamiento con el dinero de todos
Alejandro Francino # Independents d’Altafulla - IDEAL
Desde IDEAL no encontramos lógico que mientras
las familias que viven en Altafulla nos apretemos
el cinturón en una época de crisis tan dura como la
que vivimos, el ayuntamiento de Altafulla gaste el
dinero de todos de cualquier forma y sin criterio,
y sobre en todo en temas que no son para nada
prioritarios. En la lista encontraríamos una relación
extensa de estos gastos, pero para resumir algunos
en solo un año de legislatura, encontraríamos por
ejemplo el famoso “triatlón (11.000 €), el convenio
de la tele TAC12 para hacer sus entrevistas (37.000
€), una moqueta para hacer fiestas en el polideportivo que no se utilizará (11.000 €), Maquinas
para limpiarla (6.000 €), unas canastas de básquet

(20.000 €), la instalación de unas tirolinas, teléfono
a cada regidor, Coste de Segwey, Coste de la adhesión al AMI (y que no quieren informar), coste de
la aplicación nueva para iPhone de turismo, coste
de las páginas web realizadas, y un largo etc., de
gastos que ni siquiera sabemos, ya que la política
del ayuntamiento actual es lamentablemente muy
poco transparente y participativa hasta la fecha,
en realidad es de hechos consumados, sin informar
ni siquiera intentar consensuar sus acciones con la
oposición. Esta lista de gastos suponen aproximadamente unos 200.000 €, y eso que este año pese
a lo prometido, subieron los impuestos municipales
en un 4% de media, exceptuando a los bares y res-

taurantes que la subida fue del 100%, y recortaron
las subvenciones para algunas entidades, sobre
todo aquellas “no afines”. ¿No seria más normal
que este ayuntamiento actuara en consonancia, y
diera ejemplo empezando por recortar el gasto que
realizan con nuestro dinero, y en lugar de gastar
bajaran la presión a las familias en los impuestos
que pagamos en el municipio? Este es el problema
de aquellas personas que gobiernan pensando que
Altafulla les pertenece, en lugar de pensar que
durante una legislatura los regidores estamos al servicio de todos los que viven en el pueblo, y el dinero
que gestionamos, no es del ayuntamiento, sino de
todos los que pagamos los impuestos aquí. •••

Fòrum
Breus apunts del procés històric de la Biblioteca d’Altafulla Martí Magrinyà
Primer. Es funda a la segona legislatura i amb participació igualitària del grup de l’Alcalde Pijuan i
del PSC (Fonxo Blanc, Jordi Marquès, Jordi Blanc).
El primer gran lot de llibres és escollit pels llavors
mestres (José Miguel, Àngels i Joaquim) de la
gran oferta de la Cooperativa Abacus (de la qual
l’Ajuntament n’era soci des de la fundació de la
Llar d’Infants —avui magatzem de la biblioteca
des de sant Martí de 2007). Pepita Ferreras és
escollida bibliotecària a proposta del PSC. S’instal·la on avui es situa la Sala de Plens; fins el trasllat a
les Teresa Manero amb Antoni Torres a l’alcaldia,
en disposar de les noves escoles de la Portalada
(tardor 1991); en la legislatura Ceperuelo-Gené,
s’estrenen rehabilitades en alçada. L’empenta es
donà en la quarta legislatura, amb Joan Carreras
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a la regidoria de Cultura i en estreta col·laboració
amb el PSC. Segon. En acabada la tercera legislatura, a proposta del PSC, portarà el nom de Martí
Magrinyà (des de primavera de 1991), com a gran
donant de llibres, inclosos el del seu germà Mossèn Gaietà. Avui el seu fill és president del Centre
d’Estudis. Tercer. En la legislatura de la primera
alcaldia de Manel Ramon, amb Fonxo Blanc a
Cultura, podem incorporar el magnífic llegat de
l’arquitecte Benavent, comprant-ne els armaris
escaients sota el consell de la Gerent Maria Porter
i Moix. Amb el sou de regidor inverteix en mitja
dotzena llibres de bibliòfil donats a la biblioteca
municipal per arrodonir-ne el contingut selecte.
Quart. La passada legislatura, amb Fonxo Blanc
a Cultura dins el primer Govern, renovem el

mobiliari i, ja amb l’alcaldia de Gené, mercès a la
integració a la xarxa de la Generalitat (connexió
Dolors Comas- bibliotecària Helena) el gener
de 2010 ens aporten 15 mil e. en llibres (1.168
nous títols) i n’informatitzen el servei. Establim
un reglament de funcionament i finalment hem
de renunciar per incapacitat i seny econòmics a
la construcció de la nova, amb projecte aprovat
i pagat. També, per subvenció de la Diputació,
—amb gestions de Conxita del PPC— renovem
prestatges. Aspecte que continua Jordi Molinera
qui acaba de situar les condicions laborals de la
bibliotecària més justament.•

Fonxo Blanch
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Dilluns
00

Dimarts

Dimecres

Dijous

100% Música

01

Divendres

Dissabte

Diumenge
Warm up (r)

L’espai obert (r)

Propera parada(r)

02

Warm up

100% Música

03

100% Música

04
05
06

100% Música

07

Cap de setmana (r)

08
09

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

08.30
09.00
10.30
11.00

10
11
12

100 % Música

15

Cinema
Empenta

Baix Gaià
Esports (r)

Molt més que
reggae

Segona educació

I com estàs de salut?

Baix Gaià Esports (r)

Cinema (r)

Cat sons

100 % Música

Noms propis

L’internauta (r)

El temps passa (r)

El temps passa

Molt més que reggae (r)

7 Dies

Toc de rock (r)

Barà rock

Música punt cat

Altafullencs

The road of country (r)

L’entrevista

100 % Música

Cap de setmana

L’entrevista (r)

Jazz FM

Això és un misteri

Altafullencs diversos

Cat sons (r)

Propera parada

Bad music

Bad music blues

Carta de clàssics

Calidoscopi

Sempre joves

L’informatiu setmanal

100% Música
L’informatiu (5a edició)

100 % Esports (r)

100 % Música

Baix Gaià Esports (r)

La movida madrileña

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

Transports
L9

Pere
Martell
6:38
7:32
8:33
9:13
10:30
11:17
12:04
12:53
13:42
14:30
15:15
16:01
16:46
17:48
18:34
19:19
20:05
20:48
21:30

Aiguamolls
del Gaià
7:05
8:03
9:07
9:47
11:04
11:49
12:41
13:29
14:14
15:00
15:45
16:31
17:17
18:21
19:09
19:52
20:38
21:18
21:59

Aiguamolls
del Gaià
7:21
7:51
8:22
9:26
10:06
11:23
12:10
13:00
13:48
14:33
15:19
16:04
16:50
17:36
18:40
19:28
20:11
20:55
21:34

Pere
Martell
7:52
8:23
8:58
9:59
10:39
11:56
12:41
13:37
14:21
15:07
15:53
16:38
17:20
18:06
19:10
19:57
20:40
21:21
22:00

7:30
9:25
11:02
12:35
14:11
15:43
17:35
19:06
20:40
22:00

8:05
10:03
11:37
13:13
14:45
16:17
18:11
19:45
21:11
22:27

8:24
10:21
11:55
13:31
15:03
16:35
18:29
20:04
21:27

8:57
10:53
12:27
14:03
15:35
17:07
18:58
20:32
21:53

7:30
9:25
11:01
12:34
14:11
15:43
17:36
19:06
20:40
22:00

8:00
9:59
11:33
13:09
14:44
16:16
18:09
19:41
21:09
22:24

8:24
10:21
11:55
13:30
15:02
16:35
18:28
20:04
21:27

8:56
10:53
12:27
14:03
15:35
17:08
18:58
20:32
21:53

RENFE

Autobusos
nocturns
Altafulla
/ Tarragona

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

Altafulla
Parada
Centre
Centre Comercial
Altafulla - Tarragona

Feiners
Dissabtes

Boulevard

L’internauta

Parades a Pau Casals, St. Francesc, Rambla Vella, Balco, Miracle, Beneficència, 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

Diumenges i festius

The road of country

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

Altf/Tgn
6:58
7:30
8:29
9:59
10:28
10:58
11:58
12:58
13:59
14:26
14:59
15:58
17:27
18:00
19:00
19:29
20:26
20:29
20:59
21:29
21:59
22:33

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

Tarragona

Tarragona - Altafulla

v

Baix Gaià Esports

23
•
•
•

100 % Música

L’informatiu (4a edició)

22

* Consultar retransmissions
esportives a la pàgina web.

100 % Música
Baix Gaià Esports

Galàxiallibre

Toc de rock
El patito de goma

19

altafullaradio@altafullaradio.com
www.altafullaradio.com

El Futbol
al Baix Gaià

100 % Música

100 % Música

100 % Esports

16

21

Toc de rock (r)

L’espai obert

17

977 65 29 23
977 65 06 93

Barà rock (r)

El ple / para que no me olvides

La cuina de Carbó

14

20

La màgia de les sardanes

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

L’informatiu (3a edició)

13

18

100% Música

Noms propis (r)

Els matins d’Altafulla Ràdio

Imperial
Tarraco

Rambla
Vella

00:15

00:17

AUTOCARS

01:45

01:47

03:45

03:47

05:05

05:07

Període temporada alta
(de 2 de maig a
27 d’octubre)

Altafulla
Centre
Parada
Comercial Centre
00:39

00:40

02:09

02:10

04:09

04:10

05:29

05:30

Altafulla / Bcn
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 9.00h
Dissabtes i festius: 7:30h
Diumenges: 17.55h
Bcn / Altafulla
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 15.45 h
Dissabtes i festius:
20.15h
Diumenges:
No hi ha servei

AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners
Trdb
6.25
7.10
7.30
7.45
8.00
8.20
8.40
9.00
9.15
9.45
10.15
10.45
11.15
12.15
13.15
14.15
15.15
16.15
16.45
17.15
18.15
19.15
20.15
21.45

Altf
6.29
7.16
7.36
7.51
8.06
8.26
8.46
9.06
9.21
9.51
10.21
10.51
11.21
12.21
13.21
14.21
15.21
16.21
16.51
17.21
18.21
19.21
20.21
21.51

Trdb
8.20
9.30
11.40
13.45
16.10
17.10
17.55
18.55
19.55
20.55

Altf
8.26
9.36
11.46
13.51
16.16
17.16
18.01
19.01
20.01
21.01

Tgn
6.45
7.65
7.55
8.10
8.25
8.45
9.05
9.25
9.40
10.10
10.40
11.10
11.40
12.40
13.40
14.40
15.40
16.40
17.10
17.40
18.40
19.40
20.40
22.10

Tgn
6.50
7.40
8.25
9.15
10.15
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.10
14.20
14.45
15.05
15.20
16.15
17.15
17.45
18.15
18.45
19.15
19.45
20.15
21.15
22.25

Altf
7.10
8.00
8.45
9.35
10.35
11.35
12.05
12.35
13.05
13.35
14.05
14.30
14.40
15.05
15.25
15.40
16.35
17.35
18.05
18.35
19.05
19.35
20.05
20.35
21.35
22.45

Trdb
7.15
8.05
8.50
9.40
10.40
11.40
12.10
12.40
13.10
13.40
14.10
14.35
14.45
15.10
15.30
15.45
16.40
17.40
18.10
18.40
19.10
19.40
20.10
20.40
21.40
22.50

Dissabtes feiners
Tgn
8.47
9.57
12.07
14.12
16.37
17.37
18.22
19.22
20.22
21.22

Tgn
9.00
10.30
12.40
14.30
17.00
18.00
18.45
19.45
21.00
21.35

Altf
9.24
10.54
13.04
14.54
17.24
18.24
19.09
20.09
21.24
21.59

Trdb
9.30
11.00
13.10
15.00
17.30
18.30
19.15
20.15
21.30
22.05

Diumenges i festius
Trdb
8.55
10.30
12.00
16.10
17.20
18.45
20.15

Altf
9.01
10.36
12.06
16.16
17.26
18.51
20.21

Tgn
9.22
10.57
12.27
16.37
17.47
19.12
20.42

Tgn
10.00
11.30
13.00
16.50
18.00
19.30
21.00

Altf
10.24
11.54
13.24
17.14
18.24
19.54
21.24

Trdb
10.30
12.00
13.30
17.20
18.30
20.00
21.30
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Telèfons i adreces

(

Ajuntament (Plaça del Pou, 1)

977 65 00 08

Síndic de greuges
Recaptació Municipal (Ajunt.)
Correus
Oficina d’Ocupació
Policia Local
Guàrdia Civil
Mossos d’Esquadra
		
Bombers (Tarragona)
		
		
Ambulàncies (centraleta)
Consultori de Salut

977 65 22 69
977 65 61 09
977 65 18 16
977 65 19 88
609 32 96 51
977 65 02 80
062
977 63 53 00
088
085
977 22 00 80
977 54 70 80
977 25 25 25
977 65 60 07

Urgències CAP Torredembarra
Aigües d’Altafulla
(servei 24 hores)
Emergències
Farmàcia Susana Domingo

977 64 38 01
977 65 16 76
900 194 998
112
977 65 02 07

Plaça del Pou, 1

	Marquès de Tamarit, 16

	Mainada, 2A

	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	
IES ALTAFULLA
Llar d’Infants F. Blanch

977 65 19 69
977 65 16 62
977 65 60 31

Llar d’Infants Hort de Pau

977 65 21 20

Esplai de la Gent Gran

977 65 21 32

Biblioteca Municipal

977 65 11 76

	Mainada, 2B
	Cabana, 2

	C. de Les Bruixes s/n
	Les Escoles s/n

Centre d’Estudis d’Altafulla 977 65 09 12
Escoles, 10

CENTRE OBERT	
Pavelló poliesportiu
Escola de Música (migdies)

648 54 62 72
977 65 15 71
977 65 20 60

S. Antoni Abat, a la Violeta

Casal La Violeta

Serveis Municipals

S. Antoni Abat, 11

Punt d’Informació Juvenil

977 65 24 68

Alberg Juvenil ‘Casa Gran’

977 65 07 79

Piscina Municipal

977 65 21 10

Club Marítim
Parròquia S. Martí
Estació de Servei
Taxis (J. Gabarró)
		
		
Deixalleria (Torredembarra)
Autocars Penedès
Informació RENFE
Protecció Civil
Tanatori de Torredembarra	
L’Hort de la Sínia.
Punt d’Informació del Gaià

977 65 02 63
977 65 01 58
977 65 22 54
607 86 46 44
607 15 38 18
977 65 29 90
977 64 58 19
977 66 08 21
902 24 02 02
977 65 14 89
900 50 67 12
655 48 61 15

JUTGE DE PAU

977 65 20 17

Veterinaris (d’urgències)
		
		

977 65 29 08
627 56 39 39
629 71 15 90

	Era de l’Esteve
Placeta, 12

Alcalde Pijuan, 4

977 65 00 83

Servei de transport per a la gent gran

• 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

ANADA
10,15

Centre de Salut

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

23,5º

dia 20

Temperatura mínima

1,6º

dia 17

Pluja màxima

20 litres/m2

dia 5

Mitjana mensual temp. màx.

19,2º

Mitjana mensual temp. mín.

8,7º

Total pluja recollida

69,6 litres/m

2

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

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

12,25

Eroski

12,30

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

10,25

Carrer dels Munts

10,35

Mirador dels Munts

12,40

Carrer de la Bassa

10,45

Carrer de Santa Marta

12,50

Carrer de les Esplanes

10,55

Via Augusta/Plaça dels
Vents

12,55

Via Augusta/Plaça dels
Vents

11,00

Carrer de les Esplanes

13,05

Carrer de Santa Marta

11,10

Carrer de la Bassa

13,15

Mirador dels Munts

11,20

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

13,25

Carrer dels Munts

13,35

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

11,25

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

TORNADA

Eroski

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

Regidoria d’Acció Social i Ciutadania

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

Pol. Ind. ’Roques Planes’ - Tel: 977 64 58 19
NOU HORARI DE MISSES (per obres)
Església de Sant Martí

Església de Sta. Maria

Dissabtes: 19.00 h (al Fòrum)

Diumenges: 11:45 h

Farmàcies de guàrdia
01/06
07/13
14/20
21/27
28/31

maig:
maig:
maig:
maig:
maig:

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

01/03
04/10
11/17
18/24
25/30

juny:
juny:
juny:
juny:
juny:

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

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies de guàrdia de Torredembarra
als aparadors de les farmàcies locals.
A més:
www.coft.org/guardies/ext/
Cogul: 977640003 - C/ Antonio Roig,14
Arasa: 977642704 - C/ Verge Montserrat, 4
Miró: 977640735 - C/ Pere Badia, 55
Escudé: 977130735 - C/ Filadors, 6-8

