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

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

Ja us podeu anunciar a

Plaça del Pou

Per a més informació i inserció d’anuncis:
638 355 670 · comercial@altafullaradio.com
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Editorial
Ja som 4.835
Altafulla és el municipi del Baix Gaià que més ha augmentat de
població aquest últim any, segons dades que ha fet públiques
l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). D’aquesta manera,
Altafulla guanya 59 habitants respecte l’1 de gener del 2011 i
se situa en la xifra dels 4.835 altafullencs i altafullenques. L’1 de
gener de l’any passat se situava en els 4.776 habitants. A Altafulla, el segueixen el municipi de Creixell amb 45 habitants més;
i pobles petits com la Nou de Gaià (20 habitants) i Salomó (15)
experimenten augments importants de la població. Per contra,
el Baix Gaià segueix guanyant habitants, però molt tímidament:
només vuit habitants en un any. La població del Baix Gaià és
actualment de 40.117 habitants. Tres municipis d’aquesta subcomarca han perdut habitants els darrers dotze mesos. Destaquen
els 151 habitants que disminueix la població de Torredembarra,
com també el padró de Vespella de Gaià que cau en 20 habitants
i baixa dels 400, mentre que la Pobla de Montornès perd cinc
habitants. D’altra banda, el preu de l’habitatge nou a Altafulla ha
baixat un 8,3%. És dels descensos menys pronunciats de la demarcació de Tarragona on la caiguda mitjana ha estat del 10,8%
durant el 2012. Són dades de la Societat de Taxació. Torredembarra registra un descens superior a l’altafullenc del 8,8%; i per
contra, Altafulla continua registrant el preu del metre quadrat
més car del Baix Gaià (1.902 €), per davant de Torredembarra,
amb 1.770 € el metre quadrat; Roda de Barà (1.760 €) i Creixell
(1.640 €). Si ens agafem a aquestes xifres, hom podria arribar a la
conclusió que, malgrat que el preu de l’habitatge nou a Altafulla
continua sent el més car del Baix Gaià, augmenta de població
any rere any; contràriament a altres poblacions veïnes on el seu
padró va reduint-se poc a poc. Woody Allen va dir un dia que li
interessava el futur perquè és el lloc on vol passar la resta de la
seva vida. Aquest 2012 molts nous veïns i veïnes han escollit viure
el seu futur a Altafulla. Perquè és altafullenc i altafullenca qui
neix i qui viu a Altafulla, amb els mateixos drets i amb els mateixos deures. Perquè se senten orgullosos de ser i estar a Altafulla.
I perquè Altafulla segueix apostant per la Salut, l’Educació, la
Participació i el Benestar.

Ens interessa que hi participis:
Escriu a la “Plaça del Pou”

(màxim 2.000 caràcters, nom i cognoms i DNI)

nousilva@telefonica.net • altafullaradio@altafullaradio.com

www.altafulla.cat

Butlletí d’Informació Municipal de l’Ajuntament d’Altafulla
Edita: Àrea Municipal de Mitjans de Comunicació d’Altafulla
		 Plaça del Pou, 1. 43893 ALTAFULLA · www.altafulla.cat
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El Pavelló Poliesportiu permetrà un aforament de 1.500 persones
La recent segona edició del Parc de Nadal d’Altafulla, que
enguany va anar a càrrec de la Comissió de Festes i es va ubicar per primer cop al Pavelló, ha estat la prova de foc aquests
darrers dies de desembre (27, 28 i 29) per sospesar la possibilitat d’organitzar esdeveniments d’aquest tipus, que atrauen
milers de persones, i fer-ho més continu en un futur arran de
les mesures de seguretat que s’han pres des de l’Ajuntament
d’Altafulla i que ha permès passar la inspecció de garantia de
qualitat de les instal·lacions. Aquest fet permetrà doncs un
aforament de 1.496 persones, segons ha subratllat aquests
dies el regidor d’Esport, Guillermo Alonso. Guillermo Alonso
ha reconegut que fins ara el Pavelló Municipal ha estat obert

al públic, tot i no complir amb la totalitat de la normativa de
seguretat, però sense posar mai en risc a les persones que hi
han estat a dins. De fet, les instal·lacions no s’han utilitzat
mai en situacions límit, no s’ha superat mai l’afluència de més
de 500 persones, i els possibles riscos que es poguessin presentar eren assumits per l’Ajuntament. Amb tots els papers
en regla, el pavelló esdevindrà ara un dels centres neuràlgics
de l’activitat esportiva al municipi. De fet, des del consistori
ja s’ha plantejat la possibilitat d’habilitar una sala dedicada
a les classes de manteniment físic, una de les demandes més
sol·licitades per part de la ciutadania. •

Diferents imatges del II Parc de Nadal que va tenir un èxit absolut. /Foto: Carla Gómez

Per Nadal, paneres
El passat 22 de desembre
el Viavins va fer l’entrega de les dues paneres
que, com cada any sorteja, coincidint amb la
grossa de Nadal. Aquest
any han tocat totes dues
a la Maria Gibert! A la
foto, la Mercè del Viavins fa l’entrega de les
paneres a la Maria i al
Joan Lluís Punsoda. •

Breus
Comença el curs de Monitor de Menjador Escolar
Si fa unes setmanes començava el Curs de Manipulació
d’Aliments, la regidoria d’Acció Social, Salut, Educació i
Polítiques de Gènere, encapçalada per l’edil Eva Martínez, ha posat en marxa aquest passat 8 de gener el Curs
de Monitor de Menjador Escolar. L’activitat va adreçada
a persones d’entre 35 i 55 anys empadronades al municipi, consisteix en un taller de 40 hores, i és impartit per
responsables de la Creu Roja. El curs s’allargarà fins al
14 de març, tots els dimarts i dijous en horari de 10 del
matí a 12 del migdia, al nou espai docent ubicat al carrer
Boga. El curs està subvencionat per l’Ajuntament d’Altafulla, i en la mesura del possible, s’aniran posant en funcionament més cursos de formació com ha assenyalat en
més d’una ocasió la regidora Eva Martínez.
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Ple Extraordinari 19 de desembre
que el del 2012. Farré va destacar en aquest sentit que la
revisió del Cadastre ha condicionat considerablement aquest
pressupost i que amb el manteniment del tipus d’IBI al 0,91%
es preveuen els mateixos ingressos que el 2012.
D’altra banda, l’edil va subratllar que, en el capítol d’inversions, dels 160.603 euros previstos hi ha 86.247 en recursos propis, una part destinada a renovar mobiliari, maquinària i equips informàtics, d’altres per completar subvencions
previstes com el Pla de Senyalització, material per la Brigada
Municipal o la destinada a la millora de voreres i una partida, que per segon any consecutiu, es destinarà a un projecte
consensuat amb el Consell de Participació dins el procés de
Pressupostos Participatius.

Aproven un Pressupost de 6,8 milions d’euros,
un 0,71% menys que el 2012
El Ple, celebrat el passat 19 de desembre en sessió extraordinària, va tirar endavant els comptes presentats per l’equip
de govern amb la majoria dels vots a favor dels grups de
l’actual executiu (AA i SI), l’abstenció de CiU i els vots en
contra dels regidors del PP i d’Ideal. El regidor de l’Àrea
Econòmica, Francesc Farré, va qualificar els comptes “de contenció, austers i racionals, adients per una situació de crisi”.
El pressupost ascendeix a 6.870.520,15 €, un 0,71% menys

Es destinaran 160 mil euros
a inversions

Les partides socials,
de foment de l’esport
i de serveis es congelen
En el capítol de despeses, Farré va assenyalar que la
limitació del capítol 1 de personal suposa una lleugera disminució en un 1,49%, mentre que la despesa corrent només
s’incrementa pel fet que el Govern espanyol ha augmentat
l’IVA, en cas contrari també hagués disminuït. En les àrees,
es procedeix a una disminució en general del 10 per cent a
excepció de les partides socials (com salut i educació), promoció i foment de l’esport, serveis (com neteja viària i parcs
i jardins) i administració general que es congelen sense cap
reducció ni increment. Seguretat i ordre públic inclou el
major percentatge d’augment que es correspon amb el descens aplicat l’any anterior i que es recupera per necessitats
ineludibles del servei. •

Aproven una moció de rebuig a l’esborrany de reforma de Wert
El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va aprovar
també en el Ple extraordinari una moció que exigeix al Govern de l’Estat la retirada de l’avantprojecte de la llei educativa impulsada pel Ministeri
d’Educació i la dimissió també del responsable de
l’àrea, el popular José Ignacio Wert. L’alcalde, Fèlix
Alonso, va titllar la proposta “d’atac frontal a la
cohesió social, i de retrocés en la qualitat educativa”. La moció va comptar amb els vots a favor
d’AA, SI, i CIU, i l’abstenció d’Ideal. Per la seva
banda, els representants del PP van abandonar la
sala de Plens quan s’havia de començar a debatre
la moció adduint que “no era un tema municipal”.
El consistori s’ha sumat al conjunt d’iniciatives ciutadanes, de la comunitat educativa, i institucionals
de rebuig als continguts d’aquest l’esborrany. En
aquest sentit, la regidora d’Educació, Eva Martínez,
ha destacat que la moció aprovada té tot el suport
de la comunitat educativa d’Altafulla que se sumarà a la proposta. En aquest sentit, una setantena de persones es van concentrar a la plaça del Pou el passat 11 de desembre,
just davant de l’Ajuntament, amb la presència de la responsable d’Educació a Altafulla, Eva Martínez, acompanyada dels
regidors Jordi Molinera, Guillermo Alonso i Montse Castellarnau, i els directors i les directores de tots els centres educatius
altafullencs per mostrar el seu suport a la llengua catalana, a l’actual model d’immersió lingüística, i en contra de la reforma
educativa del ministre Wert. / Foto: Carla Gómez •
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L’illa de vianants del carrer Sant Antoni Abat ja és una realitat

L’Stromboli Jazz Band va aportar el toc musical al carrer. / Foto: Albert
Jansà

Altafulla ja ha fet el primer pas per convertir el nucli antic en
illa de vianants en un futur. De moment, ja no es pot circular
pel carrer Sant Antoni Abat. La banda de música Stromboli Jazz Band va presidir, amb caràcter festiu el passat 4 de
gener, la inauguració de les obres del vial per convertir-lo
en illa de vianants. Els treballs al llarg d’aquestes darreres
setmanes han consistit en la instal·lació dels serveis soterranis,
en la construcció d’un col·lector d’aigües pluvials central que
desemboca al col·lector de l’avinguda Marquès de Tamarit, i
en la col·locació d’un nou paviment a l’alçada de les actuals
voreres. També s’ha habilitat una zona de càrrega i descàrrega; i de cara aquest any s’estudiarà la instal·lació de bancs
i jardineres. El cost total de les obres ha ascendit als 27.000
euros. L’edil d’Urbanisme, Jordi Molinera, ha reconegut que
l’Ajuntament s’ha topat amb algunes reticències dels veïns
però que els beneficis es notaran a curt termini i ha afegit:
“Els alumnes de l’Escola de Música guanyaran en seguretat“.
La conversió en illa de vianants del carrer Sant Antoni Abat
s’emmarca dins del Pla de Mobilitat impulsat al llarg d’aquest
2012 pel consistori, i té la voluntat de guanyar en seguretat
per al vianant, i potenciar el comerç dins d’aquesta zona. •

El carrer Comunidó ja té vorera
La regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Altafulla ha estat treballant aquests darrers mesos en
les obres del carrer Comunidó que a partir d’ara
ja disposa de vorera per a vianants. Les obres han
consistit en l’asfaltat nou del vial, la instal·lació
d’una vorera per a vianants i la instal·lació de
nova senyalització vertical i horitzontal. El cost de
les obres ha estat de 22.000 € i responen al Pla de
Mobilitat engegat pel consistori aquest 2012. Fins
ara, en aquest vial, es podia circular en les dues
direccions. A partir d’ara és d’un únic sentit en
direcció a les eres d’Altafulla, cosa que permet,
segons la mateixa regidoria, una major seguretat
per als vianants i els vehicles, ja que l’espai de trànsit era reduït. / Foto: A.J. •

Breus
Un any, de l’arribada del bus de Tarragona a Altafulla
El bitllet del bus de Tarragona que fa parada a Altafulla (Aiguamolls del Gaià) –enguany compleix un any de la seva
posada en marxa- costa des d’aquest gener 1 euro i 40 cèntims. El preu s’ha incrementat 5 cèntims respecte el 2012, més
moderat del que plantejava en un principi el Pla d’Ajustament de l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona. Pel
que fa als abonaments, el 50/45 costa 28 euros i 50 cèntims mentre que l’anomenat Tarraco, que permet fer 100 viatges
en 30 dies, té un preu de 39 euros amb 50 cèntims. L’abonament 20/90 costa aquest 2013 15 euros i l’abonament Jove té
un preu de 18 euros i 75 cèntims. Aquest últim el pot utilitzar la població menor de 25 anys i serveix per a fer 100 viatges
en 30 dies.
Nou carrer Passatge Can Macaya
Un dels carrers sense nom fins ara que condueixen a la plaça Martí Royo d’Altafulla es dirà Passatge Can Macaya. Així ho
ha aprovat inicialment el Ple Municipal d’Altafulla per unanimitat després que la família que se li havia expropiat part de
la finca pròpia per habilitar el vial ho demanés a la regidoria d’Urbanisme que lidera Jordi Molinera. Aquest vial condueix
a la plaça Martí Royo i correspon amb el que connecta amb el carrer Sant Martí.
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Altafulla recapta 2.580 € per a la Marató

L’encesa d’espelmes per la pau, a la plaça del Pou. / Foto: Eduard
Virgili

Altafulla va recaptar un total de 2.584 € durant el cap de setmana solidari del 15 de desembre destinat a la Marató de TV3
que, en aquesta 21 edició, va tornar a superar els 10 milions
d’euros en un nou rècord, que es destinaran a la investigació
contra el càncer. En el cas d’Altafulla, que al llarg de dos dies

va desenvolupar un ampli programa d’actes en favor de la
causa va aconseguir recollir una xifra que la regidora d’Acció
Social i Ciutadania, Eva Martínez, va qualificar d’“excepcional, amb una gran participació i molta implicació per part de
tothom”. Els actes es van iniciar dissabte a la tarda amb el toc
de gralles a la plaça del Pou, i l’encesa d’espelmes a càrrec
del col·lectiu Mans per l’Acció Solidària d’Altafulla. Una altra
de les activitats solidàries va ser la conferència sobre Càncer
Infantil, a càrrec de la doctora Soledad Gallego, Cap d’Oncologia Pediàtrica de l’Hospital Vall d’Hebron. Una malaltia que
“és molt menys freqüent que el càncer adult, però que també
cal donar a conèixer”. Gallego va destacar que a dia d’avui,
“1 de cada 800 joves de 20 anys són supervivents de càncer”.
El cap de setmana solidari va culminar diumenge amb una
xocolatada a càrrec de l’Esplai de la Gent Gran, una actuació
de l’Orquestra de l’Escola Municipal de Música d’Altafulla, un
berenar solidari organitzat per l’AMPA de l’Institut d’Altafulla, i un concert a càrrec de la Jazzorquestra. •

Breus
Altafulla tanca el 2012 amb una taxa d’atur de
343 persones
Altafulla tanca el 2012 amb una taxa d’atur de 343 persones. Un nombre de persones sense feina, però, que ha anat
amunt i avall al llarg de tot aquest període. Els mesos de
febrer, març i abril, l’atur al municipi va experimentar una
disminució de 10, 7 i 10 persones, respectivament, elevant la
xifra de desocupats als 327, als 320 i als 310. Durant el mes
de maig, aquesta darrera xifra es va veure incrementada en
5 persones, arribant a les 315. Els mesos de juny i juliol, com
és habitual, l’índex d’atur a la població del Baix Gaià va patir
un dels descensos més importants de l’any coincidint amb la
temporada turística i de major contractació de personal, per
tant, al territori. Al juny, la xifra va disminuir en 7 persones,
situant-se en els 308 desocupats. El descens durant el mes de
juliol va ser molt més accentuat, el més important de l’any,
de fet, amb 26 persones, deixant la xifra d’aturats en les 282
persones. La tendència a l’alça, però, va tornar a recuperar-se
el mes d’agost amb un increment de 17 persones, i situant-se
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en les 299. Un increment que es va mantenir fins als mesos de
setembre i octubre, assolint la xifra de les 317 i les 346 persones aturades. Ha tancat l’any amb 343 persones a l’atur.
Altafulla creix en 59 habitants
Altafulla és el municipi del Baix Gaià que més ha augmentat de població aquest últim any, segons dades que ha fet
públiques l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
D’aquesta manera, Altafulla guanya 59 habitants respecte
l’1 de gener del 2011 i se situa en la xifra dels 4.835 altafullencs i altafullenques. L’1 de gener de l’any passat se
situava en els 4.776 habitants. A Altafulla, el segueixen el
municipi de Creixell amb 45 habitants més; i pobles petits
com la Nou de Gaià (20 habitants) i Salomó (15) experimenten augments importants de la població. Per contra, el Baix
Gaià segueix guanyant habitants, però molt tímidament:
només vuit habitants. habitants. Per contra, destaquen els
151 habitants que perd Torredembarra, i els 20 que disminueix Vespella de Gaià.
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“Altafulla Ràdio passa per un
dels millors moments de salut”
Albert Jansà Bairaguet és director d’Altafulla Ràdio des de l’any 2006. És llicenciat en periodisme per la Universitat Rovira i Virgili i Màster en Administració i Direcció d’Empreses per l’Institut
DEUSTO i la Universitat Oberta de Catalunya. Ha treballat al diari El Punt, a Ona Catalana, a l’empresa de comunicació Nou Silva Equips, ha dirigit l’Àrea de Comunicació del Centre d’Iniciatives
Ecològiques Mediterrània. És tertulià habitual a Tarragona Ràdio, la Xarxa Ràdio i Onda Cero.
8 Com era l’emissora quan la va
conèixer?
Els estudis s’ubicaven a l’antiga Torre
del Telègraf a l’entorn de l’Ermita de
Sant Antoni, un dels llocs amb les vistes
més privilegiades del Baix Gaià. Més
enllà dels privilegis naturals, les condicions dels estudis no eren suficientment
les més idònies per situar-hi una emissora municipal. No hi havia ni lavabos! Sí
que hi eren, sota els pins –riu-. Naturalment, l’Ajuntament l’havia instal·lat allí
com a espai provisional.
8 El trasllat dels estudis va ser el
salt qualitatiu?
Evidentment que sí. El trasllat cap als
locals del carrer Marquès de Tamarit, al
centre d’Altafulla, ens va permetre una
major visibilitat a peu de carrer amb els
veïns i les veïnes, i amb els oients en
general. Era qüestió de presència i proximitat amb el poble. Vam millorar qualitativament amb espai, serveis, tecnologia i equips. Aquest trasllat d’estudis
ens va permetre guanyar també en personal professional, col·laboradors i per
extensió, en continguts informatius.
8 Pionera al Baix Gaià, ara ja no
està sola. Hi ha competència entre
les emissores de la zona?
Jo no parlaria de competència, parlaria de complementarietat. On no arriba Ona La Torre o Roda de Barà Ràdio,
hi arriba Altafulla Ràdio, i viceversa.
Existeix una molt bona relació amb les
emissores veïnes. Col·laborem en coproduccions de programes temàtics i informatius, transmissions en directe i en
material radiofònic. Penso que és molt
positiu i sa per al Baix Gaià que existeixi
aquesta bona sintonia. Més enllà de
la missió del periodisme de proximitat
a l’hora de proporcionar informació
per fer efectius el dret a la informació
pública i el dret a la participació de la
ciutadania, és important que nosaltres,
com a ràdio local, actuem també com a
elements de cohesió del nostre municipi
i de la nostra subcomarca. Hem de fer
“poble” i “comarca” fomentant la identitat local.
8 Les emissions on line, un nou
horitzó, oi?
Sí però no només les emissions on
line. També el servei de ràdio a la carta i
les xarxes socials. Altafulla Ràdio també
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va ser pionera al Baix Gaià en l’emissió
on line, en el servei de ràdio a la carta
i en el portal de notícies www.altafullaradio.com. Més tard, les altres emissores
s’hi van afegir, i fins i tot, altres ràdios
locals amb una capacitat econòmica
major que la nostra també van apostar
per això. L’emissió on line com també
la TDT ens ha permès que més oients
ens segueixin dia a dia. Però també les
xarxes socials com Facebook i Twitter.
Decidir el quan i el com vull estar informat avui dia ha estat un gran avenç per
la societat democràtica.
8 Qui fa possible Altafulla Ràdio?
La fa possible un equip de quatre
professionals al capdavant, amb l’ajuda
desinteressada d’una trentena de col·
laboradors que fan una tasca de servei
públic brillant. Quant als professionals,
hi treballen els periodistes Eduard Virgili, Carla Gómez i servidor, mentre que
l’Eva Bonet és la responsable de captació de publicitat. És un equip jove i amb
experiència amb moltes ganes sempre
d’innovar i anar més enllà.

“La classe política i civil
ha entès la funció de
proximitat i cohesió dels
mitjans de comunicació
municipals”
8 Parli’m de la graella actual.
La programació d’Altafulla Ràdio té
un clar accent cap al contingut informatiu local i de proximitat. Emetem
diàriament dues edicions de bloc de
notícies, a les 13 i 19h; que es repeteixen a les 08:30, 10:30, 15:00 i 23h. A
cada hora en punt, des de les 07 fins les
00h, emetem un bloc de dos minuts dels
titulars més destacats de la jornada, i tot
seguit l’Agenda Comarcal amb els actes
culturals més rellevants del Baix Gaià.
Per les tardes, el dediquem a continguts
més temàtics que ens apropen aquesta
trentena de col·laboradors.
8 Quins reptes es planteja en el
futur?
Apostar per la formació de futurs
professionals de la comunicació a tra-

vés de l’organització de tallers teòrics i
pràctics per tal de consolidar Altafulla
Ràdio també com escola de ràdio. I per
una altra banda, continuar apostant
per les xarxes socials. Un dels reptes que
em plantejo a curt termini és l’ús diari
de Youtube on l’oient podrà seguir a
través del canal d’Altafulla Ràdio, entrevistes, tertúlies, cobertura de rodes de
premsa, que elaborin els professionals
de la casa.
8 Com ha celebrat el desè aniversari d’Altafulla Ràdio?
Amb molta il·lusió i moltes ganes
de continuar celebrant-ne molts més,
amb l’energia, el treball, el compromís
i l’esforç amb què ho hem fet aquests
primers deu anys, i amb el suport incondicional de totes les corporacions municipals que han composat l’Ajuntament
d’Altafulla des que va néixer l’emissora.
Crec que, malgrat el context econòmic,
Altafulla Ràdio passa per un dels seus
millors moments de salut. La classe política i civil altafullenca ha entès el paper
que juguen els mitjans de comunicació
municipals com a eina que proporciona
informació i fomenta la participació ciutadana, i com a element de cohesió de
la societat i el territori.
Eduard Virgili

Joventut
Cultura
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Breus
L’Ajuntament rep del PAM uns
69.000 €
L’Ajuntament d’Altafulla ha rebut
aquest 2012 un total de 68.990 € en
subvencions del Pla d’Acció Municipal
(PAM) de la Diputació de Tarragona,
que s’executaran aquest 2013. La primera subvenció es va demanar en el
marc del Pla de millora de senyalització en informació turística. L’import
rebut ha estat de 19.980,7 €. D’altra
banda, una segona subvenció que es
va rebre va ser en el marc del Pla
d’execució de nova senyalització per
al municipi. La subvenció rebuda ha
estat de 48.836,82 €. Aquestes dues
subvencions reforçaran altres projectes que s’han tirat endavant aquest
any passat com els codis QR i l’aplicació turística per a telefonia mòbil, que
s’ha finançat amb recursos propis; així

com també la senyalització turística
que ja s’ha instal•lat al municipi gràcies al finançament per part del Pla de
Competitivitat Turística de la Tarraco
romana, ens que també ha sufragat
els nous plànols i mapes d’Altafulla.
I una darrera subvenció, destinada a
despesa corrent, ha estat de 172,48 €.
La zona TRAC organitza una esquiada
jove del 18 al 20 de gener
Els punts d’informació juvenil de la
zona TRAC (Torredembarra, Roda de
Barà, Altafulla i Creixell) han organitzat del 18 al 20 de gener una esquiada
jove per als adolescents de més de 14
anys a Vallnord (Andorra). Aquells
joves interessats en participar-hi ho
poden fer inscrivint-se als quatre punts
d’informació juvenil d’Altafulla, Torre-

dembarra, Roda de Barà i Creixell. El
preu de la sortida és de 125 € i inclou
el transport, el forfait, l’assegurança i
l’allotjament a l’Hotel Panorama. La
sortida té el suport de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Tarragonès. Les places són limitades.
Altafulla serà aquest 2013 seu de les
Curses d’Orientació del Tarragonès
Altafulla serà una de les dues úniques
seus que acolliran el proper 2013 les
proves de les Curses d’Orientació del
Tarragonès. Així ho ha anunciat el
regidor d’Activitat Física i Esport de
l’Ajuntament, Guillermo Alonso, qui
també ha informat que el més probable és que se celebrin el proper 14
d’abril a l’espai del parc de la Ronda.
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La cançó “Jo sóc d’Altafulla” ja té partitura
La cançó “Jo sóc d’Altafulla” ja té partitura. El tema, que
va néixer la passada Festa Major de Sant Martí de forma
espontània en el transcurs del contacontes “El mocador
de la Xoixeta”, a càrrec de Sandruixa, ja disposava de
lletra, ritme i melodia; però no ha estat fins ara que ha
estat transcrita perquè grans i petits el puguin entonar.
La cançó diu així: Jo sóc d’Altafulla, un poble encantat, /
amb castellers i bruixes, amb bastoners i gegants. / Té mar
i muntanya i un riu al costat, / un poble tan màgic, enlloc
l’he trobat! / I té dues escoles, el Roquissar i Portalada, / on
els nens i les nenes són una passada! / Jo sóc d’Altafulla, i
ara més que mai, / que al poble són festes, tinc ganes de
xalar! / Contes i titelles, correfoc i inflables, / domassos,
nans i senyeres, el gat de foc i els diables. / Sant Martí
vigila que no faci molt fred / i cada any ens regala el seu
estiuet. Aquells infants, mares, i pares que vulguin tornar a cantar-la, tindran l’oportunitat de fer-ho el proper
dissabte 16 de febrer a partir de dos quarts de sis de la
tarda al restaurant Acqua de Torredembarra, en el marc
de l’explicació del conte. La narració és la continuació del
primer llibre del cicle, “Els bruixots de les mans grosses”,
que aquelles persones que encara no el tinguin el poden
adquirir a moltes de les llibreries del Baix Gaià.•

Altafulla-Link estrena una nova secció de documentals, un cop al trimestre
D’acord amb les decisions preses en la darrera assemblea
de Link, s’ha creat una nova secció audiovisual que es dirà
Documentals-Link. L’objectiu d’aquesta secció és donar-nos
eines per a la reflexió i el debat sobre qüestions fonamentals del nostre temps per tal d’ajudar-nos a entendre el món
en el qual vivim. La salut, la política, l’economia, els països
emergents, el medi ambient, l’educació, les xarxes socials, la
cybermedicina, són alguns dels aspectes de la realitat que està
previst tinguin un lloc en aquesta nova secció documental. Les
sessions tindran una periodicitat trimestral, es duran a terme
a la sala de plens de l’Ajuntament a les vuit de la tarda i, com
a novetat, comptaran amb la presència d’una persona experta
en el tema del documental que oferirà informació i portarà
el posterior debat. Per començar, el dia 31 de gener es projectarà Inside Job , la pel·lícula de Charles Fergusson (EUA, 2010)
que explica la crisis financera actual i revela les connexions del
món acadèmic més prestigiós dels Estats Units amb els bancs i
agències de rating, a través d’unes incisives entrevistes. Amb
una excel·lent fotografia i una banda sonora molt suggeridora, el film ha tingut un gran èxit al 2011, any de la seva
estrena. Per acompanyar-nos en aquest debat, comptarem
amb Ana Beatriz Hernández Lara, doctora en Organització
d’empreses per la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla i
professora agregada del Departament de Gestió d’ Empreses

Imatge d’arxiu d’una projecció de cinema a la fresca a Altafulla

de la Universitat Rovira i Virgili. Per al segon trimestre de
l’any 2013 volem oferir Sicko, de Michael Moore (EUA, 2007).
Aquest film tracta les conseqüències de no tenir una bona
sanitat pública, de confiar únicament en la sanitat privada
i en allò que es pot comprar. Confiem en què Documentals
Altafulla-Link interessi a molta gent i es converteixi en un nou
component de la vida cultural d’Altafulla. •
Marisa Méndez-Vigo

David Roda i José Manuel Julián, nous president i cap de colla
dels Castellers d’Altafulla
Implicació, il·lusió, i moltes ganes de treballar en un any 2013
carregat d’activitat castellera. Amb aquesta voluntat encaren
la nova temporada les noves juntes tècnica i administrativa
dels Castellers d’Altafulla, després de l’Assemblea General
Ordinària celebrada aquest desembre. Una trobada en què es
va començar a posar fil a l’agulla a una nova etapa de la colla,
que serà encapçalada pel president David Roda, qui substituirà a Àlex Solé, i pel nou cap de colla José Manuel Julián,
qui ocuparà el lloc d’Arturo Palavecino. Una nova etapa que
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deixa enrere un llarg període d’èxits i un salt qualitatiu i
quantitatiu important, i que s’inicia amb un nou canvi de
mentalitat col·lectiu, que requereix del treball i la participació de cadascun dels membres de la colla. De fet, els liles no
es marquen com a únic objectiu per a la propera temporada
mantenir el nivell de castells de set i mig assolit fins ara, sinó
que també encaren un any de commemoració del 40è aniversari del seu naixement. •
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Alumnes del Roquissar i la Portalada van
muntar l’arbre dels desitjos amb ampolles
d’aigua. / Foto: Maite Vidal

Les AMPA’s de les escoles van organitzar
parades de roba i jocs per la Marató. /
Foto: C.G.

Montse Garcia (Forn Martí), premi en la categoria comerços del concurs de pessebres. /
Foto: David Garcia
La cinquena edició del Primer Bany de l’Any va tornar a comptar amb molta
participació. / Foto: A.J.

L’Esplai de la Gent Gran va
organitzar com cada any el
tradicional Dinar de Nadal.
/ Foto: A.J.

El segon premi de la categoria adults se’l va
endur el Senyor Tutusaus. / Foto: D.G.

Com és tradició, la Coral Nous Rebrots va
cantar nadales a la Fira de Nadal. / Foto: E.V.

El tradicional fet nadalenc de cagar el tió es
va poder fer a la plaça del Pou. / Foto: E.V.

El primer premi de la categoria adults se’l va
endur l’Esplai de la Gent Gran. / Foto: D.G.

Lectura del Poema de Nadal de Josep Maria
Segarra a la Parròquia de Sant Martí. / Foto:
Engràcia Carmona
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Els Reis Mags van entregar els regals a Altafulla casa per casa després de la Rua. / Foto:
Rubén Barceló

La Fira de Nadal es va emplaçar a la plaça de
l’Església on la gent no hi va faltar. / Foto:
E.V.

Societat
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El Club Bàsquet Altafulla triplica el seu planter en dos anys
El Pavelló Municipal d’Altafulla va acollir el passat 15 de
desembre la presentació dels equips del Club Bàsquet Altafulla. Una plantilla que, respecte la temporada passada, s’ha
vist pràcticament triplicada en 93 jugadors. Amb només dos
anys de vida, l’entitat compta a dia d’avui amb un total de
10 equips; un balanç que, segons la presidenta, Assumpta
Tomàs, supera amb escreix l’objectiu d’incrementar el club
amb dos equips nous, un de femení i l’altre de masculí, cada
temporada. L’entitat, que va néixer el 2010 fruit del gran
interès pel bàsquet a la vila a nivell escolar amb l’objectiu
de fer-lo arribar a tots els sectors de la població, ofereix
un seguiment esportiu de la pedrera, i organitza un seguit
d’activitats que ja estan més que consolidades com ara el
campus de tecnificació, de pretemporada i el tradicional
Bàsquet 3x3 que té lloc a l’estiu. El passat mes de setembre,
l’entitat altafullenca va obrir les seves portes a les categories
prebenjamí, benjamí femení i masculí, aleví femení i masculí,
preinfantil femení, infantil femení, cadet masculí i veterans.

Imatge de tots els equips d’aquesta temporada. / Foto: A. Tomàs

Tot i la bona acollida per part de vilatans i vilatanes i el
notable creixement del club en tan poc temps, la presidenta
ha reconegut que encara falta molta feina per fer a nivell de
base, sobretot pel que fa als conjunts prebenjamins; a banda
d’anar farcint poc a poc els equips ja existents, obrint-los a la
resta de municipis del Baix Gaià. •

Shame, el 24 de gener als Cinemes Les Bruixes
Un cop més, el Cineclub Altafulla Link us proposa un títol cinematogràfic: “Shame”. La pel·lícula narra la història de Brandon
Sullivan (Michael Fassbender), un home d’uns 30 anys que viu
a Nova York i està obsessionat pel sexe: mira pel·lícules pornogràfiques a l’ordinador, contracta prostitutes, busca dones als
bars o als llocs públics, com ara el metro, fins i tot acaba per
entrar en un lloc de contacte entre homes. L’altre no importa,
Brandon busca sexe i prou. Potser és la pulsió sexual resposta
al buit existencial?. Un dia està amb una dona al seu apartament i encara que tot sembla indicar que es tracta d’una més
de les seves parelles sexuals, l’assumpte i la seva vida faran un
gir inesperat. La crítica destaca la perfecció formal del film, els
llargs plans que ho diuen tot sense moure gairebé la càmera

i els plans curts d’enquadrament precís. La gran troballa és
donar intencionalitat dramàtica a les decisions formals. El protagonista és l’actor fetitxe del director, ja que tots dos havien
treballat junts en una altra pel·lícula, Hunger (2008) i estan a
punt de presentar la tercera pel·lícula conjunta, Twelve years
a slave. La podreu veure el dijous, 24 de gener a les 20:30h,
als Cinemes Les Bruixes d’Altafulla. El preu de l’entrada per als
socis és de 5 €, mentre que pels no socis, de 7,5 €.•
Teresa Minguijón
Cineclub Altafulla Link

Club de Lectura de Novel·la Negra a la Biblioteca
Tot i que va començar el curs passat, és en aquest quan el club
de lectura de novel·la negra, organitzat a la Biblioteca d’Altafulla, està agafant volada. La novel·la negra, que molta gent
també diu novel·la policíaca, és una de les narratives de més
èxit en l’actualitat; potser perquè molts i bons autors i autores
han continuat els passos dels grans Raymond Chandler, Dashell Hammet, Margaret Millar o Simenon i ja no té l’estigma
de literatura menor, d’entreteniment únicament, encara que
sempre és molt entretinguda! El club de lectura va començar
aquest curs debatent sobre què enteníem per novel·la negra,
gairebé sempre amb un detectiu cínic i fracassat, defensor
sovint de causes perdudes, en un entorn social fosc, injust i
cruel. I van decidir llegir alguns dels més interessants autors
actuals europeus. Fins ara, hem llegit a Ian Rankin, i estem llegint a Philip Kerr i el seu Berlin Noir. Per cert, ambdós autors
són escocesos... Podem continuar amb Petros Márkaris, Jordi

Ledesma, Flavio Soriga, Marco Carlotto o altres que triem
entre totes les persones participants. Ens reunim un cop al
mes, els segons dilluns, a les set de la tarda, a la Biblioteca
i conformen un grup de 8 a 10 persones. A més de llegir i
discutir, tenim previst altres activitats com fer una sortida a
BCNegra, la Setmana de novel·la negra de Barcelona, que se
celebra a començaments de febrer, participar en un programa periòdic de literatura a Altafulla Ràdio i fins i tot, portar
a algun autor i crític català a Altafulla perquè ens expliqui les
particularitats d’aquest gènere i el seu èxit . Qualsevol persona que vulgui més informació o apuntar-se al club de lectura,
trobarà a la Biblioteca tota la informació.•
Marisa Méndez-Vigo

Gràcies a tots i totes per la vostra solidaritat
La gent és solidària. Aquests dies de Nadal, la recaptació
d’aliments i joguines que diferents entitats han organitzat ha
estat un èxit. Per la Fira de Nadal, la Biblioteca Municipal d’Altafulla oferia llibres a canvi d’un paquet de menjar; l’Institut
d’Altafulla també, però a canvi del tiquet pel Festival; l’Eroski,
amb la campanya solidària del Banc dels Aliments, i va donar
també moltes joguines; les llars d’infants municipals, les escoles o com l’AMPA de La Portalada, enganxaven un globus
blanc, cada vegada que omplien un carro de roba i menjar.
En Josep Maria i en Joan de Baix a Mar, recollien talonaris per
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canviar-los per carros amb aliments que generosament ens
donava el Supermercat Condis. Donants anònims, la Brigada
Municipal, voluntaris , a tots i totes moltes gràcies. Perquè
amb la vostra col·laboració, cap família del poble s’ha quedat
sense menjar. Continuarem la tasca durant tot l’any, ja que
procurarem que les famílies necessitades no els hi manqui allò
més indispensable.•
Pepi Miró
Grup de Solidaritat d’Altafulla - Càrites

Esports
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Epopeia, i el 20 de gener, a la Marató
Ara, només falta córrer els 42.195 metres. Perquè tot el que
calia fer, ja està fet. Cada entrenament, recuperació, tots els
estiraments, una alimentació adient, tot ha respost a una
planificació acurada, per això estàs tranquil i penses que tot
sortirà bé. Malgrat que, a l’exterior d’aquesta massa humana
que es concentra vibrant, hi fa un fred intens, tu, entre tots
aquests companys i companyes, ets com una cèl·lula més,
bategant dins d’un cor ardent, delerós de desfermar-se. Sona
el tret, i ara, tot és més fàcil, la sensació de pau és gran,
notes com els primers quilòmetres passen com en un somni.
No sents dolor, vas a un ritme que és plàcid, perquè t’has
preparat a consciència, i també perquè saps que la verdadera
batalla queda encara molt lluny. Intentes gaudir del paisatge,
mentre t’acostes als moments decisius. Perquè, quan tombis el
quilòmetre 28, o potser el 30, el teu cos i la teva ment començaran a sentir el desgast, i llavors hauràs de lluitar de veritat.
S’acumula el patiment. És així, té aquest nom, i l’acceptes
perquè el premi s’ho val. Aviat, a mesura que vas avançant, les
teves percepcions canvien. Segons que semblen hores, minuts
com dies, una hora que durarà un any. Tot l’entorn, els colors
i els sons es difuminen, i penses que, potser, la línia de meta

és un objectiu massa llunyà. Però no és així, ja has viscut això
abans, intentes no descomposar la teva tècnica de cursa. Tractes de no semblar un ninot de fusta, que es mou grotesc. I a
fe que, per la teva força de voluntat, pel teu cos que es deixa
estirar per la teva ment, ho estàs aconseguint. Només falten
aquests capriciosos 195 metres, on cada contacte amb el terra
és un esclat de dolor. Però ja falta molt poc, i la línia s’acosta, ja hi ets, l’estàs passant, ja l’has creuada. Ja. Sí! Per cert,
comentar-vos que l’Albert Cañas i l’Ana Pérez han guanyat la
Rogaining d’Altafulla. La Marta Camps va guanyar la cursa de
La Riera i la Sant Silvestre de Tarragona, i la Sandra Alonso va
quedar tercera. En la mateixa cursa, Ana M. Yuste va guanyar
en la seva categoria de veterana. Luis López va quedar 2n.
veterà en la cursa dels 5 km de la Marató de TV3 a Tarragona.
I finalment, David Sánchez va ser 3r. en la cursa de 5 km de
Torredembarra. I, molt important: Si ens voleu animar a la
Marató, la cita és a Tarragona el dia 20 de gener. Gràcies. •
David Velasco
Atletes d’Altafulla

El CE Altafulla s’endú el I Torneig de Nadal de F7
que organitza davant la Torre
Futbol femení per acomiadar el 2012. El Centre d’Esports Altafulla va organitzar el passat 29 de desembre la primera edició
del Torneig de Nadal de F7 que, en aquest primer certamen,
va comptar amb una participació totalment femenina amb dos
combinats del CE Altafulla i l’equip de la UD Torredembarra. La
superioritat del quadre altafullenc va poder endur-se el campionat davant la Torre on l’equip vermell del CE Altafulla, dirigit
pel jugador del primer equip Francesc Julià, es va imposar en
la final. La jornada es va disputar des de les 11 del matí fins les
15h de la tarda a l’Estadi Municipal Joan Pijuan. Aquesta és una
de les moltes activitats que enguany ha programat el club per
commemorar els 90 anys de vida. Precisament per això, l’entitat
ha fet una edició especial de 100 pilotes de futbol commemoratives del club que es poden adquirir en diferents establiments
del municipi com la Gelateria La Perla, el Quiosc Lluís Canyelles
i la Fruiteria Germans Blanch, entre d’altres. •

La Penya Ciclista encara un nou curs
ticipa amb les seccions de bicicleta de carretera i muntanya,
també compta amb un grup de senderisme que realitza una
sortida mensual, generalment sense molta dificultat, per les
comarques de Tarragona i on és possible conèixer indrets
molt bonics. Un altre grup, molt actiu, és l’infantil, on nois i
noies poden exercitar l’esport de la bicicleta, participant en
sortides especialment organitzades per ells i elles i conduïdes
per membres de la Penya (per participar en aquest grup cal el
permís signat dels pares). Per conèixer totes les activitats de
la Penya podeu visitar la web www.pcaltafulla.cat. Que tingueu un Bon Any 2013 i que trobeu moltes d’aquelles petites
coses que ens ajuden a ser feliços. •
El passat diumenge17 de desembre, va tenir lloc l’última
sortida de l’any en la qual els participants (al voltant de 50)
es desitjaren Bon Nadal i asseguren tornar-se a trobar l’any
vinent, després de Reis, per a començar una altra temporada.
Com molts de vosaltres ja sabeu, la Penya no solament par-

Juanjo Sirvent
Penya Ciclista Altafulla
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Altafulla és teva, cuida-la
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla
Any nou, els reis d’orient, dies de desitjos,
regals i esperances pel 2013. També preocupacions, la crisi, pujada d’impostos, l’atur,
les pensions... però no ens hem de resignar i
fer el possible per seguir lluitant per deixar
als nostres fills un estat del benestar pel qual
van sacrificar-se els nostres pares i avis. En
temps de crisi també és un bon moment per
demostrar com alternativa que es pot millorar
el nostre entorn. Aquests darrers mesos els
treballadors municipals, seguint les pautes
del govern d’Altafulla, han fet molts esforços
per donar valor al que és de tothom. S’han
fet inversions en parcs municipals, s’han posat

voreres com en la baixada del Comunidor,
s’ha fet un Parc de Nadal per primera vegada
en un poliesportiu finalment legalitzat, s’ha
convertit en illa de vianants el carrer de la
Violeta perquè la gent ho gaudeixi més plenament... Recuperar l’espai públic és un dels
objectius d’aquest govern: La plaça, el mercat,
els carrers són llocs de compartir amb els altres
amb respecte, de fer fora les pors individuals
i l’egoisme del: “Jo en tinc i tu no”. Propiciar
que la canalla recuperi el carrer, que els pares
i les mares es relacionin, que els avis passegin
amb tranquil·litat és també una conquesta
social. Com totes les que s’han conquerit amb

esforç de la gent i que és necessari posar-les en
valor i defensar-les. I més ara quan l’estona del
parc pot ser de les poques alegries que poden
tenir alguns. Pel 2013 hem de seguir en aquesta línia i racionalitzar la despesa energètica,
millorar el reciclatge i seguir unes pautes marcades pel pressupost municipal amb xifres que
contenen la despesa corrent però no aturen
la inversió i els serveis per mantenir un estat
de benestar en temps de crisi amb fermesa i
sense por. No hem de tenir por, sinó orgull per
defensar des dels estaments públics el que és
de tothom. Altafulla també teva, cuida-la. Bon
any 2013. •••

2013: reptes per Altafulla i Catalunya. A vèncer!
Jordi Molinera i Poblet # Solidaritat Catalana
Any nou, vida nova. O això diu la dita popular,
que si ho traslladem al nostre Ajuntament es
tradueix a funcionar aquest 2013 amb un pressupost (aprovat recentment) més ajustat, però
que garanteix el manteniment pressupostari a
regidories clau per l’Estat del Benestar (Educació per exemple, dirigida per la companya Eva
Martínez) i redueix d’altres en un 10% (com
Cultura i Festes, sota la meva responsabilitat).
Aprofito per agrair des d’aquí la gran tasca
i implicació de la Comissió de Festes durant
aquestes Festes de Nadal. Des de la Regidoria
i la Comissió de Festes es va idear un Nadal
amb més activitats (teatre infantil, titelles,

per la Independència

Parc de Nadal...) i tradicions catalanes (on 250
nens i nenes van fer cagar el Tió a la Plaça del
Pou) per la canalla, on els més petits del poble
fossin els autèntics protagonistes. La cirereta
del pastís (tot i la polèmica) va ser ajudar a Ses
Majestats, els Reis Mags d’Orient, a portar els
regals la nit de Reis a gairebé un centenar de
nens i nenes a casa seva. La il·lusió de les seves
cares va emocionar a tots els ajudants reials del
poble. Com ens deien per mail alguns pares i
mares la mateixa nit: el nou sistema “porta a
porta” un 10! Per a Solidaritat aquest 2013 ha
de consolidar l’Altafulla pensada per la gent.
Vam acabar l’any amb la nova illa de vianants

- SI

del Carrer Sant Antoni Abat i la construcció
vorera del Carrer Comunidor a la pujada del
castell i enguany tenim un dels reptes més
importants del mandat: l’execució de la 3a fase
de Marquès de Tamarit. D’aquesta manera el
que era la antiga N-340 on el protagonisme
absolut era pels cotxes, esdevindrà l’Eix principal també per als vianants. Ens espera un any
de nous reptes locals, però sobretot nacionals...
i Altafulla no pot estar al marge del procés
independentista del país. Per vèncer cal anarhi, anar-hi i anar-hi. •••

Pressupostos municipals
Alejandro Francino Marcos # Independents d’Altafulla - Ideal
Esperant que aquestes festes els hagin portat
molt bons moments en família, és hora de
tornar a la realitat del despropòsit de l’ajuntament d’Altafulla, i en aquest cas, concretament
als pressupostos municipals de l’ajuntament
aprovats únicament per Esquerra Unida i el
grup del SI. I és que no han rebut lamentablement l’aprovació de cap altre grup de
l’oposició, ja que són molt difícils d’entendre,
i seguint en les imposicions d’aquest ajuntament, no hi ha hagut dret a rèplica, ni suggeriments. Un pressupost de despeses i ingressos,
totalment desorbitat i per res auster, com ho

diuen per exemple els més de 40,000 euros destinats a diferents mitjans de comunicació per
a les seves entrevistes, o be els més de 50.000
euros destinats a la contractació de personal a
través de empreses de treball temporal… i d’on
treuen els diners? doncs entre uns altres, de la
quantitat resultant de pujar el coeficient de
l’IBI del 0,78% al 0,91%, al contrari del que van
prometre en la seva campanya pre-electoral
(perquè després es queixin que uns altres no
compleixen les seves promeses), la qual cosa ha
suposat un increment en el rebut de fins a més
de 200 Euros per a algunes famílies, o bé d’aug-

mentar per segon any consecutiu, altres impostos com el rebut de les escombraries, cànon
d’aigua, etc. L’Ajuntament ens deixa aquest
any nou, moltes incongruències entre les seves
accions i el que prediquen. Nosaltres seguirem
amb el compromís, de seguir treballant perquè
aquestes injustícies se solucionin, al costat de
tots els vilatans i persones que treballen des
de el ajuntament pel be del municipi. Mentrestant voldríem des d’IDEAL desitjar-los una molt
bona entrada al 2013. •••

CiU, la força de futur
Pere Gomés i Miquel # Convergència i Unió
Comencem un nou any, un període de 365 dies
que segons tots els auguris serà molt complicat a nivell econòmic, la qual cosa fa que les
diﬁcultats s’estenguin a totes les parcel·les
del nostre dia a dia. Altafulla no en serà una
excepció, malgrat que els comptes de la corporació local gaudeixen ﬁns ara de bona salut,
les legislacions del govern central respecte a
la capacitat de decidir dels ajuntaments converteix l’administració més propera al ciutadà
en un simple gestor de taxes i impostos que es
veu obligat a destinar al més bàsic, sense possibilitats per donar als vilatans millor qualitat de
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serveis, inversions, millores en infraestructures,
cultura, promoció del comerç i el turisme...
Però des de CiU volem donar un missatge d’optimisme a tots aquells ciutadans d’Altafulla
que veuen en nosaltres un partit polític, una
gent, que pot canviar aquest escenari. Acaba
de començar a Catalunya una legislatura que
marcarà deﬁnitivament el destí del país i dels
seus municipis. Encarem quatre anys decisius
per a que els catalans, els altafullencs, puguin
veure modiﬁcada la tendència marcada pel
govern de l’estat i puguem decidir què fem
amb els nostres diners, com invertim el que

recaptem mitjançant els impostos i taxes, és a
dir, poder donar als ajuntaments de Catalunya
una major autonomia i poder de decisió. Altafulla va donar suport majoritari a CIU el passat
25 de novembre, amb aquests resultats a la mà,
tindríem majoria a l’ajuntament i volem agrair
aquest fet als 828 altafullencs que ens van
votar . Treballarem des d’ara per formar l’equip
més idoni per d’aquí a dos anys i escaig, rebre
també aquest suport a les eleccions municipals.
Gràcies altafullencs, Bon any 2013! •••

Fòrum
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Fòrum

Altafulla
Deixant enrera la boira, / en direcció
a la sortida del sol, / a poc mes d’una
hora, / hi ha una petita part del món.
/ Banyada pel mediterrani, / amagada
entre dos ports, / un regne centenari,
/ un lloc meravellós... / El vam trobar
per casualitat / la meva reina i jo / i ens
vam enamorar a l’instant / de tots els
seus racons... / Passejant pels carrers

embruixats / que pugen i baixen des
del castell fins al mar / pots sentir la
llegenda / a cada pas al caminar... / El
silenci que l’envolta / Té una màgia
especial / Que t’atraparà per sempre /
I ja no voldràs marxar. / Allà el sol surt
mes aviat / I li costa anar-se’n a dormir
/ Però la lluna també hi vol estar / I
reclama la seva nit. / No vull dir que

es el meu somni / Perquè els somnis
no es fan realitat / Però, vull viure a
Altafulla / Quan tingui l’oportunitat...
/ Vull caminar per la Vila closa / I pel
carrer Botigues del mar. / Vull banyam
en aquella platja / Vull córrer la cursa
de l’1 de maig.•
Enric Hidalgo Romeu

Benvinguts a Cuba!
Quan la dona ha passat els tres ressalts
de la pujada de Ca Rigalt i s’acosta al
local de l’antiga Plasticel acostuma a
exclamar: “Ja hem arribat a Cuba!”.
Així que, a més de Baden-Baden,
som també dins l’estètica del realisme
socialisme, amb tot d’atapeïts cromos
i consignes sobre les forces del treball
diverses —incloses les laborioses formigues. Pura manifestació de l’horror
al buit; i que prou van començar
els germans amb el pintat i figures
de l’aparcament de la cinquantenària
Granja. L’avanç implacable del mal
gust municipal del Govern “foraster”
actual té els seus dos darrers episodis
aquest mateix Nadal: sense aquella
preciosa cua d’estel que sortia, Nadal
rere Nadal, del campanar; arraconada

per una línia de llum sobre els merlets
del castell, com una mena de corono
simbòlica imposant-se sobre un poble
cada cop més presidencialista. I per
acabar-ho d’adobar, nova caca de
xocolata; ara no a les parets, sinó com
a nou terra del nou carrer de vianants
que algun dia s’ha de tornar a dir de
l’Hostal. En l’obra municipal visible,
han desaparegut els desnivells amb la
vorera; i certament, sense sanefes de
pedra o geometria de lloses quin contrast entre el que els tècnics municipals exigeixen als veïns que fan obres
i la pròpia obra pública. Ca Capestany,
Ca l’Ojeda, les façanes reformades
mereixien més, molt més. Com el
tronc de pedres de la rotonda amb
l’escut de serralleria, on l’equilibri és

guardat per una placa de ferro impresentable, en lloc de comentar-les amb
el discret griso vilanoví, sempre tan
elegant – i que ja vaig reclamar per
al marge de l’Oliverot... La col·locació
de dues petites porteries, com al parc
del Roquissar, al de la Portalada, tot
un encert. Ara toca, que la plaça Martí
Royo tingui el seu complet parc infantil, amb molt fusta i poc ferro, per harmonitzar amb les peces de ceràmica i
la preciositat dels jardins dels darreres
de Ca Macaya, de Ca Montagut, de Ca
Clot... Perquè per ara, com més “lliure”, encara més lletja!•
Fonxo Blanch Canyelles

Vivències d’un nouvingut
Ara fa uns deu anys que vam fer el pas
de venir a viure a Altafulla. No veníem
“recomanats” per ningú ja que mai
havíem tingut cap relació personal,
política ni econòmica amb Altafulla.
No vam trigar gaire temps en integrar-nos a la nova comunitat, després
d’una presa de posició i d’observació,
per part dels auto qualificats fills d’Altafulla i d’altres amb anys de residencia. Seguidament, ens vam trobar amb
grups polítics molt radicals entre els
segments de la població, rivalitats que
per altra banda no enteníem. L’oposició liderada pels ex-comunistes, ara
no se quin nom tenen, estaven amb

ple assalt de l’alcaldia fonamentada
en una atractiva campanya electoral.
Nosaltres estàvem al mig de tots i
els crèiem. Desprès del “show” dels
cinemes, les promeses d’una sortida
directa a la carretera, regulació de
la circulació viaria veïnal, el cadastre
(el tret de gràcia), l’espectacle de
deu mesos de govern municipal amb
companys de camí erronis, dels pamflets de busca i captura de l’adversari
botifler, penjats als postes a l’estil far
west, etc... tot se’n va anar en orris
fent vessar la minsa confiança que’ls
teníem. S’ha encetat una nova etapa
de govern municipal amb els mateixos

protagonistes i el SI (Solidaritat per
l’Independència). Crec que al SI els
han fet una bona jugada. No s’entén
anar en coalició i abstenir-se en una
votació perquè havíem signat Auto... i
no Indep... A canvi els van acontentar
deixant-los fer un referèndum d’adhesió als municipis per la independència de Catalunya. I tots tant contents!
Una bona jugada d’experts en comunicació social, camp que dominen.
Tot un espectacle depriment que té
continuïtat.•
Lluís Brullas Enériz
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00

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

La Vinyeta

Jazz Club

L’internauta

Boulevard

Això és un misteri

Baix Gaià Esports (r)

In & Out (r)

01

100% Música

02

In & Out

03

100% Música

04
05

100% Música

100% Música

06
07

100% Música

08

Cap de setmana (r)

L’informatiu (1a edició)

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

La Tertúlia en Xarxa

11

L’informatiu (3a edició)

L’espai obert

Cinema

Baix Gaià Esports (r)

17
El Patito de Goma

21

•
•
•

Cat Sons

Barà Rock

Noms Propis

7 Dies

El temps passa

Trobadors

Trobadors (r)

Cinema (r)
El Futbol al Baix Gaià
The Road of Country (r)

L’informatiu Setmanal

L’Entrevista

100% Música

Baix Gaià Esports

L’Entrevista (r)

Jazz Club

Música PuntCat

Cap de setmana

Cat Sons (r)

Els matins d’Altafulla Ràdio (repetició)
22h L’espai obert - 23h L’informatiu (7a edició) - 23.30h L’espai obert

100% Música

La Vinyeta (r)

Jazz Club

Carta de Clàssics

Calidoscopi

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

Transports
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
Altf/Tgn

Autobusos
nocturns
Altafulla
/ Tarragona

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

Altafulla
Parada
Centre
Centre Comercial
Altafulla - Tarragona

Feiners
Dissabtes

100% Música

100% Música

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

I com estàs de Salut’

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

Tarragona

Tarragona - Altafulla

v

Baix Gaià Esports

23

* Consultar retransmissions
esportives a la pàgina web.

Som Terra

L’informatiu (6a edició)

22

altafullaradio@altafullaradio.com
www.altafullaradio.com

Baix Gaià Esports (r)

Sempre joves

Toc de Rock

19
20

100% Música

100% Música
L’informatiu (5a edició)

16

977 65 29 23
977 65 06 93

100% Música

Notícies en xarxa, edició migdia

15

18

100% Música

L’informatiu (4a edició)

100% Esports

Toc de Rock (r)

A cau d’orella

100% Música

13

Barà Rock (r)

El Ple / Para que no me olvides

10h L’espai obert - 10.30h L’informatiu (2º edició) - 11h L’espai obert

12

14

La Màgia de les Sardanes

Els matins d’Altafulla Ràdio

10

100% Música

Imperial
Tarraco

Rambla
Vella

00:15

00:17

01:45

01:47

03:45

03:47

05:05

05:07

Altafulla
Centre
Parada
Comercial Centre
00:39

00:40

02:09

02:10

04:09

04:10

05:29

05:30

6:58
7:30
8:29
8:59
10:00
10:28
10:58
11:58
12:58
13:59
14:26
14:59
15:31
15:58
17:00
17:27
18:00
18:30
19:00
19:29
20:26
20:29
20:59
21:29
21:59
22:33

Tgn/Altf
/Bcn
5:52
7:00
7:21
7:47
8:00
8:56
9:35
10:32
11:25
11:54
12:25
13:24
14:28
14:55
15:48
16:29
16:58
17:29
17:53
18:30
19:04
19:13
19:43
19:57
20:24
20:39
21:00
21:20
21:34
22:25

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

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

S. Antoni Abat, 11

URGÈNCIES DENTALS CASTELLANI 977 65 14 33
OficinES de Turisme
Plaça del Pou, 1
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
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

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

S. Antoni Abat, a la Violeta

Serveis Municipals

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

Alcalde Pijuan, 4

Escoles, 10

Casal La Violeta

Alberg Juvenil ‘Casa Gran’
Placeta, 12

Centre d’Estudis d’Altafulla 977 65 09 12
CENTRE OBERT	
Pavelló poliesportiu
Escola de Música (migdies)

977 65 24 68

	Era de l’Esteve

Plaça la Portalada s/n

CEIP ROQUISSAR	
IES ALTAFULLA
Llar d’Infants F. Blanch

Punt d’Informació Juvenil

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

Centre de Salut

10,15

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

10,25

Carrer dels Munts

10,35

12,25

Eroski

12,30

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

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

20,6º

dia 15

Temperatura mínima

-2,5º

dia 2

Pluja màxima

1 litres/m

Mitjana mensual temp. màx.

15,9

Mitjana mensual temp. mín.

3,4º

Total pluja recollida

1 litres/m2

2

dia 2

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

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 dijous: De 09 a 13 h i de 15 a 18 h
Dissabte: De 10 a 13 h i de 15 a 18 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
HORARI DE MISSES
Església de Sant Martí
Dissabtes: 19.00 h
Diumenge: 12.00 h

Església de Sta. Maria
Diumenges: 13.15 h

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

gener:
gener:		
gener:		
gener:		
gener:		

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

01/03
04/10
11/17
18/24
25/28

febrer:
febrer:		
febrer:		
febrer:		
febrer:		

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

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
Sant Jordi: 977642750 - Av. Sant Jordi, 19-21
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