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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
Cinemes i justícia
En aquest mes de gener, hi ha hagut dues notícies que ha despertat l’interès general de la ciutadania d’Altafulla. Per una banda, la
inculpació de l’alcalde Fèlix Alonso com a presumpte autor d’un
delicte de prevaricació i abús d’autoritat per l’afer de la platja de
la Roca de Gaià; i per una altra banda, per la sentència dictada pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ordena l’enderroc del complex lúdic Les Bruixes. En el primer cas, Fèlix Alonso
haurà de declarar el 22 d’abril en qualitat d’inculpat als Jutjats del
Vendrell, arran d’una denúncia que va interposar el propietari de
la guingueta situada al costat del Club Marítim, a la platja de la
Roca del Gaià. Segons el propietari del bar, ha denunciat l’alcalde
per haver tancat la platja, una mesura que segons assegura, ha perjudicat el seu negoci; i per una altra, perquè segons afirma, durant
dos anys, el govern local ha pres mesures que evidenciaven un presumpte tracte de favor a la guingueta que s’ubica a l’altre extrem
de la platja. Pel que fa al tancament de la platja, és una actuació
feta pels ajuntaments de Tarragona i Altafulla per tal de vetllar per
la preservació dels valors naturals d’aquest espai, al seu tram entre
el Club Marítim i la Roca de Gaià, pertanyent al municipi de Tarragona. Les platges no són aparcaments i la circulació de vehicles
no autoritzats, està prohibida per les ordenances municipals de
Tarragona. I pel que fa a les acusacions, com assenyalava Sòcrates,
“deixem que el jutge escolti cortesament, respongui sàviament,
ponderi prudentment i decideixi imparcialment”. Per tant, deixem
treballar a la justícia abans de jutjar nosaltres per sí mateixos. I
en el segon cas, el TSJC ordena l’enderroc del complex Les Bruixes
perquè, arran d’una denúncia interposada per una comunitat de
veïns, considera que la modificació del pla d’ordenació urbana que
es va fer el 2003 no és correcte i que en aquesta zona no s’hi podia
urbanitzar. L’Ajuntament ja s’ha reunit amb tècnics d’Urbanisme
de la Generalitat perquè va ser el govern català qui en última instància va aprovar el pla. Els representants municipals han expressat
la voluntat de trobar la solució a aquest conflicte, però la sentència
és molt clara. El centre ha d’anar a terra. Serà una llàstima quedarse sense cinema al municipi, tenint en compte la consolidació de
l’espai com a zona cultural i d’oci. Però el que és evident que quelcom no es va fer bé. I si haguéssim començat per aquí?

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
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El centre lúdic Les Bruixes haurà d’anar a terra
El centre lúdic Les Bruixes d’Altafulla
haurà d’anar a terra. Aquesta és la
conclusió de la reunió que van mantenir el passat 1 de febrer representants de L’Ajuntament d’Altafulla i
tècnics d’Urbanisme de la Generalitat
de Catalunya per intentar conservar
el complex lúdic, tot i la sentència
del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) que en demana
el seu enderroc. Els arguments que
dóna la sentència és que la modificació del pla d’ordenació urbana que
es va fer fa deu anys no és correcte
i que en aquesta zona no s’hi podia
urbanitzar. L’Ajuntament havia així
sol·licitat una reunió urgent amb la
Generalitat perquè va ser el govern
català qui en última instància va
aprovar el pla. Aquesta decisió del
tribunal neix arran d’una denúncia
que el 2003 va interposar una comunitat de veïns de l’entorn afectat
declarava que una modificació del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), feta l’any 2003, es va dur a terme de forma
incorrecta. D’aquestes modificacions en va sorgir la requalificació d’uns terrenys per construir el projecte de centre lúdic “Les
Bruixes”. Actualment en aquest espai hi ha els cinemes i alguns comerços que ara es veuen obligats a enderrocar arran de
la declaració d’il·legalitat del TSJC.
La sentència judicial “irrevocable”, segons apunta el seu redactat , i que “obliga a restituir la zona alterada”, arriba després
que la comunitat de veïns en qüestió presentés un recurs contra el projecte d’urbanització de l’antic govern municipal. Així
ho va llegir literalment de la sentència l’alcalde Fèlix Alonso durant la sessió ordinària del Ple d’aquest mes de gener. Tot
i això, el consistori va explicar que els serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament d’Altafulla estan treballant per “trobar una
solució”, i a la vegada, l’alcalde Fèlix Alonso, va lamentar la possible pèrdua del cinema al municipi i va insistir en què els
agradaria comptar “amb un cinema, ja que hi ha pocs pobles que en disposen”. Per aquest motiu, Alonso va declarar que
l’Ajuntament hi buscarà “solucions” que perjudiqui el menys possible, pel bé de tot el municipi, tot i que també va advertir
que la sentència és molt clara. / Fotos: Eduard Virgili •

Breus
El carrer del Mar podria pavimentar-se l’octubre vinent

Un any de l’autobús urbà de Tarragona a Altafulla

El carrer del Mar d’Altafulla es podria pavimentar de nou
l’octubre vinent, segons ha avançat el regidor de Territori, Jordi Molinera. L’edil ha manifestat que aquest carrer
–perpendicular a l’Avinguda Marqués de Tamarit i paral·lel
al carrer Alcalde Pijuan- ha estat sempre una prioritat per
l’Ajuntament però ha reconegut que les obres de nova
pavimentació no s’han pogut executar a causa de la tardança de cobrament del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC)
que depèn íntegrament de la Generalitat de Catalunya. Per
aquest motiu, l’edil de territori s’ha mostrat prudent a l’hora
d’avançar dates, però ha assegurat que les obres s’haurien
d’haver executat ja en el 2012, i ha admès que les dificultats
econòmiques per les quals passa el govern català és un dels
motius de la demora del projecte. Tot i la demora, Molinera
ha apuntat que el consistori no farà cap actuació provisional,
ja que les dates d’execució de les obres estan previstes pels
mesos d’octubre i novembre d’aquest any.

Aquest gener ha fet un any que l’autobús urbà de Tarragona estrenava la parada “Aiguamolls del Gaià” a Altafulla,
un nou servei que va estar molt ben acollit i valorat per
vilatans i vilatanes. Els punts a favor de la nova parada van
ser, i segueixen sent encara a dia d’avui, el cost dels bitllets i
l’ampliació de la freqüència d’horaris. Fins aleshores, l’única
companyia que prestava el servei al municipi era l’empresa
Autocars del Penedès, amb un cost del trajecte d’Altafulla
a Tarragona i viceversa d’1 euro i 70 cèntims. L’Empresa
Municipal de Transports (EMT) de Tarragona passava a
oferir el mateix itinerari per 1 euro i 10 cèntims. A banda,
els menors entre 3 i 14 anys podien adquirir un títol de
transport escolar a les oficines de l’Empresa Municipals de
Transports de Tarragona a un preu de 10 euros a l’any. Uns
dels altres beneficiats van passar a ser les persones jubilades, que podrien fer ús del transport de manera totalment
gratuïta. Ara, el preu del bitllet senzill s’ha incrementat a
1 euro i 40 cèntims.
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Ple Ordinari 26 de gener

L’Ajuntament rebrà 143.000 € d’Ensenyament per
a les llars d’infants municipals

Un conveni entre l’Ajuntament i dues empreses
permetrà un accés directe a Les Bruixes

L’Ajuntament d’Altafulla rebrà 143.000 € del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al curs
passat 2011-12 en relació a les subvencions per a les dues
llars d’infants municipals Francesc Blanch i Hort de Pau. Es
tracta de les ajudes per alumne que el govern català atorga
als ajuntaments que disposen de centres educatius de primer
cicle d’educació infantil. Finalment doncs la subvenció de la
Generalitat per alumne ha estat de 1.300 € enlloc dels 875
€ tal i com s’havia anunciat el mes de juliol des de la Conselleria d’Ensenyament, que encapçala Irene Rigau. D’aquesta
manera, ho va celebrar la regidora d’Educació a Altafulla,
Eva Martínez, en el passat ple a l’hora d’aprovar el conveni
a subscriure entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Altafulla com a titular de les dues escoles bressol.

El Ple d’Altafulla va aprovar dissabte, amb els vots favorables
dels regidors d’AA, SI i de CiU, i l’abstenció d’Ideal, un conveni
subscrit entre l’Ajuntament d’Altafulla i les empreses Rubens
SL, companyia explotadora del propietari de la benzinera
d’Altafulla, i Altafulla Fomento y Explotaciones Comerciales
SL, empresa propietària dels terrenys on s’ubica l’actual complex lúdic Les Bruixes, que permetrà les obres de connexió
del vial Via Roviano amb l’Avinguda Marquès de Tamarit,
cosa que significaria que finalment el centre lúdic tindria un
accés directe des de l’antiga carretera nacional 340. Així ho
va explicar el regidor de Territori, Jordi Molinera. Els dos regidors del PP d’Altafulla van votar en contra del text aprovat
al·legant que el conveni se signava en un nou escenari com
era la sentència d’enderroc dels centre per part del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, i que, tot i estar d’acord
amb el contingut del redactat, no podien votar-hi a favor ja
que tampoc disposaven de la suficient informació de tal com
quedaria la zona afectada en un futur. Així s’hi va referir la
regidora popular Conxita Navarro. Per la seva banda, el regidor d’Ideal, Alejandro Francino, va defensar la seva abstenció
i va declarar que el seu grup estava d’acord amb la proposta
però no podia donar el seu vot favorable perquè “l’escenari
ha canviat” referint-se al futur incògnit del complex lúdic.
De fet, la consecució d’aquest accés directe no implicaria la
conservació del complex.

Es tracta d’una bona notícia per l’Ajuntament, ja que això
significarà que el pes de les matrícules no recaurà en la seva
totalitat als pares i les mares dels alumnes. Concretament,
l’Ajuntament rep una subvenció de 93.600 € per als 72 alumnes de la llar d’infants Hort de Pau per al curs 2011-12; i de
49.400 € per als 38 alumnes de la llar Francesc Blanch. Amb
tot, la subvenció ha estat retallada tenint en compte que
per al curs 2010-11 es va rebre una quantitat de 1.600 € per
alumne matriculat.
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El pagament de l’IBI es podrà fraccionar en tres
terminis
L’Ajuntament d’Altafulla va aprovar en el passat Ple ordinari
de gener, per unanimitat, el calendari fiscal per a l’exercici
2013 en el qual es preveu com a novetat principal la possibilitat de dur a terme el pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles (IBI) de naturalesa urbana de manera fraccionada
amb un total de tres terminis per poder complir amb el deure
tributari, tal com ha explicat el regidor de l’Àrea Econòmica,
Francesc Farré. D’acord amb aquesta mesura adoptada de
fraccionament, els rebuts de l’IBI que estiguin domiciliats en
una entitat financera es podran carregar al compte corrent en
tres terminis: el juny, l’agost i l’octubre. Pel que fa als rebuts
no domiciliats s’hauran de pagar íntegrament en el període
del 28 de juny al 30 d’agost de 2013. Les dates del calendari,
segons Farré, no han variat gaire respecte a altres exercicis
fiscals.
CALENDARI FISCAL PER L’EXERCICI 2013
Concepte

Dates

IAE

30/07/13 a 30/09/13

IBI urbana

28/06/13 a 30/08/13

IBI rústica

28/06/13 a 30/08/13

IBI característiques especials

28/06/13 a 30/08/13

IVTM

28/03/13 a 31/05/13

Taxes

30/07/13 a 30/09/13

Tant si es vol domiciliar el rebut per accedir al pagament
fraccionat en tres terminis com si tenint-lo domiciliat es vol
pagar en un únic rebut (en aquest cas es carregarà a l’agost),
hi ha temps fins al 31 de març de 2013 per dirigir-se a les
oficines de BASE, Gestió d’Ingressos, ubicades a les mateixes

dependències municipals, tots els dilluns i els divendres pels
matins, i sol·licitar-ho.
El Grup de Solidaritat Altafulla-Càritas ja té
nou local
El local del Grup de Solidaritat Altafulla-Càritas servirà per
emmagatzemar productes de primera necessitat, com ara
aliments, productes d’higiene personal, roba, entre d’altres,
amb l’objectiu de pal·liar, en la mesura del possible, la greu
crisi econòmica que està afectant a algunes famílies del municipi. Així s’hi va referir la regidora d’Acció Social, Eva Martínez, fet que va ser elogiat per la resta de regidors del Ple.
El local en concret és el que s’ubica en la primera planta de
l’immoble situat al carrer Mainada número 2, a l’entorn del
consultori mèdic i la Biblioteca Municipal. Es tracta d’una de
les mesures que impulsa l’entitat Altafulla-Càritas amb l’estret
suport de l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament per mitigar
els efectes de la crisi sobre una part de la ciutadania. Precisament el Grup de Solidaritat Altafulla-Càritas ja va posar en
marxa el passat mes de desembre una campanya de captació
de joguines perquè cap nen i nena del poble es quedés sense
regal de Reis. Aquesta campanya va beneficiar una trentena
de famílies del municipi.
Aproven l’adhesió a la Declaració Sobiranista i
pel Dret a Decidir aprovada pel Parlament
El Ple d’Altafulla va aprovar, sense cap vot en contra, una
moció d’urgència per l’adhesió de l’Ajuntament d’Altafulla
a la Declaració Sobiranista i pel Dret a Decidir que va aprovar el Parlament de Catalunya amb el suport dels grups de
CiU, ERC i ICV-EUiA. La proposta va rebre el suport dels
grups al govern (AA i SI) i de CiU, a l’oposició. Ideal s’hi
va abstenir i els dos regidors del PP d’Altafulla, Conxita
Navarro i José Antonio Fernández, van votar en contra de la
presentació de la moció d’urgència i durant el debat es van
absentar del Ple al·legant que no es tractava d’una qüestió
municipal. •

Festes
El Carnaval d’Altafulla celebra enguany els 25 anys
Ja diuen que el temps passa volant, i que en moltes ocasions, ni ens n’adonem. La Rua
de Carnaval d’Altafulla celebrarà enguany el 25è aniversari. Va ser el 1989, el mateix
any en què s’inaugurava, el 12 de novembre, el pilar de vuit amb folre i manilles que
presideix la plaça del Pou —obra de Martí Royo—, quan s’iniciava la primera sortida a
la Rua de Carnaval d’Altafulla on altafullencs i altafullenques omplien els carrers de la
vila amb les disfresses més originals i creatives d’aquell temps. Com ha plogut des de
llavors i com han canviat també les disfresses... Però si alguna cosa té aquest Carnaval
que d’altres potser no tenen, és que hi ha grups de gent del poble fidels a Sa Majestat
Carnestoltes. Es tracta de la comparsa Jet Set que és l’única d’Altafulla que sempre ha
participat en la Rua. Exemple d’això n’és aquesta fotografia que correspon a la seva
primera disfressa, de bruixes i bruixots —no podia ser una altra tractant-se d’Altafulla—, de 1989, foto cedida per una de les integrants de la comparsa, Montse Torres,
que mai ha falta a la cita carnavalesca. S’han disfressat també de pingüins, cucs, marcians, porquets, pallassos, picapedra, Pare Noel, víkings, xinesos, bombers, Michey &
Minnie, caputxeta i el llop, mort i por, exploradors —aquesta va ser la darrera com
a carrossa (2003)—, romans, mags, vikíngues, Michey & Minnie (en versió femenina),
presoners, escoceses, mexicans, zíngares, pirates i aquest 2013, de brasileres. Com la
Jet Set predica i practica, llarga vida al Carnaval! •
Albert Jansà.
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Quico Pi de la Serra, Joan Amèric, Dani Flaco i Vicente Feliu a Altafulla
El Festival de Cançó d’Autor Barnasants, que va arrencar el passat 25 de
gener la seva divuitena edició a Barcelona, tornarà a aterrar a Altafulla
per segon any consecutiu esdevenint així per uns dies com a capital musical de Catalunya. El Teatre Casal La Violeta serà la seu doncs, per Setmana Santa, de tots els concerts del Festival de Cançó d’Autor al Baix Gaià.
Per allí hi passaran Quico Pi de la Serra, Joan Amèric, Dani Flaco i Vicente
Feliu, els dies 28, 29, 30 i 31 de març, respectivament, a les nou de la nit
el primer i el tercer, i a les set de la tarda el segon i l’últim. Concerts que
s’organitzaran i coordinaran conjuntament, aquesta vegada, amb l’Àrea
de Turisme de l’Ajuntament d’Altafulla. Ara fa un any, Pau Alabajos, ja
va actuar al casal La Violeta d’Altafulla en el marc del Festival de Cançó
d’Autor Barnasants.
El 28 de març Quico Pi de la Serra visitarà Altafulla amb allò que diu
“La cultura és una paraula delicada, tan perillosa com la dinamita”. El
divendres dia 29 el cantautor del País Valencià, Joan Amèric presentarà
Quico Pi de la Serra en una imatge d’arxiu
el seu nou treball discogràfic “Directament”. Dissabte 30, Dani Flaco el
cantautor de Bellvitge, fill de pare murcià i mare catalana, ens introduirà
en el seu treball “Secreto de Sumario”, i diumenge 31 el cantautor cubà Vicente Feliu, fundador amb Silvio Rodríguez i Pablo
Milanès de la Nova Troba Cubana ha escollit Altafulla per gravar en directe el seu nou disc acompanyat de Pau Alabajos i Joan
Amèric. El festival que aterra a Altafulla ve aquest any amb el Premi Nacional de Cultura, en la categoria musical, atorgat al
creador i gestor del Festival Barnasants, Pere Camps. •

L’alcalde d’Altafulla es mostra favorable al tercer fil
si no perjudica al sector turístic

Imatge d’arxiu de l’estació de trens AltafullaTamarit. / Foto: A.J.

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, s’ha mostrat favorable a la sortida provisional de mercaderies del Port de Tarragona i dels Polígons Industrials per
la línia ferroviària de la costa que planteja el Ministeri de Foment però amb
condicions. Aquestes passarien pel respecte a la temporalitat del projecte
i les condicions de seguretat per reduir el soroll que pugui afectar tant a
turistes com veïns. D’aquesta manera, s’ha posicionat a favor dels càmpings
que veuen que un projecte així podria perjudicar greument el sector. Precisament, Fèlix Alonso s’ha reunit aquestes darreres setmanes amb responsables
dels càmpings Santa Eulàlia i Don Quijote amb els quals ha comprès la seva
preocupació. D’aquesta manera, el batlle s’ha mostrat favorable al tercer fil
si no perjudica el sector turístic. En aquest sentit, l’alcalde d’Altafulla presentarà a les Corts Generals, mitjançant la coalició d’ICV-EUiA, una bateria de
preguntes per conèixer tots els detalls tant del projecte del “tercer fil” com
de la reobertura del tram Reus-Roda, la seva temporalitat i possible afectació
sobre les zones de pas i els seus nuclis urbans així com les conseqüències sobre
el transport de passatgers en la línia convencional de mitja distància. •

Breus
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El MNAT impulsa de nou l’itinerari a peu des dels Munts
d’Altafulla a Tamarit

El PIJ organitzarà un curs de director de lleure per
Setmana Santa

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ha impulsat
de nou l’itinerari a peu des de la Vil·la romana dels Munts
d’Altafulla a la platja de Tamarit i a la desembocadura del riu
Gaià per descobrir l’entorn natural d’una àrea estructurada a
partir de l’existència del riu i d’una via de comunicació important, la Via Augusta romana, que passaria per aquesta zona.
L’itinerari finalitza a l’Hort de la Sínia, Parc Agro-Ecològic del
Gaià. La sortida està prevista per al mes d’abril durant els dies
7, 14, 21 i 28; i es farà tots els diumenges a partir de les 11 del
matí, des de la Vil·la romana dels Munts (Passeig del Fortí, s/n.
Altafulla). Aquesta activitat es realitza en col·laboració amb
l’Associació Mediambiental de la Sínia, i té una durada de
tres hores. També compta amb un taller, que es pot fer independentment de l’itinerari. El preu del taller, de dues hores,
és de 4 € per persona, i el de l’itinerari és de 5 €.

El conveni de Joventut Propera Parada TRAC va realitzar
durant les vacances de Nadal un curs intensiu de Monitors
de lleure amb l’Escola Forca. Aquest conveni el trobem dins
del projecte de formació pels joves i es realitza cada any.
Ara, quan ja ha passat gairebé dos mesos des de que es va
posar el punt final a l’activitat, des del Punt d’Informació
Juvenil (PIJ) d’Altafulla s’ha fet públic que enguany s’han
superat les expectatives de demanda tot arribant fins als 28
alumnes matriculats i que van realitzar aquest curs. Aquests
alumnes podran fer les pràctiques als diferents casals que
es realitzen a la zona TRAC (Torredembarra, Roda de Barà,
Altafulla i Creixell). Per aquest 2013 el conveni Propera
Parada TRAC ja té preparat el curs de director de lleure,
que es realitzarà a Altafulla per Setmana Santa. Qualsevol
jove pot informar-se’n tot adreçant-se a algun dels Punts
d’Informació Juvenil de la Zona TRAC.
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L’entrevista
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“Abans el futbol era una afició, ara una professió”
Alberto Benito, futbolista i altafullenc. Vint anys, familiar, amb esperit alegre i cor incansable.
Esportista fins a la medul·la, milita a les files del primer equip del Gimnàstic de Tarragona.
8 Com va ser el teu inici al món del
futbol?
Vaig començar a jugar al Benjamí de
primer any a Torredembarra, on vaig
ser-hi fins a Aleví de segon any. Va ser
aleshores quan vaig rebre una trucada
del Nàstic de Tarragona. Era l’estiu i
recordo que vaig anar-hi a fer les proves. Al cap d’unes setmanes, ja a l’agost,
em van anunciar que em volien incloure
al club.
8 Com t’has sentit aquests anys al
Nàstic?
La veritat és que fins que no vaig
jugar a Divisió d’Honor, que és quan
viatges per disputar alguns partits, el
futbol era una afició per a mi. Aleshores
va ser quan vaig veure que si m’esforçava podia tenir l’oportunitat de viure de
la meva afició, però mai se’m va passar
pel cap que jugaria amb el primer equip
del Nàstic. Més que res perquè, fins fa
pocs anys, aquest no era un club que
confiés gaire amb la pedrera.
8 Quina és l’etapa de la teva trajectòria en què més has gaudit
jugant?
El segon any de Juvenil, quan tenia
17 anys. Viatjàvem bastant i m’ho vaig
passar molt bé. Vivia molt el futbol.
8 Què és per a tu el futbol?
És el millor, la meva mida. Visc per
això. Acabo d’entrenar amb l’equip,
arribo a casa i ja penso en anar a entrenar una altra vegada; m’agrada. Abans
el futbol era una afició, ara una professió. És el millor que m’ha passat a la
vida. No canviaria res pel futbol.

“Jo ja estic col•locat a
un lloc i molts dels meus
amics encara estudien”
8 Quan de petit jugaves a futbol,
notaves que en sabies més que els
teus amics?
Notava que se’m donava bé la pràctica d’aquest esport. Però clar, jo a
l’escola vaig coincidir amb en Llorenç
Gómez, que ara juga a futbol platja
amb la Selecció Espanyola i amb el
Barça. Ell en sabia molt, el seu nivell de
futbol era espectacular; tot ell era increïble, era un molt bon jugador. Jo sabia
jugar a futbol millor que moltes altres
persones gràcies als entrenaments que
rebia, però clar, també hi era ell. [riu]
8 Què és important per jugar a futbol?
El dia a dia, cuidar-se, estirar bé,
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seguir una dieta...
Mantenir-se
en
forma,
perquè
encara que no s’estigui jugant, no
saps quan poden
comptar amb tu.
Com a jugador
d’equip s’ha d’estar al nivell dels
altres perquè quan
faci falta puguis ser
sobre el terreny de
joc. No pots arribar
a casa i oblidar-te
del futbol.
8 Quina és la teva rutina diària?
Em llevo i em dutxo. A les 9 del matí
vaig cap a l’estadi a entrenar. Pels volts
de les 12, quan surto, torno a casa i
dino. Faig la migdiada i després quedo
amb algun amic, miro pel·lícules... I no
sóc de jugar a la Play Station! [riu]
8 Et sents diferent d’altres nois de
la teva edat?
No, em sento igual. El que veig,
però, és que jo ja estic col·locat a un lloc
i molts dels meus amics encara estudien.
La visió de vida que tenen ells i tinc jo
sí que és diferent. I pel que fa a qüestions econòmiques sí que hi ha alguna
diferència. Si et dediques plenament
al futbol pots viure bé. I si vius a casa
dels pares com jo, no tens cap tipus de
despesa. Potser jo puc sortir dos dies a
sopar i els meus amics només un.
8 Quina és l’anècdota més curiosa
que has viscut amb el futbol?
Jo era Juvenil de tercer any però de
tant en tant entrenava amb el filial, La
Pobla de Mafumet. Els últims cinc partits em van demanar de jugar amb ells.
Ho vaig fer bé i després em van dir que
hi podria jugar un play off. Però resultà
ser que ens van eliminar perquè jo era
Juvenil i la meva fitxa no havia estat ben
tramitada. Els mitjans de comunicació
van dir que havíem estat eliminats per
una alineació indeguda, però com que
ja teníem els bitllets per viatjar a Mallorca nosaltres hi vam anar igualment. I no
ens van deixar ni entrar al camp!
8 Segueixes algun ritual abans
d’un partit?
Un ritual no però una mania sí. Des
de fa dos anys, quan salto al terreny
de joc de seguida em col·loco a la
meva posició i abans que l’àrbitre xiuli
el començament del partit m’agrada
besar-me el canell esquerre. És una
mania que comparteixo amb la meva
parella, tant si ella està o no al camp.

I si algun cop comença el partit i no ho
he fet perquè se m’ha oblidat, quan me
n’adono ho faig, per sentir-me millor.
8 Et paren pel carrer?
[riu] No, no... Aquest any, però, m’ha
impactat molt que em demanessin autògrafs. Alguns nens venen, em criden i
em demanen que els signi a un paper,
una llibreta, una samarreta... M’omple
bastant. Abans era jo qui demanava
autògrafs!

“No em faria res entrenar
algun equip de futbol
infantil a Altafulla”
8 Sempre has viscut a Altafulla.
Què es per a tu aquest poble?
Potser fins i tot més que el futbol.
La meva vida hi passa, hi he nascut, és
tranquil, em sento còmode amb tota
la gent... No m’importaria viure tota la
vida a Altafulla.
8 Estàs vinculat amb alguna activitat que s’hi fa?
Segueixo molt el Centre d’Esports
Altafulla. Ja m’agradaria poder-hi jugar,
però ho faig en un altre lloc... D’altra
banda, amb motiu del contracte que
tinc establert amb el Nàstic no puc participar en cap dels molts esdeveniments
esportius que se celebren aquí. Qui sap
si l’any vinent el Centre d’Esports Altafulla o el Club de Futbol Sala tindran més
equips a l’escola de futbol i jo podré
participar en el projecte. Confesso que
no em faria res entrenar algun equip de
futbol infantil a Altafulla.
Eduard Virgili
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Entitats
Cultura

Omplen la sala de plens en l’estrena del cicle “Documentals Link”
Una cinquantena de persones van gaudir el passat 31 de gener de
l’estrena del cicle de documentals que l’entitat cineclub AltafullaLink ha posat en marxa amb l’objectiu de posar a l’abast dels
veïns i les veïnes eines per a la reflexió i el debat sobre qüestions
fonamentals del nostre temps per tal d’ajudar a entendre el món
en el qual vivim. Marisa Méndez-Vigo, una de les responsables de
la nova secció de Link, ha valorat molt positivament l’acollida que
ha tingut la primera sessió i ha garantit així la seva continuïtat.
La primera sessió va anar destinada a la projecció del documental Inside Job, la pel·lícula de Charles Fergusson (EUA, 2010) en
versió original, que explica la crisi financera actual i revela les
connexions del món acadèmic més prestigiós dels Estats Units
amb els bancs i agències de ràting, a través d’unes incisives entrevistes. Amb una excel·lent fotografia i una banda sonora molt
suggeridora, el film ha tingut un gran èxit el 2011, any de la seva
estrena. Els assistents també van encetar en finalitzar la projecció
un debat entorn la temàtica del film acompanyats per Ana Beatriz Hernández Lara, Doctora en Organització d’Empreses per la
Universitat Pablo de Olavide de Sevilla i professora agregada del
Departament de Gestió d’Empreses de la Universitat Rovira i Virgili. Per al segon trimestre de l’any 2013, cap al mes d’abril, es
vol 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. Des de l’entitat, es confia en què Documentals AltafullaLink interessi a molta gent i es converteixi en un nou component de la vida cultural d’Altafulla. / Foto: Marisa Méndez-Vigo •
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L’Escola Municipal d’Adults amplia el seu espai amb el local del carrer Boga
La forta demanda d’alumnes que ha experimentat
l’Escola Municipal d’Adults d’Altafulla ha fet que
l’Ajuntament es plantegés ampliar l’espai per tal
d’acollir més alumnes i més cursos i, com ha apuntat la regidora d’Educació i Acció Social, Eva Martínez, consolidar un espai de formació permanent
per aquelles persones en edat adulta que tenen
la voluntat d’alfabetitzar-se en tots els sentits.
D’aquesta manera, l’Escola d’Adults ha estrenat
recentment el nou local del carrer Boga número
4, situat als baixos del bloc de pisos de Protecció
Oficial de la promoció de la Fassina, paral·lela a
la Via Augusta del Barri Marítim. Precisament, el
curs bàsic de fotografia digital, que ha començat
a principis de febrer, és el primer que s’imparteix
a la nova aula de formació, batejada amb el nom
d’“Aldara”, que significa compromís i saviesa.
El nou espai compta amb un total de 120 m² i
ha estat rehabilitat per la Brigada Municipal amb
la finalitat que compti amb les prestacions adients
per formar una aula de formació permanent.
Abans que es fes el Centre d’Entitats, aquest local
acollia l’Ateneu Cultural de Dones i l’Associació
de Veïns del Barri Marítim. / Foto: Imatge d’arxiu
de la façana principal •

Breus
Els Castellers d’Altafulla arrenquen amb l’Escola de
Castells
L’Escola de Castells dels Castellers d’Altafulla, que va
començar el passat 25 de gener, va donar el tret de sortida a la temporada de la colla amb la intenció, com en la
primera edició, de facilitar un primer contacte amb el fet
casteller d’aquelles persones, petits i grans, interessades
per aquest món. De fet, la nova Junta Directiva ja va anunciar que la canalla i l’Escola dels Castells són una prioritat
pels Castellers d’Altafulla, segons va manifestar el nou cap
de colla, José Manuel Julián, que va assegurar que per
consolidar els castells de set i mig s’ha de passar primer per
l’establiment dels liles més petits. L’Escola de Castells es du
a terme quatre divendres, i acabarà el proper 15 de febrer
on es realitzarà una petita exhibició del què s’haurà après
amb tots aquells que hagin participat a l’activitat com a
principals protagonistes.
Educació engega dos cursos de fotografia digital i
d’usuari d’Internet
L’Àrea d’Acció Social i Educació de l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçala l’edil Eva Martínez, ha posat en marxa
dos cursos d’usuari d’Internet i de fotografia digital que
han començat els dies 5 i 7 de febrer, respectivament. Pel
que fa al curs d’usuari d’Internet, té lloc tots els dimarts
de 19 a 21h a l’Escola Municipal d’Adults d’Altafulla i
té una durada de 30 hores. Pel que fa al curs bàsic de
fotografia digital, es tracta d’un curs teòric i pràctic on
s’aprendran els principis bàsics de la fotografia digital.
Té lloc tots els dijous de 19 a 21h a la Nova Aula de Formació “Aldara”, del carrer Boga 4, i té una durada de 30
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hores. El curs està impartit pel fotògraf professional Jean
Segovia.
Una exposició apropa el conflicte de Líbia a Altafulla
fins al 28 de febrer
Una exposició fotogràfica a la sala de plens de l’Ajuntament d’Altafulla apropa el conflicte de Líbia tot posant la
mirada en la població civil. Dones, homes i nens que han
patit una guerra i que han vist com les seves vides feien
un canvi de rumb inesperat. La mostra s’allargarà fins el
proper 28 de febrer de 2013, i es pot visitar de dilluns a
divendres de 9 a 14h; i dimarts i dijous, de 17 a 19h. El
material està cedit per l’Institut Català Internacional per
la Pau i està organitzada per l’Àrea d’Acció Social i Educació de l’Ajuntament d’Altafulla amb motiu del Dia Escolar
de la No-Violència i la Pau.
L’Esplai de la Gent Gran celebrarà eleccions el 23 de
febrer
L’Esplai de la Gent Gran d’Altafulla celebrarà eleccions el
23 de febrer, tal com marquen els estatuts ja que s’acaba
el mandat i cal tornar a convocar eleccions. No obstant,
no hi ha prevista cap candidatura nova, tal i com va passar el passat 16 de desembre en què el procés de propostes va quedar deserta. L’actual president, Tomàs Biarnés,
que ja fa vuit anys que ostenta el càrrec, considera que
cal un canvi, tot i que no descarta que si finalment no es
presenta cap candidatura nova, es tornarà a presentar
perquè l’Esplai no es quedi sense junta directiva. Pel que
fa a la quota de soci i sòcia, s’ha acordat que es mantingui en els 10 € l’any.
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Localret reconeix l’aplicació Altafulla Turística com a model
de promoció dels municipis
Diversos municipis catalans han mostrat
que amb pocs recursos i molta imaginació es poden posar en marxa atractius
projectes de promoció turística i de
projecció de les ciutats. Localret, el
Consorci local format per les administracions locals de Catalunya per impulsar la societat del coneixement al servei
de tots els municipis, va organitzar el
passat 22 de gener el Taller “Aplicacions turístiques per promocionar les
ciutats” que va servir per mostrar als
assistents diversos exemples com des
de l’àmbit municipal es poden aplicar
les noves tecnologies de la informació
i la comunicació (TIC) com a eines de
difusió dels atractius de les diferents
ciutats. El primer dels casos va ser
Altafulla. Conjuntament amb l’empresa
Croma Produccions Multimèdia, des de
l’Ajuntament, s’ha desenvolupat una
aplicació mòbil per a turisme que permet, d’una manera gratuïta i senzilla,
que qualsevol usuari accedeixi a consul-

tar centenars de dades d’interès per a
qualsevol visitant a aquesta vila. D’una
manera intuïtiva i atractiva, l’usuari
té en el seu “smartphone” informació
georeferenciada sobre llocs d’interès,
audiodescripcions, mapes, informació
sobre serveis públics, comerços, establiments hotelers, agenda d’activitats, etc.
Actualment l’aplicació funciona amb 4
idiomes diferents (català, castellà, francès i anglès). Per a Albert Jansà, tècnic
de l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament d’Altafulla, aquesta aplicació “és
un caramel per al turista o el visitant”,
aquí, afegeix “hem posat tota aquella
informació que a nosaltres, com a visitants, ens agradaria trobar. Des dels
ajuntaments no podem donar l’esquena
a les noves tecnologies i aquesta eina
ens permet tenir un magnífic aparador
del nostre municipi”. Per Jansà, un dels
aspectes fonamentals és analitzar seriosament dos aspectes: Què ens costa?
Com podem mesurar la seva reper-

Albert Jansà i Biel Cussó, de Croma
Produccions, a Localret. / Foto: J.M. Sarrià

cussió? En pocs mesos l’aplicació ja ha
tingut més d’un miler de descàrregues
no només des de l’Estat sinó també des
de països com França, Gran Bretanya
o Alemanya (“target” preferent en el
turisme a Altafulla així com el nacional)
i ja està sent molt útil per a promocionar activitats fora de la temporada
alta. Amb això, s’ha incrementat en un
50% les visites a les oficines de Turisme,
entre d’altres aspectes.•

La Coral Nous Rebrots canta a Cerdanyola

Com cada any, la Coral En Acció de
Cerdanyola va celebrar el dia de Santa
Cecília (patrona dels músics) amb un
concert el 24 de novembre a l’Església
de Sant Martí a Cerdanyola del Vallès.

La Coral Josep Ruhí de Bescanó i la Coral
Nous Rebrots d’Altafulla van ser convidades a participar-hi. Les tres corals van
interpretar un ampli repertori que va
incloure la nostra tan estimada i popular
cançó catalana, sense oblidar les tradicionals nadales, aprofitant la proximitat
de les festes. En finalitzar, les tres corals
van interpretar conjuntament “Ay Linda
Amiga” del Cançoner de Palau (anònim),
“Rossinyol” (anònim) i “Joia en el Món”
(Haendel). El públic dempeus i amb els
seus aplaudiments d’allò més emotius
i perllongats, va fer que una vegada
més la il·lusió i l’esforç realitzat esde-

vingués un patrimoni per a la memòria.
L’Agrupació Musical, organitzadora de
la trobada, està formada per més de 50
cantaires, amb un prestigi consolidat
amb actuacions a diferents parts del
món. La visita a Cerdanyola ens va oferir
la possibilitat de visitar el Museu d’Art de
Cerdanyola i el Museu Can Olivé (assentament Ibèric). Les visites van ser guiades
i finançades pels propis museus. Des
d’aquí traslladem el nostre agraïment a
la ciutat de Cerdanyola. •

Sisè Concurs de Dibuix Farmàcia Domingo
A la Farmàcia Domingo Navarro
d´Altafulla, hem tornat a organitzar el
ja Sisè Concurs de Dibuix, on tots els
nens i nenes que han volgut participar
ens han portat un dibuix, tots estan
penjats a la farmàcia. S´han fet dues
categories: de 0 a 6, i de 7 a 13 anys.
El dibuix s’ha presentat en foli DIN-A4,
indicant un pseudònim, el telèfon i
l´edat del nen o la nena. La temàtica del
dibuix va ser Nadal i/o hivern. Els dos
dibuixos guanyadors han estat penjats
a la part central de la farmàcia i els més
menuts de la casa han estat obsequiats,
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amb un kit d´higiene dental i una pissarra per dibuixar. La guanyadora de
la categoria de 0 a 6 anys va ser Irene
Fernández Herrero; i la guanyadora de
la categoria de 7 a 13 anys, Laia Sellarès
Arnold. Aquest any els participants han
utilitzat tècniques de dibuix, com el
collage, destacant l´ús de purpurines de
colors en alguns d´ells. •
Susana Domingo
Farmàcia Domingo d’Altafulla

Pepi Miró
Coral Nous Rebrots

Esports
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Marató de Tarragona
El 20 de gener es va disputar la Marató de Tarragona, amb una gran participació dels Atletes
d’Altafulla. Vàrem ser, en efecte, amb corredors, un dels equips més nombrosos. I, a més, vàrem
col·laborar, de forma molt eficient, amb l’organització, aportant quasi 50 voluntaris. Diversos
dels nostres companys van aconseguir fer marca personal. Dos d’ells, en Luis López i en Manolo
Carmona, a més, van baixar de les 3 hores. I això, enfrontant-se a unes condicions molt adverses. En efecte, us puc assegurar que, en la meva extensa experiència en la disputa de diverses
Maratons, mai n’havia vist una ni la meitat de dura que aquesta, ja sigui pel recorregut o per la
climatologia. És ben clar que la Marató és tot un repte, on acabar ja és un mèrit, i aconseguir fer
marca, un desafiament. En el capítol de triomfs, destaquem la brillantíssima actuació de David
Sánchez Blasco, que va quedar 1r sènior i 4rt de la general en els 10.000 metres que es disputaven
a l’ensems amb la Marató de Tarragona. •
David Velasco
Atletes d’Altafulla - www.atletesaltafulla.com

David Sánchez recollint el
primer premi en sènior dels
10km. / Foto: Atletes

El Centre d’Esports Altafulla es presenta davant l’afició
Els tres equips del Centre d’Esports Altafulla (el sènior, el femení i els alevins) es van presentar oficialment davant l’afició el passat 20 de gener, en
un dia en què el primer equip guanyava per 2 a 0 davant el Vila-rodona,
resultat que, combinat amb la desfeta del Sant Pere i Sant Pau, els col·
locava líders del grup 25è de la Quarta Catalana, posició que mantenien
abans de tancar aquesta edició. El CE Altafulla compta així amb una cinquantena de jugadors i jugadores en un any en què el club celebra el 90è
aniversari sent l’entitat esportiva més antiga del municipi. Precisament, el
passat 2 de febrer, el club va presentar el programa d’actes dels 90 anys
que compta, més enllà de la competició setmanal, amb activitats tant
diverses com l’exposició d’objectes i fotografies del club al Museu d’Altafulla, o un partit homenatge a Pepe Pijuan, estàndard del club com a soci i jugador, entre els veterans del CE Altafulla i el Roda
de Barà Atlètic, entre d’altres. Amb 90 anys de vida, el club compta amb més d’un centenar de socis i sòcies censats, i amb una
afició consolidada que aconsegueix arrossegar més de 30 aficionats allà on els colors groc-i-negres competeixen. Des de la Plaça
del Pou us volem donar les gràcies! / Foto: Narcís Carulla •
Junta Directiva
Centre d’Esports Altafulla

La Penya Ciclista d’Altafulla inicia una nova temporada
El passat 13 de gener, la Penya inicià una nova temporada
amb una sortida del grup de carretera i de muntanya. Mes de
80 socis i sòcies varen protagonitzar un esmorzar molt entranyable a la població propera de Salomó. Amb aquesta primera sortida es vol reafirmar una relació de camaraderia entre
els dos grups i entre tots els socis. Comença una preparació en
la que cadascun de nosaltres assolirà objectius molt diversos,
però que ens permet gaudir d’un esport que cada dia compta
amb més participants. Properament hi hauran sortides també dels grups de senderisme i infantil. De fet, la Penya recolza tots
aquells actes que s’organitzen des de la Vila i així, el proper dia 27, bastants de nosaltres participarem en la II Marxa dels Castells
del Gaià. Recordeu que la Penya recull totes aquelles bicicletes que ja no us fan servei i que, un cop arreglades, es donen a una
Organització solidària perquè arriben al Senegal i continuïn donant servei. Es podeu posar en contacte amb la Penya Solidària
mitjançant info@pcaltafulla.org. Que tingueu tots salut per tot l’any 2013.•
Juanjo Sirvent
Penya Ciclista Altafulla

Breus
Nieto, golejador català de tota la Quarta
El golejador Alberto Romeu Nieto del CE Altafulla és el que té la mitjana de gols per partit (2,08) més alta de tots els grups de
la Quarta Catalana. El davanter altafullenc ha anotat en només 12 partits disputats –se’n va perdre dos per lesió abans d’acabar
l’any- un total de 25 gols, els mateixos que Fidel Guardiola, del club Corbera d’Ebre CF, que n’ha marcat 25 però ha disputat dos
partits més que l’altafullenc. D’aquesta manera, Nieto es converteix en el jugador que més dianes ha definit de cara a porteria
de tots els 30 grups catalans que té la Quarta Catalana. Per darrera seu, el segueixen Guardiola, del Corbera, amb una mitjana
d’1,8 gols per partit, i Joan Obilols, del Sant Pau d’Ordal UE, amb una mitjana d’1,64 gols per partit disputat. Nieto, nascut a
Altafulla, ha militat a les files de la UD Torredembarra, Gimnàstic de Tarragona i en el Centre d’Esports Altafulla.
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Activitat física

Altafulla celebra amb èxit de participació la segona Marxa
dels Castells del Baix Gaià
Altafulla va celebrar el passat 27 de gener amb èxit de participació la
segona Marxa dels Castells, que va recórrer per segon any consecutiu
aquest tipus de fortificacions ubicades a la zona del Baix Gaià. Passats dos quarts de nou del matí, es donava el tret de sortida a aquesta prova des dels jardins del Castell de Montserrat d’Altafulla que
van quedar petits per la nombrosa multitud que s’hi va congregar,
una marxa especial amb els castells de Tamarit, El Catllar, La Riera,
Ferran i Altafulla com a teló de fons. La majoria dels participants
van passejar tranquil·lament pel circuit que tenia 24 quilòmetres de
recorregut. D’altres es van animar i van fer la marxa en carrera. Un
matí en què tothom va combinar l’oci i la salut. La jornada va acabar
amb una gran calçotada al Parc del Comunidor on les 500 persones
participants van gaudir d’aquest producte estrella de temporada. La
marxa està organitzada per la regidoria d’Esport i Activitat Física,
que lidera l’edil Guillermo Alonso, amb la col·laboració de l’empresa
esportiva Athletic Events. / Fotos: Jean Segovia. •
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Dies de sentències, inculpacions i mercaderies
Francesc Farré # Alternativa Altafulla
En només pocs dies de diferencia arribaven
a l’ajuntament diverses citacions i una sentència judicial. Aquesta del TSJC, irrevocable,
com si explotés “una bomba de rellotgeria”
que s’havia activat dies abans dels comicis
municipals del 2003, quan es va dictar una
resolució per iniciar el procés de construcció
de la zona lúdica de les Bruixes. Tramitació
incorrecte i que ara ens obliga a la restauració
de la realitat física alterada. O sigui, “borrón
y cuenta nueva”. I just el diumenge 20 ens
assabentaven per una nota del premsa del
PP-IDEAL que l’alcalde seria citat als jutjats
com a imputat per abús de poder i prevarica-

ció. Una cosa és el desig i l’altra la realitat. La
imputació ha resultat ser inculpació (que algú
et culpi d’un fet per via judicial) i a partir de la
declaració i aportació de proves del 22 d’abril,
el jutge decidirà si arxiva la denúncia o no. I
en els mateixos dies unes informacions parlen
d’un possible “apartadero” per a mercaderies
a Altafulla-Tamarit. Noticies que per si soles
en titulars poden ser alarmants però que en
entrar al detall són certes o una “falsa alarma”. De la sentència de Les Bruixes queda clar
i confiem que les gestions fetes durant més
d’un any acabin donant una solució, dolorosa
per veure els cinemes a terra, però que perme-

tin començar tot de nou, ara sí, correctament,
i fer un nou complex que doni vida la zona i la
dignifiqui, urbanísticament parlant. Respecte
al ‘tercer fil’ només l’acceptarem amb les condicions de temporalitat, seguretat i millora de
l’entorn i el servei de passatgers. Finalment,
del tema de la inculpació, millor esperar a parlar als jutjats per demostrar les raons que ens
van portar a evitar que la sorra de la platja fos
un aparcament i no com aquells que l’únic que
voldrien es posar pals a la via per intentar que
l’equip de govern descarrili. Altafulla pot estar
tranquil·la; davant els pitjors titulars tenim el
millor dels governs possibles. •••

Informació sobre els habitatges de protecció oficial
Eva Martínez # Solidaritat Catalana
Durant aquest mes de gener hem rebut a
l’Ajuntament d’Altafulla moltes instàncies formulant peticions d’habitatges de protecció
oficial per part de vilatans del nostre municipi i voldria comunicar quina és la situació
d’aquests habitatges. Els terrenys on estan
construïts tots aquests habitatges són propietat de l’Ajuntament, que en cedeix el seu ús a
l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de
Catalunya per a la promoció de pisos en règim
de lloguer o lloguer amb opció a compra, tots
ells de protecció oficial. Per tant, els pisos passen a ser propietat de ‘Agència de l’Habitatge,

per la Independència

que és qui els construeix i qui els gestiona.
L’últim procés d’adjudicació d’aquests pisos
va ser el maig del 2012 i es va crear un llistat
d’espera d’aquelles sol·licituds que van concursar en el procés, de tal manera que quan
quedessin pisos buits, s’anirien adjudicant per
ordre de llista. En aquests moments sabem
que existeixen uns quants pisos sense habitar,
i estem intentant desbloquejar el tema amb
aquesta entitat, per tal d’ocupar els pisos
amb aquelles persones que figuren a la llista
d’espera, com és de justícia. Ens indigna molt
saber que hi ha pisos buits, i persones que

estan esperant aquesta opció, només per una
possible mala gestió de l’Agència de l’Habitatge. Esperem que en breu es pugui agilitzar
aquest procés i que tots els pisos s’adjudiquin.
De la mateixa manera, cal informar que les
noves sol·licituds que rebem no són viables,
fins que no s’enceti un nou procés d’adjudicació. Aprofito també per convidar-vos el proper
23 de febrer a l’Assemblea Oberta del nostre
grup “Solidaritat Altafulla” a les 19h al Centre
d’Entitats, on parlarem de la feina feta i de la
feina a fer. •••

Alcalde d’Altafulla, inculpat per presumpte delicte de prevaricació
i abús d’autoritat
Alejandro Francino Marcos # Independents d’Altafulla - Ideal
Que a l’alcalde d’Altafulla no li agradi que li
portin la contrària ja és més que sabut, i en
aquest ple, una vegada més ho ha demostrat,
molt nerviós contestant a preguntes incòmodes. Però és que l’assumpte no és per menys, ja
que com ell mateix ha anunciat públicament,
ha estat formalment inculpat per un presumpte delicte de prevaricació i abús d’autoritat,
una taca molt negra per al municipi, per a
ell, i per al seu propi partit. Sembla ser que
l’assumpte, més enllà d’una simple pedra, tal
com detalla un diari en el seu titular de la setmana passada, tindria alguna cosa que veure
amb un presumpte tracte de favor a un esta-

bliment en perjudici de la seva competència, i
sempre prevalent la presumpció d’innocència,
“és obligació de l’oposició i de cada ciutadà
d’Altafulla, denunciar possibles irregularitats
que ens puguin afectar a tots”. Més enllà
de fer conjectures, si una querella ha estat
admesa a tràmit, per molt que inventin jocs
de paraules, en citar a declarar, no solament a
ell en qualitat d’inculpat, sinó a tots els membres del consistori com testimonis, així com a
diversos simpatitzants d’IU-AA en el municipi...
L’alcalde ha reclamat que l’oposició ha d’estar
a l’alçada, llàstima que la seva reflexió arribi
ara, ens hagués agradat que l’hagués realitzat

cap a sí mateix molt abans, quan estaven en
l’oposició, i no limitar “el seu full” a l’atac a
tort i a dret contra absolutament tot el que
no era afí a les seves idees, acusant sense contrastar, i amb mentides en causes fins i tot ja
guanyades per aquells als quals assenyalaven.
IU-AA segueix demostrant la seva doble “rasero” segons el que els hi convé, però el més
trist és que han dividit el poble des de la seva
aparició en la política municipal, crispant a la
gent d’Altafulla, i fent bé el que un president
no gaire popular solia dir “o amb mi, o contra
mi”. •••

¿La punta del iceberg? La actitud del alcalde “fa pudor”
Grup Municipal
Viernes 25-01-2013, 20:48h: SMS sin confirmación de recepción a los Portavoces de los
grupos municipales. El Alcalde les convoca a
una reunión informativa 10 minutos antes
del pleno del sábado día 26-01-2013. Viernes
25-01-2013, 22:33h: Nuestra portavoz se pone
en contacto con el número, que desconocía,
para confirmar la procedencia. Respuesta del
Alcalde: ”…Nada importante, sólo para informaros de una moción de urgencia y de un tema
urbanístico.” Pleno 26-01-2013: Se nos comunica durante el Pleno municipal la sentencia
firme del TSJC que obliga a la demolición del
“Centre Lúdic Les Bruixes”, una sentencia de
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del

Partit Popular d’Altafulla

la que el Alcalde tiene conocimiento desde el
día 16-01-2013. A partir de aquí: ¿Qué sentido
tiene firmar un convenio para habilitar unos
accesos a un centro que se ha de derrumbar?
Dada la extraña actitud del propietario del
centro -merced la información recibida de
interesados de instalarse en el centro-evitando
a toda costa la ocupación de los locales libres...
¿Conocía este la situación en la que se encontraba el centro lúdico? Después de las supuestas y supuestamente numerosas reuniones con
el propietario del centro y los responsables de
una gran cadena de distribución, ¿desconocía
el ALCALDE esta situación? Si la sentencia falla

contra el Ayuntamiento de Altafulla, querría
decir que este será responsable económico de
la demolición de dicho centro lúdico, de devolver la zona a su estado anterior, de indemnizar
al propietario del mismo, e incluso de indemnizar a los inquilinos. ¿Se imaginan Ustedes los
costes que podrían suponer estas actuaciones
a nuestro municipio? Mientras tanto, según
parece, los industriales encargados de iniciar
las obras de una gran superficie comercial en
el lugar que actualmente ocupa “Les Bruixes”
no han sido informados de la cancelación de las
mismas… L’actitud de l’Alcalde d’Altafulla “fa
pudor”, i molta! •••

Fòrum
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Fòrum
Carta al secretari de la UGT de Tarragona
Carta al secretari de la Unió General de Treballadors de Tarragona, Sr. Jordi Salvador
Duch. En relació a la publicació en el número
112 de la revista del municipi d’Altafulla,
denominada Plaça del Pou, d’un article del
Sr. Tomàs Diaz en representació del Sindicat UGT i com a delegat d’aquest Sindicat
a l’Ajuntament d’Altafulla, ATECA com a
entitat representativa del comerç local, hem
de manifestar el nostre rebuig que es publiquin y conseqüentment es difonguin noms
comercials d’establiments que suposadament
van fer un seguiment de la Vaga general del
passat 14 de novembre. En primer lloc hem
de manifestar el nostre rebuig, perquè participar o no participar en una vaga general

exercint el dret a fer-ho, és un dret fonamental, i com a tal, publicar en un mitjà de comunicació públic els noms dels establiments
que, reiterem, suposadament van tancar el
seus establiments el dia 14 de novembre,
és una vulneració intolerable del dret a la
intimitat, que també és un dret fonamental.
En segon lloc, hem de manifestar també el
nostre rebuig a l’esmentat article perquè
en sí mateix vulnera la llei de protecció de
dades de forma flagrant. Senyors, Altafulla
és un poble petit i darrere de cada un dels
noms comercials publicats tots sabem els
noms i cognoms dels seus responsables o
propietaris, que han vist publicat en un mitjà
de comunicació la seva implicació o suposa-

da implicació amb el seguiment de la vaga
general del 14 de novembre passat. El mal
ja està fet, la revista ja està distribuïda per
tot el poble, ara només voldríem demanar
la reprovació per part del Sindicat UGT del
responsable per seguir participant en nom
del Sindicat en la redacció de la nostra revista municipal, tenint en compte la falta de
sensibilitat i de coneixements jurídics fonamentals per fer-ho. Els fets els comuniquem
amb la única intencionalitat de procurar un
bon enteniment entre les entitats, evitant
confrontacions totalment gratuïtes i innecessàries. •

La Junta d’ATECA

Inculpat per la platja / cementiri…
Haurà de declarar el 22 d’abril, i com a testimonis el seu equip de govern i els propietaris del xiringuito afí; ara a Voramar, abans
davant del Marítim. Inculpat l’encara alcalde
Fèlix per prevaricació i abús d’autoritat en
el tancament de l’accés / aparcament a la
platja de la Roca de Gaià i diria que pel tracte
desigual entre xiringuitos. Més que una “judicialització”, que certament es mereix, sinó el
Jutjat del Vendrell nº 1 no n’hauria acceptat la
querella i aquí no ha passat res, m’agradaria
que s’acabés l’obsessió anticotxes i l’ecologisme fanàtic dels urbanites d’AA/ABG, amb la
connivència de SI, que m’estan amargant la
vida com a Altafullenc de soca-rel que coneix
com hem anat conquerint les cotes de benes-

tar que ens estan arrabassant. Passejant amb
la dona, me’n vaig adonar de com han convertit la platja de la Roca de Gaià en una platja
amb aspecte de cementiri. El tancat de tantes
estaques representa cada tomba de la il·lusió
arrabassada cada família: que ja no podem
aparcar, sense malmetre mai la sorra i els herbots (que se’ns hi quedarien fixades les rodes;
la “vegetació dunar” prou que punxa). L’àrea
de protecció és el doble de la realment existent per així fer el camí el més estret possible,
per consagrar que mai més hi podem tornar a
aparcar. La dona, més ecologista que jo, troba
que com que la majoria de l’espai protegit
és de còdols, el paisatge és de “vegetació
lunar”. S’ha d’harmonitzar protecció natural

Ningú pot afirmar que sóc un altafullenc
procliu al govern municipal actual, la qual
cosa no vol dir que en certes actuacions no
els faci costat. Avui, 17 de gener de 2013,
festivitat de Sant Antoni Abad, fa 74 anys
que les tropes mores franquistes entraren a
“alliberar” Altafulla dels “rojos”. Repeteixo,
tropes mores musulmanes alliberant al poble
cristià d’Altafulla !. Tot un sarcàstic esdeveniment històric. En commemoració d’aquell
dia, el carrer de l’Hostal va restar beneït i
santificat com a carrer de Sant Antoni Abad.
No se quan van trigar a canviar el nom però

així va quedar in secula seculorum. Intentar
aleshores canviar el nou nom a l’antic de
l’Hostal era considerat un acte de sedició.
Aquesta fou l’herència deixada per aquells
que un dia es van aixecar contra el govern
democràtic de la II República. Així de clar,
curt i ras. Han passat molts anys i ja es hora
de recuperar l’antic nom; ara és el moment
idoni perquè és faci realitat. Per altra banda,
la millora urbanística del carrer habilitant-lo
per a vianants ha sigut tot un encert. Tinc un
dubte: el dia que plogui 200 mm (l/m²) en
mitja hora, tindrà capacitat la nova xarxa de

amb el dret natural a gaudir d’una platja
nova, artificial, fruit d’una inversió pública en
un espigó. Una platja especial per a canalla
o persones minusvàlides, sempre que baixis
del cotxe ben aparcat a la platja, caminant
sobre la sorra; no sobre llargs trams d’asfalt
o terra compactada… Ja fa temps que me’n
vaig adonar: L’ecologisme com a prohibició
i modus vivendi. L’ecologisme no respecta la
natura sinó que fa la guitza a altres humans,
començant pels infants més arrelats en el goig
de la natura (em veig com d’aquella canalla
que anàvem a la platja i fèiem festa quan ens
pujava al cotxe el Sr. Vela…).•

Fonxo Blanch

El carrer de l’Hostal
drenatge recollir el riu d’aigua que baixarà
pendent avall?. En cas contrari, l’escridassada
veïnal serà digne de ser enregistrada en el TV
12, radio i premsa comarcal. I ara, una proposta a l’Ajuntament vers els veïns del carrer:
perquè no els doneu facilitats econòmiques
(impostos) per fer front a la despesa originada pel canvi domiciliari en la documentació
personal ?. Seria un gest que trencaria la
resistència a canviar el nom del carrer.•

Lluís Brulles Enériz

Srs./es del govern, parlem dels cinemes
Sr. Felix, jo l’entenc, nosaltres ho entenem.
Quan t’esclata una bomba als teus nassos, no
tens ni temps per sentir la pudor. Has de reaccionar. I t’he de felicitar, has estat capaç de
derivar tota l’atenció cap un altre lloc. Siguem
honrats amb el tema de les bruixes, vosaltres
en sou culpables, indirectes, però culpables.
L’any 2003, quan vosaltres estàveu a l’oposició
municipal, vareu induí a l’Associació de Veïns
dels Safranars per presentar la denúncia que
ara ha portat a la sentència del TSJC i que
obliga a enderrocar les instal·lacions. No ho
recordo bé, però em sembla que el president
era el Sr. Francesc Farré, ell va fer cursar totes
les demandes, denúncies, etc. Això sí, en nom
de l’Associació i/o Comunitat. Només cal que

recordi les cacerolades de l’any d’inauguració,
mentrestant vostè era regidor d’ABG a l’Ajuntament i va donar el seu vistiplau a tot. Sr.
Fèlix, aquell ple de l’Ajuntament del 2003 va
ser clar i transparent amb el seu grup com a
membres de l’oposició, els va informar de tot,
i vostès varen poder votar amb consciència.
Així doncs, vostè ara hauria d’acatar la decisió
del TSJC. Però, no, ara vostè diu, que acata
lo de “demolicion necesaria, y la restitucion
de la realidad física alterada en relacion al
conjunto de locales comerciales situados en la
partida de Gaya del municipio.” Però també
diu: “posteriormente, podria levantarse lo
mismo, de forma adecuda a las ordenanzas.”
Això ha estat publicat fil per randa al Diari de

Tarragona del 27 de gener 2013. Sr. Alcalde si
això és com vostè diu, ens trobarà al seu costat
sempre. “Lo mismo de forma adecuada a las
ordenanzas”. És a dir, cinemes i centre lúdic
comercial. No voldria retreure arguments
referents a la possible predisposició de la seva
senyoria a qualsevol altre tipus d’instal·lació
comercial. Sr. Alcalde, srs/as del govern quan
diem que els comprenem es perquè nosaltres,
el poble, sabem de què parlem, i lo difícil que
és. Si vostès s’inclinen cap a la reintegració
dels cinemes i centre lúdic sempre estarem
amb vostès.•

Maggie Beresford Bee
Associació de Veïns del Barri Marítim
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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

L’informatiu (5a edició)
Cinema

Baix Gaià Esports (r)

17
El Patito de Goma

•
•
•

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

21

100% Música

100% Música

16

20

100% Música

Notícies en xarxa, edició migdia

15

977 65 29 23
977 65 06 93

100% Música

L’informatiu (4a edició)

14

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

18

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

Serveis
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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 GENER
Temperatura màxima

22,2º

dia 7

Temperatura mínima

-0,4º

dia 12

Pluja màxima

13,5 litres/m

Mitjana mensual temp. màx.

16

Mitjana mensual temp. mín.

2,4º

Total pluja recollida

16,3 litres/m2

2

dia 19

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

febrer:
febrer:		
febrer:		
febrer:		
febrer:		

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

01/03
04/10
11/17
18/24
25/31

març:
març:		
març:		
març:		
març :		

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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