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

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

Papereria Regal i Paper, entre d’altres.

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

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

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

El president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, 
afirmava a finals de març de l’any passat que en situacions 
excepcionals “hi ha d’haver mesures excepcionals”, amb 
una clara referència de forma indirecta a les mesures que 
aprovaven els governs europeus, com les contingudes en els 
pressupostos generals de l’Estat del 2012, que incloïen una 
amnistia fiscal perquè aflorés el diner negre. Mesos més tard, 
convocava unes eleccions anticipades a Catalunya arran de 
la resposta del govern de Rajoy pel que fa a la demanda del 
govern català per un nou pacte fiscal. Ha passat un any, i a 
Altafulla, també tenim un nou govern liderat per les forces 
polítiques partidàries pel dret a decidir. El darrer soci a unir-
se a la coalició d’AA i SI, Convergència i Unió, impulsat pels 
darrers comicis al Parlament de Catalunya, decideix acceptar 
la proposta d’AA i SI per entrar al govern i així, ampliar-lo i 
fer-lo més fort. Una fortalesa que s’haurà de demostrar ja 
que el marc polític obert ofereix diferents fronts per afron-
tar. La sentència del TSJC sobre l’enderroc de Les Bruixes, 
la disputa territorial entre Tarragona i Altafulla per uns 45 
metres més de terme, el tancament de la platja d’Altafulla... 
I també la reforma local que vol impulsar el govern espanyol 
i que afectaria de manera molt significativa les competències 
dels ajuntaments. Una reforma que, segons han denunciat 
tant l’Associació de Municipis de Catalunya com la Federació 
de Municipis de Catalunya, els ajuntaments passarien a ser 
finestretes d’atenció a la ciutadania, és a dir, retrocedint a 
temps passats, justament quan fa ben poc celebràvem els 35 
anys d’ajuntaments democràtics. Més enllà de les ideologies, 
el regidor convergent, Pere Gomés, destaca pel seu perfil pro-
fessional i que, per exemple, ha aconseguit que un municipi 
tan petit com Nulles, de 500 habitants, aparegui, dia sí i dia 
també, en els mitjans de comunicació catalans assolint una 
publicity (publicitat gratuïta) gairebé immillorable. Que així 
sigui també per Altafulla.
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CiU amplia la majoria de govern d’Alternativa i Solidaritat

El govern municipal de l’Ajuntament d’Altafulla va fer ofi-
cial el passat 27 de febrer, a la sala de plens, l’entrada de 
Convergència i Unió (CiU) a l’executiu municipal, format fins 
ara per Alternativa Altafulla (AA-E), que compta amb quatre 
regidors, i Solidaritat Catalana per la Independència (SI), amb 
dos. D’aquesta manera, el convergent Pere Gomés encapçala-
rà l’Àrea de Comerç, Consum i Transports, i permet al govern 
encapçalat per Fèlix Alonso ampliar la majoria fins a set 
regidors dels onze que formen el plenari municipal. L’alcalde 
d’Altafulla, Félix Alonso, es va mostrar molt satisfet amb la 
incorporació de CiU, ja que representa “un municipalisme dife-
rent, que defensa la democràcia real i que està absolutament 
en desacord amb les polítiques centralitzadores del govern 
espanyol, que pretén convertir els municipis menors de 5.000 
habitants en finestretes de l’administració central”. Alonso va 
destacar també el perfil professional de Pere Gomés, que va 
definir com un “gran polític”, i que permetrà sumar esforços 
“en un moment complicat per a Altafulla”, fent referència a la 
sentència del TSJC que obliga a enderrocar el centre comercial 
de Les Bruixes. En aquest sentit, l’alcalde va descriure a Gomés 
com una persona dialogant  i “ideal per dinamitzar el comerç 
local” i a ajudar per buscar una solució a l’enderroc que “eviti 
que el poble hagi de pagar la malifeta d’alguns”.

Per la seva banda, el Primer Tinent d’Alcalde i regidor 
de Territori i Cultura, Jordi Molinera (SI), va explicar que 
l’assemblea de SI va donar el vistiplau a l’entrada de CiU, 
“sobretot per la política en positiu que ha mostrat Gomés en 
l’oposició el darrer any i mig”. Per Molinera, tant Alternativa 
com Solidaritat comparteixen amb Convergència una manera 
de fer a Altafulla i també perquè “en moments complicats 
calen governs forts”. Molinera també es va congratular de la 
incorporació “d’un regidor independentista” en un govern 
que està a favor del dret a decidir. 

Com no podia ser d’una altra manera, Pere Gomés es va 
mostrar satisfet també d’entrar a treballar a l’executiu muni-
cipal. Va assegurar que la incorporació va ser senzilla perquè 
ja havia col·laborat amb l’executiu des de l’oposició, una 
col·laboració que també havia significat “mostrar el desacord 
quan calia”. Gomés va relacionar els resultats de les darreres 
eleccions al Parlament amb la decisió presa, ja que, segons ell, 
“la ciutadania va demanar a partits d’ideologies diferents que 
treballessin conjuntament”.

La calçotada d’ATECA, primer acte oficial de Pere Gomés
Dos dies abans de la presentació oficial, Pere Gomés ja va 
assistir com a nou regidor de Comerç, Consum i Transports 
d’Altafulla, i per tant, com a representant del govern muni-
cipal de l’Ajuntament a la desena edició de la Calçotada que 
celebra cada any l’Associació Turística d’Empresaris i Comer-
ciants d’Altafulla (ATECA) al Castellot de la Riera de Gaià, on 
s’hi van reunir una vuitantena de persones, entre comerci-
ants, empresaris i veïns altafullencs. El nou regidor de Comerç 
va explicar que ja tenia prevista una reunió amb ATECA per 
escoltar les seves necessitats i elaborar un pla estratègic per 
als propers dos anys que permeti, amb els recursos existents, 
dinamitzar un comerç que es basa en el dia a dia i el turisme 
que acull a l’estiu. En aquest sentit, també va assegurar que 
es buscarà la manera de millorar el transport amb Tarrago-
na i vetllarà perquè el tercer fil no signifiqui un greuge per 
als usuaris de tren d’Altafulla. Per acabar, Pere Gomés es va 
mostrar decidit a buscar la forma perquè els altafullencs i les 
altafullenques puguin tenir una major comunicació amb les 
empreses que proveeixen de diferents serveis, com ara aigua 
i llum, perquè, de la mà de l’administració, les queixes i qües-
tions de la ciutadania envers aquests serveis són de més fàcil 
resoldre.•

Pere Gomés, a la calçotada d’ATECA. / Foto: Albert Jansà

Tomàs Biarnés repetirà com a president de l’Esplai per tercer mandat

Tomàs Biarnés tornarà a presidir l’Esplai de la Gent Gran 
d’Altafulla per tercer mandat consecutiu, després que així 
ho decidís l’assemblea de socis i sòcies que es va celebrar 
el passat 23 de febrer. A la junta directiva el seguiran com 
a vicepresident, Vicenç Bernal; Sabina Recasens, en serà la 
nova secretària; Marta Navarro, serà la tresorera, i com a 
vocals, Maria Luisa Ibáñez, Maria Eugènia Català, Pedro 
Ruiz i Carlos Cazalla. La quota de soci i sòcia es mantindrà 
en els 10€ l’any. D’altra banda, el passat 27 de febrer, va 
tenir lloc a l’Esplai la trobada anual amb els polítics locals. 
Una de les demandes que va aixecar més atenció va ser la 
de les places d’aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda, i que l’Ajuntament es va comprometre a estudiar 
la possibilitat d’incrementar-les, i alhora, estudiar les sol-
licituds dels veïns cas per cas. / Foto: A.J.•
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Ple Extraordinari 23 de Febrer
LA ViOLETA ES CONdiCiONARà COM 
A SALA d’ESPECTACLES

L’Ajuntament d’Altafulla inclourà la 
rehabilitació de la sala la Violeta dins 
el Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de 
la Generalitat de Catalunya per tal de 
legalitzar el casal com a sala d’especta-
cles i actuacions. D’aquesta manera, el 
cost de les obres seria d’uns 250.000 €, 
200.000 € que els aportaria el govern 
català a través del PUOSC, i 50.000 €, 
que serien finançats amb recursos pro-
pis de l’Ajuntament. Així, es recupera 
un projecte del 2007 perquè la Violeta 
tingui les màximes garanties de qualitat 
a l’hora d’organitzar qualsevol esde-
veniment i que impliqui un aforament 
limitat de persones, tal com va explicar 
en el passat Ple el regidor de Territori, 
Jordi Molinera. El PUOSC (2013-2016) 
també té una altra línia de finançament 
de 155.000 € repartits en tres exercicis 
que es destinaran al Pla de Voreres. 
Les actuacions del PUOSC han tingut 
el suport de tots els grups municipals 
representants en el Ple, tot i que el PP 
va lamentar que no es presentés el pro-
jecte d’instal·lació de gespa al camp de 
futbol de l’estadi municipal Joan Pijuan 
coincidint amb el 90è aniversari del CE 
Altafulla. Per la seva banda, l’alcalde 
d’Altafulla, Fèlix Alonso, va recordar 
que el camp de gespa hagués tingut 
menys puntuació del PUOSC perquè, 
segons els tècnics, es valorava menys en 
relació a les obres de la Violeta. També 
va subratllar que el camp de gespa es 
farà però sense posar-li data.

UN POU dE 400 M³ MiNiMiTzARà 
LES iNUNdACiONS AL BARRi MARí-
TiM

Tots els regidors del Ple d’Altafulla van 
aprovar en la darrera sessió plenària del 
passat 23 de febrer la inclusió d’un pro-
jecte per a la construcció d’un pou amb 
capacitat per a 400 m³ per tal de reduir 

les afectacions en cas d’inundacions al 
Barri Marítim d’Altafulla. Aquest pou 
es construirà a l’entorn del carrer Via 
Hercúlia amb Via Augusta, entre el pont 
i el càmping Don Quijote. Aquest pou 
actuarà de punt de recollida d’aigües 
quan es produeixin fortes pluges com 
les que s’han viscut aquestes darreres 
setmanes de febrer, fet que fa que el 
pont que condueix cap al Barri Marítim 
s’acabi inundant.  Aquesta obra es durà 
a terme dins el Pla d’Acció Municipal 
(PAM) de la Diputació de Tarragona, 
que consta d’una ajuda de 300.000 €. 
La institució supramunicipal finança un 
95% del projecte, mentre que l’ens local 
ho fa en un 5%. La durada d’aquest pla 
és de tres anys. Tots els membres del Ple 
van estar-hi d’acord.

ES RENOVARà L’ENLLUMENAT 
PúBLiC dE LA RONdA d’ALTAFULLA

Les lluminàries existents, de 250 W de 
vapor de mercuri, que hi ha instal·lades 
als fanals de la Ronda d’Altafulla es 
substituiran per lluminàries amb làmpa-
da d’halogenurs metàl·lics (de 140 W de 
potència). Es tracta de la Convocatòria 
del Pla Únic d’Obres i Serveis de Cata-
lunya per al període 2013-2016 per part 
del Consell Comarcal del Tarragonès, 
tal i com va explicar en el darrer Ple el 
regidor de Territori, Jordi Molinera. El 
cost de substitució d’aquestes làmpades 
serà d’uns 24.800 €, i s’ha inclòs dins el 
PUOSC del Consell Comarcal que con-
sisteix, segons el municipi, en tres tipus 
d’accions: millora de l’eficiència ener-
gètica de l’enllumenat públic, condicio-
nament de la pavimentació dels vials en 
aquells trams més deteriorats i supressió 
de barreres arquitectòniques. En el cas 
d’Altafulla, amb aquesta actuació es 
millorarà l’eficiència energètica i s’ob-
tindrà un estalvi econòmic important 
per les arques municipals en consum 
elèctric pel que es refereix en aquest 
entorn. •

Salvador Anton, nou president del 
Cercle Artístic 

Salvador Anton substitueix a Marta 
Balañà en la presidència del Cercle 
Artístic d’Altafulla després que així 
ho decidís l’assemblea de socis i sòci-
es. D’aquesta manera, la nova junta 
directiva està formada per Salvador 
Anton, com a president; la fins ara 
presidenta Marta Balañà ocuparà el 
càrrec de vice-presidenta, que deixa 
Marcel Socias; Josep Plasin serà el 
nou secretari, en substitució de Joan 
Griñó, i l’únic que es manté en el 
mateix càrrec de l’anterior junta és 
José Vallejo, en la tresoreria de l’en-
titat. D’altra banda, el Cercle Artístic 
d’Altafulla durà a terme una exposi-
ció col·lectiva dels membres de l’enti-
tat del 23 al 31 de març, dins del perí-
ode de la Setmana Santa al Museu de 
l’Era del Senyor.

El Centre d’Estudis escull Salvador 
Rovia president

Salvador Rovira ha estat escollit com 
el nou president del Centre d’Estudis 
d’Altafulla, en substitució de Josep 
Magrinyà, que deixa el càrrec des-
prés de dos anys seguits liderant la 
junta de l’entitat. La candidatura de 
Salvador Rovira va ser la única que es 
va presentar i que va rebre el suport 
de la majoria de l’assemblea. A la 
nova junta, el seguiran Narcís Carulla, 
com a vicepresident; Lluís Brullas, com 
a secretari, i Josep Maria Recasens 
serà el responsable de la tresoreria. 
D’aquesta manera, repetiran en els 
seus càrrecs els mateixos que van 
acompanyar Magrinyà en l’anterior 
junta directiva. Salvador Rovira és 
Fill Adoptiu d’Altafulla des del 25 
d’abril de l’any 2010, doctor en Histò-
ria, cofundador del Centre d’Estudis 
d’Altafulla, investigador infatigable 
i punt de referència ineludible en la 
història d’aquesta vila.

Breus
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Carta oberta a la ciutadania sobre Les Bruixes

Escric aquestes línies motivat per una resposta que m’agrada-
ria fos personal però que per qüestions de protecció de dades 
només puc fer de forma oberta. Alguns de vosaltres, de bona 
fe, heu signat un escrit en el qual es reclama el manteniment 
de l’empresa que projecta cinema a Altafulla i demanant que 
no s’executi la sentència del TSJC (Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya). A vegades la Justícia dicta ordres que com a 
ciutadans ens costa de creure i fins i tot podem pensar que no 
són justes. El sistema democràtic té en la Justícia un dels seus 
pilars indispensables que, d’acord amb lleis aprovades pels Par-
laments escollits amb el nostre vot, les apliquen seguint criteris 
professionals. Dit això és necessari recordar que la sentència a 
la qual fem referència és producte d’una manca de diàleg, per 
part de l’Alcalde que hi havia l’any 2003, davant  les queixes 
d’una comunitat de propietaris, que —en veure’s desatesos 
pel seu Ajuntament— van iniciar un procés judicial que va 
tenir una primera sentència al 2009 (quan els senyors del PP i 
IDEAL governaven) i que donava la raó en part als arguments 
de l’Ajuntament. Aquesta sentència es va recórrer al TSJC  la 
comunitat de propietaris i que finalment ha desembocat en 
una sentència en ferm que anul·la no només les llicències ator-
gades per l’Ajuntament, sinó que ho fa per considerar també 
il·legal la modificació puntual del planejament urbanístic gene-
ral en aquell àmbit, aprovada per la Generalitat, a proposta de 
l’Ajuntament; aquesta anul·lació del planejament general el 
Tribunal ja ha anunciat que la sentenciarà properament.

La sentència obliga, sense possibilitat de recurs, a retornar 
a la situació urbanística anterior al 2003. A partir d’aquí, com a 
govern no ens queda altre remei que complir les Sentències fer-
mes, i fer-ho de la forma que causi  els menors perjudicis a tots, 
però respectant la llei, com no pot ser d’altra manera, i com 
els recurrents ja han demanat expressament a l’Ajuntament. 
Nosaltres hem optat per aquesta via a la que no ens tenen 
acostumats alguns grups polítics.

A partir d’aquí hem de dir que des del 2007 ja tenim 
constància de peticions d’instal·lació en aquest espai d’una 
superfície comercial que al llarg dels anys s’han anat intensifi-
cant fins que, al maig del 2009 consta que es va mantenir una 
reunió entre el propietari dels terrenys, l’alcalde Josep Maria 
Gené i el Sr. Raimon Serret, director general de Comerç de 
la Generalitat per tal de poder instal·lar en la zona lúdica un 
supermercat, reunions que amb els mateixos i diferents inter-
locutors es van repetir. Cal destacar però que el 14 de gener 
del 2011, sent alcalde el Sr. Pérez, la reunió va ser entre l’equip 
de govern, alguns de quins membres són impulsors del  mani-
fest actual, amb la firma Mercadona per tractar de l’interès 
d’aquesta firma per instal·lar-se a Altafulla, concretament al 
centre lúdic de Les Bruixes. L’actual equip de govern ens hem 
limitat a escoltar aquestes mateixes propostes i a estudiar-les 
des del punt de vista legal i urbanístic, per valorar si poden 
ser adequades i viables, amb la única voluntat de revitalitzar 
la zona i millorar els aspectes urbanístics, en sintonia amb el 
que reclamaven els veïns que en el seu dia van interposar els 
recursos contenciosos. Vull recordar també, que caldrà un 
gran esforç de responsabilitat per part de tots els interessats i 
el consens de la ciutadania, l’Ajuntament i la Generalitat,  per 
evitar que l’enderroc  de les edificacions declarades il·legals 
(valorat en uns 600.000 euros) i les més que probables recla-
macions (recordem que el propietari va cedir els terrenys de la 
zona educacional) no tinguin conseqüències per a la ciutada-
nia d’Altafulla. És hora de treballar pel futur d’Altafulla i no 
d’amagar el cap o de fer el joc a aquells i aquelles que l’únic 
que els interessa és desgastar a un govern que un cop més 
demostra el seu lideratge en temps molt difícils. •

fèlix alonso cantorné 
Alcalde d’Altafulla

L’Ajuntament d’Altafulla penja a la 
pàgina web la sentència del TSJC 

sobre el centre lúdic

L’Ajuntament d’Altafulla 
ha penjat a la seva pàgina 
web la sentència del Tri-
bunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) sobre 
el centre lúdic Les Bruixes. 
El document es pot descar-
regar des de l’apartat de 
“Models de documents” 
i la direcció electrònica és 
la següent: www.altafulla.
cat/media/upload/arxius/
Documents/2013/SENTEN-
CIA%20CINEMES.pdf. D’aquesta manera, l’alcalde d’Altafulla, 
Fèlix Alonso, ha complert una de les demandes que ell mateix 
va demanar al consistori quan en el darrer ple extraordinari en 
el qual es posava a debat la situació d’aquest assumpte entre 
tots els grups polítics —a petició d’Ideal i el PP—, el batlle va fer 
aquesta petició en públic. La sentència obliga a l’enderroc de 
l’actual complex lúdic i els arguments que dóna és que la modi-
ficació 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. •

Entrada del centre lúdic Les Bruixes. / 
Foto: Eduard Virgili

El Camí de la Creu se celebrarà el dimecres 27 de març 

Si el mal temps no ho impedeix, el Camí de la Creu se cele-
brarà com és habitual el Dimecres Sant, per tant el 27 de 
març en el marc de la Setmana Santa. L’edició dotzena de 
l’any passat no es va poder celebrar a causa del mal temps, 
però segons ha apuntat l’organització, ja s’està treballant 
per l’edició d’aquest any de la qual en queden pocs dies. 
Com és habitual, el Camí de la Creu recorrerà els principals 
indrets de la Vila Closa, com és la plaça del Pou, els carrers 
Nou i del Forn, la plaça de l’Església, i cap a fora de la 
muralla, les oliveres i el Parc del Comunidor, entre d’altres. 
La direcció de la representació anirà a càrrec, com és habi-
tual, de Joana Badia. Començarà cap a dos quarts de nou 
del vespre.

Aigües d’Altafulla, al carrer Vinyet

L’Empresa Mixta Municipal d’Aigües d’Altafulla ja opera 
des de fa dies des de la nova seu que té al carrer Vinyet 
número 1 del local 1, i que fins ara treballaven des del 
local que tenia al carrer Marquès de Tamarit, just al costat 
de la Policia Local i l’antiga oficina de Turisme. Tot plegat, 
es tracta d’una reestructuració d’oficines municipals que 
s’ha posat en marxa ja fa mesos des de l’Ajuntament d’Al-
tafulla i que aportaran importants canvis. Els números de 
telèfon i atenció al client es mantenen en el 977651676 i 
900194998 (servei 24 hores).

Breus
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Més de 800 persones omplen el Pavelló en el Ball de Gala

Més de 800 persones van passar pel Pavelló Municipal d’Al-
tafulla els passats dies 2 i 3 de març per participar i gaudir 
del Ball de Gala. En l’edició de dissabte, que comptava amb 
l’actuació de l’Orquestra Charlotte, van ser unes 200 persones 
les que van omplir la sala en aquest apartat de ball de saló, 
que va estar organitzat per l’Escola Dansclas i l’Ajuntament 
d’Altafulla. En l’edició de diumenge, va anar destinada a l’ex-
hibició dels alumnes de l’escola en diferents categories i tipus 
de ball i va acabar amb una exhibició de la parella de ball de 
saló professional, Kim i Raquel, coneguts per la seva partici-
pació en el programa de TVE “Mira quién baila”. Precisament, 
Joaquim Solé va valorar molt positivament l’edició d’enguany 
i va subratllar l’aforament i les instal·lacions del pavelló com 
a ideals per a l’organització d’aquest tipus d’esdeveniment. 
Tant va ser l’èxit, que l’organització ha garantit la seva con-
tinuïtat de cara a properes edicions, ja que, com va destacar 

Quim Solé, s’ha rebut un suport extraordinari per part de la 
regidoria d’Activitat Física, que encapçala Guillermo Alonso. 
/ Foto: Joan Casas •

Classes amb monitor i tonificació gratuïta per a la gent gran

El Pavelló Municipal d’Altafulla ofereix un seguit de classes 
monitoritzades a preus econòmics i gratuït per a la gent 
gran. L’objectiu de la regidoria d’Activitat Física i Esports, que 
encapçala Guillermo Alonso, és apropar la ciutadania en gene-
ral a les instal·lacions municipals. A raó d’això, l’Ajuntament 
d’Altafulla va habilitar fa poques setmanes una nova sala al 
pavelló per dur-hi a terme aquestes activitats. 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9,15 a 10,15 h. Aeròbic Fitness Aeròbic Fitness Aeròbic Fitness

17,00 a 17,45 h. Tonificació Aeròbic Fitness Aeròbic Fitness Tonificació 3a edat Tonificació

19,00 a 19,45 h. Aeròbic Fitness Tonificació Tonificació Aeròbic fitness Aeròbic Fitness

21,00 a 21,30 h Sessió abdominal
Sessió de glutis i 

abdominals
Sessió abdominals

Sessió de glutis i 
abdominals

Sessió abdominals

Per tant, totes les tardes, de 17 a 21:30h estaran ocupades per 
diferents classes, mentre que els matins de dilluns, dimecres i 
divendres, de 9:15h a 10:15h, la sala estarà ocupada per l’aerò-
bic fitness. L’horari de la sala de musculació serà 9 a 13 hores i 
de 16 a 22 hores. Els preus passis per a classes dirigides i sala de 
musculació serà de 15€ (matins) i tot el dia, de 20€. Les classes 
de tonificació per a la gent gran seran gratuïtes.

Altafulla acollirà els dies 22 i 23 de juny el Campionat d’Espanya de Triatló

Altafulla acollirà els dies 22 i 23 de juny el Campionat d’Espa-
nya de Triatló Sprint 2013, segons va anunciar a mitjans de 
febrer la Federació Espanyola de Triatló. Cal recordar que Alta-
fulla ja ha acollit durant els dos últims anys proves del circuït 
Sertri i ara es prepara també per albergar diferents proves per 
als Jocs del Mediterrani de 2017 que se celebraran a Tarragona. 
D’aquesta manera, Altafulla acollirà per primera vegada en la 
seva història el Campionat d’Espanya de Triatló Sprint i ho fa 
arran de l’èxit organitzatiu d’haver experimentat en dues edici-
ons consecutives el circuït Sertri, organitzat per la Cadena SER, 
la Federació Espanyola de Triatló i la Federació Catalana de 
Triatló. La modalitat que s’organitzarà al juny a Altafulla, sota 
la direcció de la regidoria d’Esport i Activitat Física de l’Ajunta-
ment, que encapçala l’edil Guillermo Alonso, és la de l’Sprint 
que consta de tres proves: natació (750 metres), ciclisme (20 
quilòmetres) i carrera a peu (5 quilòmetres). D’aquesta mane-

ra, el municipi d’Altafulla, de només 4.835 habitants, es posa a 
l’altura de grans ciutats espanyoles com ara la capital Madrid 
(2012), A Coruña (2011) i Almeria (2010), que han estat seus 
organitzadores els darrers tres anys d’aquesta prova. Altafulla 
compta amb més de 250 voluntaris i voluntàries per tal que 
la prova de la triatló sprint esdevingui un èxit de participació 
i organització com ho han estat les dues darreres de la Sertri.  
La previsió de participants en el Campionat d’Espanya de Tri-
atló Sprint 2013 és de 1.500 atletes per a totes les categories 
de júnior, cadet, juvenil, elit, de grups i paralímpic. Guillermo 
Alonso ha destacat, d’altra banda, l’impacte econòmic que pot 
significar la prova per Altafulla, ja que es calcula que en dos 
dies, el municipi aculli unes 4.000 persones d’arreu de la geo-
grafia espanyola. A més, l’edil també ha subratllat el ressò del 
nom d’Altafulla en diferents mitjans de comunicació, no només 
espanyols i catalans, sinó d’arreu d’Europa. •

Campanya de proximitat de la Policia Local 

La Policia Local d’Altafulla ha repartit als tres centres educatius d’Altafulla —col·legis de la Portalada, El Roquissar i l’Institut 
Altafulla— uns imants on s’indiquen els números de telèfon de la Policia Local, Aigües d’Altafulla, Ajuntament i Emergències 
112. Es tracta de facilitar als més petits i grans de la casa els telèfons dels serveis de més proximitat al seu domicili en casos 
d’emergències i urgències. 

Breus
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“He acabat enganxada, preparant postres sense parar”
Neus Moya, altafullenca, podòloga i infermera. Fa un any va descobrir l’art de cuinar cupcakes. 

Autora de lo-cupcake.blogspot.com. Autodidacta, impulsiva, inquieta i d’idees clares.

8	Què és un cupcake?
Un pastís de dimensions molt petites, recobert amb algu-

na cosa cridanera i dolç. Hi ha gent que ho veu com una mag-
dalena, però no hi té res a veure.
8	de quants tipus n’hi ha?

Moltíssims!
8	i quin cupcake és la seva carta de presentació?

El Red Velvet. És boníssim! Es tracta d’un pa de pessic molt 
esponjós, amb una mica de xocolata, amb colorant vermell i 
una crema de formatge. Ningú m’ha dit que no era bo. Fins i 
tot se l’han menjat persones a qui no els agraden els dolços.
8	Haurà viscut situacions curioses amb tanta mescla 
de sabors...

M’ha passat de tot. Des de posar la safata al forn, observar 
com no pujava la pasta i més tard adonar-me que no hi havia 
llevat, fins a decorar-lo amb ànsies de veure’l acabat quan 
encara no s’havia refredat i que quedés fet un nyap.
8	És complicat?

Fer un cupcake és molt senzill! Molt més fàcil que segons 
quin tipus de pastís. Si es tenen els estris adequats, un cupcake 
bàsic no té cap complicació. Només fa falta una batedora, uns 
motlles de cupcake, una mànega pastissera, els ingredients i 
força ganes. I a partir d’un pastisset tan senzill com aquest es 
pot anar innovant.
8	Com n’ha après?

Vaig fer un curs de pastisseria, però el què em van ense-
nyar a fer mai m’ha acabat d’agradar, pel poc gust que tenen 
els pastissos, principalment... Aleshores, pel meu compte 
i seguint instruccions a Internet vaig començar a preparar 
cupcakes.

8	Com va descobrir aquesta talent?
Era l’aniversari de la meva parella i li vaig fer unes postres 

que es pogués endur a la feina. Treballa de bomber, i tots els 
seus companys del parc van quedar molt contents i em van 
felicitar per la feina. Això em va animar, amb la qual cosa 
vaig seguir cuinant i preparant pastissos. I al final he acabat 
enganxada, preparant postres sense parar!
8	Ha pensat en dedicar-s’hi professionalment?

No, el meu ofici és un altre, m’agrada i per sort m’hi gua-
nyo la vida. Si algun dia em fallés... ho tindria, però no ho 
crec. Si ara em proposés vendre els pastissos que cuino única-
ment podria ser els caps de setmana i dies festius.
8	Així doncs, és una afició.

Sí. A més, tot plegat ho publico en un bloc que tinc a Inter-
net, lo-cupcake.blogspot.com. Això és una motivació moral, 
perquè puc veure quantes visites hi ha periòdicament. I el que 
també em dóna força és el fet de poder ensenyar a altra gent 
l’art de cuinar aquest tipus de pastissos.
8	Què va animar-la a penjar les seves experiències a la 
xarxa?

Va ser conseqüència de conèixer el bloc d’una amiga, en 
què hi publica receptes salades. Ella em va animar a seguir les 
seves passes, però inicialment jo no em veia capacitada per 
penjar alguna cosa a Internet. Una mica de broma, però, vaig 
començar-lo, i la veritat és que les ganes i el propòsit de fer-
lo bé, redactar correctament, cuidar la fotografia, etc. fa que 
ara resulti força atractiu.

8	A tot això, què hi diu la gent?
Al principi només eren persones conegudes qui em deixa-

ven algun comentari, però cada cop m’escriu més gent. Diuen 
que enganxa perquè és un bloc diferent de la resta. Fins i tot 
hi entren i hi deixen bones valoracions persones a qui no els 
interessa la rebosteria.
8	Per què?

Perquè no només explico una recepta sinó que, aquesta, 
l’enllaço amb una història que de vegades no hi té res a 
veure.
8	Expliqui-me’n una.

Quan vaig descobrir la meva primera cana. Vaig explicar 
tot el que em va passar pel cap, vaig analitzar tota la gent que 
ha triomfat a la vida a partir de tenir la cana, etc. Tot, sempre, 
coses divertides i amb un pèl d’humor. I ho relaciono amb la 
recepta d’aquell dia.
8	Aquest tipus de cuina és una moda?

Ara ja sí. Fa un any buscava per Internet els materials que 
em convenien, indicacions per començar a practicar, recep-
tes... i moltes vegades no en trobava. Ara ja s’ha estès aquesta 
afició.
8	La crisi financera potser hi té a veure...

Probablement. A banda de què el handmade sigui una 
afició, poder consumir allò que un mateix confecciona mol-
tes vegades és més econòmic que comprar-ho. Va bé per un 
mateix i cal tenir en compte que moltes persones fins i tot en 
treuen benefici venent allò que fan, sigui menjar, penjolls o 
una altra cosa.

8	Ha provat de fer altres tipus de pastissos?
Sí, i de fet, al bloc moltes vegades parlo dels layer cakes 

o pastissos per capes. I ara també he començat a fer algunes 
galetes, cookies...
8	Quin missatge transmetria als lectors?

Que aparentment es veu molt complicat però en realitat 
no ho és gens; que ho intentin perquè és fàcil. I a més, vagis 
on vagis, si portes cupcackes sempre quedes bé.
8	Què li diuen els clients a la consulta de podologia?

Quan estem en ple tractament sempre parlo amb ells i 
moltes vegades el tema de la conversa és aquest. Algunes 
persones m’han dit que ho han provat i han quedat molt con-
tentes. Em comenten que l’error que cometo és no tenir-ne a 
la consulta. Només faltaria això! [riu]

eduard Virgili

“Tot plegat ho publico en un bloc que 
tinc a Internet”

“Vagis on vagis, si portes cupcackes 
sempre quedes bé”
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Hort de Pau, granja per un dia!

El passat 14 de febrer, els nens i nenes 
de l’escola bressol Hort de Pau, van 
poder gaudir d’un dia de granja als 
jardins i aules de la mateixa escola. Van 
venir a l’escola, els grangers encarregats 
de la granja-escola La Bassa. Aques-
ta granja-escola, té la peculiaritat que 
treballen amb animals provinents del 
maltractament o simplement de que 
ja no els volen, donant-los una segona 
oportunitat amb una vida digna i amb 
molt d’amor. Ens han visitat una amplia 

varietat d’animals de granja i animals 
exòtics completament socialitzats i molt 
acostumats a interactuar amb els nens/
es. El muntatge ha consistit en una sèrie 
de tancats de fusta, amb cartells de 
dibuixos assenyalant quin tipus d’ani-
mals hi havia, donant un toc de color i 
visualment molt divertit i atractiu per 
als infants d’aquestes edats. La varietat 
d’animals que han compartit un dia 
amb els nens i nenes d’Hort de Pau 
han estat: des d’una gallina anomenada 
Almodóvar, a un ànec, conill, cabretes, 
porquet, fura, xinxilles, conill d’índies, 
tortugues i fins i tot un eriçó. Els infants 
han pogut veure, tocar i donar de men-
jar a tots els animals de la granja, i així 
poder veure les seves característiques 
tot escoltant als grangers qualificats que 
ens han acompanyat en aquesta aven-
tura tan divertida per als nostres nens 
i nenes. Pel que fa a l’activitat amb els 
animals exòtics, aquesta ha consistit en 

el “toca-toca”. Els grangers, mentre un 
d’ells estava amb un grup d’infants amb 
els animals de granja al jardí de l’escola, 
els altres estaven a l’aula amb un altre 
grup de nens/es per poder gaudir de tots 
aquests animals exòtics. Veure les cares i 
reaccions dels nostres nens/es en veure 
tots aquests animals dins de l’aula, on 
han pogut tocar-los i veure com corrien 
per la classe, ha estat molt interessant. 
Ha estat un dia diferent, divertit i ple 
d’emocions; on amb activitats d’aquest 
tipus s’aconsegueix trencar amb la ruti-
na per un dia i on els infants aprenen a 
respectar i estimar als animals, que és un 
dels objectius que ens hem marcat aquí 
a Hort de Pau, on a partir del Projecte 
de L’hort a l’escola, hem anat introduint 
animals de granja, on els nens i nenes 
són qui aprenen amb el dia a dia a cui-
dar-los i respectar-los. •

equip educatiu Hort de pau 



10

Plaça del Pou • núm. 123 • març 201325 anys de carnaval

10

 

El CE Altafulla, disfressat de Lmfao.Els Diables, de nans i nanes. / Foto: A.J. El públic infantil a la Gran Rua. / Foto: A.J.

Pregó del Carnestoltes a l’Ajuntament. La Guerra del confeti s’ha recuperat.L’Esteban de Ca Guasch, premiat al tast de 
truites. / Foto: Montse Gràcia

Les ploreres, unes habituals a l’Enterrament de la Sardina. / Foto: A.J.Els petits de la llar d’infants Francesc Blanch. / Foto: A.J.

La Jet Set és l’únic grup 
que hi participa des dels 

inicis. / Foto: A.J.

Els Castellers disfressats 
de calçots. / Foto: A. J.

Isabel Gallana ja fa cinc anys que s’endú un 
premi per les truites. / Foto: A.J.
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L’Ateneu, a l’Espluga del Francolí

Un total de 33 sòcies hem fet la primera sortida d’aquest any,  
a estat a L’Espluga de Francolí, hem visitat Les Bodegues Tor-
res, Castell de Milmanda, la fàbrica de carquinyolis. Si més no  
el temps no va ser  tota la bonança que esperàvem, sí va ser el 
bon ambient que va tenir el grup durant tot viatge. La prope-
ra sortida que preparem, serà amb una programació teatral, 
o de caire musical. El dia 8 de març, dia internacional de les 
Dones, tenim organitzat una jornada molt dinàmica  per a 
totes les dones sòcies i no sòcies que vulguin participar. Veniu 
al nostre local al Centre d’entitats i us informarem de totes les 
nostres activitats programades. També invitem a tothom que 
vulgui col·laborar i o participar de voluntari al proper Camí 
de la Creu, es posi en contacte amb nosaltres o bé es dirigeixi 
qualsevol dels personatges que integrin en els papers del 
acte. Us podreu adreçar al telèfon 618.90.97.02.•

ateneu cultural de dones d’altafulla

Comencem la temporada 2013

Els Castellers d’Altafulla hem començat la temporada 2013 
amb empenta i molta il·lusió després de renovar la Junta Tèc-
nica i Administrativa, amb en David Roda com a nou president 
i en José Manuel Julián com a nou Cap de Colla, escollits en 
l’Assemblea General del desembre passat. A finals de gener 
encetàvem l’Escola de Castells, que es va a dur a terme durant 
quatre divendres, del 22 de gener al 15 de Febrer al local, i 
que ens va servir per fer un repàs de les bones pràctiques cas-
telleres i donar a conèixer la colla a aquells que es van apropar 
a l’Era de l’Ixart. L’Escola de Castells es va plantejar en tres 
tallers diferents: Taller de presentació de la colla i Iniciació als 
Castells i Estructures, Taller de Pinyes per conèixer les posicions 
i funcions a la pinya de cada castell i Taller de Seguretat i Pre-
venció en l’execució dels castells i les pinyes. L’últim divendres 
de l’Escola de Castells vam gaudir dels Grallers d’Altafulla que 
ens van acompanyar en una petita exhibició castellera per 
posar en pràctica els coneixements adquirits. I amb els Grallers 
d’Altafulla també vam engegar el primer Assaig Oficial de la 
temporada 2013, tot celebrant el nostre “Sant Tornem-hi” 
amb una cercavila des de La Violeta fins al local d’assaig, amb 
una xocolatada abans del que va ser el primer assaig general 
de la temporada 2013, per acabar amb un sopar per tots els 
participants i concert amb The Early Beatles + Reservoir Rocks 
fins la matinada. A partir d’ara els assajos es faran tots els 
dimarts a les 19:00h i tots els divendres a les 21:00h al local, 
al c/de les eres s/n d’Altafulla, per preparar una temporada 

exigent en l’any del nostre 40è Aniversari i del que esperem 
que en participeu i gaudiu amb tots nosaltres. Us fem saber 
les actuacions pel proper mes d’abril: Diumenge 7 d’abril a 
la Plaça Martí Royo d’Altafulla, amb la participació de Xicots 
de Vilafranca i Castellers de Sant Pere i Sant Pau; diumenge 
21 d’abril a la Plaça del Pou d’Altafulla, amb Xiquets de Reus 
i Xiquets del Serrallo, i diumenge 28 d’abril a Vilafranca del 
Penedès amb Xicots de Vilafranca i Castellers de Badalona. 
Visca els Castellers d’Altafulla i Quilos Amunt!•

Castellers d’Altafulla

Imatge de la darrera Escola de Castells. / Foto: Jessica Colomina 

El dijous 21 de març, “Elefante blanco”

El Cineclub Altafulla-Link projectarà el dijous 21 de març la ter-
cera de les pel·lícules d’aquest 2013, en aquest cas, el film del 
director Pablo Trapero “Elefante Blanco”. La cita tindrà lloc a 
les 20:30h als cinemes Les Bruixes d’Altafulla. Està interpretada 
per Ricardo Darín, Jérémie Renier, Martina Gusman, Federico 
Benjamín Barga, Mauricio Minetti i Walter Jakob, i va ser pre-
miada en el Festival de Cannes 2012, en la secció oficial (Un 
certain regard) a concurs. Narra la relació entre dos capellans, 
Julian i Nicolas, i la seva tasca d’apostolat compromès. Tots 
dos han sobreviscut a un intent d’assassinat a Centro Amèrica. 
Després d’això marxen cap a Buenos Aires, on s’instal·len en un 
barri marginal, amb la intenció de continuar desenvolupant la 
seva labor apostòlica i social. Al barri coneixen Luciana, que 
s’uneix a la seva feina. Tots tres lluitaran contra la corrup-
ció, un mal endèmic a la zona. La seva enèrgica actuació els 

enfronta als poders establerts: l’església i el polític i policial.
A la pel·lícula, Trapero aconsegueix transmetre un cru 

retrat de la pobresa sense pal·liatius, entorn el qual la feina 
dels dos capellans es manifesta plena de realisme. Al drama 
social es superposa una acció digna de pel·lícula de cinema 
negre en les escenes que enfronten els poderosos, persegui-
dors sense treva dels dos protagonistes, amb aquests, factors 
de l’acció salvadora i redemptora al suburbi,que arrisquen 
les seves vides per defensar el seu compromís i lleialtat cap 
els habitants del barri. Darín és el perfecte protagonista, que 
transmet els conflictes personals amb intensitat i complexitat. 
El preu de l’entrada per als socis i les sòcies és de 5€, mentre 
que pels no socis, 7,5€. No hi falteu! •

Mª teresa Minguijón



 



14

Plaça del Pou • núm. 123 • març 2013Esports

S’apropa la Cursa d’Altafulla

Després d’haver aconseguit ser l’equip 
amb més participants de la Marató de 
Tarragona, més bons resultats: Excep-
cional actuació de Marta Camps en el 
campionat de Catalunya, amb doblet 
de victòries en el 800 i el 1.500 metres. 
Miquel Sánchez, guanyador en catego-
ria M50 a La Pineda. Joan Palazón, 5è 
en la Lliga ChampionChip de Tarragona. 
Tito Griñant, victòries en perxa i altura, 
en el campionat de Catalunya, i subcam-
pió de longitud, en la seva categoria. 

Aviat se celebrarà la cursa d’Altafulla, ja 
falta ben poc, menys de dos mesos. Com 
sempre, us encoratgem a participar-hi, 
com més us agradi. •

daVid Velasco

Atletes d’Altafulla - www.atletesalta-
fulla.com

Imatge d’arxiu de Marta Camps

Toni Bonet, campió d’Espanya de windsurf

El regatista del Club Marítim Altafulla, 
Toni Bonet, s’ha proclamat aquest mes 
de febrer campió d’Espanya en taula 
olímpica RSX en categoria juvenil en 
la modalitat de windsurf. Ho ha acon-
seguit a la Badia de Cadis durant la 
VI Setmana Olímpica Andalusa on es 
competia en la modalitat surf a vela. És 
un esport de vela que consisteix en fer 
anar una taula amb una botavara per 
l’aigua. Se n’organitzen competicions 
mundials en què prima la velocitat i la 
tècnica. Es pot practicar tot l’any amb 

vestits de neoprè. En la variant de com-
petició de la taula olímpica RSX, només 
permet la vela de la classe que mesura 
9,5 metres quadrats, en homes, i 8,5 
metres quadrats, en dones.  Toni Bonet 
va ser premiat en els passats Premis 
Fvscvs que atorga el Consell Esportiu 
del Tarragonès en reconeixement al seu 
recent Campionat del Món de Windsurf 
Sub-17, i per haver col·locat Altafulla i el 
Club Marítim del municipi en la primera 
línia del mapa d’aquest esport. •

Toni Bonet recollint el premi a Cadis. / Foto: 
CM Altafulla

La Secció infantil de la Penya Ciclista inicia una nova temporada

El passat 26 de gener, la Secció Infantil 
de la Penya Ciclista Altafulla inicià una 
nova temporada amb una sortida fins 
a Ardenya i tornada a Altafulla amb 11 
km de recorregut. Ens van aplegar uns 
20 ciclistes entre nens i adults. Típica-
ment es fa una sortida mensual que sol 

coincidir amb el darrer dissabte de cada 
mes. Per fer la sortida, ens reunim a les 
10:30 h davant del Castell d’Altafulla 
on revisem les bicicletes i ens preparem 
per fer rutes d’uns 10 km. La propera 
sortida serà el dia 2 de març i tindrà 
com a destinació la pedrera del Mèdol 
amb tornada a Altafulla. Les següents 
sortides seran, entre d’altres, la ruta 
dels castells, la ruta dels masos i la ruta 
del Castell de Tamarit. També, i a banda 
de fer esport i passar-ho molt bé, apro-
fitem per fer una introducció històrica 
als llocs que visitem. Totes les sortides 
s’anuncien al fòrum de la Penya Ciclista 
d’Altafulla (http://www.pcaltafulla.org/

foro/) i al Facebook de la PCA Infantil 
(http://www.facebook.com/seccioinfan-
til.penyaciclistaaltafulla) i únicament 
demanem com a requeriments que us 
acompanyi un dels pares, 7 anys d’edat 
mínima, portar una bicicleta de munta-
nya o de passeig que permeti anar per 
camins de terra i dur casc. No cal dir-vos 
que us hi esperem el dia 2 de març si 
voleu gaudir d’un matí d’esport i molta 
diversió, animeu-vos! •

ildefonso cuesta - icuesta@tinet.org (Mail de 
contacte per Més inforMació)

Coordinador de la Secció Infantil de la 
PCA

La Biblioteca tanca tots els dimarts a la tarda

La Biblioteca Municipal tanca les portes al públic tots els 
dimarts. El tancament és a raó de realitzar tasques d’actu-
alització, inventari i organització del fons literari. La resta 
dels dies mantindrà el seu horari habitual, de 16 a 20h. Si 
voleu retornar els llibres, ho podeu fer a l’Ajuntament , de 
dilluns a divendres, de 9 a 13h, o bé, els dimarts i dijous, de 
17 a 19h. També ho podeu fer a la llibreria Regal I Paper, al 
carrer Mossèn Miquel Amorós, 5.

De l’11 al 22 de març, preinscripcions escolars

Els pares i les mares podran preinscriure ja els fills i les 
filles als centres d’Educació Infantil, Primària i Secundària 
d’Altafulla de l’11 al 22 de març, segons dades facilitades 
pel Departament d’Ensenyament i els centres docents d’Al-
tafulla. El Roquissar va organitzar el passat 7 de març la 
tradicional jornada de portes obertes per donar a conèixer 
el centre.

Breus
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El Centre d’Esports Altafulla presenta les activitats del 90è aniversari

El Centre d’Esports Altafulla està 
d’aniversari. Compleix 90 anys i, per 
celebrar-ho, ha preparat una vintena 
d’activitats al llarg d’aquest 2013. El 
passat 2 de febrer , el saló de plens de 
l’Ajuntament d’Altafulla va acollir la 
presentació del programa, on van par-
ticipar tant les autoritats com els socis, 
les sòcies i amics i amigues de l’entitat. 
Entre les activitats previstes, destaca 
una festa on es retrobaran ex-jugadors, 
socis i tècnics, el 3 de maig; i que servirà 
per inaugurar una exposició d’objectes 

i fotografies al Museu d’Altafulla. Al 
llarg d’aquest mes de maig, també hi 
haurà un partit homenatge a Pepe 
Pijuan, mort fa uns mesos i llargament 
vinculat al Centre d’Esports. Altres acti-
vitats previstes són un Campus de Fut-
bol Base durant el mes de juliol; una 
nova edició del Torneig de Futbol Platja 
i la tercera edició del Trofeu Memorial 
Joan Pijuan. Des del Centre d’Esports, 
s’espera que tothom qui ho vulgui s’in-
volucri amb la celebració d’aquest ani-
versari. Per aquest motiu, totes aque-

lles persones interessades, per exemple, 
en cedir imatges, vestimenta, i altres 
objectes vinculats al club per tal d’ex-
posar-ho a la mostra, ho poden fer 
posant-se en contacte amb la secretària 
del club, Cristina Magriñà, al telèfon 
636.17.45.19, o bé, al correu electrònic 
cealtafulla@gmail.com. Durant l’acte 
també es va presentar el cartell del 90è 
aniversari, on apareixen nou persones 
vinculades al Centre d’Esports, una per 
cada dècada d’existència del club; i la 
nova equipació commemorativa, que 
vestiran tots els equips a partir de la 
temporada vinent. Hi van assistir el pre-
sident del CE Altafulla, Carlos Pijuan; 
l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso; el 
regidor d’Esports, Guillermo Alonso; 
el delegat de la Federació Catalana de 
Futbol (FCF) a Tarragona, Josep Vives; 
el vicepresident del Consell Esportiu 
del Tarragonès, Francesc Ferrer; el sots-
delegat de la FCF a Tarragona, Rafael 
Pinedo, entre d’altres autoritats espor-
tives i polítiques, en una sala que va 
quedar petita del públic que hi va 
assistir. El Centre d’Esports d’Altafulla 
es va fundar l’any 1923; des de llavors, 
ha estat testimoni de la història del 
municipi a través de l’esport. / Foto: 
Jean Segovia. •
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Treballar el dia a dia i per solucionar problemes
Jordi Molinera Poblet # Solidaritat Catalana Per la indePendènCia - Si

La manera com hem començat aquest 2013 ha 
estat, com a mínim, trepidant. Ja sabem qui 
farà les obres (506.000€ de pressupost i uns 
300.000€ de millores) que començaran en breu 
la 3ª Fase de Marquès de Tamarit, Tarragona 
ens discuteix la propietat de 45 metres de 
platja al Club Marítim, hem aprovat el PUOSC 
2013-2016 on s’invertiran 155.000€ pel Pla de 
Voreres i s’ha presentat el projecte de rehabili-
tació i posada al dia del Casal La Violeta, a més 
a més de tot l’afer relacionat amb el Centre 
Lúdic “Les Bruixes”, la seva sentència i el seu 
futur. Un tema que per arribar a bon port des 
del Govern hem optat, més enllà de l’alarmis-
me d’alguns, per la discreció i al mateix temps 

la transparència. Ara bé, el mes de març també 
promet: toca signar amb totes les entitats (Cas-
tells, Diables, Centre d’Estudis...) els convenis 
que els permeten portar a terme les seves 
activitats, anem enllestint el 26è Festival Inter-
nacional de Música d’Altafulla, el Barnasants 
torna per segon any al poble, amb la Joana 
Badia i tots els voluntaris, actors i actrius anem 
enllestint el Camí de la Creu d’enguany (espe-
rem que enguany no plogui!) i a la Comissió de 
Festes hem de preparar l’Assemblea General 
i les activitats de Sant Jordi i l’estiu. Des de 
Solidaritat a tot això hi sumem l’anàlisi de com 
s’està fent la feina, i tal i com vam veure a la 
3ª Assemblea Oberta que vam fer el passat 23F 

podem dir que l’execució del nostre programa 
electoral va per bon camí. Però hem de ser 
exigents, redreçar els errors que haguem pogut 
fer (després de tot, som persones!) i afrontar 
els nous reptes i problemes aportant solucions 
ara: no deixar-ho per als que vindran després 
de nosaltres com van fer alguns. A tot això, 
amb el poc més de 2 mesos que portem d’any ja 
veiem que l’independentisme tindrà un any de 
molta feina. Cal contestar amb intel·ligència les 
amenaces (com el tema de la bandera espanyo-
la a l’ajuntament) de l’Estat espanyol, que tot 
i que per ara només té símbols de nerviosisme, 
i per fer-ho necessitem l’ajuda i suport de tots 
els i les independentistes d’Altafulla.  •••

No se entiende las prisas de este alcalde en tirar 
el complejo de los cines abajo, y más cuando 
mientras él dice que los cines se han de tirar sí 
o sí ya que la Generalitat obliga a ello, desde 
el mismo, el Departament de Urbanismo de 
la Generalitat, se realicen unas declaraciones 
a través de la Televisión, en la que se dice 
claramente que ni mucho menos es necesario, 
ni obligatorio tirar al suelo el complejo de los 
cines. Tampoco se entiende que una persona 
que presume ser de izquierdas, y que en su 

discurso de investidura anuncie que luchará 
contra los agentes económicos especuladores, 
quiera sustituir la cultura que los cines repre-
sentan, por una gran superficie, y que ostenta 
precisamente un modelo de negocio basado 
entre otras cosas, en una economía de escalas, 
y ajustar márgenes a sus proveedores. Desde 
luego ofrece una solución en la que todos 
perdemos; los pequeños negocios del pueblo 
se verán muy afectados al no poder competir 
ni en precios ni en estructura, los vecinos del 

complejo perjudicados por el ir y venir de 
camiones descargando y cargando, los pueblos 
de la comarca serán privados de una sala de 
cines, y lo más cerca que tengan sea el de las 
Gabarras o el Vendrell, y el municipio tenga 
que pagar indemnizaciones millonarias. Otro 
suspenso más para un alcalde con muchísimos 
frentes abiertos, muy poco transparente, nada 
participativo, y que quiere convertir Altafulla 
en un pueblo cada vez más dormitorio. Ahora, 
él viviendo en la Mora Tamarit. •••

Un Ayuntamiento de izquierdas a favor de las grandes superficies
aleJandro FranCino # indePendentS d’altaFulla - ideal

Des del 25 de febrer, el nostre partit forma part 
del govern d’Altafulla, una decisió meditada 
després de romandre a l’oposició durant els dos 
primers anys de mandat i adoptada després de 
la invitació del govern d’AA i SI. Han estat dos 
anys d’oposició constructiva, en els que hem 
demanat coherència al govern en les decisions, 
i a les que hem donat suport quan ho hem 
considerat beneficiós per Altafulla i a les que 
no ho hem fet quan pensàvem que hi havia 
opcions millors. Però en política municipal, cal 
ser valent i estar el més a prop possible del 
ciutadà, i és, treballant des del govern, quan 
es pot fer millor. Assumim responsabilitats 
importants per al desenvolupament de l’econo-

mia local, com és el comerç, amb el que volem 
treballar de prop. D’entrada, parlarem amb 
els comerciants per saber les seves necessitats 
i impulsarem, amb ells, les accions necessàries 
per tirar endavant en moments difícils com 
els actuals. També treballarem des de Consum 
pels altafullencs, que necessiten el suport de 
l’administració per accedir a les empreses que 
els donen servei per plantejar-los-hi queixes, 
qüestions o dubtes que anant de la mà de 
l’administració són de més fàcil resoldre. Final-
ment, assumim la responsabilitat en transports, 
cartera de nova creació per la seva importància 
estratègica en un municipi que veu desplaçar 
a diari una bona part dels seus habitants per 

motius de treball, oci o familiars. Treballarem 
perquè els serveis que tenim es mantinguin, 
s’ampliïn i es millorin, dintre de les possibilitats. 
Volem que els altafullencs puguin continuar 
gaudint de bones connexions en tren i auto-
bús, i que, millorin en freqüència, comoditat i 
per què no, en preus. Per això dialogarem amb 
totes les companyies prestadores d’aquests 
serveis. Altafulla té un nou regidor al govern, 
es diu Pere Gomés i pertany a Convergència i 
Unió, està a la disposició com fins ara de tots 
els altafullencs, però ara encara més a prop, 
doncs l’exigència per part dels ciutadans quan 
es té responsabilitat de govern és més elevada. 
Sabrem complir amb la feina encomanada. •••

CiU al govern per treballar per Altafulla
Pere GoMéS Miquel # ConverGènCia i unió - Ciu

Voluntad política. Es todo lo que se requiere 
para evitar el cierre de los cines y la demolición 
de Les Bruixes. Voluntad para poder conservar y 
ampliar un espacio de ocio para toda la familia, 
para que Altafulla continúe siendo un referen-
te con 7 salas de cine únicas desde El Vendrell 
hasta Tarragona, para disponer de un espacio 
que pueda generar nuevos puestos de trabajo 
y mantener un modelo de pequeño comercio, 
sostenible y racional; pero que no nos engañen 
con juegos de palabras y amenazas veladas 

en medios que pagamos todos : La decisión es 
única y exclusivamente del gobierno municipal 
,y concretamente del Alcalde, cuya impropia 
actitud de extender rumores malintencionados 
desde hace casi un año sobre los cines ha con-
seguido desatar toda clase de sospechas. Y es 
que, según parece, Torredembarra cedería gra-
tuitamente los terrenos para instalar la gran 
superficie que tiene intención de instalarse en 
Les Bruixes, así que… ¿Por qué habría de pagar 
por ellos en Altafulla, y además, plantear la 

posibilidad de hacerse cargo de los gastos de la 
demolición? ¿Ha adquirido el gobierno muni-
cipal algún compromiso que desconocemos? 
¿Por qué las prisas del Alcalde por ejecutar la 
sentencia? Voluntad política. Es todo lo que se 
requiere para evitar el cierre de los cines y la 
demolición de Les Bruixes, y el que afirme lo 
contrario y diga que no hay nada que hacer, 
miente. •••

Demolition man (el demoledor)
GruP MuniCiPal del Partit PoPular d’altaFulla
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Agradecimiento a la Policía Local de Altafulla
Quiero agradecer a los dos agentes de la 
Policía Local de la localidad de Altafulla (Tar-
ragona), la prontitud, con la que el día 15/02 
(viernes), sobre las 21,30h, se personasen en 
nuestra casa, una planta baja de la Vía Augus-
ta, ya que observaron que salía muchísimo 
humo por la chimenea. Querían constatar, 
que no era un incendio, y sobretodo que las 
personas que estábamos dentro de la casa 
(mi marido y yo), no nos había sucedido 
ningún percance. Nosotros estábamos per-

fectamente, y el humo era causado por una 
limpieza que estábamos realizando a nuestra 
chimenea, con un deshollinador que se utiliza 
para ese menester. Desde dentro de la casa, 
era evidente que no nos enteramos que la 
“limpieza funcionaba”, y que había produci-
do tanto humo en el exterior. Simplemente, 
quería constatar que esos dos funcionarios, 
a pesar de los recortes, a pesar de que no sé 
quién, ni por qué, intentan demonizar a los 
servidores públicos, estaban ahí, cumpliendo 

con su trabajo, sin gastar bolígrafos, ni teléfo-
no, ni tomando “cafelitos”. Como los muchí-
simos funcionarios que están luchando contra 
los recortes, no solo de sus sueldos, sino 
luchando para que no desaparezcan derechos 
que entre todos conseguimos. Agradecería a 
nuestros conciudadanos que no confundan a 
los funcionarios con los políticos. Por cierto, 
yo también soy funcionaria.•

elena Maria borobia Martón

Fòrum

Les Bruixes i El Roquissar...
Amb Manel Ramon d’alcalde, amb el suport 
d’UpA (5) i el PSC (2) vam aprovar al Ple un 
conveni que permetia la requalificació dels 
terrenys per al Centre Lúdic de les Bruixes a 
canvi de la cessió pel propietari al municipi 
de fins a 2 ha. al Roquissar; on ara s’alcen el 
Palau d’esports, l’escola, l’institut i un solar. 
Vam assolir els Cinemes, en competència amb 
la Torre; i l’institut, en competència amb Roda 
de Berà. El gran conveni va tenir la seva contu-
maç “oposició”. La de l’exalcalde , una perso-
na de pèssim perdre, que a més administrava 
els veïns a qui el possible futur trànsit podia 
danyar les seves exquisides orelles. I l’embrió 
d’ABG, sempre a punt, llavors, de frenar tota 
expansió / innovació urbana i econòmica. El 

dia de la inauguració del Centre Lúdic vam 
tenir casserolades... L’oposició al conveni de 
les Bruixes + El Roquissar va judicialitzar-se. 
ABG, des del seu Full donà suport als litigants. 
El 2010 era desestimada per presentada fora 
de temps. Recorren i finalment: una pri-
mera sentència afectava els aparcaments i 
ara: l’enderroc del cinemes perquè amb una 
modificació parcial  del POUM no n’hi havia 
prou.  Els periodistes que ens governen, han 
esbombat la notícia arreu: s’ha d’enderro-
car perquè ho mana la Justícia. En realitat, 
“també” ho mana la Justícia; però, “sobre 
tot”, les perspectives de negoci del propietari 
de Les Bruixes, ara centrades en una gran 
superfície de Mercadona. Serem parc temàtic 

de grans superfícies? L’actual Govern va del 
tot de bracet amb el propietari. Si no fos així, 
com que el POUM legalitzava tot l’urbanitzat 
és factible una llicència de continuïtat per als 
Cinemes de les Bruixes Amb quina base legal 
construiran el Mercadona, si no? Ni tindré ni 
camp de gespa a l’Estadi, ni platja de la Roca 
de Gaià a l’abast; ni Cinemes. Ni sóc regidor. 
El nostre tan classista / atomitzador urbanisme 
horitzontal promou jardinets i piscines priva-
des, tvs, fiscalofòbia, etnocentrisme... Gens 
oberta i social...•

Fonxo blanCh CanyelleS

dret a rèplica sobre els cinemes
En política no tot s’hi val i menys la difama-
ció i la mentida. Senyora Maggie Beresford, 
vostè és una ignorant (perquè desconeix els 
fets), escriu d’oïdes o amb mala fe per voler 
polititzar l’enderroc de les Bruixes creient 
que així pot fer mal al govern municipal. 
L’any 2003 molts veïns de Safranars estàvem 
preocupats per la dimensió del projecte i la 
repercussió que pogués tenir en els habitat-
ges. Quan es va aprovar el projecte ni existia 
l’associació de veïns que jo vaig presidir ni 
ABG estava encara a l’ajuntament. Dues ini-
ciatives diferents es van presentar. La d’ABG 
era un recurs de reposició que no parava les 
obres i que el punt principal era l’accés direc-
te a la carretera, mentre que la comunitat de 

propietaris decidia presentar una demanda 
que impugnava tot el planejament urbanís-
tic. El recurs va ser desestimat per l’alcalde 
Manel Ramon. La demanda als jutjats i fins el 
2009 no es va produir una sentència favora-
ble a l’ajuntament. Al 2005 la nova associació 
de veïns va protagonitzar casserolades per 
demanar els accessos a les Bruixes però MAI 
en contra del centre lúdic. Al 2009 quan es 
veu el nul impacte de les Bruixes als habitat-
ges, la comunitat de propietaris presenta un 
recurs d’apel·lació davant el TSJC que dóna la 
raó a la comunitat i obliga a enderrocar tot 
el complex. Els advocats de la comunitat han 
demanat l’execució de la sentència. Senyora 
Beresford busqui qui governava el 2009 i 

quin partit té un familiar a la junta de la 
comunitat, vagi a saber si no són els mateixos 
que ara han impulsat una campanya a favor 
dels cinemes. Queda clar que el govern s’ha 
trobat amb una sentència irrevocable per un 
planejament de fa 10 anys i que l’ajuntament 
no pot imposar res en un espai que és privat. 
L’associació no existia al 2003 i es una difa-
mació dir que jo vaig cursar les denúncies o, 
com insinua un membre de l’oposició, que 
vaig finançar la demanda.•

FranCeSC Farré 
Ex-president de l’associació de veïns Safranars 

En defensa de la llibertat de gustos i dels altafullencs nouvinguts
SDiu algú que, quan arriba a Altafulla, sembla 
que arribi a Cuba. Tant de bo, així tindríem 
un munt de caribenys guapíssims disposats a 
donar-nos plaers a la platja i tota la població 
gaudiria de títols universitaris sense haver 
pagat un ral. Tractar en ple segle 21 als que 
ja fa anys que viuen al poble de “forasters”... 
Quantes generacions han de passar per què 
els atorgui el pedigrí altafullenc? Altafulla 
sense forasters ja seria morta. Els seus ances-
tres van nàixer sota un matoll de farigola de 
Sant Antoni? Si jo em posés a triar coses que 
no m’agraden urbanísticament del poble, 
en algunes, coincidiríem. S’han fet desastres 
en tots els mandats, tant per “forasters” 
com per “soca-rels”. Exemples: les jardineres 
problemàtiques i lletges que es van posar a 

la Ronda, il·luminacions i fanals terrorífics i 
diferents a cada plaça i carrer, més propis de 
barriades de Barcelona, que d’aquest bonic 
poble, la font de Caid Ismaïl, el collage terri-
ble del Centre d’Entitats enganxat a l’ances-
tral pedra, etc. Aquest vilatà que tant critica, 
formava part del govern en algun d’aquests 
desastres. També deia que no li agradaven 
les parets pintades per l’Oriol i que eren 
més boniques de blanc mediterrani, mentre 
abans deia que això no era Eivissa ni Andalu-
sia. Potser el color dels vestits de la Brigada 
haguessin quedat millor en blau, però el 
talent de l’Oriol, és indiscutible. Prefereixo 
pintures de caire reivindicatiu que veure la 
passivitat de la gent, quan tot el país tronto-
lla. Personatges  tant exigents amb els gustos 

estètics dels altres, haurien de tenir més cura 
de la seva pròpia imatge. Sort que ara, degut 
als “forasters” haurà de caminar per anar 
a banyar-se i potser s’estilitzi. Evidentment, 
és necessari coordinar bé, el que es fa de 
nou amb el que ja existeix històricament i 
caracteritza una població. Millor semblar un 
Pals, que un Salou o “encarrinclonar-se” per 
“soca-relat” amb ment tancada. Opinar sí, 
però, menystenir els gustos “dels forasters” 
per enveja i ràbia venjativa de caire polític, 
és molt lleig. Jo sóc vilatana i “paganini” 
d’impostos a Altafulla des de fa més de vint 
anys, ja tinc pedigrí? •

MarGa badia
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De dilluns a divendres feiners

Dissabtes feiners

Diumenges i festius

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

* Consultar retransmissions 
esportives a la pàgina web.

Altafulla 
El Catllar 
Creixell 

La Nou de Gaià 
La Pobla de Montornès

Renau
La Riera de Gaià

Roda de Barà
Salomó

Torredembarra
Vespella de Gaià

v RENFE

Altf/Tgn
Tgn/Altf

/Bcn
6:58 5:52
7:30 7:00
8:29 7:21
8:59 7:47

10:00 8:00
10:28 8:56
10:58 9:35
11:58 10:32
12:58 11:25
13:59 11:54
14:26 12:25
14:59 13:24
15:31 14:28
15:58 14:55
17:00 15:48
17:27 16:29
18:00 16:58
18:30 17:29
19:00 17:53
19:29 18:30
20:26 19:04
20:29 19:13
20:59 19:43
21:29 19:57
21:59 20:24
22:33 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

Transports

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

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

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

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

00 La Vinyeta Jazz Club L’internauta Boulevard Això és un misteri Baix Gaià Esports (r) In & Out (r)

01

100% Música

100% Música
100% Música

02 In & Out

03

100% Música04

05

06

07 100% Música

100% Música
08 Cap de setmana (r)L’informatiu (1a edició)

09 La Tertúlia en Xarxa La Màgia de les Sardanes

10 Els matins d’Altafulla Ràdio
10h L’espai obert - 10.30h L’informatiu (2º edició) - 11h L’espai obert

El Ple / Para que no me olvides
Barà Rock (r)

11 Toc de Rock (r)

12
L’informatiu (3a edició)

A cau d’orella

100% Música
100% Música

13
L’informatiu (4a edició)

100% Música
L’espai obert

14
Notícies en xarxa, edició migdia

100% Música
100% Música

15 L’informatiu (5a edició) Baix Gaià Esports (r) Cinema (r)

16 Cinema
Baix Gaià Esports (r)

Sempre joves Som Terra I com estàs de Salut’ 100% Música
El Futbol al Baix Gaià

17

El Patito de Goma

Cat Sons Barà Rock Noms Propis 7 Dies

18 Toc de Rock El temps passa Trobadors Trobadors (r) The Road of Country (r)

19 L’informatiu (6a edició) L’informatiu Setmanal

20
Baix Gaià Esports

The Road of Country L’Entrevista 100% Música Baix Gaià Esports L’Entrevista (r)
100% Música

21 100% Música Jazz Club Música PuntCat Cap de setmana Cat Sons (r)

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

La Vinyeta (r) Jazz Club

23 Carta de Clàssics Calidoscopi

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

21.15 21.35 21.40
22.25 22.45 22.50

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

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

Pere 
Martell

Aiguamolls 
del Gaià

Aiguamolls 
del Gaià

Pere 
Martell

Fe
in

e
rs

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

d
is

sa
b

te
s

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

d
iu

m
e
n

g
e
s 

i 
fe

st
iu

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

AUTOBUSOS
 NOCTURNS

Altafulla 
/ Tarragona

divendres, dissabtes 
i vigílies de festius

A
lt

a
fu

ll
a
 -

 T
a
rr

a
g

o
n

a

Altafulla

Parada 
Centre

Centre
Comercial

23:29 22:30

01:04 01:05

02:34 02:35

04:34 04:35

Tarragona

Rambla
Vella

Imperial
Tarraco

23:53 23:55

01:28 01:30

02:58 03:00

04:56 05:00

Ta
rr

a
g

o
n

a
 -

 A
lt

a
fu

ll
a

Tarragona

Imperial
Tarraco

Rambla
Vella

00:15 00:17

01:45 01:47

03:45 03:47

05:05 05:07

Altafulla

Centre
Comercial

Parada 
Centre

00:39 00:40

02:09 02:10

04:09 04:10

05:29 05:30
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AjuntAment (Plaça del Pou, 1) 977 65 00 08
 Plaça del Pou, 1 
Síndic de greugeS 977 65 22 69
recAPtAció municiPAl (Ajunt.) 977 65 61 09
correuS 977 65 18 16
oficinA d’ocuPAció  977 65 19 88
PoliciA locAl 609 32 96 51
 marquès de tamarit, 16 977 65 02 80
guàrdiA civil  062
moSSoS d’eSquAdrA 977 63 53 00
  088
BomBerS (tarragona) 085
  977 22 00 80 
  977 54 70 80
AmBulàncieS (centraleta) 977 25 25 25
conSultori de SAlut 977 65 60 07
 mainada, 2A 
urgèncieS cAP torredembarra 977 64 38 01
AigüeS d’AltAfullA 977 65 16 76
(servei 24 hores)  900 194 998
emergèncieS 112
fArmàciA SuSAnA domingo 977 65 02 07
 les escoles, 3 (poble) 

fArmàciA AnnA ArASA 977 65 24 20
 Plaça dels vents, 5 
urgèncieS dentAlS cAStellAni 977 65 14 33
oficineS de turiSme
 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
 Plaça la Portalada s/n 
ceiP roquiSSAr 977 65 19 69
ieS AltAfullA 977 65 16 62
llAr d’infAntS f. BlAnch 977 65 60 31
 mainada, 2B 
llAr d’infAntS hort de PAu 977 65 21 20
 cabana, 2 
eSPlAi de lA gent grAn 977 65 21 32
 c. de les Bruixes s/n 
BiBliotecA municiPAl 977 65 11 76
 les escoles s/n   
centre d’eStudiS d’AltAfullA 977 65 09 12
 escoles, 10 
centre oBert 648 54 62 72
PAvelló PolieSPortiu 977 65 15 71
eScolA de múSicA (migdies) 977 65 20 60
 S. Antoni Abat, a la violeta 
cASAl lA violetA 977 65 00 83

 S. Antoni Abat, 11 
Punt d’informAció juvenil 977 65 24 68
 era de l’esteve  
AlBerg juvenil ‘cASA grAn’ 977 65 07 79
 Placeta, 12  

PiScinA municiPAl 977 65 21 10
 Alcalde Pijuan, 4 
cluB mArítim 977 65 02 63
PArròquiA S. mArtí 977 65 01 58
eStAció de Servei 977 65 22 54
tAxiS (j. gABArró) 607 86 46 44
  607 15 38 18
  977 65 29 90
deixAlleriA (torredembarra) 977 64 58 19
AutocArS PenedèS 977 66 08 21
informAció renfe 902 24 02 02
Protecció civil 977 65 14 89
tAnAtori de torredemBArrA 900 50 67 12
l’hort de lA SíniA. 
Punt d’informAció del gAià 655 48 61 15
jutge de PAu  977 65 20 17
veterinAriS (d’urgències) 977 65 29 08
  627 56 39 39 
  629 71 15 90

DEIXALLERIA DE TORREDEMBARRA

 De dimarts a 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

Servei de transport per a la gent gran

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

reGidoria d’aCCió SoCial i Ciutadania

ANADA

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

10,25 Carrer dels Munts 

10,35 Mirador dels Munts

10,45 Carrer de Santa Marta

10,55 Via Augusta/Plaça dels 
Vents

11,00 Carrer de les Esplanes

11,10 Carrer de la Bassa

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

11,25 Eroski

TORNADA

12,25 Eroski

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

12,40 Carrer de la Bassa

12,50 Carrer de les Esplanes

12,55 Via Augusta/Plaça dels 
Vents

13,05 Carrer de Santa Marta

13,15 Mirador dels Munts

13,25 Carrer dels Munts

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

Telèfons i adreces (

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

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

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

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
01/03 febrer:  A. ARASA
04/10 febrer:  S. DOMINGO
11/17 febrer:  A. ARASA
18/24 febrer:  S. DOMINGO
25/28 febrer:  A. ARASA

01/03 març:   A. ARASA
04/10 març:  S. DOMINGO
11/17 març:  A. ARASA
18/24 març:  S. DOMINGO
25/31 març :  A. ARASA

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies 
de guàrdia de Torredembarra als apara-
dors 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

HORARI DE MISSES
Església de Sant Martí
Dissabtes: 19.00 h
Diumenge: 12.00 h

Església de Sta. Maria
Diumenges: 13.15 h

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

Hort de la sínia (tamarit)

Dades del mes de FEBRER

Temperatura màxima 18,6º dia 4

Temperatura mínima -1,2º dia 25

Pluja màxima 47 litres/m2 dia 28

Mitjana mensual temp. màx. 14

Mitjana mensual temp. mín. 3,9º

Total pluja recollida 83,6 litres/m2

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

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




