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Per a més informació i inserció d’anuncis:
638 355 670 · comercial@altafullaradio.cat

Àrea de Mitjans de coMunicació

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.cat

www.altafulla.cat

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 altafu-
llaradio@altafullaradio.cat o també entrant al web 

www.altafullaradio.cat

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

Què és el que ha canviat l’activitat política, tal com la coneixem 
actualment, en aquest segle? Bàsicament per un factor destacat 
que reclama la societat civil: les noves formes de participació. 
Es passa d’un nivell de decisió política restringit fins al sufragi 
universal, i s’amplien el nombre de consultes polítiques a nivell 
local, regional, general, referèndums, processos de participació... 
D’una democràcia representativa a una democràcia participativa. 
En definitiva, és el que reclama una gran part de la ciutadania, i 
que en els països més avançats d’Europa, aquest costum ja forma 
part del seu ADN. En política, consulta és sinònim de petició 
d’assentiment feta per un grup polític als seus components o per 
un govern a la comunitat nacional. Per tant, no és gens estrany 
ni rar, en democràcia, preguntar o consultar a la ciutadania per 
qualsevol qüestió que afecti en una gran part de la societat, tot 
i que alguns ho vegin estrany, i rar. En política, consulta també 
és sinònim de democràcia, participació i transparència. El darrer 
Índex de Percepció de la Corrupció que publica l’organització 
Transparència Internacional indica que Espanya cedeix sis punts 
pel que fa a la passada edició, dels 65 (sobre un màxim de 100) 
als 59, per descendir de la posició trentena fins a la quarantena, 
la qual cosa el situa per darrere de Brunei i Polònia, i just davant 
de Cap Verd. D’aquesta manera, després de Síria, Espanya és el 
país on més augmenta la sensació de corrupció. Itàlia i Grècia han 
creat en l’últim any lleis i sistemes anticorrupció forts i moderns 
i això ha enviat un missatge positiu. El Parlament de Catalunya 
també ha endegat mesures com l’Oficina Antifrau. Per tant, quel-
com s’ha de canviar. Dit això, l’Ajuntament d’Altafulla ha portat 
a terme ja diferents consultes, processos de participació, consells 
municipals que, d’alguna manera, marquen aquesta nova manera 
de fer. Provablement, la propera consulta popular que s’endegarà 
serà la que pregunti als ciutadans quin projecte volen tirar enda-
vant amb l’increment del 4% de l’IBI que ha aprovat el govern 
espanyol, tal com ha avançat l’alcalde Fèlix Alonso. Malgrat sigui 
una mala notícia, dictada i imposada per l’Estat, la ciutadania 
podrà decidir què vol fer amb els diners públics. I en això, també 
hi haurà discrepàncies? Qui no participa és perquè no vol, perquè 
d’eines i de feina n’hi ha per a tothom. Que el 2014 compleixi tots 
els vostres somnis. 

Editorial

Una nova manera de fer

[4]  EL PLE
  Consulta popular per a inversions
  Sobirania fiscal per Altafulla
  Defensa del ferrocarril públic
[10] SANT MARTÍ
  Especial Festa Major
[12] ENTITATS
  Centre d’Estudis d’Altafulla
  Diables Petits i Versotets
  Trobada de Novel·la Negra
[13] COMERÇ 
  Homenatge a la Botiga Torres
  Campanya de Nadal d’ATECA
[14] ESPORTS
  Atletes d’Altafulla a la Mitja
  Club Bàsquet Altafulla
  CFS Altafulla
  CM Altafulla
[16] OPINIÓ
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El Parc de Salut tindrà continuïtat el 2014

L’Ajuntament d’Altafulla i la Diputació de Tarragona dona-
ran continuïtat al Parc de Salut. És la conclusió a què han 
arribat els responsables del Departament de Salut Pública 
de l’ens supramunicipal i la regidoria d’Acció Social i Salut 
a l’hora d’avaluar els bons resultats que s’han obtingut de 
la prova pilot que s’ha dut a terme a Altafulla. La diputada 
de Salut Pública, Núria Crivillé, ha assegurat que la volun-
tat de la Diputació és estendre aquest programa a tots els 
municipis de la demarcació de Tarragona de cara l’any 2014 
i garantir també, la seva continuïtat, als vuit municipis que 
inicialment han realitzat la prova pilot. Per la seva banda, 
l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha subratllat l’aposta 
de l’Ajuntament per dinamitzar la zona d’Hort de Pau, on 
s’ubica el Parc de Salut, com a espai vertebrador entre el 
barri marítim i el nucli antic d’Altafulla, i que, fer-ho amb 
programes de salut com aquest és invertir en cohesió social 
i en la pròpia salut de les persones, especialment la gent 
gran. El parc de salut ha estat una prova pilot impulsada 
des de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, i Territori 

del Servei d’Assistència Municipal (SAM) de la Diputació de 
Tarragona, amb el suport de la regidoria d’Acció Social de 
l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçala l’edil Eva Martínez. 
/ Foto: A.J. •

Altafulla diu “no” a la violència de gènere

La lectura del manifest va ser l’encarregada d’obrir els actes 
reivindicatius que van centrar el Dia Internacional contra la 
Violència de Gènere el passat 25 de novembre a Altafulla. 
Un text que va mostrar, davant del centenar de persones que 
es reunir a la plaça del Pou, el rebuig de la societat envers la 

violència que pateixen les dones, un fenomen estructural que 
adopta múltiples formes i que està profundament arrelat a les 
estructures socials. La coreògrafa i ballarina Verònica Zamora 
va protagonitzar l’espectacle de dansa ‘Ella’, una metàfora de 
totes aquestes reivindicacions, i del paper que juga la dona en 
la societat actual. I l’associació Mans per l’Acció Solidària va 
oferir un teatre-imatge de sensibilització amb la causa, que va 
anar acompanyada de la reflexió verbal de l’Ateneu de Dones 
d’Altafulla. Una bona tassa de xocolata calenta de l’Esplai de 
Jubilats va fer passar el fred als assistents a darrera hora de la 
tarda. La jornada va culminar amb una xerrada sobre violèn-
cia a càrrec de Grego Martín, presidenta d’Eprom, Empresari-
as y Emprendedoras del Mundo; i el col·loqui ‘Maltractament 
psíquic’, de la mà de Mari Carmen Pérez, professora de Psico-
logia del departament de Pedagogia de la URV. A banda del 
centenar de vilatans i vilatanes que hi van voler prendre part, 
també hi van ser presents la regidora d’Acció Social i Políti-
ques de Gènere, Eva Martínez, com a organitzadora de l’acte; 
la regidora de Participació i Medi Ambient, Montse Castellar-
nau; el regidor de Comerç, Consum, i Transport, Pere Gomés; i 
la regidora del PP a l’oposició, Conxita Navarro. / Foto: A.J. •

Esports reparteix 20.000 euros en subvencions a les entitats

El Consell Sectorial d’Esports d’Altafulla ha fet públiques les 
subvencions que destinarà a les entitats esportives municipals 
aquest 2013. L’AMPA La Portalada rebrà 2.822,05 €; els Atle-
tes d’Altafulla, 2.704,31 €; el Club Bàsquet Altafulla, 2.588,60 
€; el Futbol Sala Altafulla, 2.450,70 €; el Club Marítim d’Al-
tafulla, 2.381,75 €; l’AMPA El Roquissar, 2.299,08 €; el CE 
Altafulla, 2.249,10 €; la Penya Ciclista d’Altafulla, 1.708 €; i 
l’AMPA IES Altafulla, 793,52 €. La regidoria d’Activitat Física i 
Esport distribueix els ajuts d’acord amb els barems establerts 
i la puntuació corresponent. 

Joventut patrocina els pantalons del CE Altafulla

La regidoria de Joventut de l’Ajuntament, que encapçala l’edil 
Jordi Molinera, patrocina aquesta temporada els pantalons de 

tots els jugadors i les jugadores del Centre d’Esports Altafulla 
amb l’eslògan “Altafulla Jove”. És una iniciativa de la regidoria 
i el club per la posada en marxa del projecte esportiu que ha 
encetat l’entitat groc-i-negra amb l’objectiu de fomentar l’es-
port base i d’implicar els més joves en les decisions d’una junta 
que compta des d’aquesta nova temporada amb un equip 
directiu jove i renovat. 

Els Amics de Roviano celebren un sopar italià

L’Associació Amics de Roviano van celebrar el passat 23 de 
novembre un sopar italià amb la finalitat d’adquirir amb els 
beneficis el regal que s’entregarà a l’expedició de rovianesos 
que visitarà Altafulla a la primavera. L’associació ha expressat 
el seu agraïment per “la formidable acollida d’aquesta activi-
tat i el resultat satisfactori que va tenir”. 

Breus
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Ple Ordinari 30 de novembre
ALtAFULLA APROVA UN 
PRESSUPOSt PER AL 2014 
dE 7,6 MiLiONS d’EUROS

El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va 
aprovar el Pressupost General per a 
l’exercici 2014. Ho va fer amb els vots a 
favor de l’equip de govern, amb AA-E, SI, 
i CIU, i els vots en contra del PP i d’Ideal. 
Un pressupost que enguany perd con-
tingut respecte altres anys ja que ara fa 
dos mesos es va aprovar per unanimitat 
el marc pressupostari que fixa les línies 
generals del que han de ser els pressu-
postos del 2014, 2015 i 2016. Prenent 
aquest marc pressupostari, s’ha elaborat 
el projecte per l’any vinent, que ascen-
deix a un total de 7.640.512,76 euros; 
uns diners que incrementen en 688.334 
euros i que establia un pressupost de 
6.952.178 euros en aquestes directrius 
fixades. Una diferència, però, que cor-
respon a les subvencions principals que 
aquest any també s’hi han afegit.

“S’estableixen criteris
de contenció, estabilitat
i garantia dels serveis 
públics”

Segons aquestes dades, respecte el 
pressupost del 2013, les partides pres-
supostàries per al 2014 s’incrementen 
en un 1,16%, i en un 11,2%, si tenim en 
compte l’augment que suposa incloure-
hi les subvencions. Així ho va subrat-
llar el regidor de l’Àrea Econòmica, 
Francesc Farré, qui va explicar que 
s’han establert “criteris de contenció, 
d’estabilitat, i de garantia dels serveis 
essencials que presta l’Ajuntament a 

la ciutadania d’Altafulla” –com mostra 
així el gràfic en relació a la baixada 
progressiva que experimenten els capí-
tols de passius i despeses financeres 

des de l’any 2008 fins ara. Les dues 
principals subvencions corresponen al 
Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Dipu-
tació de Tarragona, amb un import de 
466.191 euros, que es destinaran al 
dipòsit fluvial de la Rasa; i al Pla Únic 
d’Obres i Serveis de la Generalitat de 
Catalunya (PUOSC), amb un import de 
252.053 euros, que correspondria a la 
rehabilitació i reforma de l’espai del 
casal La Violeta.

“S’inclouen les dues 
subvencions principals 
del PAM i el PUOSC”

Aquestes dues subvencions s’inclo-
uen dins del capítol d’inversions, que 
sumen un total de 819.893 euros. Un 
import que, segons Farré, “és superior 

a l’excés existent entre el marc pressu-
postari i els pressupostos definitius”. Els 
100.000 euros restants es destinaran a 
petites partides de reparació i compra 
de maquinària, a serveis informàtics i 
a mobiliari, amb un import de 73.000 
euros; mentre que els altres 28.000 euros 
es destinaran a l’enllaç entre la 2a i la 3a 
fase de Marquès de Tamarit del carril bici 
i la suavització de ressalts. El responsable 
de l’Àrea Econòmica també va destacar 
la contenció de la despesa corrent; un 
equilibri quant a ingressos i despeses, ja 
que el capítol 1 d’ingressos d’impostos 
directes i el capítol 3 de taxes, correspon 
al 80% del total del pressupost, i la des-
pesa al capítol 1 de personal i al capítol 2 
de serveis també correspondria al voltant 
d’un 80% del total de les partides pressu-
postàries, com mostra el segon gràfic en 
relació a la distribució per capítols dels 
ingressos previstos per l’any 2014.

També hi va dedicar especial aten-
ció al deute viu a curt i llarg termini 
que “baixa considerablement” amb un 
ràtio de l’11,11% i un total de 787.000 
euros. Altres consideracions que ha 
tingut en compte han estat la càrrega 
financera de l’1,68%; l’estalvi net de 
278.000 euros; el superàvit pressupos-
tari no financer de 115.000 euros; i el 
marge de despesa de 244.000 euros, 
com reflexa el primer gràfic. Segons 
Francesc Farré, els pressupostos “com-
pleixen tots els paràmetres que marca 
l’administració i que estan obligats a 
complir, i compta amb el vistiplau de la 
intervenció municipal”.
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EL PObLE VOtARà LA iNVERSió QUE 
ES dERiVi dE L’iNCREMENt dE L’ibi 
diCtAt PER L’EStAt

El Ple d’Altafulla, amb els vots a favor 
d’AA, SI, CiU i Ideal, i els vots en contra 
dels dos regidors del PP,  van aprovar 
una moció sobre l’increment de l’IBI 
dictat pel govern de l’Estat amb la llei 
16/2013 amb la qual s’estableixen deter-
minades mesures tributàries i financeres 
que afecten a la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. Aquesta resolució fa 
una sèrie d’increments addicionals en 
l’aplicació del coeficient de l’Impost de 
Béns Immobles, aplicant-hi uns incre-
ments suplementaris que, en el cas 
d’Altafulla, suposa un increment del 4% 
del coeficient en prop de “dues terce-
res parts dels habitatges del municipi”, 
segons el regidor de l’Àrea Econòmica, 
Francesc Farré, i que posen en relació a 
la totalitat dels immobles no residenci-
als, i la meitat dels immobles residenci-
als amb un valor cadastral per sobre la 
mitjana del municipi que se situa sobre 

els 70.000 euros. L’aplicació obligatòria 
d’aquesta llei del govern espanyol supo-
sarà que dues terceres parts dels habi-
tatges d’Altafulla tindran pel 2014 un 
coeficient de l’IBI del 0,936, malgrat que 
l’Ajuntament d’Altafulla havia rebaixat 
per tots els habitatges el coeficient del 
0,91 al 0,90. Per tot això el Ple d’Altafu-
lla va expressar  “el seu profund males-
tar en l’aplicació d’una llei que crea més 
pressió fiscal i vulnera l’autonomia local 
menystenint les ordenances fiscals apro-
vades per aquest consistori”. L’alcalde 
Fèlix Alonso, per la seva banda, ja ha 
avançat que “serà el poble qui votarà 
la inversió que desitja fer per Altafulla 
amb l’increment que es derivi de l’IBI 
dictat pel govern espanyol”.

L’AJUNtAMENt d’ALtAFULLA 
PAgARà ELS SEUS iMPOStOS 
A L’AgèNCiA tRibUtàRiA dE 
CAtALUNyA

L’Ajuntament d’Altafulla exercirà la 
seva sobirania fiscal i iniciarà els meca-

nismes necessaris per tal de procedir al 
pagament de l’Impost sobre la Renda 
a les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost 
sobre el Valor Afegit (IVA) a l’Agència 
Tributària de Catalunya en els propers 
mesos. Així ho va aprovar el Ple amb 
els vots a favor de l’equip de govern 
(AA, SI i CiU); els vots en contra dels dos 
representants del PP, i l’abstenció del 
regidor Alejandro Francino, d’Ideal. La 
proposta, segons la moció presentada 
pels tres grups al govern, està moti-
vada, d’entre altres factors, “pel greu 
espoli que ens priva d’aixecar el cap en 
aquesta greu crisi econòmica global i 
impedeix que Catalunya tingui moltes 
més possibilitats de tirar endavant ja 
que el coneixement, la indústria, la 
tecnologia i la internacionalització de 
les nostres empreses són garantia per 
assegurar el camí que ens ha de treure 
d’aquest pou des del qual encara no es 
veu la llum”. Per tot això, el consistori 
altafullenc procedirà a fer els passos 
necessaris perquè els seus impostos es 
quedin a Catalunya.

En defensa del ferrocarril públic per al Camp de Tarragona

El Ple va aprovar per majoria, amb l’abstenció del PP, una moció que recollida de la Plataforma per la Defensa 
d’un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona sobre la incidència del Corredor del Mediterrani en 
el sistema de transport ferroviari. Així, l’Ajuntament exigeix al Ministeri de Foment que inclogui la connexió del 
tercer fil de la línia convencional amb la línia d’alta velocitat a l’Arboç per permetre el pas de trens de viatgers 
fins a Barcelona, que no trenqui la continuïtat dels serveis regionals i faciliti l’accés dels serveis d’alta velocitat 
Euromed i Avant a Tarragona; que reobri la línia Reus/Perafort –Roda en via única com a solució complementària 
per al trànsit de mercaderies en matèria de seguretat, vertebració territorial, descongestió ferroviària i d’impuls 
centres logístics existents com la Terminal de Constantí, fet que permetria reduir la saturació del tram Sant 
Vicenç-Tarragona, i que instal·li el tercer carril en el tram des de Vila-seca fins a Reus per permetre l’accés a la 
ciutat dels regionals d’alta velocitat Avant.  

Aproven el plec de clàusules per a la temporada d’explotació a la platja

Els membres del Ple van aprovar el plec de clàusules administratives que regulen la contractació de l’explotació 
dels serveis a la platja d’Altafulla mitjançant el contracte especial per a les temporades estivals del 2014 al 2016. 
Entre d’altres condicions, es destaca que, en el cas de les guinguetes, podran disposar de música ambiental que, 
en cap cas, podrà suposar molèsties per als veïns i dins els nivells sonors establerts per la normativa vigent. Els 
altaveus s’orientaran cap al mar i caldrà tenir instal·lats limitadors de potència homologats als equips. En tot cas, 
a partir de les 0,00 hores caldrà baixar el volum de música. A les 2,00 hores la guingueta haurà d’estar tancada. 
Els divendres, dissabtes i vigílies de festius s’allargarà aquest horari fins a les 2,30 hores de la matinada. Excepcio-
nalment i de manera puntual, principalment fonamentades en festes populars, es podran autoritzar tancaments 
fins a més tard.

El GEPEC custodiarà la platja del Canyadell

L’Ajuntament d’Altafulla ha autoritzat al Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans – Ecologistes de 
Catalunya (GEPEC) que custodiï la platja del Canyadell per a la seva conservació i manteniment com a un dels 
recursos naturals més preuats de l’entorn d’Altafulla. El GEPEC és una entitat ecologista sense ànim de lucre, 
declarada d’utilitat pública i que té per finalitat l’estudi i defensa de la natura.

Breus
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èxit de participants en el iV Cros El Roquissar Altafulla

Càritas Altafulla recull 2.100kg d’aliments en el Gran 
Recapte

El Grup de Solidaritat Càritas Altafulla va recollir un total 
de 2.100kg d’aliments en el Gran Recapte promogut per la 
Fundació del Banc dels Aliments celebrat els dies 29 i 30 de 
novembre. Segons va manifestar la responsable de l’entitat 
a Altafulla, Puri Miró, el balanç és molt positiu i “el poble 
d’Altafulla torna a demostrar que en moments delicats és 
solidari i altruista”. Miró també va destacar la predisposició 
del centre comercial Caprabo, on es va dur a terme la reco-
llida, i va agraït la col·laboració “total” per part de l’Ajun-
tament d’Altafulla. Càritas – Altafulla va arribar a un acord 
amb el Banc d’Aliments perquè el municipi fos l’entitat qui es 
quedés els productes de la campanya per a les famílies més 

desafavorides i que s’estima que són prop d’una trentena. 
Ara toca distribuir-los per grups d’aliments, i facilitar-ne al 
Banc d’Aliments aquells que requereixin. 

Fira de Nadal, els dies 13, 14 i 15 de desembre

La plaça de l’Església i la Placeta són els escenaris escollits un 
any més per la regidoria de Festes i Cultura de l’Ajuntament 
per albergar enguany la Fira de Nadal, que se celebrarà els 
dies 13, 14 i 15 de desembre. La mostra acollirà el mercat tra-
dicional, l’arribada del Tió i la cantada de nadales de l’Orfeó 
Nous Rebots, com a actes centrals de la fira. Durant la fira 
també se celebraran diferents actes en favor de La Marató de 
TV3. Al web de l’Ajuntament d’Altafulla hi trobareu la resta 
d’activitats programades per la mostra.

Breus

Un total de 444 nens i nenes d’arreu de la comarca del Tarragonès 
van participar el passat 17 de novembre en el IV Cross El Roquissar-
Altafulla. La pluja va donar treva a la competició, que finalment es 
va poder celebrar amb tota normalitat. La cursa va anar a càrrec 
de l’AMPA Escola El Roquissar, l’Ajuntament d’Altafulla i el Consell 
Esportiu del Tarragonès, amb la col·laboració de l’Escola El Roquis-
sar, el Club Atletes d’Altafulla i l’Escola La Portalada. De la totalitat 
dels participants, que va superar en una trentena de persones els de 
la passada edició, 180 eren alumnes de les escoles La Portalada i El 
Roquissar. Des del primer moment, l’acceptació entre els estudiants 
altafullencs va ser molt positiva. Tant és així que els més petits ja la 
coneixen com “La cursa de la poma”, fent al·lusió a l’avituallament 
que se’ls ofereix al final de les proves. El cros és puntuable per a la Fase Comarcal del Tarragonès dels Jocs Esportius Escolars. 
De fet, ja es poden consultar els resultats al portal www.cetarragones.cat. D’altra banda, l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, 
acompanyat del president de l’AMPA El Roquissar, Jean Segovia, va fer entrega el passat 19 de novembre dels premis als tres 
primers classificats de les diferents aules del col·legi El Roquissar. / Foto: Jean Segovia

Jornades de nutrició a l’escola La Portalada
Durant el mes de novembre s’han dut a terme com cada 
any els tallers de nutrició a l’Escola La Portalada, a càrrec de 
la farmacèutica Susana Domingo, d’Altafulla, i Inmaculada 
Felipe, de La Móra. Els dies 5 i 7 de novembre es van fer 
els tallers de Nutrietiquetatge destinats als alumnes de 6è 
de Primària, on es va explicar el contingut de les etiquetes 
dels aliments, com interpretar-les, en definitiva, en què ens 
hem de fixar quan anem a comprar la cistella d’aliments. En 
aquests tallers, també es parla de la publicitat enganyosa. I 
per acabar, es du a terme un taller pràctic. Els dies 20 i 22 
de novembre es van fer els tallers d’Esmorzars Saludables 
dirigits als alumnes de 4t de Primària, on s’expliquen con-
ceptes bàsics de nutrició (funcions dels aliments, piràmide 
alimentària...), i sobretot, se centra el taller en explicar en 
què consisteix un esmorzar saludable i la importància de fer-

ho a casa abans d’anar a l’escola. Després, per l’hora del pati, 
es recomana prendre algun aliment pràctic de menjar i que 
no atipi massa, per dinar bé més tard (tipus petit entrepà o 
peça de fruita o ració de fruits secs. El taller s’acaba gaudint 
plegats d’un esmorzar saludable. I per finalitzar, els dies 26 i 
28 de novembre es van fer els tallers dirigits als alumnes de 
P5, on s’explica a través del conte de la Lletera la importància 
de beure llet pels ossos i les dents. Després es fa uns tallers 
pràctics, per grups, que consisteixen en endevinar olors, 
gustos, pintar i retallar una piràmide alimentària i ordenar 
aliments en un “moblet de rebost” similar a una piràmide 
alimentària. Els tallers han tingut com cada any, molt bona 
acollida per part de tot l´alumnat i professorat. •

susana doMingo

Sense marxar d’aquest centre, l’escola El Roquissar va celebrar a finals d’octubre 
la Festa de la Castanyada amb la col·laboració de pares i mares, que van ajudar en 
l’acompanyament musical de les cançons i danses. Una vegada finalitzat el festival 
al pati de l’escola es van menjar les castanyes que havien preparat l’alumnat de 6è. 
/ Foto: Escola El Roquissar. •

La Castanyada al Roquissar
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“L’institut d’Altafulla el sento molt meu”

Imma Reguant, primera directora de l’Institut d’Altafulla. Amb les regnes de l’IES entre els anys 2007 i 2013 
ara és la responsable de plantilles docents als Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona. Ambiciosa, 

inquieta, canviant, innovadora i propera. Conscient de què la feina és canviant i els càrrecs transitoris.

8	Què ha deixat enrere amb el canvi de feina?
 Moltes coses. La sensació és com si hagués abandonat 
Altafulla. He canviat de vida.
8	Què té l’iES d’Altafulla que l’ha marcada tant?
 És un projecte que he vist néixer i créixer. L’Institut d’Al-
tafulla el sento molt meu i de tot l’equip que el va començar. 
Tothom que hi he conegut ha estat molt agradable. Formà-
vem una família molt ben avinguda. Abans passava moltes 
hores al municipi i ara no. Però segueixo dient que sóc d’Al-
tafulla. Altafulla és diferent.
8	Per què?
 No té un campanar alt, la seva fesomia és diferent a la 
resta de pobles de la zona... És un poble de bruixes. [riu]
8	Amb quin record es queda?
 Amb el de tots els estudiants que he vist fer-se grans i han 
tirat endavant, la bona sintonia entre el claustre de professors 
i l’experiència de començar un centre des de zero.
8	i el batxillerat?
 Sempre havia estat convençuda de què la primera pro-
moció no podria cursar el Batxillerat a Altafulla, però també 
intuïa que amb poc temps l’aconseguiríem. Poca gent ho veia 
clar. És molt bo tenir-lo però no vaig patir gaire.
8	Com són els estudiants d’Altafulla?
 Molt bons. Les famílies vetllen pels estudis dels seus fills i 
això fa que els grans professors escullin Altafulla per treballar.
8	Amb set anys d’història s’ha assolit l’excel·lència?
 Sóc molt exigent i no crec que s’arribi mai a l’excel·lència. 
Sempre quedarà aquell mal regust de boca per no haver 
aconseguit el Batxillerat Artístic. Hagués fet molta il·lusió.
8	Li han quedat projectes a mitges?
 En algun moment vaig pensar que no era el moment de 
marxar, ja que el meu equip directiu s’havia compromès per 
quatre anys i jo escollia deixar-lo al segon. Però ningú és 
imprescindible, i allò que vam començar ho seguiran unes 
altres persones. Des de dins ja em semblava que el centre fun-
cionava bé, però ara que ho veig des de la distància i el puc 
comparar encara estic més convençuda de què la feina que es 
fa i farà és molt bona.
8	Ha tornat a l’institut?
 Sí; l’enyoro. Tothom m’hi va posar les coses fàcils. L’experi-
ència que jo vaig viure també ha de ser l’experiència d’altres 
persones.
8	Quina és ara la seva tasca?
 Planifico quants professors han d’estar a cada escola, de 
quines especialitats han de ser... Jo no poso noms de profes-
sors; únicament atribueixo xifres. A un mestre concret no m’hi 
enfrontaré mai i és una tranquil·litat.

8	És un càrrec polític?
 No, és un càrrec tècnic. Jo no prendré cap decisió política.
8	Què no veia des de l’iES i observa ara?
 La visió canvia molt si un mateix aspecte s’enfoca des de 
l’Institut o bé des dels Serveis Territorials. Estem passant un 
moment difícil en què s’han pres decisions perquè l’estalvi 

sigui brutal. Des dels centres es pateix. Però ara que puc 
veure els recursos que s’inverteixen sé que realment són molts 
diners. De vegades ens queixem sense saber quant s’està 
invertint.
8	Significa que comprèn les polítiques d’ensenya-
ment?
 Quan estava a l’Institut pensava que teníem pocs diners 
i s’havien de fer molts esforços perquè els comptes sortissin, 
però ara veig la comptabilitat des d’un altre graó i considero 
que la inversió que s’està fent a ensenyament és molt gran. 
Tots hem estirat més el braç que la màniga, a Catalunya ens 
falten uns diners, els bancs juguen un paper, als professors 
se’ls ha retallat el sou...
8	Està més a l’ull de les crítiques?
No, crec que menys. Ara estic més tranquil·la.
8	Això vol dir que a la direcció de l’institut es rep?
A totes les direccions es rep. Quan s’està al capdavant d’un 
projecte que mou i té a veure amb molta gent mai es fa tot 
bé ni al gust de tothom.
8	Va prendre una bona decisió?
 Amb cosa de tres dies vaig haver de decidir-me. Em va 
costar. Poder veure l’educació des de l’àmbit de la logística i 
amb la visió de tota la zona va acabar de convèncer-me. Estic 
molt contenta. Els companys són agradables i aprenc molt. 
Si digués que no m’enyoro mentiria. M’agrada molt impartir 
classes, estar amb adolescents i joves, treballar projectes en 
equip... 
8	tornarà a les aules algun dia?
 Sé que puc tornar-hi sempre que vulgui. Potser no serà a 
l’Institut d’Altafulla; però ja se sap, tota decisió significa per-
dre alguna cosa.

eduard Virgili

“La inversió que s’està fent a 
ensenyament és molt gran”
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 Setantons del 43

Quina sort! Setanta anys fent camí, els que són d’aquí o 
els vinguts d’allà, tots enamorats d’un poble ple de bona 
gent.  Els del 43, fills de la post-guerra, els del pa “more-
no” de racionament, i els “ideales” de color groc i la 
“picadura”, recordant les batalletes de la lleva. Ho vàrem 
voler celebrar a l’entorn d’una bona taula que  ens va 
parar en Jaume.  Xerrant coses de cada dia, d’abans, els 
néts els caps de setmana, i ara, segons com, els fills tota 
la setmana i...  ja veurem quan acabarà la crisi... Jo si 
no fos pel reuma... ja t’has vacunat? Per cert, diuen que 
l’Elena Francis era un home... No fotis! Acudits entre mos 
i mos, rialles i bona companyonia, vet aquí. I ara digueu-
me si no val la pena compartir plegats aquests moments, 
i veure que encara tenim ganes de viure i tenir il·lusions 
i seguir caminant i caminant cercant l’horitzó. Perquè ha 
de ser una utopia? Quina sort! •

antoni nadal
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Passatge diabòlic organitzat pel PIJ, el CE Altafu-
lla i el CFS Altafulla. / Foto: Lluís Pérez

II Memorial Pepe Pijuan amb els Castellers, Diables, Penya Ciclista, Penya Barcelonista i 
Veterans de Futbol Sala. / Foto: José Caro

Programa conservacionista “Viu la platja!”. / 
Foto: Eduard Virgili 

Pregó de Festa Major a càrrec de Pepi Miró. / 
Foto: E.V.

Emily Price i Marc Bo, pubilla i hereu 
d’Altafulla 2013. / Foto: E.V.

Estrena dels Versotets dels Diables 
Petits. / Foto: Carla Gómez

Desena Baixada de Trastos organitzada pels Dia-
bles. / Foto: Albert Jansà

Patim, patam, patum, el musical del Patufet 
omple la Violeta. / Foto: C.G.

Conta contes sobre “Les aventures del 
Pepitu”, per Pepi Miró. / Foto: Helena 

Cobos 

Concert dels Pets, Satèl·lit i Bongo Botrako al 
Pavelló. / Foto: E.V.

Esmorzar popular d’ATECA. / Foto: A.J.
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Pilar Caminant per les Escales dels Cas-
tellers. / Foto: Jean Segovia

La canalla i els Nans de la Llar d’Infants Francesc 
Blanch. / Foto: C.G.

Actuació dels Bastoners d’Altafulla a la plaça del 
Pou. / Foto: L.P.

Novetat del Quinto dels Diables al carrer Sant 
Antoni Abat. / Foto: Diables

El correfoc i els Versots dels Diables 
culminen les festes. / Foto: E.V.

Cercavila de Festa Major a la plaça del Pou. / 
Foto: L.P.

Els nous Gegants d’Altafulla, a sota el 
balcó. / Foto: L.P.

Dinar de germanor a l’Esplai de la Gent Gran. / 
Foto: E.V

Sant Martí i el seu cavall per la Rua infantil. / 
Foto: E.V.

Rua infantil de Sant Martí, al carrer de 
Dalt. / Foto: E.V.

El magazín La Tarda, de la Xarxa i Altafulla Ràdio, 
a l’Era del Senyor. / Foto: A.J.
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Visita a la Vil·la romana dels Munts

Organitzada pel Banc del Temps, el diumenge 27 d’octubre vàrem fer una sortida 
amb els companys de l’associació, lligant dos aspectes de la nostra costa; el primer, 
dirigit per Maria Porter, consistí en una visita històrico-arqueològica als Munts; el 
segon, fou una passejada de natura fins a Torredembarra i entorn, conduïda per 
Àngel Badia. La sortida va ser molt reeixida, amb bon humor i participació. La pri-
mera part va consistir en una visita a la vil·la romana dels Munts. Es van remarcar 
aspectes antropològics: els Munts és una de les poques vil·les de les quals en conei-
xem el nom d’un dels propietaris i de la seva dona, Caius Avitus i Faustina, i aspectes 
històrico-arqueològics: la primera invasió dels francs al segle III amb la destrucció 
de la vil·la per un incendi, fent notar que si sabem tant el nom del propietari com 
la data de la destrucció és perquè, en el recinte, existeix una inscripció pictòrica que ens en dóna testimoni i en un segon cas, per 
les monedes que duia, en una bossa desapareguda, un personatge al que li va caure a sobre el sostre d’una de les estances i hi va 
morir cremat i possiblement ofegat. Tenim encara les restes d’un quart personatge, probablement mort en el mateix incendi del 
segle III, del que en resta una part d’un peu lligat per una cadena. Es va assenyalar l’ús i evolució d’alguns espais, com l’època o 
la seva finalitat en cada moment i com la vil·la comença sent una vil·la rústica, passa a residència senyorial i torna a rústica. Es feu 
esment de l’existència d’una necròpoli, d’un jardí i una palestra. Altres punts remarcats són el mitreu, un dels pocs coneguts, i les 
grans termes. Es va insistir en la monumentalitat de la vil·la, l’aspecte que devia presentar des de les termes seguint el gran porxo. 
Acabada la visita als Munts, que ens duia a l’antiguitat, continuà la sortida, sota direcció de l’Àngel Badia seguint la costa fins a 
Torredembarra. Ara immersos en la natura i l’actualitat. S’inicià la caminada als Munts, seguint la costa escarpada fins a la Platja 
dels Capellans o del Canyadell, tornant a pujar pel rocam fins al far i d’allí fins a la platja i el port de Torredembarra, on es va fer 
una bona parada i un refrigeri; ocasió de conèixer el grup Tàrraco Dance. El retorn va ser pel camí de l’interior, retornant al punt 
de sortida dels Munts una part dels companys, mentre que uns altres, ho feren per mitjans mecànics. •

Maria porter Moix

S’estrenen els diables Petits a la Festa Major de Sant Martí!

El Grup de Diables d’Altafulla, la seva secció dels petits, vol donar les gràcies a tothom  
que va fer possible la realització del “Quinto” el dia de la festa Major de Sant Martí. Va 
ser un èxit absolut de participació i bon ambient, i volem agrair a tota la gent que hi 
va participar i que s’ho va passar d’allò més bé. Però sobretot, donar les gràcies a tots 
els establiments d’Altafulla que van col·laborar aportant els seus productes. A tots ells, 
moltes gràcies, i esperem l’any vinent poder tornar a comptar amb la seva col·laboració. 
A més del “Quinto”, els diables petits vam tenir una important activitat en la passada 
festa Major.  Ens vam estrenar fent els nostres primers versots, vam portar els Diables a 
les escoles on els mateixos diables petits ensenyaven als seus companys què és ser diable, 
i vam participar en la cercavila portant de colla convidada als Diables del Catllar, culmi-
nant-ho tots junts fent una xocolatada a l’era dels Diables. Si en voleu més informació, 
ens podeu seguir a: www.gdapetits.blogspot.com.•

Grup Diables Petits Altafulla
gdapetits@gmail.com - www.gdapetits.blogspot.com

ii trobada de Novel·la Negra a Altafulla

El passat dia 9 de Novembre i dins del programa de festa major va tenir 
lloc a la biblioteca d’Altafulla la segona Trobada de Novel·la Negra que va 
comptar amb la participació de Jordi Canal, director de La Bòvila, la única 
biblioteca pública especialitzada en novel·la negra en tot l’estat i un dels 
experts més coneguts d’aquest gènere, i Víctor del Árbol, autor català de 
prestigi internacional. Víctor del Árbol, va ser mosso d’esquadra durant dos 
dècades. Tot i que va resultar finalista del VIII premi Fernando Lara en 2003 
amb la inèdita El abismo de los sueños, la seva primera obra que arriba a 
impremta va ser El peso de los muertos (2006) guanyadora del premi Tiflos. 
L’èxit nacional i internacional l’arriba a Víctor del Árbol de la ma de la seva 
segona novel·la, La tristeza del samurái (2011). Aquesta novel·la, traduïda 
a més de 10 idiomes, entre d’altres el francès, l’hebreu, l’anglès i l’italià, va ser finalista del premi Novel pel 2012 i va guanyar 
Le Prix du Polar Européen a la millor novel·la negra europea atorgat per la prestigiosa revista francesa Le Point, guardó que 
va guanyar en anys anteriors autors de la importància de Philip Kerr o Arnaldur Indradason. La seva darrera obra “Respirar 
por la herida” és la seva millor i més ambiciosa novel·la. En el suplement Babelia de El PAIS es va dir: “És clar que, per lliures, 
lluny de capelletes, pocs com el barceloní Víctor del Árbol: després de triomfar a Europa amb La tristeza del samurái, el secret 
a veus del seu talent no ha deixat de créixer pel prodigi psicològic que és “Respirar por la herida”. La trobada que es va tenir 
un gran èxit de participants es va allargar durant mes de dues hores amb un diàleg molt interessant on l’autor va explicar les 
claus de la seva obra, posar-se al costat de les víctimes en les seves novel·les negres i per tant tractar el dolor, la culpa i el dol, 
com part molt important de la experiència humana.•

Club de Lectura Novel·la Negra
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AtECA homenatja la botiga torres

L’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla (ATECA) 
va homenatjar el passat 28 de novembre la Botiga Torres amb 
motiu dels 51 anys dedicats al comerç local en el marc del XIIIè 
Sopar Anual de l’associació que es va celebrar al restaurant 
Bruixes de Burriac de l’Hotel Gran Claustre. La trobada va 
aplegar una cinquantena d’empresaris i comerciants d’Al-
tafulla que van compartir taula amb el president d’ATECA, 
Lluís Canyelles; el regidor de Comerç, Consum i Transport de 
l’Ajuntament, Pere Gomés; el regidor de Turisme, Guillermo 
Alonso; la directora dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocu-
pació de la Generalitat de Catalunya, Carme Mansilla, i una 
notable representativitat de la Família Torres d’Altafulla. La 
saga comercial de la Família Torres s’inicià l’any 1962. L’An-
tonio, de 33 anys i nascut a Altafulla, i la Carme, de 29 anys 
i nascuda a Ferran, amb una filla de dos, la Carme, vivien al 
carrer Sant Antoni Abat. En aquella època, l’Antonio tenia 
una empresa de construcció i amb ell hi treballava la Nati 
Ballesté com a secretària. Va ser ella qui va comentar que hi 
havia uns coneguts que tenien una fàbrica de pintures, i que 
buscaven algú per poder vendre-les per aquesta zona. I així va 
ser com va començar, als baixos de casa. Al principi només es 
venien pintures, però poc a poc, van ampliar la venda intro-
duint perfumeria i drogueria. El 1964, va néixer la Montse. 
L’Antonio tenia un local al Barri Marítim i volia aprofitar-lo 
per obrir una altra botiga, però estava una mica indecís, i va 
ser de nou la Nati, que alguna vegada ja havia ajudat a la 
Carmeta a la botiga del poble, qui li va dir que ella se’n podia 
fer càrrec. L’any 1970 van obrir la botiga al carrer Francesc de 
Mar, però a banda de la drogueria i perfumeria, també van 
introduir articles de platja pels turistes que ja començaven a 
venir a Altafulla. El 1992 van comprar un local més gran a la 

plaça dels Vents. 
Durant dos anys, 
els dos negocis de 
la platja van estar 
oberts alhora, 
ampliant horaris 
des de Setmana 
Santa fins acabar 
l’estiu. La botiga 
petita, però, va 
acabar tancant-se 
perquè tothom 
anava a comprar 
a la gran, i va passar a ser el magatzem. Passat un temps, la 
Carme i la Montse, fins aleshores treballadores del negoci dels 
seus pares, es van associar i van crear l’empresa Torres Elias 
CB, fins a dia d’avui.

Posen en marxa una campanya per fomentar el comerç 
local
D’altra banda, ATECA ha posat en marxa, amb la col·laboració 
de PIMEC, una campanya de promoció dels comerços de proxi-
mitat perquè les famílies altafullenques comprin els seus regals 
de Nadal als establiments del municipi. La campanya comercial 
porta per títol “Compra a Altafulla, i guanya un mar de pre-
mis”. Per participar en els diferents sortejos cal omplir una but-
lleta amb les dades personals del client després de cada com-
pra. Són setze els comerços i establiments que hi participen, 
dins dels àmbits de l’hoteleria, la restauració, l’alimentació, i la 
decoració, entre d’altres. El sorteig es durà a terme el proper 
10 de gener en directe des d’Altafulla Ràdio. •
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èxit a la Mitja de tarragona

La Mitja Marató de Tarragona és una cursa que sempre ha estat molt especial per 
als Atletes d’Altafulla, és la nostra “clàssica” de referència. En efecte, aquest any 
hem aconseguit, com sempre, una gran participació, amb 42 atletes, essent el segon 
club darrere del patrocinador de la cursa. I també hi hem obtingut grans resultats, 
com la victòria absoluta de Marta Camps en els 10 Km. A més, l’Anna Maria Yuste 
va ser primera, en la seva categoria de veterana, també en els 10.000 metres. Però 
els èxits continuen. A la cursa solidària de Tarragona contra el càncer de mama, 
Anna Terrón va guanyar en els 5 Km, seguida d’Anna Maria Yuste. En els 10 Km 
de la mateixa edició, la Marta Camps va quedar 2a., en David Sánchez Blasco 3er.,  
i Antònia Escolà, segona veterana. I finalment, a la Marató de Múrcia, amb males 
condicions climatològiques, en Luis López Marín va fer un gran registre, 2h.54’, 
acabant 4rt. veterà. •
 

daVid Velasco

Atletes d’Altafulla - www.atletesaltafulla.com

El Cb Altafulla compta aquesta temporada amb més de 100 jugadors

El Pavelló d’Altafulla va acollir el passat 30 de novembre la “Gran Festa del Bàs-
quet”. Així la va batejar el Club Bàsquet Altafulla, qui va presentar en públic i 
de forma oficial els equips d’aquesta temporada 2013-2014. Abans, però, des de 
les nou del matí, s’hi van disputar diferents partits dels conjunts que conformen 
l’entitat. Amb només tres temporades en funcionament, el Club Bàsquet Altafulla 
ha crescut a passos agegantats. Es va posar en marxa la temporada 2011-2012 amb 
dos equips cadets, formats per alumnes de l’institut; i la temporada 2012-2013 ja 
comptava amb nou equips, els quals acollien infants des de P5. Aquesta temporada, 
ha passat dels 98 jugadors de l’any passat als 126 dels d’enguany, i compta amb dos 
equips més, i amb projecció d’inscriure’n un tercer a la Lliga Escolar un cop hagi 
passat el Nadal. La presentació va anar a càrrec del conductor del programa Baix 
Gaià Esports, d’Altafulla Ràdio, Pau Ruiz. / Foto: CB Altafulla •

El CFS Altafulla, en la 30ena edició 
del trofeu dels Campions

Mundo Deportivo i El Corte Inglés van celebrar el passat 25 d’oc-
tubre a l’Hotel Rey Juan Carlos I de Barcelona la 30ena edició 
del Trofeu dels Campions, un esdeveniment on es premien tots 
aquells clubs de Catalunya que, a partir de certa categoria, van 
finalitzar en primera posició en els seus respectius campionats la 
temporada passada. Van ser sis les entitats tarragonines recone-
gudes aquest any amb aquest guardó, entre les quals va destacar 
el Club Futbol Sala Altafulla, per l’ascens del sènior B a la Primera 
Divisió Catalana de Futbol Sala. El premi el va recollir el president 
de l’entitat, Francisco Largo. •

Pol del Castillo, campió del 30è 
Màster del Circuit Juvenil de 

tennis
El jove tennista que estu-
dia al col·legi La Portala-
da, Pol del Castillo Màsich 
(10 anys), s’ha proclamat 
campió del 30è Màster 
del Circuit juvenil d’Estiu 
de la Federació Catalana 
de Tennis en la catego-
ria de benjamí,  celebrat 
a les instal·lacions del 
CT Mataró el darrer cap 
de setmana d’octubre. 
Aquest circuit consta 
de més de 100 tornejos 
en els mesos d’estiu en 
clubs d’arreu de Cata-
lunya, i el Màsters aple-
ga els vuit millors juga-
dors d’aquest circuit en 
diferents categories. Pol 
entrena a cavall del Club 
Marítim d’Altafulla i el 
Tennis Park de Tarrago-
na. •

joan cardona

Entrenador de tennis i pàdel al CM Altafulla
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Després que Altafulla baixi l’IBI, Rajoy el puja un 4 %
Francesc Farré camps # alternativa altaFulla - entesa 

Dues terceres parts dels habitatges d’Al-
tafulla veuran el proper any que el rebut 
de l’IBI no baixa com va prometre el 
govern d’Altafulla sinó que augmenta 
amb un coeficient del 0,936 enlloc del 
0,90 que va aprovar el ple del 16 d’oc-
tubre. Des dels ajuntaments fa molts 
anys reclamem una millora del model 
de finançament de les hisendes locals. 
La resposta via BOE es incrementar la 
recaptació del IBI, o sigui que consideren 
que la millora es pujar impostos mitjan-
çant una llei, sense tenir en compte les 
característiques de cada municipi. La 
ciutadania d’Altafulla està fent un gran 
esforç per assumir una revisió del cadas-

tre desmesurat fa uns 7 anys i que ara 
amb una nova ponència de valors s’ha 
fixat un sostre de recaptació suficient 
per garantir els serveis municipals. Això 
va permetre la rebaixa de l’1% pel 2014. 
La desagradable sorpresa ha estat que 
15 dies més tard, sense avís previ, ni pos-
sibilitats de rectificar, el govern del Par-
tit Popular incrementa l’IBI a quasi tots 
els ajuntaments, en el cas d’Altafulla en 
un 4% pel 2014 que s’aplicarà a la tota-
litat dels immobles no residencials i a la 
meitat amb un valor cadastral més alt 
dels habitatges residencials. Una mesura 
del govern Rajoy injusta, que vulnera 
l’autonomia municipal i que incrementa 

els impostos per part d’un Partit Popu-
lar que a Altafulla vota en contra dels 
pressupostos i les ordenances amb l’únic 
argument que s’han de baixar els impos-
tos. Aquest passat 30 de novembre el 
ple aprovava uns pressupostos per 2014 
de contenció i estabilitat, garantint els 
serveis sense incrementar despesa cor-
rent ni personal, invertint amb les sub-
vencions pel dipòsit pluvial de la Rassa i 
la rehabilitació de la Violeta. Contenció 
després que els impostos i taxes munici-
pals hagin quedat congelades i amb un 
descens de l’IBI que ara el Partit Popular 
ho ha invertit. •••

2014, un nou any per decidir un nou País
Jordi molinera poblet # si - solidaritat catalana per la independència 

Tot i que ja fa unes setmanes que va 
acabar la Festa Major, voldria començar 
l’article d’aquest mes de la nostra revista 
agraint a totes les entitats, persones i a 
la Comissió que van fer possible que tots 
gaudíssim de les nostres festes com mai ho 
hauria pogut imaginar, o com tot Regidor 
de Festes segur que sempre desitjaria. 
Amb la vostra ajuda ha estat més fàcil. 
Tant per la quantitat d’activitats com la 
qualitat (o divertides, o populars o ben 
pensades) d’aquestes crec que hem situat 
Festa Major de Sant Martí com un referent 
de cultura i oci al Camp de Tarragona. 
Com diria aquell, “la festa s’ha acabat”, 
i ja encarem el nou any amb més feina 
feta: ja tenim els pressupostos aprovats. 

Aquests garanteixen que Altafulla man-
tingui les seves inversions per garantir 
el nostre Estat del Benestar (el 27% del 
pressupost de regidories a les àrees d’Ac-
ció Social i Educació que dirigeix la com-
panya Eva Martínez), continuí reduint el 
deute municipal amb la previsió d’arribar 
a només l’11% del pressupost a finals de 
2014 (tot un record entre els ajuntaments 
del País) sense haver de fer retallades o 
augmentar la pressió fiscal. Si més no, 
per decisió del Govern d’Altafulla, ja que 
el Govern espanyol del PP ens ha volgut 
fer un regal previ de Nadal i de cara l’any 
vinent augmentarà en un 4% l’IBI a 2/3 
de les llars del poble. És a dir, nosaltres 
baixem l’IBI al 0,90 i ells després amb 

“nocturnitat i alevosia” l’augmenten des 
de Madrid al 0,936. Però aquests “rega-
lets” centralistes del (des)govern de Rajoy 
no fan mes que entossudir-nos a entrar al 
2014 amb ganes de votar per la indepen-
dència. A Altafulla el començarem pagant 
els impostos de l’Ajuntament (IVA i IRPF) a 
l’Agència Tributaria Catalana, tal com va 
aprovar el Ple i amb les obres de Marquès 
de Tamarit enfilant la recta final. Ens ve un 
any ple d’emocions i reptes per decidir-ho 
tot: els i les catalanes haurem de decidir el 
nostre futur com a País, i socialment caldrà 
que tots i totes fem pinya per alçar-nos i 
sortir, com sempre, endavant. Bones festes 
i bon any nou! •••

Ens busquen la boca
Josep maria pérez roiger # ideal – independents d’altaFulla

Mira que era fàcil. Només hagués calgut 
tancar la boca i aprovar els pressupostos, 
però no, ell havia de fer el seu discurs 
marxinianofacistoide i dir que ho esta-
ven fent collonut. I tot això, sustentant-
se en mentides. A veure Sr. Farré, de tot 
allò que va dir només queda una veritat. 
Després d’amagar la baixada de l’IBI 
aprovat pel govern anterior, i convertir-
ho en una pujada emmascarada, la rea-
litat és que el vilatà paga de mitjana un 
32,5 % més d’IBI des que vostès manen, 
i això son faves comptades i no falsos 
discursos com vostè fa. Trenta dos i mig 
per cent, una mitjana anual de pujada 
del 10 %. No hi ha cap municipi a “Las 
Españas” que ho tingui. Això és un robo! 
Però, el poble està content, no hi ha res 

a dir. Per nosaltres, molt bé, ho denunci-
em i s’ha acabat. IDEAL és un partit que 
es mou pels impulsos ciutadans, és la 
única raó de ser. El poble està content, 
no ens barallem per coses que siguin de 
fora el municipi. Sr. Molinera, tot el que 
es fa dins el municipi és per benefici dels 
vilatans, i amb els calers dels vilatans, bé 
sigui a través d’impostos directes (que es 
recapten a través de Base per l’Ajunta-
ment), o indirectes, que el vilatà d’Alta-
fulla ha liquidat al Govern Central, o de 
la Generalitat, a través d’altres impostos 
o taxes. A més, totes les subvencions han 
d’estar pressupostades, doncs no deixen 
de ser diners del vilatà que ha liquidat 
a altres estaments supramunicipals, els 
quals tenen l’obligació de retornar al 

municipi amb la part percentual que l’hi 
correspongui d’acord amb allò recaptat, 
i el número d’habitants. Vostè podria 
aplicar allò que amb bona cartera tot es 
pot fer, vostès han posat límits a tenir la 
cartera plena (a costa de vilatà), doncs 
no volen recaptar menys d’una quantitat 
prefixada, i faran servir qualsevol mitjà 
per aconseguir-ho, i així fer tot allò que 
els rota. Ben fet si el vilatà està content, 
jo els felicito. És així com s’han de fer 
les coses; però sempre el  vilatà content. 
Feliços pressupostos i millor aplicació, 
que no sigui només un marc pressupos-
tari i després la pintura sigui un nyap. 
 Us desitgem bones festes i un feliç 
any nou. •••
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El Consell de Participació respon a ideal
El Consell de Participació té vàries comis-
sions, però potser es dirigien al grup 
d’Econòmiques. Ideal era de la Comissió 
de l’IBI i va votar els acords finals i sap que 
l’IBI depèn del Cadastre de Tarragona, del 
govern de Madrid i del tipus que aplica 
posteriorment l’Ajuntament. Nosaltres, 
som cinc vilatans que, senzillament, fem 
de mitjancers entre el poble i l’Ajunta-
ment. No podem legislar, ni votar, ens 
hem de conformar en aconsellar, donar 
idees i portar la veu del poble al Consisto-
ri. No em cridat mai en cap Ple, els alda-
rulls eren de veïns afectats en l’anterior 
revisió. Tots volem que el govern rebaixi 
els impostos. L’Ajuntament ha rebaixat el 
tipus del IBI del 0,91 al 0,90 i ha congelat 

la partida d’ingressos però, ens agradaria 
que la reduís, fins i tot retallant algun 
servei o partida prescindible. Potser serà 
veritat això d’amagar les carteres però, no 
per culpa del govern local, sinó del famós 
ministre De Guindos que s’ha marcat un 
altre gol obligant als Ajuntaments a apu-
jar 4 punts més l’IBI de les propietats que 
sobrepassin els 79.000’- euros de valor 
cadastral, just, quan ja estaven aprovades 
les ordenances. El regidor d’Hisenda diu 
que faran una moció en contra, però... 
Portem fen reunions i lluitant 5 anys. Les 
nostres queixes han contingut taxes, han 
corregit ordenances cíviques, s’ha aconse-
guit que una partida del pressupost pugui 
ser decidida per votació popular. Hem 

fet una conferència (emprant-hi moltes 
hores) del complicat tema de la valoració 
Cadastral, si algú en té dubtes, la pot con-
sultar a la Web de l’Ajuntament on posa 
Documents. Volem fer, properament, una 
conferència sobre els pressupostos i què la 
gent pugui opinar sobre quines partides 
es podrien reduir i de quins serveis esta-
rien disposats a prescindir. Comencem a 
estar un xic desgastats. Estem convençuts 
que persones com vostès, farien un gran 
favor formant part del nostre grup. 

grup d’econòmiques del consell

de participació

Fòrum

Ya no es pleno, ahora es vacío municipal
grup municipal del partit popular d’altaFulla

Uno de plenos más importantes del año, 
según el mismo Regidor de Hacienda, 
acabó ayer en empate, después de que 
tres regidores de gobierno lo abandona-
sen antes de tiempo. El resultado al final 
del encuentro, empate a cuatro, es decir, 
cuatro personas en el público y cuatro 
regidores de Gobierno. Lo ha conseguido. 
Tal y como afirmaba Alonso en “petit 
comité” que era su intención, ha conse-
guido acabar con la vida política municipal 
y amordazar a la oposición. A la censura 
antidemocrática en medios sociales, se 
añade el vacío en publicaciones y radio, 
medios que se han convertido en voceros 
y meros glosadores de las supuestas gestas 
de un equipo que de manera descarada 
utilizan Altafulla y su Ayuntamiento como 

trampolín personal, tanto para sus nego-
cios personales, como para sus aspiracio-
nes a vivir de la política, haciendo evidente 
dejación de sus funciones, para las que 
fueron elegidos y por las que reciben sus 
salarios públicos. Antes de abandonar el 
salón de plenos, el Alcalde susurraba al 
oído del Concejal de Urbanismo ante la 
pregunta de nuestra regidora: “Dile que 
le contestarás por escrito”, demostrando 
así su talante: Hurtar a la ciudadanía infor-
mación sobre el desempeño de su labor 
y efectividad. Por su parte, el regidor de 
Hacienda presenta unos presupuestos de 
más de 7,5 MEUR, lo que supone, entre 
recaudación directa e indirecta, unos 1.500 
€ por ciudadano —es decir, 6.000 € por 
una familia media de cuatro personas— y 

el Regidor de Urbanismo reconoce que 
el coste total de la obra de la 3ª fase de 
Marqués de Tamarit llegará al millón de 
€, todo un cúmulo de despropósitos, para 
un Ayuntamiento saneado que debería 
dedicar sus recursos a aliviar la presión fis-
cal a sus ciudadanos, porque no es lógico 
que las familias se hayan visto obligados a 
recortar y ajustar sus gastos para financiar 
una administración que año tras año incre-
menta los suyos. Pero claro, que se puede 
esperar de gestores que piensan que un 75 
% de deuda municipal es algo asumible, 
y que se han puesto un suelo mínimo de 
recaudación al que no piensan renunciar 
para seguir despilfarrando en ensoñacio-
nes de comunismo trasnochado.•••

Siempre encontrarás un motivo para sonreír
A veces pienso que Facebook me hace 
depresiva, siempre encuentro publicacio-
nes que me bajan el autoestima o que me 
hacen sentir mal conmigo misma, con mi 
forma de ser o con mi físico, encuentro 
publicaciones de desamor, de desilusio-
nes y decepciones, en definitiva, todas 
son de que la vida no sirve para nada o 
de que es triste y eso me hace sentir más 
mal de lo que a veces estoy por cosas que 
me puedan pasar. Yo soy una soñadora, 
estoy en peligro de extinción y como tal, 
siempre lucho por mis sueños, me cuesten 

más o me cuesten menos, pero siempre 
lucho por ellos, algunos los puedo aparcar 
un tiempo porque en ese momento sea 
más difícil conseguirlos, pero siempre los 
cumplo o al menos lo intento, ya sea por 
el amor o por un presente mejor. Así que 
si estás leyendo esto quiero que sepas que 
es momento de sonreír. No te conozco, 
vale ¿y qué? Eres una persona soñadora 
como yo, estoy segura, y todo el mundo 
tiene derecho a ser feliz y ver como se 
cumplen sus sueños, así que no quiero 
que tú también estés mal como estoy yo 

muchos días. Sabes, la vida no es tan mala 
como nos hacen creer, solo tienes que 
verle el lado positivo a las cosas, siempre 
lo hay, otra cosa es que nosotros mismos 
no se lo veamos. En lugar de pensar en las 
cosas malas que te pasaron durante el día, 
piensa y quédate con las cosas buenas, 
siempre encontrarás un motivo para son-
reír, solo tienes que buscarlo. Sé feliz que 
la vida es corta.

lourdes castillo

Sensacional estrena del Casal La Violeta com a sala de cinema
El passat divendres dia 8 de novembre i 
dins les activitats de la Festa Major de Sant 
Martí, l’Associació Link va projectar la pel-
lícula “La invención de Hugo”. Èxit de la 
pel·lícula, èxit de la sala, èxit de públic, i 
èxit durant tota la vetllada. La Stromboli 
Jazz Band, ens va sorprendre, com si de 

l’any 1900 es tractes, acompanyant amb 
la seva música un curt de “el Gordo y el 
Flaco”, mut i en blanc i negre que ens va 
deixar amb ganes de més i més. I si, vam 
tenir més. En acabar amb el curt, la Strom-
boli Jazz Band ens va guiar fins el pati on 
ens esperava un “piscolabis” i encara més 

música, que ens va fer ballar fins a les 
tantes. Una estrena sensacional. Esperem 
i desitgem que aquesta sala ens rebi cada 
mes per fer les sessions de Cineclub i altre 
tipus de cinema per a tot el públic.

cineclub altaFulla link
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De dilluns a divendres feiners

Dissabtes feiners

Diumenges i festius

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

* 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

AUtOCARS
Període temporada baixa 

(de 28 d’octubre a 1 de maig)

ALTAFULLA / BCN
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 9.00h
Dissabtes feiners: 10.10h
Diumenges i festius: 17.55h

BCN / ALTAFULLA
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 17.20 h
Dissabtes feiners: 22.55h
Diumenges i festius: 
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

• Els Butlletins Locals i l’Agenda Comarcal s’emet a cada hora en punt des de les 07.00 fins a les 00.00
• Transmissions dels Plens Municipals i les Audiències Públiques el darrer dissabte de mes
• Transmissions dels partits del primer equip del CE Altafulla quan juga a casa
• La graella de programació d’Altafulla Ràdio és orientativa i l’emissora es reserva el dret de modificar-la en ocasions puntuals

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

00 Colors Primaris Notícies en xarxa, edició migdia (r) SET de DJ

01

100% Música

In & Out

02

100% Música03

04

05

06 Cap de Setmana

07

L’informatiu Setmanal08 L’informatiu d’Altafulla Ràdio

09 L’Entrevista La Màgia de les Sardanes

10

L’Espai Obert Para que no me olvides El Patito de Goma (r)
11

12
L’informatiu d’Altafulla Ràdio

Berà Rock A cau d’orella
100% Música

13
L’informatiu d’Altafulla Ràdio

L’informatiu SetmanalL’espai obert

14 Notícies en xarxa, edició migdia 100% Música

15 L’informatiu d’Altafulla Ràdio El Cel Obert

16

La Tarda
100 % Música I com estàs de salut?

17 7 Dies

18 Som Terra Cinema

19 L’informatiu d’Altafulla Ràdio L’informatiu Setmanal

20 Baix Gaià
Esports

The Road of Country
L’altra cara de la 

lluna El Patito de Goma
Baix Gaià Esports Carta de Clàssics Jazz Club

21 Un toc de Rock Cap de setmana El Temps Passa Troba-dors

22

L’Espai Obert (r)
L’Internauta Valors a l’Alça

23 L’Informatiu Setmanal

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

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 23:30

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

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

6:20 6:49 7:03 7:37
7:23 7:55 7:44 8:21
8:07 8:43 8:11 8:50
9:01 9:35 8:53 9:28
10:29 11:04 9:50
11:13 11:48 11:19 11:54
12:04 12:40 12:14 12:49
12:57 13:33 12:56 13:37
13:30 14:04 13:48 14:27
14:35 15:08 14:24 15:03
15:11 15:44 15:23 15:59
16:06 16:38 16:00 16:38
16:46 17:19 16:53
17:55 18:30 17:34
18:36 19:12 18:45 19:20
19:28 20:05 19:27 20:02
20:10 20:44 20:20 20:54
21:02 21:34 20:59 21:28
21:35 22:04 21:49

d
is

sa
b

te
s

7:30 8:05 8:20 8:57
9:25 10:03 10:18 10:53
11:02 11:37 11:52 12:27
12:35 13:13 13:28 14:03
14:11 14:47 15:00 15:35
15:43 16:19 16:32 17:07
17:35 18:11 18:26 18:58
19:06 19:43 20:01 20:32
20:40 21:10 21:25 21:53
22:07 22:33

d
iu

m
e
n

g
e
s 

i 
fe

st
iu

s 7:30 8:00 8:20 8:56
9:25 9:59 10:17 10:53
11:01 11:33 11:50 12:25
12:34 13:09 13:27 14:06
14:11 14:44 14:59 15:30
15:43 16:16 16:32 17:08
17:36 18:08 18:25 18:58
19:06 19:41 20:01 20:32
20:40 21:09 21:25 21:53
22:00 22:30
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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 29
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
Protecció civil 648 14 57 56

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. Vinyet, 1 · Local 1)

 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 desembre: S. DOMINGO
02/08 desembre: A. ARASA
09/15 desembre: S. DOMINGO
16/22 desembre: A. ARASA
23/29 desembre: S. DOMINGO
30/31 desembre: A. ARASA

01/05 gener : A. ARASA
06/12 gener : S. DOMINGO
13/19 gener : A. ARASA
20/26 gener : S. DOMINGO
27/31 gener : 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: 19.30 h
Diumenge: 11.45 h

Església de Sta. Maria
Resta tancada fins al maig

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

HORT DE LA SÍNIA (Tamarit)

Dades del mes de NOVEMBRE

Temperatura màxima 28,4º dia 6

Temperatura mínima 1,4º dia 25

Pluja màxima 73 litres/m2 dia 16

Mitjana mensual temp. màx. 18,4

Mitjana mensual temp. mín. 7,6º

Total pluja recollida 123 litres/m2

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

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




