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

www.altafullaradio.cat

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

L’èxit de la Festa del Cine de l’octubre de l’any passat ha pro-
piciat que un sector molt tocat per la crisi posi en marxa una 
nova acció per atraure públic a les sales de cinema com un hàbit 
social i cultural. Es diu “Dimecres al cine”. Des d’aquest gener i 
durant tres mesos, la majoria de cinemes del conjunt de l’Estat 
oferiran preus especials aquest dia de la setmana sempre que 
no sigui festiu. A Altafulla ja no podrà ser; després d’un any de 
parlar i rumorejar moltíssim sobre el futur del Centre Lúdic Les 
Bruixes, finalment, ara ha abaixat la persiana. Han tancat les 
set sales i, lamentablement, també ha deixat sense feina a uns 
treballadors que no tenien cap culpa ni coneixement del què 
succeïa portes endins, ni administrativament amb el consistori, 
ni econòmicament amb el propietari de les instal·lacions. Amb 
tot això convé deixar clar que l’Ajuntament ha fet la feina que 
tocava davant d’una sentència del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya (TSJC). El Ple va aprovar una modificació del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), amb la qual 
cosa es complia la sentència per regularitzar urbanísticament 
la zona i, al mateix temps, deixava el quid de la qüestió estric-
tament en mans privades, entre el propietari dels terrenys i els 
llogaters de l’edifici. Els darrers dies, des d’alguns sectors s’ha 
intentat buscar als culpables de la situació tot donant noms i 
cognoms i fent safareig de tot plegat a les xarxes socials. El 
que fa falta en aquests moments, però, és calmar els ànims, 
asserenar el debat i respectar a unes persones amb un futur 
gens proper als cinemes d’Altafulla. Un regal per començar 
l’any, aquest, que pocs s’esperaven. Però com és habitual a 
la nostra vila, el 2014 ha començat amb la mateixa energia i 
empenta que com va acabar el 2013. El Festival de Cançó d’Au-
tor Barnasants ja es torna a preparar per venir a Altafulla per 
tercer any consecutiu; i aquest cop amb Maria del Mar Bonet 
com a cap de cartell! Acollirem un cop més als veïns de Rovi-
ano, la Comissió de Festes ja prepara el carnestoltes, moltes 
entitats ja encaren la nova programació... Amb allò més bo, i 
allò que no ho és tant, el 2014 només acaba de començar!

Editorial

Parlem d’aquell cinema...
[4]  AJUNTAMENT
  L’Exprés.cat arriba el 2014
  Concentració contra la reforma local
  Altafulla frega els 5.000 habitants
  Subvenció a la Biblioteca i La Violeta
[8]  FESTES
  Èxit dels Parcs de Nadal
  3.000 euros per a La Marató
[10] NADAL
  Especial de les Festes
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  Els comerciants parlen de consum
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[14] ESPORTS
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  Remullada pel 2014
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Els Cinemes Les Bruixes d’Altafulla abaixen la persiana

El dia de Reis a Altafulla no només ha posat enguany el punt 
i final a les festes de Nadal. El 6 de gener de 2014 també ha 
estat la data que ha marcat el final dels Cinemes Les Bruixes 
d’Altafulla. Després de molts mesos d’incertesa, les sales van 
abaixar de forma definitiva la persiana del que ja s’havia con-
vertit en tota un història al Baix Gaià.
 Tot i que feia temps que es rumorejava sobre el seu tan-
cament, els espectadors van rebre amb sorpresa la notícia ja 
que encara no s’havia parlat d’una data definitiva. Els que sí 
que la coneixien del cert, però, eren els treballadors que ara 
s’han quedat sense feina, ja que dies abans els ho havia fet 
saber l’empresa MCB Cinemes, qui tenia la concessió de les 
set sales. El seu propietari, Joan Montserrat, no ha volgut fer 
declaracions al respecte, però ha avançat que ha interposat 
una querella criminal contra el titular del Complex Lúdic.

El Ple ja va aprovar la modificació del POUM
El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va aprovar el passat mes 
d’octubre una modificació del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM). Una aprovació que suposa per part del 
consistori altafullenc el compliment de la sentència del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga a 
enderrocar els actuals cinemes. La sentència denuncia la il-
legalitat d’una modificació prèvia del POUM l’any 2003.
 Una sentència que, segons el propietari dels terrenys on 
s’ubiquen actualment els cinemes Les Bruixes i representant 
d’Altafulla Fomexcom, Jaume Yxart, “no suposa la suspensió 
de llicències, de manera que l’activitat dels cinemes hagués 
pogut continuar si els seus responsables haguessin complert 
amb les seves obligacions”. En aquest sentit, tot i lamentar 
el tancament, ha remarcat que “és conseqüència d’una sen-
tència ferma del Jutjat de Primera Instància del Vendrell, que 
determinava que el dia 16 havia de produir-se el tancament 
per raons de manca de pagament”.

“Altafulla Fomexcom defensa que el tanca-
ment és per raons de manca de pagament”

 La sentència que suposa l’aprovació d’una modificació del 
POUM en aquesta zona, segons Jaume Yxart, “considerava 
nul·les les llicències que es van atorgar abans de l’any 2003”, 
i “va ser el 2004 quan es va aprovar el Pla General en què es 
van incorporar els mateixos paràmetres urbanístics”. En aquest 
sentit, ha volgut aclarir que únicament es tractava d’un proble-
ma de llicències i que els terrenys sempre han estat consolidats, 
classificats i previstos urbanísticament per construir.

 En referència a la possible arribada de Mercadona als ter-
renys que ara ocupen els cinemes, Jaume Yxart ha reconegut 
que “sempre ha existit i continua existint un interès per part 
de la superfície comercial”. “Una vegada resolta la situació 
amb els gestors de les sales”, ha afegit, “es reprendran les 
negociacions”. El propietari dels terrenys ha admès que, de 
moment, “no hi ha altres ofertes damunt la taula”.

“El tancament dels cinemes facilita l’arribada 
de Mercadona”

 Qui també ha lamentat el tancament ha estat l’alcalde 
d’Altafulla, Fèlix Alonso. El batlle ha encaixat la notícia amb 
tristesa i ha reconegut la difícil situació per la qual passa 
actualment el sector. En referència a l’enderroc de les sales, 

ha insistit que serà el propietari dels terrenys, i en últim terme 
l’empresa que s’hi instal·li, qui ho decideixi. D’altra banda ha 
afegit que, per part del consistori “s’ha fet el que s’havia de 
fer, amb valentia, ja que era de vital importància solucionar 
la qüestió urbanística”.
 A banda d’aquestes variacions urbanístiques, la modifica-
ció del POUM també inclou la reducció de la zona d’afectació 
més propera al riu Gaià, la construcció d’un connector biolò-
gic i la legalització de l’aparcament, que passarà a ser de titu-
laritat pública. Dos aspectes, aquests darrers, que Fèlix Alonso 
ha qualificat de “molt importants”. A més, la modificació 
suposa una ampliació de la Via Roviano amb la creació d’un 
tram de doble sentit, l’establiment d’un nou punt d’accés en 
direcció a Tarragona a l’antiga N-340, en el punt on s’uneixen 
Via Roviano i el carrer Migdia, així com l’establiment d’una 
nova parada de transport públic. •

Estat actual del Centre Lúdic. / Foto: Eduard Virgili Guixeta dels cinemes Les Bruixes. / Foto: Carla Gómez

Entrada a les 7 sales de cinema. / Foto: Carla Gómez
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Augmenten els casos d’incivisme sobre la brossa

L’Ajuntament d’Altafulla ha detectat en les últimes setmanes 
un increment dels casos de veïns i veïnes que llencen la bros-
sa de casa a les papereres, en comptes de fer-ho a les illes 
de contenidors corresponents. Unes actuacions inadequades 
que recull l’Ordenança de Civisme i que les sanciona amb 
iimports que van fins els 200 euros. De fet, la Policia Local 
ja hi està actuant, i ja ha multat a diverses persones. També 
s’està perseguint a aquells ciutadans i ciutadanes que deixen 
les bosses fora de les illes de contenidors. En aquest sentit, 

l’alcalde, Fèlix Alonso, ha insistit que “continuarem lluitant 
contra aquest tipus d’actuacions, ja que es tracta d’una prio-
ritat del consistori”. És per això que ha demanat “tenir molta 
cura” per mantenir neta Altafulla. L’Ordenança de Civisme ja 
porta gairebé un any i mig en funcionament com una eina 
de treball per fer front a les reiterades actuacions i conductes 
d’incivisme que creaven malestar a la ciutadania. Funciona 
com una espècie de guia d’usos sobre aspectes referents a 
l’ordre i a la tranquil·litat pública. •

L’autobús “Exprés.cat” arribarà a Altafulla el 2014

Quan es compleixen dos anys de l’arribada de l’autobús urbà 
de Tarragona a Altafulla, impulsat per l’Empresa Municipal 
de Transports (EMT) de Tarragona i amb la col·laboració dels 
ajuntaments d’Altafulla i Tarragona, el futur d’aquest tipus 
de transport públic passa ara per l’arribada al municipi aquest 
2014 de la xarxa d’autobús “Exprés.cat”, promoguda des 
del Govern català. El servei es va posar en marxa a l’octubre 
de l’any passat amb quatre línies entre Barcelona i Ripollet, 
Sabadell, Terrassa i Cerdanyola-UAB, i es preveu que ara 
s’acabi d’implementar arreu del territori. Aquest nou mitjà 

més ràpid, còmode i modern connectarà la ciutat de Tarrago-
na amb els municipis d’Altafulla, Torredembarra i el Vendrell 
mitjançant una nova línia de transport públic. La regidoria 
de Transports d’Altafulla ha destacat que amb l’Exprés.cat es 
descongestionarà el servei i els passatgers guanyaran temps, 
ja que molts autobusos passaran per la carretera nacional, 
amb la qual cosa els que arribin a Altafulla estaran buits. El 
consistori, a més, ha afegit que insistirà perquè la línia trans-
corri pel Barri Marítim d’Altafulla per tal de donar servei a 
més veïns de la vila.•

Balanç positiu dels tòtems informatius

El bitllet senzill de l’autobús urbà Altafulla-Tarragona s’apuja 5 cèntims

El bitllet senzill de la línia 9 de l’autobús urbà que connecta 
Tarragona amb Altafulla s’apuja 5 cèntims aquest 2014 i passa 
a costar 1 euro i 45 cèntims per viatge. De la mateixa manera, 
augmenten totes les línies que depenen de l’Empresa Muni-
cipal de Transports de Tarragona (EMT). Des de l’Ajuntament 
de Tarragona recorden que és una xifra inferior a l’estipulada 

pel Pla d’Ajust, que en preveia un augment del 5%. La tinent 
d’alcalde i presidenta de l’EMT, Begoña Floría, ha explicat 
que es vol potenciar l’usuari habitual amb targetes com la 
T-Avança. L’EMT manté l’anomenat bitllet social; és a dir, la 
gratuïtat o rebaixa que s’aplica a escolars, jubilats, aturats o 
gent jove. Representa un 40% dels usuaris.•

Després de dos mesos en funcionament dels tòtems informa-
tius instal·lats a Altafulla, el primer balanç és força positiu. 
Des de l’Ajuntament s’alerta a aquelles persones, entitats o 
empreses que en fan un mal ús i que continuen utilitzant 
les parets per penjar els seus cartells perquè no reincideixin 
i perquè els retirin. Se’ls avisa, també, que en cas de reiterar 
aquesta pràctica seran sancionats, tal i com preveu l’Ordenan-
ça de Civisme. De moment, però, encara no s’ha aplicat cap 
multa. Malgrat els bons resultats, l’alcalde, Fèlix Alonso, ha 
reconegut que encara són insuficients per donar servei a tot 
el municipi, i que se n’haurien d’instal·lar més. A dia d’avui 
n’hi ha cinc, i la voluntat és incrementar-ne la xifra. Coincidint 
amb la celebració de les Eleccions al Parlament Europeu pre-
vistes per al mes de maig, i en què l’Ajuntament està obligat 
a fer ús de diferents panells de fusta per fer-ne promoció, la 
voluntat, segons ha anunciat el batlle, és instal·lar uns panells 
més sofisticats que no només serveixin durant les eleccions, 
sinó que també es puguin fer servir en un futur. Una actua-
ció, però, que no ha pogut garantir, ja que dependrà de les 
necessitats i les prioritats del moment. L’escriptor de grafit 
local Orion Leim va ser l’encarregat de restaurar els antics 
tòtems de l’àrea de Turisme on, per un cantó s’hi pot veure 
un plànol del municipi, i per l’altre esdevé un espai lliure per 

exposar els cartells. S’ubiquen a la plaça de la Portalada, a la 
plaça dels Vents, al Barri Marítim, a Brises del Mar, a la zona 
educacional del Roquissar i al Centre de Salut.•

L’artista Orion Leim acabant de dissenyar els tòtems. / Foto: Arxiu 
Ajuntament
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L’Ajuntament es concentra contra la Reforma de l’Administració Local

Subvenció per equipar la Biblioteca i La Violeta

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Al-
tafulla una subvenció per un import total de 5.538,55 euros 
per a l’adquisició de béns mobles per als equipaments muni-
cipals. La subvenció s’emmarca dins el programa d’ajudes 
econòmiques destinades als ajuntaments amb població de 
fins a 10.000 habitants, destinades a inversions en equipa-
ments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets 

singulars o patrimonials i de valor cultural, i que correspon a 
la convocatòria del 2012, tot i que la subvenció es destina a 
inversions del 2013. Aquesta subvenció ha servit, a finals de 
2013, per equipar de prestatges i de mobiliari la Biblioteca 
Pública d’Altafulla així com per a l’adquisició d’un canó pro-
jector a la sala La Violeta.•

La població d’Altafulla ja frega els 5.000 habitants

La població a Altafulla durant l’any 2013 ha crescut en 93 
persones. Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalu-
nya (Idescat), el nombre d’habitants empadronats al municipi 
ha passat dels 4.825 de l’any 2012 als 4.928 del 2013. Una 
xifra que eleva el percentatge de creixement de població del 
municipi a l’1,9%, i que frega ja els 5.000 habitants. Per sexes, 
el percentatge d’increment dels homes se situa en l’1,7%; ha 

passat dels 2.382 el 2012 als 2.422 el 2013 (40). D’altra banda, 
el de les dones s’eleva al 2,2%; passa de les 2.453 el 2012 a 
les 2.506 el 2013 (53). Segons aquestes dades, en la darrera 
dècada la població d’Altafulla s’ha vist incrementada en 1.218 
persones, cosa que representa un percentatge del 32,8%. 
Quant a sexes, l’increment ha estat del 27,7% en el cas dels 
homes i del 38,1% en el cas de les dones. •

Canvis al calendari de recollida de voluminosos

L’Ajuntament d’Altafulla ha decidit estructurar aquest 2014 
el servei de recollida de voluminosos al municipi. El servei, 
a càrrec del Consell Comarcal del Tarragonès, es desenvo-
lupava fins ara tres dies consecutius cada mes. Una situació 
que, segons el regidor de Serveis, Francesc Farré, oferia una 
imatge negativa del municipi ja que durant aquests tres dies 
s’acumulava una gran quantitat de brutícia pels carrers de la 
vila. Per tal d’evitar la mala imatge de la via pública, aquest 

2014 el servei passarà a oferir-se en dos dies puntuals del 
mes, distanciats en el temps. Així doncs, es durà a terme el 
tercer dilluns i el quart divendres de cada mes. Francesc Farré 
ha explicat que la reducció de tres a dos dies no suposarà un 
detriment del servei de cara a la ciutadania, i per contra, sí 
que significarà una reducció del cost. Aquelles persones que 
necessitin fer ús del servei han de comunicar-ho i sol·licitar-ho 
prèviament a l’ajuntament. •

Els sindicats UGT i CCOO, la Federació de Municipis de Catalu-
nya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM) convo-
caven el passat 12 de desembre una concentració a l’entrada 
dels ajuntaments de tot Catalunya per reclamar la retirada i la 
no aprovació del Projecte de Llei de Racionalització i Sosteni-
bilitat de l’Administració Local. Una mobilització en què hi va 
ser present Altafulla. De fet, l’alcalde, Fèlix Alonso, sempre ha 
definit Altafulla com “un dels primers municipis que des de 
bon principi ha denunciat la pèrdua de l’autonomia munici-
pal”. El batlle va insistir que el govern central “està dibuixant 
el mateix mapa del franquisme, trepitjant les conquestes soci-
als i nacionals aconseguides”. “Els ajuntaments són la darrera 
barricada”, va afegir. A la concentració hi van participar una 
vintena de persones, entre treballadors del consistori i repre-
sentants del ple municipal.•

Concentració contra la reforma local a les portes de la Casa de la 
Vila. / Foto: Ajuntament
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L’Ajuntament i Gepec-EdC signen un acord de custòdia de 
la Finca Canyadell

L’Ajuntament d’Altafulla i el Grup d’Estudi i Protecció dels 
Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya (Gepec-EdC) 
han signat un conveni de col·laboració i acord de custòdia 
de la Finca Canyadell. En l’acte de signatura van ser presents 
l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, el president de Gepec-EdC, 
Andreu Escolà, la regidora de Medi Ambient, Montse Caste-
llarnau i Ramón Ferré, tècnic de Gepec-EdC. La Finca Canya-
dell, de titularitat municipal, és l’entorn natural on s’ubicava 
antigament el càmping dels Alemanys, que desemboca a la 
platja del Canyadell. Es tracta d’una zona boscosa amb un ele-
vat interès natural i vegetatiu. La seva platja gaudeix d’una 
gran qualitat i tranquil•litat, per la seva sorra fina i daurada, 
acompanyada d’un bon clima mediterrani i pel seu singu-
lar espai reduït i semi-urbà. És una petita cala al redós del 
Roquer de Torredembarra, amb una longitud de 60 metres 
i una amplada de 35. En aquest cas, la platja és compartida 
entre ambdós municipis. El conveni de custòdia subscrit entre 
l’Ajuntament i el Gepec-EcD és una bona manera d’incidir en 
potenciar aquells aspectes d’aquest espai que permeti aug-
mentar-ne la biodiversitat i fer una pràctica de conservació 
i millora. En aquest sentit, el conveni contempla també una 
escola de natura, on l’entitat conservacionista donarà a conèi-
xer a través de cursos i tallers l’extens i ric patrimoni natural. 
Així doncs, està previst que es programin activitats de conei-
xement de l’entorn i també sortides temàtiques per a conèixer 
la biodiversitat de la Finca Canyadell a estudiants. La regidora 
de Medi Ambient, Montse Castellarnau, ha defensat aquest 
conveni tenint en compte que “d’una banda es recupera un 
espai privilegiat des del punt de vista natural i geogràfic, i 
d’una altra, s’estimula el coneixement i l’aprenentatge d’estu-

diants a l’hora de promoure i fomentar els entorns naturals”. 
D’altra banda, la intenció del conveni a mitjà termini també 
és ampliar-lo a un altre acord de custòdia per a la protecció 
dels ratpenats, ja que és sabut que en aquesta zona hi fan 
estada aquest tipus d’espècies perquè hi troben el seu refugi. 
Així ho ha destacat Andreu Escolà, president del Gepec-EdC, 
que ha recordat que “es tracta d’un dels pulmons verds que 
queden a la Costa Daurada”. La Brigada Municipal ha estat la 
responsable de les obres de recuperació i neteja de l’espai, en 
el qual s’han restaurat uns petits habitatges per dur a terme 
les classes naturalistes. L’objectiu de l’Ajuntament, tal i com 
ha manifestat l’alcalde Fèlix Alonso, és que, “poc a poc es vagi 
recuperant aquest espai oblidat, i que serveixi de zona d’estu-
di per a la protecció d’aquest ric patrimoni natural”.•

L’Ajuntament i la Societat de Caçadors netegen el sotabosc 
de Sant Antoni

L’Ajuntament d’Altafulla i la Societat de Caçadors “La Coma” 
han signat un conveni de col·laboració per la neteja del 
sotabosc de la muntanya de Sant Antoni. L’objectiu d’aquest 
programa és prevenir el risc d’incendis en una zona boscosa 

i mantenir en bon estat els camins i tallafocs que hi ha a la 
muntanya de Sant Antoni. D’aquesta manera, per tal d’evitar 
focs en aquest indret que puguin afectar als edificis propers 
i a l’espai natural del seu entorn, la Societat de Caçadors “La 
Coma” ha netejat el sotabosc, els tallafocs i els camins situats 
a la muntanya de Sant Antoni, poblada principalment per 
pins. Les tasques de manteniment han consistit en una estas-
sada selectiva del sotabosc, tot posant especial èmfasi en la 
zona perimetral propera als habitatges adjacents, en els vials 
de comunicació i en els camins interiors al bosc. D’aquesta 
manera, s’han retirat els exemplars arboris mal conformats, 
malalts o morts i les deixalles acumulades. El perímetre de 
la zona en què la societat de caçadors ha treballat durant 
dos dies és de 200 hectàrees. Les tasques de manteniment, a 
partir d’ara, correspondran a la brigada municipal. L’alcalde 
d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha destacat la importància d’aquests 
treballs a l’hora de prevenir incendis i d’altres situacions greus 
que es deriven del foc, i ha subratllat, en aquest sentit, que 
“el foc s’ha d’apagar a l’hivern i no a l’estiu”. Alonso ha posat 
èmfasi, també, en què “la prevenció és la clau de volta i en 
aquesta hi poden participar activament entitats i administra-
cions, mantenint els camps i els sotaboscos nets”. Segons el 
batlle altafullenc, cal seguir invertint recursos per a la pre-
venció dels focs, més enllà de les subvencions per regenerar 
boscos cremats.•

Acte de signatura del conveni. / Foto: Albert Jansà

El Govern local visita les intervencions dels caçadors a St. Antoni. / 
Foto: E. V.
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Melcior, Gaspar i Baltasar reparteixen els regals casa per casa

Altafulla ha viscut un any més una de les nits més màgiques 
de l’any. Ses Majestats els Reis Mags d’Orient han entrat al 
municipi pel carrer Via Augusta acompanyats d’una trentena 
de patges reials i de desenes de voluntaris. A diferència d’al-
tres municipis, a Altafulla no hi han faltat els caramels. Petits i 
grans han estat obsequiats amb diferents llaminadures al llarg 
de tot el recorregut de la cavalcada, que ha passat pels carrers 
del Mar, de Dalt, Sant Antoni Abad, Martí d’Ardenya i Sant 
Martí, i ha acabat a la plaça del Pou on, des de l’Ajuntament, 
se’ls ha lliurat les claus de la vila. I és que a Altafulla, Melcior, 
Gaspar i Baltasar reparteixen casa per casa i infant per infant 
tots els regals. Una tradició que se celebrava fa quaranta anys 
i que es va recuperar l’any passat. Una iniciativa que ha rebut 
una molt bona acollida entre la ciutadania, tot esdevenint 
cada cop més els nens i nenes que reben els seus regals al men-
jador de casa de la mà dels mateixos Reis Mags.•

Èxit dels Parcs de Nadal Juvenil i Infantil

Una de les apostes de la Comissió i la regidoria de Festes d’Altafulla 
per les dates de Nadal ha estat la celebració del Parc Juvenil, que 
ha comptat amb la col·laboració del Punt d’Informació Juvenil i 
diferents entitats del municipi. Fins ara se celebrava el Parc Infantil 
per als més petits de la vila, i des d’aquest any també els adoles-
cents han tingut el seu espai en aquestes festes. Un parc que ha 
escollit el casal La Violeta per celebrar una primera edició amb una 
gran afluència de públic. Una de les entitats que ha participat de 
l’organització del Parc de Nadal és els Castellers d’Altafulla, que 
han preparat una zona on els joves s’han iniciat en la pràctica de 
malabars i altres activitats del món del circ que requereixen força, 
equilibri, valor i seny. A grans trets, tot i que sempre hi ha coses 
a millorar, el regidor de Cultura i Festes, Jordi Molinera, ha fet 
un balanç satisfactori del programa d’enguany. Ara caldrà que es 
reuneixin els membres de la Comissió de Festes per tal de fer-ne 
una valoració, acabar de perfilar alguns detalls i presentar noves 
propostes per a properes edicions.•

Altafulla recapta més de 3.000 euros per a La Marató de TV3

La 22a edició de La Marató de TV3 dedicada a les malalties 
neurodegeneratives ha aconseguit un nou èxit de participació 
social. A Altafulla la solidaritat “no va degenerar”, tal i com 
va explicar la mateixa regidora d’Acció Social i Ciutadania, Eva 
Martínez, qui es va mostrar “molt orgullosa de la consciència 
que pren la ciutadania en iniciatives solidàries d’aquest tipus”. 
L’Institut va acollir una xocolatada i un berenar solidaris, a 
càrrec de l’AMPA de l’Institut i de l’Esplai de la Gent Gran. 
Els assistents van gaudir també d’un concert de la mà de les 
diferents formacions de l’Escola Municipal de Música, com ara 
l’Orquestra Crescendo, els Grups de Combo I i II amb la col-
laboració del grup coral de 3r i 4t, del Grup de Cambra i del 
Grup de Guitarres; i dels diferents conjunts de l’Institut, com 
són les vocals Cynthia Enríquez i Maria Vidal, el grup Juliet 
Foie & Nú band-prozac, i la Jazzorquestra. La recaptació per a 
la fundació de La Marató ha ascendit als 3.110,31 euros gràcies 
a la suma d’aportacions de moltes associacions i entitats de la 
vila. A més, la regidoria d’Acció Social i Ciutadania d’Altafulla 
hi ha destinat 1.000 euros de la partida d’Ajut Humanitari.•

Calvalcada de Reis pels carrers de la vila. / Foto: Jean Segovia

Parc Infantil celebrat al pavelló. / Foto: Ajuntament

Concert solidari a l’Institut. / Foto: E. V.
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Maria del Mar Bonet i Meritxell Gené a Altafulla pel Barnasants

El Festival de Cançó d’Autor Barnasants arrenca de nou el 
proper 23 de gener amb més de 100 concerts. Aquests recullen 
els noms més destacats del panorama català i de la resta de 
l’estat espanyol, a més de convidats internacionals. En aquest 
sentit, els responsables del Barnasants defensen que el festival 
“segueix convocant a l’inconformisme d’artistes i espectadors, 
tot esdevenint una manifestació cada cop més necessària en 
els temps que corren”. Un festival Barnasants que s’allargarà 
fins el 14 d’abril i que enguany, per tercera vegada consecuti-
va, tornarà a fer parada a Altafulla. El teatre casal La Violeta 
del municipi així com l’Era del Senyor d’Altafulla seran les seus 
d’ambdós concerts. Al programa hi figuren Maria del Mar 
Bonet, que actuarà a La Violeta el dia 8 de març a les 20.30h., i 
Meritxell Gené, que també a partir de les 20.30h., però del dia 
29 de març, es podrà veure i escoltar a l’Era del Senyor. Amb 
un preu de 10 euros l’entrada, Maria del Mar Bonet té previst 
celebrar el Dia Internacional de la dona treballadora amb un 
recital en què es farà acompanyar del guitarrista valencià Borja 
Penalba. Guitarres en mà, per a aquest recital exclusiu per al 
Barnasants, triaran algunes peces emblemàtiques de l’extens 
cançoner de la cantant i compositora illenca. Maria del Mar 
Bonet té una llarga i reeixida trajectòria als escenaris musicals 

d’arreu, gràcies a una obra discogràfica qualificada d’impecable, el seu gust per la poesia i la bellesa en el cant. Paral·lelament, 
i per un preu de 8 euros, els assistents al concert de Meritxell Gené gaudiran de la presentació del seu tercer treball discogràfic, 
“Així t’escau la melangia”, musicant al poeta Màrius Torres. Amb sis anys d’experiència als escenaris, la cantautora lleidatana 
presentarà el seu particular homenatge al poeta més emblemàtic de les Terres de Ponent. Un agraïment sincer a l’autor d’uns 
versos que l’han fet connectar amb els seus records d’infantesa més íntims. El repertori d’aquest recital també inclourà cançons 
del seu anterior disc, “Sota els llençols”. L’Alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha qualificat de “tot un honor” esdevenir un any més 
una de les seus del Festival de Cançó d’Autor i ha destacat el fet que el Barnasants ajudi a situar i posicionar Altafulla al costat 
de grans ciutats com Barcelona, Terrassa o l’Hospitalet de Llobregat. Alonso, a més, ha afegit que “uns recitals com el de Maria 
del Mar Bonet i Meritxell Gené són un regal per als amants de la música i la cançó d’autor”.•

El director del Barnasants i Premi Nacional de Cultura, Pere Camps, la 
cantautora Marina Rossell i l’alcalde Fèlix Alonso. / Foto: Ajuntament
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Parc de Nadal Infantil. / Foto: Ajuntament Marta Balañà participa a La Marató. / Foto: C. G.

Xerrada sobre malalties neurodegeneratives. / Foto: C. G.

Recull d’imatges de la Fira de Nadal. / Fotos: E. Virgili i C. Gómez Presentació del concert solidari. / Foto: E. V.
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Actuació de Maria Vidal. / Foto: E. V.

Recull d’imatges de la Cavalcada de Reis i el 1r bany de l’any 2014. / Fotos: Jean Segovia
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Amics de Roviano es prepara per rebre els veïns italians a la primavera

L’Associació Amics de Roviano ja prepara una nova visita dels 
veïns italians per aquesta primavera. Des de l’entitat ja s’ha 
informat que amb els beneficis obtinguts del sopar italià que 
el col·lectiu va celebrar a finals de l’any passat s’adquirirà un 
regal de benvinguda per als vilatans del poble agermanat. És 
per això que Marta Navarro, presidenta de l’Associació Amics 
de Roviano, ha destacat i agraït la participació de les 120 
persones que van prendre-hi part. En aquest sentit, ha donat 
les gràcies per la “formidable acollida d’aquesta activitat i 
el resultat satisfactori que va tenir”, per fer front al regal. 

L’obsequi per als veïns i veïnes de Roviano serà un mosaic de 
l’Església i el Castell d’Altafulla. A falta encara de confirmar 
la data de la visita, tot apunta que se celebrarà el proper mes 
de març. Un cop l’entitat rebi la resposta definitiva dels veïns 
rovianesos s’acabarà de definir el calendari, així com el pres-
supost del qual disposen per dur a terme les diferents activi-
tats. Aquelles persones interessades en participar en alguna 
de les activitats d’intercanvi poden posar-se en contacte amb 
l’organització a través del telèfon 977 65 22 58, o bé del cor-
reu electrònic amicsderoviano@gmail.com. •

El Centre d’Estudis ja té data per escollir nova Junta Rectora

El Centre d’Estudis d’Altafulla escollirà el proper dissabte 1 
de febrer la seva nova Junta Rectora. Els càrrecs a renovar 
són el de president, el de vicepresident, el de secretari d’ac-
tes i el de tresorer. Tothom qui ho vulgui pot presentar la 
seva candidatura fins el 27 de gener a la seu del centre, al 
número 10-A del carrer de les Escoles. Aquesta convocatòria 
arriba després que el fins ara president, Salvador-J. Rovira 
Gómez, presentés la seva dimissió el passat 7 de setembre. 
Una dimissió que, segons Rovira, va ser motivada per les dis-
crepàncies generades amb alguns dels membres de la junta 
al voltant de la publicació en paper d’un recull de treballs, 
del qual se’n va qüestionar la seva qualitat i la idoneïtat de 
la seva publicació. Salvador-J. Rovira va ser escollit com a 
president a principis del mes de març en substitució de Josep 

Magrinyà, que va deixar el càrrec després de dos anys seguits 
liderant la Junta de l’entitat. La candidatura de Salvador-J. 
Rovira va ser l’única que es va presentar i va rebre el suport 
de la majoria de l’assemblea. A la nova Junta el seguien Nar-
cís Carulla, com a vicepresident i ara president en funcions, 
Lluís Brullas, com a secretari, i Josep Maria Recasens, com a 
responsable de la tresoreria; els mateixos que ja van acom-
panyar Magrinyà en l’anterior Directiva. L’assemblea del 
proper 1 de febrer també servirà per presentar la Memòria 
Econòmica i d’Activitats del 2013, així com per proposar les 
activitats per a l’exercici 2014. La convocatòria tindrà lloc 
a partir de les 7 de la tarda al local de l’entitat. En acabar 
l’assemblea se celebrarà el sopar anual del Centre d’Estudis 
al restaurant Park d’Altafulla. •

Els empresaris i comerciants descobreixen el nou Codi de Consum

La responsable de Consum de 
l’Agència Catalana de Consum a 
Tarragona, Montserrat Güell, ha 
presentat davant dels empresaris i 
comerciants d’Altafulla, principal-
ment d’ATECA, diferents aspectes 
sobre el comerç, dels quals els res-
ponsables i propietaris dels esta-
bliments comercials n’han d’estar 
assabentats. Una trobada que va 
tenir poc poder de convocatòria, 
amb una escassa participació d’una 
desena de persones. Una baixa 
afluència que Güell va excusar per 
les càrregues i preocupacions que 
tenen els comerciants en el context 
econòmic actual, sobretot en dates 
nadalenques. La intenció era divul-
gar l’actual normativa en matèria 
de comerç i aclarir dubtes. Les prin-
cipals inquietuds dels treballadors 
passen per l’obligatorietat del dret 
de desistiment, per la limitació 
de l’ús de les targetes de crèdit i 
per l’establiment del període de 
garantia. Durant els darrers anys, 
l’Agència Catalana de Consum treballa en aquesta línia per donar resposta, precisament, a aquestes incerteses. El contingut 
de la xerrada es va centrar en l’actual normativa en matèria de consum, i va donar a conèixer el nou codi, els requisits dels 
establiments, la publicitat de preus, els mitjans de pagament, els justificants de compra, les garanties, la devolució de pro-
ductes, les reclamacions i les inspeccions, entre d’altres qüestions.•

Trobada d’empresaris a la sala de plens. / Foto: E. V.
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Primer aniversari del carrer per a vianants Sant Antoni Abat

Quan se celebra un any de les obres de conversió en un vial exclusiu 
per als vianants del carrer Sant Antoni Abat d’Altafulla el balanç 
que en fa la ciutadania és força positiu. Tot i rebre la notícia, en un 
primer moment, amb reticència, després de dotze mesos en funcio-
nament, molts veïns i veïnes del municipi coincideixen que ha estat 
tot un encert. En una enquesta a peu de carrer realitzada per Alta-
fulla Ràdio moltes persones han mostrat la seva satisfacció amb la 
transformació del vial, que asseguren que “és molt bonic i permet 
passejar amb tranquil·litat i gaudir d’un espai molt agradable”. 
D’altres consideren que “millora la seguretat de cara als infants 
quan surten de l’Escola Municipal de Música”, i alguns han admès 
que freqüenten més el bar La Violeta. Els principals problemes que 
alguns dels entrevistats hi troben, però, són les limitacions d’accés 
al municipi que suposa, el difícil pas de vehicles que generen les 
pilones en cas d’emergència, així com que es tracti d’un únic carrer, 
fet que provoca un canvi important en el ritme de la circulació. En 
aquest sentit, alguns altafullencs creuen que la iniciativa hauria 
d’ampliar-se a la resta de carrers del casc antic. Els treballs es van 
emmarcar dins del Pla de Mobilitat impulsat al llarg del 2012 per 
l’Ajuntament d’Altafulla, amb la voluntat de guanyar en seguretat 
per al vianant i potenciar el comerç dins d’aquesta zona. Les tas-
ques que es van dur a terme al vial van ser la instal·lació dels serveis 
soterranis, la construcció d’un col·lector d’aigües pluvials central 
que desemboca al col·lector de l’avinguda Marquès de Tamarit i la 
col·locació d’un nou paviment. També es va habilitar una zona de 
càrrega i descàrrega i s’hi van instal·lar bancs i jardineres. El cost 
total de les obres va ascendir als 27.000 euros. •

Estat actual de l’illa de vianants de Sant Antoni Abat. / Foto: E. V.
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Marta Camps és segona a la Sant Silvestre de Tarragona

Els Atletes d’Altafulla han tingut cert protagonisme a la cursa Sant Silvestre 
de Tarragona. I és que l’altafullenca Marta Camps va obtenir el segon lloc en 
la categoria femenina. La competició, disputada el 31 de desembre i orga-
nitzada per Tarragona Fondistes, va aplegar un total de 1.800 corredors en 
aquesta desena edició, que va recórrer el barri del Serrallo i voltants, el Moll 
de Costa i la platja del Miracle. Gurutze Frades, del Mugarra Taldea, va ser la 
guanyadora femenina amb un temps de 26 minuts i tres segons, només set 
segons més que l’altafullenca Marta Camps. Tercera va ser Alícia Bergadà, 
amb un temps de 26 minuts i 56 segons.•

Feliç any 2014 i bona temporada de ciclisme!

Després d’una temporada que ha estat 
molt prolífica en esdeveniments de tot 
tipus i en els quals hem gaudit d’es-
tones molt agradables, l’any va tocar 
el seu final amb dues trobades molt 
importants: la sortida abans de Nadal 
del dia 15 i la plantada del pessebre 
del dia 21. El dia 15 ens varem aplegar 
unes 60 persones, grup infantil inclòs, 
que després de una petita volta en 
bicicleta, per muntanya i carretera, 
pels voltants d’Altafulla i un esmorzar, 
ens desitjarem bon Nadal. La sortida 
caminant del dia 21 va començar amb 
una tassa de xocolata i coca i va consti-
tuir una nova experiència, ja que es va 
desenvolupar un “geocaching”, que 
consta en anar trobant, amb l’ajut del 
GPS, una sèrie de punts en els quals hi 
havia amagades figueretes del betlem. 
Quan ja les vàrem tenir totes recollides, 
vam plantar-lo al final del recorregut. 
Va ser una experiència molt interes-
sant i divertida. Volem donar les gràcies a tots i totes per la vostra participació i convidar-vos a tornar-hi aquest any que acaba de 
començar, ja que les activitats seran moltes i molt variades (connecteu amb la nostra web www.pcaltafulla.cat per informar-vos). 
Animeu-vos!!! Ja només ens queda desitjar-vos, molt sincerament, que aquest any 2014 sigueu molt feliços.•
 Penya Ciclista d’Altafulla

Remullada per donar la benvinguda al 2014

Una vuitantena d’altafullencs i altafullenques van complir amb la 
tradició de banyar-se el primer dia de l’any nou a la platja d’Altafulla. 
Amb aquesta, ja en van sis edicions. Davant del Pont de Mar, cap a la 
una del migdia, una cursa entre els banyistes donava el tret de sorti-
da als participants a entrar en la gelada aigua. Petits i grans, famílies 
senceres i grups d’amics van aprofitar l’ocasió per remullar-se davant 
l’atenta mirada d’uns 200 curiosos que observaven l’escena des del 
passeig marítim. Des de l’Ajuntament d’Altafulla s’ha destacat que 
enguany hi ha hagut un increment de participants, principalment 
joves. La tradició va sorgir fa sis anys des del grup d’Atletes d’Altafulla, 
que amb el suport de l’Ajuntament l’han mantingut fins ara. De fet, 
aquest sempre és el primer acte oficial de tots els anys. •

Fotografia de família de la Penya Ciclista. / Foto: PC Altafulla

Primer bany de l’any. / Foto: Jean Segovia

Marta Camps després de rebre el guardó de la Sant Silvestre. / 
Foto: Ajuntament d’Altafulla
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Avui és demà
Fèlix Alonso CAntorné # AlternAtivA AltAFullA - entesA 

La crisi, provocada per la fallida econò-
mica i que crea una creixent desigualtat 
social amb més riquesa en poques mans, 
és utilitzada per retallar drets socials, 
expectatives i reduir la capacitat de 
cadascú per dibuixar el seu futur. L’ac-
ceptació de la corrupció com a quelcom 
inevitable i la pèrdua de confiança en 
la política i la democràcia estan gene-
rant una gran apatia i desmobilització 
ciutadana que pot conduir a  l’apa-
rició de populismes que afavoreixen 
l’avanç de formes neofeixistes, com ja 
es produeix a altres punts d’Europa. La 
ciutadania necessita una esperança que 
remunti el seu estat d’ànim i solucioni 

els seus problemes concrets. L’aparició 
de diferents moviments ciutadans i 
plataformes socials reclamen una nova 
forma de fer política, qüestionar l’estat 
actual de les coses, lluitar contra les 
retallades i les privatitzacions i a favor 
de la democràcia. Unes respostes que 
expressen la urgència perquè els defen-
sors de la democràcia i la justícia social 
donem un pas cap a un front ampli on, 
des del carrer i les institucions, puguem 
construir junts allò que ens faci més 
lliures, més justos i més fraternals. Fer 
el què diem i volem fer, ser coherents 
en els àmbits social, sindical, polític i 
des dels governs. S’ha de poder sumar 

per revolucionar l´estatus quo actual 
i arribar a una nova Catalunya: com a 
nou Estat, nou Govern, nova política, 
nova economia i nova societat. El prò-
xim 1 de febrer, a Barcelona, es donarà 
el primer pas cap a aquest repte amb 
una assemblea oberta per iniciar aquest 
somni necessari. És per això que volem 
fer una crida a tothom per treballar 
per aconseguir que aquesta assemblea 
sigui un èxit. Des d’Alternativa Altafu-
lla pensem que això és possible i ens 
posem a disposició de la ciutadania per 
construir el demà. •••

Adéu 2013. El 2014 serà tot igual?
Josep MAriA pérez roiger # iDeAl – inDepenDents D’AltAFullA

Sembla ser que si ens sentim orgullosos 
de la realització de les obres de Mar-
quès de Tamarit, no en va, aquestes 
van ser escomeses gràcies als diners que 
es van aconseguir rebaixant el cost de 
les obres del col·lector realitzades per 
l’anterior govern. Però ens pregun-
tem: quan es permetrà que els vianants 
puguin fer servir la vorera de la banda 
de mar de Marquès de Tamarit 1a fase?, 
quan aquells passos de vianants pintats 
damunt dels ressalts tindran sentit?, 
quan els vianants podran fer servir la 
vorera de l’altra banda de la piscina al 
carrer Alcalde Pijoan? Ja en fa dos anys i 
de moment res. Malauradament sembla 
que tot continuarà igual. La mateixa 

política, sempre amagant-se darrere 
dels demés. El mateix Sr. Farré diu que 
dues terceres parts dels habitatges d’Al-
tafulla veuran que el rebut de l’IBI del 
proper any serà augmentat el 0.936% 
enlloc del 0.90% que va aprovar el Ple 
l’octubre passat. Tot això, diu, per culpa 
del Sr. Rajoy. O del Sr. De Guindos, 
segons els cinc senyors de la comissió 
d’econòmiques del Consell de Partici-
pació, que per cert, ara me n’adono, 
han estat ells els que han aconseguit 
contenir les taxes, corregir les orde-
nances cíviques i que una partida dels 
pressupostos pugui ser decidida per 
votació “popular?”. Quina partida? La 
resultant de l’increment de l’IBI a dues 

terceres parts del poble, tal com va dir 
el Govern Municipal? Proposta: per què 
el Govern Municipal amb el suport dels 
d’econòmiques no presenta una moció 
(no els vindrà d’una) que proposi que, 
com que l’increment del 4% de l’IBI a 
dues terceres parts del poble represen-
ta excedir la quantitat prefixada previs-
ta per ingressos d’IBI, rebaixi a tothom 
el percentatge resultant de l’excedent? 
Segur que també hi votaríem a favor, 
però em temo que això no serà possi-
ble. I saben per què? Doncs perquè el 
govern diu que no és possible. IDEAL us 
desitja a tots un profitós 2014 i ple de 
salut. •••

Altafulla 2014, un any ple d’il·lusions
pere goMés i Miquel # ConvergènCiA i unió 

Acabem de començar un any que estem 
convençuts que serà de vital importàn-
cia per al futur més pròxim de la nostra 
vila, Altafulla, però també per al nostre 
país, Catalunya. Altafulla engega aquest 
2014 amb uns pressupostos que perme-
tran engegar nous projectes, acabar-ne 
de començats i donar continuïtat a la 
totalitat de serveis que des de l’Ajunta-
ment prestem als ciutadans. Aquesta és 
la premissa que ens hem marcat des del 
govern, en què CiU forma part; servir als 
ciutadans d’Altafulla i que aquests no 
es vegin privats dels mínims serveis que 

des de l’Ajuntament esperen rebre. A 
la regidoria de Comerç, Consum i Trans-
ports, la qual CiU és responsable, ens ha 
estat assignat pressupost propi per al 
2014. Estem satisfets; això ens permetrà 
desenvolupar més i millors accions de 
potenciació del comerç local, com l’am-
pliació de les Jornades Gastronòmiques a 
dues edicions aquest any, el suport a les 
activitats d’ATECA, la col·laboració amb 
les iniciatives dels comerciants o plante-
jar-nos la millora del transport públic en 
època estiuenca amb el trenet. Més enllà 
de l’àmbit local, però jugant un paper 

clau també per al futur del nostre país, 
treballarem per a què Catalunya pugui 
acabar aquest 2014 havent donat un pas 
clau cap a la seva llibertat. Altafulla, com 
a membre de l’Associació de Municipis 
per la Independència, amb un govern 
que dóna suport a la consulta del proper 
9 de novembre, està i estarà al costat del 
Govern de la Generalitat i del Poble de 
Catalunya amb la finalitat que la consulta 
tingui lloc. Altafullencs i altafullenques, 
bon i pròsper any 2014! •••
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Carta als Reis per a 2014…
Cada Sant Martí i també per Nadal faig 
treva d’aquesta secció: per esperit de 
Festa Major i per desig de “pau a la 
terra als homes de bona voluntat”. Ara 
hi torno, i just a començaments d’un any 
en què la dèria sobiranista vol conver-
tir-se en “històrica”, celebrant un refe-
rèndum sobre un Estat propi —amb o 
sense independència— o no. A Altafulla 
tenim l’ANC, una escudella barrejada, on 
s’hi reciclen els qui em van fer la guitza 
excloent-me del PSC, que vaig contribuir 
a fundar i amb qui comparteixo l’essenci-
al: decidir la nova CE federal, com la resta 
d’espanyols i, també, després, un nou 
Estatut. La línia Jáuregui, que prou abans 
ja vaig exposar al 3 de Vuit de Vilafranca 
del Penedès i al diari digital de Nou Cicle 

L’Hora… De criteris de pedra picada 
me’n sobren i m’encanta nedar (contra)
corrent gregària. La primera petició als 
Reis ja resta formulada: represa d’aquell 
consens per a redreçar la vertebració 
d’Espanya. Els socialistes ja tenim full 
de ruta, acordat a Granada el juliol de 
2013; el PP, i vaig en compte perquè ells 
són els principals responsables, amb la 
seva catalanofòbia i recentralització de 
la Via i el Dret a Decidir, sense la qual 
no hauria nascut la síntesi del PSOE, val 
a dir… La segona torna estrictament a 
afers altafullencs. Continuar reparacions 
com la de la paret al peatonal de la Caba-
na —magnífic treball del Blas, l’Enrique 
pare i el Lolo. Potser tancar ja la rasa 
perenne oberta a la vorera de la piscina. 

Lògicament, destinar el superàvit per 
augment obligatori estatal del tipus de 
l’IBI a la gespa artificial de l’Estadi Joan 
Pijuan, tan ben argumentat per Àlex 
Cañas Torres des del seu Facebook. Par-
lant de noms molt i molt propis… Quan 
tornarà el de carrer de l’Hostal? Per a 
quan el nom dedicat a l’alcalde republicà 
Lluís Punsoda i al pintor Josep Sala? Totes 
aquestes peticions alguna vegada han 
estat insinuades per l’alcalde, el sènior 
Fèlix, o el segon, el júnior Jordi Moline-
ra… Es va acostant mes a mes el maig de 
2015. I no només de Dret a Decidir hem 
de viure… Més aviat a l’inrevés... 

Fonxo BlAnCh

Fòrum

Paneres de Nadal

El passat 22 de desembre el Viavins va fer 
el lliurament de les dues paneres que, com 
cada any, sorteja coincidint amb la grossa 

de Nadal. Aquest any el primer premi ha 
estat per a George Gilbert i el segon lot 
l’ha guanyat una família del municipi. A 

les imatges, la Mercè del Viavins fa entre-
ga de les paneres als afortunats.

¿Censurado y/o replicado?
grup MuniCipAl Del pArtit populAr D’AltAFullA 

Estimados vecinos/Estimats veïns: este 
será nuestro último escrito en la revis-
ta municipal, convertida en panfleto 
electoral, en tanto en cuanto no se 
restablezca el derecho de expresión 
en nuestro municipio y en sus medios, 
a nuestro juicio y en función de los 
hechos, vergonzosamente copados y 
manipulados por un gobierno muni-
cipal que ha liquidado la vida política 
en Altafulla y ha conculcado y cercena-
do nuestros derechos básicos. Artículos 
interceptados y contestados antes de 
su publicación, manipulación en titu-
lares y contenido de noticias, ausen-

cia de tertulias y de tiempo para los 
concejales de la oposición, censuras y 
coacciones en redes sociales y más, son 
hechos lamentables que configuran el 
catálogo de actuaciones de un gobier-
no municipal que utiliza los medios que 
pagamos todos como su aparato de 
propaganda al servicio de sus intereses, 
en algunos casos, personales. 
 En cualquier  caso, seguiremos tra-
bajando por Altafulla y sus vecinos, y 
nos ponemos a la disposición de todos 
ellos. Nos gustaría poder decir que nos 
pueden encontrar en alguna depen-
dencia destinada al uso de los regidores 

de la oposición en nuestro Ayunta-
miento, pero incluso esto nos ha sido 
retirado. Esperamos que en este año 
2014, en el que hemos puesto todos 
grandes esperanzas, se cumplan todos 
vuestros deseos, que impere la cordura 
y la concordia y que gracias a la fuerza 
que provee la unión, seamos capaces 
de enmendar los errores del pasado, 
de disfrutar de un mejor presente y de 
labrar un mejor futuro, para nosotros 
y para los que nos suceden. Bon any – 
Feliz año nuevo. •••
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AUTOBUSOS

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
01/05 gener: MIRAR FINESTRETA
06/12 gener: S. DOMINGO
13/19 gener: MIRAR FINESTRETA
20/26 gener: S. DOMINGO
27/31 gener: MIRAR FINESTRETA

01/02 febrer: MIRAR FINESTRETA
03/09 febrer: S. DOMINGO
10/16 febrer: MIRAR FINESTRETA
17/23 febrer: S. DOMINGO
24/28 febrer: MIRAR FINESTRETA

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 DESEMBRE

Temperatura màxima 18º dia 4 i 28

Temperatura mínima 0,6º dia 31

Pluja màxima 13 litres/m2 dia 19

Mitjana mensual temp. màx. 15,2

Mitjana mensual temp. mín. 3,5º

Total pluja recollida 13,9 litres/m2

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

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




