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Editorial 

El progrés consisteix en renovar-se

Teniu a les vostres mans el nou format de “La Plaça del 
Pou”. D’entrada, esperem que us agradi. Es tracta d’un 

nou disseny on el color i la imatge prenen més protago-
nisme que en l’anterior, i en el qual la mida també gua-
nya en centímetres. De fet, passem del DINA-4 a gairebé 
el DINA-3, amb menys pàgines però més espai. Aquesta 
nova edició, com comprovareu, és més visual, més àgil i 
més adaptada als nous temps. Resumit i en poques pa-
raules, emularia el que va dir l’escriptor Miguel de Unamu-
no (Bilbao, 29 de setembre de 1864 – Salamanca, 31 de 
desembre de 1936): “El progrés consisteix en renovar-se”. 

O el que amb el pas del temps, el poble va fer-ne una 
més que adaptada versió: “Renovar-se o morir”. I a més, 
representa una rebaixa en el cost. L’estrena d’aquesta nova 
maquetació ho fa en l’edició número 135, la que us apropa 
la finalització d’un dels projectes urbanístics més destacats 
dels darrers anys d’Altafulla, la conversió definitiva de l’an-

tiga carretera nacional 340 en un passeig que vertebra el 
municipi i que facilita la convivència entre vianants, vehicles 
i ciclistes. 

També ho fa amb un acurat reportatge de la reforma local 
que, precisament sota l’excusa de fer els ajuntaments més 
sostenibles, pot convertir-se en l’eina perfecta de l’elimi-
nació de l’autonomia local i que, mitjans com aquest que 
llegiu, quedin en paper mullat. També ho celebra amb la 
petició que farà l’Ajuntament d’Altafulla al Consorci d’Ai-
gües de Tarragona perquè se’ns retiri la segona conces-
sió d’aigua, que no fem servir i que per la butxaca dels 
ciutadans representa pagar cada any uns 70.000 euros a 
fons perdut. I com sempre, ho fa també amb una elevada 
representació d’entitats que participen d’aquesta revista 
municipal, que va néixer amb vocació de servei públic, i 
que continua i continuarà sent de tots i per a tots, esperem, 
per molts anys més. •

La “Plaça del Pou” es distribueix en  
més de 30 establiments d’Altafulla.  

La podeu trobar a l’Ajuntament,  
Quiosc Llibreria Lluís, als forns A. Martí i Nogués,  

a les gelateries La Perla i Ronda,  
a la Papereria Regal i Paper, entre d’altres.

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

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

Plaça del Pou  
Informació i inserció d’anuncis:  

638 355 670  
comercial@altafullaradio.cat  

Àrea de Mitjans de Comunicació

ON POTS TROBAR LA “PLAÇA DEL POU”?
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Ens interessa que hi participis:
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cat. La “Plaça del Pou” tria per publicar aquells textos que no 
superin els 2.000 caràcters amb espai inclòs. Els articles han 
d’anar signats amb nom i cognoms i hi ha de constar el DNI o 
el passaport, l’adreça i el telèfon. La “Plaça del Pou” es reserva 
el dret de resumir-ne o extractar-ne el contingut i de publicar 
els que consideri oportuns.
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Set anys i tota una avinguda que vertebra Altafulla

Han passat set anys (2006) de la inauguració 
de la primera fase de l’Avinguda Marquès 
de Tamarit, i a dia d’avui, ja podem afirmar 
que tenim tot un passeig que uneix el Barri 

Marítim i la Vila Closa d’Altafulla, i ho fa amb serveis 
que s’adapten a l’actualitat. Transforma una antiga 
carretera nacional amb semàfors, en un lloc de pas-
seig i trànsit tranquil. Les millores inclouen les noves 
instal·lacions de serveis, la construcció de noves vo-
reres més amples, i un carril bici que connecta amb 
la segona fase. Les obres han tingut un cost total de 
983.801,09 €, dels quals 478.223,09 € els ha aportat 
l’Ajuntament; 180.223 €, la Generalitat de Catalunya 
(PUOSC), i 325.355 €, l’empresa constructora. Per 
fer l’estudi de mobilitat s’ha demanat l’assessorament 
dels tècnics del RACC.

Treballs en la Tercera Fase
a) GENERAL
- Urbanització del tram entre el carrer Camí del Prat i 

Clot de Torrell, amb una longitud lineal de 375 me-
tres; més la urbanització del carrer Moreres, de 48 
metres, i el tram final d’Hort de Pau d’uns  11 me-
tres. Longitud total urbanitzada, 433 metres

- La superfície total urbanitzada és de 6.387 m2

- Circulació amb doble carril i carril bici, que preveu 
connectar-se amb la segona fase

- Construcció de dues parades d’autobús a la urba-
nització del Dr. Robert

b) PAVIMENTS
- Voreres de paviment amb peces de formigó de 

60x40, amb una superfície aproximada de 2.500 m2

- Les voreres del carrer Moreres i Hort de Pau, amb 
panot de 20x20 ratllat, similar a l’existent

- Asfalt de tot el carrer i les trobades amb d’altres 
carrers

c) ENLLUMENAT
- Instal·lació d’enllumenat públic amb 23 fanals tipus 

columna d’acer galvanitzat lacada i de 9 m d’alça-

da, similars als de la 2a fase però canviant la llumi-
nària inferior

- Instal·lació de 6 columnes tipus romàtica de 4 m 
d’alçada al carrer Moreres

d) SERVEIS
- Construcció de la xarxa de pluvials des de Camí 

del Prat fins a Clot de Torrell, mitjançant nou col·
lector de diàmetre variable entre 400 i 600 situat 
a la calçada, amb embornals i reixes interceptores 
(longitud de xarxa aproximada de 611 ml)

- Construcció d’un nou tram de la xarxa de saneja-
ment des de gairebé el Camí del Prat fins al carrer 
Moreres, i noves escomeses per parcel·les (longitud 
de 110 ml aprox.)

- Construcció de la xarxa de telefonia des de Camí del 
Prat fins a l’alçada de Camí de l’Hort de Pau, amb 
construcció de les escomeses per les parcel·les 
existents. La construcció d’un traspàs de telefonia 
davant de Baixada de Rigalt per eliminar un cre-
uament aeri que existeix (longitud aproximada de 
xarxa de 190 ml)

- Nova instal·lació d’aigua potable amb una longitud 
de xarxa de 496 ml aprox.

- Previsió de traspàs de subministrament elèctric da-
vant del centre de transformació existent

e) JARDINERIA
- Plantació de 68 plataners de 4-5 m d’alçada, simi-

lars als de la segona fase.
- Construcció de jardinera amb xapa corten d’uns 

72ml i plantada amb gessamí per millorar l’impacte 
visual del nou mur de contenció construït

- Instal·lació de la xarxa de reg i arqueta de control 
per tota la nova urbanització

f) ALTRES
- Pintura i senyalització de tot el carrer
- Nova barana de protecció a la zona del magatzem 

de la Brigada
- Col·locació de 16 bancs i 20 papereres similars a la 

segona fase •

L’Ajuntament d’Altafulla ha demanat al Consorci d’Ai-
gües de Tarragona (CAT) la renúncia als 215.000 m3/
any corresponents a la segona concessió que es 
va atorgar al municipi el 2007, i que es va sol·licitar 
llavors arran de la projecció a Brises del Mar d’una 
urbanització que a dia d’avui no s’ha aixecat. Des 
del 2007, Altafulla ha pagat un total de 435.822 
euros més per aquests metres cúbics que no ha 
necessitat, i que provoca que la població consumei-
xi únicament el 64% d’aigua del total concedit, i que, 
en aquest cas, sumen 945.054 m3/any. Per aquestes 

raons principalment, i avalat per un informe tècnic de 
l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües, l’alcalde d’Alta-
fulla, Fèlix Alonso, ha signat un decret on sol·licita per 
escrit la renúncia a aquests metres cúbics de més.
A més, segons l’informe de la companyia d’aigües, 
en data 9 de gener de 2014, posa de manifest que 
únicament amb la primera concessió de 730.000 
m3/any encara es disposaria d’una reserva d’ai-
gua suficient per garantir el subministrament de 
més de 1.750 nous habitatges. L’empresa també 
remarca que en un supòsit de creixement molt agres-

siu, en un termini de deu anys, podria comportar un 
total de 1.823 possibles nous habitatges segons el 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vigent.

D’altra banda, Altafulla disposa de fonts pròpies 
de subministrament. Concretament, dos pous total-
ment equipats que s’utilitzarien en cas d’emergència 
i dels que es fa el manteniment regularment, i que, 
per tant, es troben en tot moment operatius. Amb 
un rendiment del 50%, per preservar l’aqüífer i 
la qualitat de l’aigua, podrien aportar a la xarxa 
un volum de 657.000 m3/any. • 

  L’Ajuntament d’Altafulla demana al CAT la renúncia a la segona concessió d’aigua
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El regidor de Comerç, Transport i 
Consum de l’Ajuntament d’Alta-

fulla, Pere Gomés, i el president de 
la patronal PIMEC Comerç Tarragona 
i Província, Florenci Nieto, van signar 
el passat 11 de febrer un conveni de 
col·laboració per tal de promoure ac-
cions de millora en el desenvolupa-
ment del comerç urbà i de proximitat, 
a través d’actuacions conjuntes que 
reverteixin en benefici de les peti-
tes i mitjanes empreses comercials 
i de la cohesió territorial en l’àmbit 
de l’Ajuntament d’Altafulla.  Floren-
ci Nieto va destacar que el principal 
objectiu de l’acord és “incentivar, di-
namitzar, i moure el comerç en tots 
els sentits”. Va subratllar la impor-
tància de les noves tecnologies i de 
les xarxes socials, i d’adaptar-les a 
les noves necessitats del mercat. El 
regidor de Comerç , Pere Gomés, es 
va mostrar molt satisfet amb la rela-
ció amb la patronal, i va explicar que 
amb aquest conveni, des de l’Ajun-

tament, es dóna la possibilitat als 
comerciants de gaudir dels serveis 
d’una patronal especialitzada en co-
merç com és PIMEC. El marc de col-
laboració, amb una vigència d’un any 
a partir de la signatura, contempla sis 
eixos estratègics diferenciats com 
són la professionalització del sector, 
l’excel·lència als mercats munici-
pals, la integració dels comerciants 
nouvinguts, la promoció de l’associ-
acionisme, el comerç electrònic, i el 
foment i l’assessorament a la creació 
d’empreses en l’àmbit del comerç. •

L’Ajuntament i PIMEC Tarragona 
fomentaran el comerç de proximitat 

L’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla (ATECA) va 
celebrar el passat 24 de febrer la tradicional calçotada anual que va 

superar l’assistència d’altres edicions amb unes 160 persones. L’acte va 
comptar per primera vegada amb el president de PIMEC Tarragona i Provín-
cia, Florenci Nieto; el regidor de Comerç d’Altafulla, Pere Gomés, i el presi-
dent d’ATECA, Lluís Canyelles, entre d’altres representants. •

Unes 160 persones, 
a la calçotada d’ATECA

La regidoria de Turisme va fer un 
acte de reconeixement el passat 
26 de febrer als restaurants col-
laboradors de les visites guiades 
que s’organitzen a la Vila Closa 
d’Altafulla durant l’estiu, al nucli 
antic del municipi. L’acte, que es 
va celebrar a la sala de Plens, va 
comptar amb la presència del regi-
dor de Turisme, Guillermo Alonso; 
les guies turístiques de les visites, 
Dolors Guinjoan i Joana Badia —
aquesta no va poder assistir-hi per 

motius personals—; la tècnica de 
Turisme, Núria Barba, i els restaura-
dors que van poder assistir a l’acte. 
El regidor de Turisme va agrair per-
sonalment la col·laboració de tots 
ells en el que significa la cloenda de 
les visites, on cada un dels restau-
rants i bars participants reben els 
visitants amb una copa de cava i un 
refrigeri, i va subratllar la importàn-
cia de continuar col·laborant con-
juntament per promocionar aquest 
entorn privilegiat i històric d’Altafulla. 

L’Ajuntament d’Altafulla els ha ob-
sequiat amb un marc on apareix una 
imatge del mateix restaurador al seu 
establiment. Les fotografies han es-
tat realitzades per Jean Segovia. Els 
restaurants reconeguts, tots ells de 
la Vila Closa, han estat el restaurant 
El Pozo, Faristol, Hotel Gran Claus-
tre i restaurant Bruixes de Burriac, 
Hotel San Martí, bar restaurant la 
Violeta, Tapacadabra, restaurant Les 
Bruixes i el Racó d’en Tete. •

  Reconeixement als restauradors col·laboradors 
de les visites a la Vila Closa a l’estiu
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El Ple d’Altafulla, en sessió ex-
traordinària celebrada el passat 
19 de febrer, va aprovar la for-
malització d’un recurs al Tribu-

nal Constitucional (TC) en contra de la 
Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local (LRSAL) que vol 
tirar endavant el govern de l’Estat per 
majoria del Partit Popular. D’aquesta 
manera, l’Ajuntament d’Altafulla és una 
de les primeres administracions locals 
que se sumen a les bases impulsades 
per l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) i la Federació de Municipis de Ca-
talunya (FMC) —l’Ajuntament d’Altafulla 
és representada en ambdós organitza-
cions— que han de seguir els ajunta-
ments catalans per formalitzar el recurs 
al TC. Cal com a mínim 1/7 part dels 
ajuntaments (1.200 municipis) i 1/6 part 
dels habitants (7.300.000) de l’Estat que 
segueixin aquest procediment perquè el 
recurs sigui efectiu.

La proposta ha rebut els vots favo-
rables dels grups municipals al govern 
altafullenc d’AA, SI i CiU, mentre que 
cap membre de l’oposició (Ideal i PP) 
han assistit a la sessió per diversos mo-
tius. L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, 
ha remarcat que es tracta d’un “atac 
gravíssim a la democràcia, i que, 
per primera vegada se sumaran 
1.200 municipis d’arreu de l’Estat 
per defensar la inconstitucionalitat 
d’aquesta llei que el que fa és tren-
car el municipalisme”.

Sota la premissa de fer els ajuntaments 
més rendibles i sostenibles, el govern 
del PP obliga a la reducció o, fins i tot, 
l’eliminació de la majoria dels serveis 
socials que ofereixen actualment els 
municipis i els traspassa a ens superi-
ors, com les diputacions o, en el cas de 
Catalunya, també la Generalitat. El muni-
cipalisme català i espanyol s’ha oposat 
clarament a la reforma local, motiu pel 
qual estant preparant aquest recurs d’in-
constitucionalitat. La campanya “El món 
local diu prou!” té el suport de les quatre 
diputacions catalanes i els sindicats de la 
UGT i CCOO, entre d’altres. 

Com podria afectar a 
Altafulla?

Els ajuntaments de menys de 5.000 
habitants (un total de 715 a Catalunya), 
com en el cas d’Altafulla, tindran com a 
únic servei obligatori encarregar-se 
del funcionament del cementiri mu-
nicipal.

 Pèrdua de proximitat i qualitat
La reforma podria obligar a la ciutada-

nia a haver-se de traslladar fora d’Alta-
fulla per fer els seus tràmits. Aquest fet 
podria significar perdre proximitat i im-
mediatesa, i allunyaria el tracte directe 
amb les persones que avui t’atenen a 
l’ajuntament.

 Les escoles bressol, d’adults, de 
música, el PIJ, el Centre Obert i la 
Biblioteca

Els ajuntaments veuran limitada la seva 
capacitat per crear i gestionar escoles 
bressol, de música, d’adults i qualsevol 
altre servei d’ensenyament i assessora-
ment no reglat com el Punt d’Informació 
Juvenil, el Centre Obert i la Biblioteca. 
També posa en risc que aquests serveis 
no es puguin mantenir amb aportacions 
públiques dels ajuntaments i que el cost 
de les places, en el cas de les llars d’in-
fants, passin a dependre de la capacitat 
econòmica dels pares i les mares.

 Serveis Socials i Atenció a la Dona
L’ajuntament no podrà fer polítiques 

de reinserció social; teleassistència, com 
el programa Bon dia; suport a persones 
amb risc d’exclusió social; gestionar i 
donar ajuts socials ni ajudes ni polítiques 
per a joves. Només es podran limitar a 
atendre situacions d’emergència. Tots 
els programes i recursos d’atenció a la 
dona quedaran sense efecte.

 Salut
L’ajuntament no podrà prestar cap 

servei sanitari ni tan sols encarregar-se 
del manteniment del Centre de Salut. 
Totes les competències relatives a la 
gestió de l’atenció primària de la salut 
correspondrà a la Generalitat.

 Serveis Municipals
Les mesures de centralització de 

competències i serveis poden compor-
tar canvis de destinació del personal 
al servei de l’ajuntament, i fins i tot, re-
ducció de personal en detriment d’una 
atenció més pròxima al ciutadà en els 
àmbits de:
- recollida de la brossa
- abastament d’aigua potable a domicili
- neteja viària
- pavimentació de vies urbanes
- tractament d’aigües residuals
- accés a nuclis de població (en el cas 

de Brises del Mar)
- enllumenat públic
- mitjans de comunicació
- consergeries
- polítiques locals de medi ambient, de 

promoció econòmica i turística
- policia local

Llocs de treball

Llar d’Infants Francesc Blanch - 6
Llar d’Infants Hort de Pau - 10
Escola d’Adults - 1
Escola Municipal de Música - 11
Punt d’Informació Juvenil - 2
Centre Obert - 1
Mitjans de Comunicació – 3 (+ 1 autò-
noma)
Policia Local - 19
Turisme - 1
Conserges - 2

TOTAL = 57 dels 104 treballadors 
(no s’ha comptabilitzat personal de 

la Brigada Municipal que també podria 
afectar-li). •

NO a la reforma local
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Càritas Altafulla disposarà d’un Servei de Distribució 
d’Aliments
Càritas Altafulla estrenarà al juny 
un Servei de Distribució d’Aliments 
(SDA). Esdevindrà un espai que, a 
mode de supermercat, oferirà ali-
ments a les famílies més necessita-
des del municipi a través d’un nou 
sistema de punts. Aquesta puntuació 
variarà en funció del nombre de per-
sones que conformin cada família, i 
segons si aquestes estiguin o no dins 
del grup dels infants i de la gent gran. 

D’altra banda, s’ha posat en marxa 
la campanya de captació de socis 
“300 anys de l’Ermita, 300 socis”. La 
voluntat és que cadascun dels socis 
que en formin part facin una aporta-
ció econòmica voluntària que permeti 
donar resposta a les necessitats que 
van més enllà de l’alimentació. Us 
podeu posar en contacte al telèfon 
629 55 79 45, o al correu electrònic 
caritas.altafulla@gmail.com.•

La Coral Nous Rebrots celebra el 50è aniversari
La Coral Nous Rebrots d’Altafulla ha 
tret a la llum el programa d’actes que 
ha de commemorar aquest 2014 el 
seu 50è aniversari. El cartell ha es-
tat il·lustrat per l’artista local Marta 
Balañà. Els actes donaran el tret de 
sortida el proper 29 de març, amb la 
presentació del llibre “Un Camí entre 
Caramelles”, una obra recopilatòria 
de la trajectòria de l’entitat, que in-

clou anècdotes, celebracions, i foto-
grafies, entre molts altres documents, 
de tots aquests anys. L’acte tindrà 
lloc a dos quarts de 8 del vespre a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament d’Al-
tafulla, i esdevindrà una de les cites 
que centraran el programa. El 19 i 20 
d’abril hi ha prevista una cantada de 
caramelles, entre d’altres actes que 
s’allargaran fins el 13 de desembre. •

Asfalten el carrer de 
La Portalada i la plaça 
Nova

La regidoria d’Urbanisme, que 
encapçala l’edil Jordi Molinera, ha 
engegat aquest febrer el programa 
d’asfalt que té previst el consistori 
per enguany. S’ha començat a 
asfaltar el carrer la Portalada i la 
plaça Nova. De fet, la Rua de Car-
naval va ser qui va estrenar la nova 
cara del carrer La Portalada. Dintre 
d’aquesta partida pressupostària, 
està previst que en els propers 
dies també s’asfalti el carrer i Camí 
de l’Ermita de Sant Antoni. •

L’Ajuntament d’Altafulla paga en 24 dies de mitjana els 
seus proveïdors
L’Ajuntament d’Altafulla paga en 24 
dies de mitjana els seus proveïdors, 
i és dels pocs consistoris d’arreu de 
l’Estat espanyol que ho fa en menys 
d’un mes. Són dades extretes d’In-
tervenció Municipal de l’Ajuntament 
d’Altafulla i que demostren la bona 
salut que passen les arques munici-
pals. Amb aquestes dades, l’Ajun-
tament d’Altafulla compleix l’article 
13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 

27 d’abril, d’Estabilitat Pressupos-
tària i Sostenibilitat Financera, sobre 
el control del deute comercial en el 
sector públic. Així, el període mitjà 
de pagament a proveïdors del con-
sistori altafullenc ha estat de 24 dies 
durant el quart trimestre del 2013, i 
per tant, s’ajusta amb el que esta-
bleix l’apartat 4 de l’article 200 de 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del sector públic. •

Últims dies per demanar 
el fraccionament de l’IBI 
i la tarifa social d’aigua

El 20 de març és la data límit 
perquè la ciutadania pugui de-
manar el fraccionament de l’IBI, 
que s’ha fixat en quatre paga-
ments. Els quatre terminis de 
pagament seran el 9 i 10 d’abril, 
el 10 de juny, l’11 d’agost, i el 
10 d’octubre. Per la seva banda, 
també acaba el termini, el 28 de 
març, per sol·licitar la bonificació 
sobre la tarifa social d’aigua. La 
taxa social suposa una bonifi-
cació del 75% del primer tram 
del consum per ús domèstic. La 
suma dels ingressos anuals de 
tots els integrants de la unitat de 
convivència ha de ser inferior als 
7.900 euros. •

  Breus
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Agents Rurals de la Generalitat, 
acompanyats per la Policia Local, 

van alliberar el passat 7 de febrer al pati 
de l’escola La Portalada d’Altafulla un 
exemplar d’esparver. Aquesta au rapi-
nyaire va ser recuperada el dia abans 
després que un veí alertés als agents 
de la presència d’aquest exemplar al 
carrer de la Rasa al voltant de les tres 
de la tarda. L’ocell hauria col·lidit amb 
el vidre d’una finestra mentre perseguia 
una tórtora, i havia quedat atordit. La 
Policia Local es va fer càrrec de l’animal 
i van activar el servei dels Agents Rurals 
a través del 112 perquè es procedís a la 
seva recollida.

Després de recollir-lo i lliurar-lo a la 
Clínica Veterinària Mediterranis de Reus 
per explorar-lo, tal i com recull el pro-
tocol d’actuació, es va comprovar que 
el seu estat era normal. Els agents ru-
rals el van retornar al seu hàbitat natural 
que és a la conca del riu Gaià. Com que 
el carrer de la Rasa forma part d’aquest 
entorn, proper a l’escola la Portalada, 
es va escollir el pati de l’escola per 
compartir amb els alumnes de primer 

curs de Primària el seu alliberament, ja 
que justament, en aquest trimestre, els 
escolars estant estudiant les espècies 
autòctones de fauna salvatge com és 
el cas de l’esparver. L’alliberament va 
comptar amb la presència de més d’un 
centenar d’alumnes.

Els mateixos escolars van batejar l’au 
amb el nom de Gaia —ja que és una 
femella—, en relació al riu Gaià. L’alli-
berament va comptar amb la presència 
de l’alcalde, Fèlix Alonso; la regidora 
de Medi Ambient, Montse Castellar-
nau; el sots-inspector de la Policia Lo-
cal, Àngel Fernández; el director de La 
Portalada, Josep Lluís Pagès, i Agents 
Rurals. L’alcalde va subratllar “la feina 
important de recuperació natural que 
s’està fent al riu Gaià, i que, aquest fet 
demostra que s’està fent bé”. L’Ajunta-
ment d’Altafulla té establerts diferents 
convenis amb diversos col·lectius con-
servacionistes per a la recuperació de 
la fauna i la flora del tram final de la de-
sembocadura del riu Gaià, entre d’al-
tres espais municipals d’interès natural. 
/ Foto: Albert Jansà •

Altafulla va acollir a mitjans de febrer 
la II Prova de Treball per a gossos 
de rastre sobre conill, gràcies a l’im-
puls de la Societat de Caçadors La 
Coma, qui també col·labora amb les 
tasques de neteja del sotabosc a la 
Muntanya de Sant Antoni per tal de 
prevenir incendis. Com en la prime-
ra edició, va ser un èxit rotund. La 
prova es va tornar a repetir a l’entorn 
de l’ermita on es va desenvolupar en 

dues jornades de competició. En la 
primera, la del dissabte, hi van parti-
cipar un total de sis lots de gossos; 
mentre que en la de diumenge ho 
van fer-ho. Tots, gossos petits d’en-
tre 35 i 38 cm d’alçada. El president 
de la Societat de Caçadors La Coma 
i responsable de l’organització, Ge-
rard Recasens, va valorar positiva-
ment la prova, i va explicar que “no 
es tracta d’una competició entre els 
diferents lots, sinó que el jutge valora 
quina és la qualitat de cadascun dels 
grups i de cadascun dels gossos de 
forma individual. Amb la puntuació 
final aconseguida en les diferents 
proves, es determina si com a rastre-
jadors de conills són excel·lents, molt 
bons, bons , o suficients”. La prova 
va comptar amb el suport de l’Ajun-
tament d’Altafulla. •

Alliberen un exemplar d’esparver des 
del pati de l’escola La Portalada

  La Societat de Caçadors La Coma impulsa la II 
Prova de Treball per a gossos de rastre

L’historiador local Salvador J. Rovira va ser l’encarregat de donar el tret de sortida 
el passat 14 de febrer als actes de celebració del tricentenari de l’Ermita de Sant 

Antoni. Va ser Mossèn Jaume Gené, acompanyat del Primer Tinent d’Alcalde, Jordi 
Molinera, qui va obrir l’acte de benvinguda, davant d’una cinquantena de persones 
que es van apropar fins a la Sala de Plens per conèixer de primera mà l’evolució 
de l’ermita al municipi. Rovira va apropar als assistents els orígens, i la història. Una 
trajectòria que, segons l’historiador, no s’inicia únicament amb l’impuls de l’ermita 
per part de Baltasar Rabassa, sinó que “va ser la devoció a Sant Antoni, ja existent 
amb anterioritat, la que va provocar-ne la seva construcció”. El batlle altafullenc, Fè-
lix Alonso, va ser l’encarregat de cloure l’acte i va anunciar la pavimentació del Camí 
de l’Ermita, la restauració de la façana de l’edifici i la renovació de la xarxa elèctrica 
per commemorar l’efemèridede. Ja dissabte, la mateixa ermita va acollir una missa 
en sufragi de Baltasar Rabassa i dels difunts devots.

Els actes es reprendran aquest mes. Els dies 14, 21, i 28, hi hauran diferents 
conferències a partir de les vuit del vespre a la Pallissa de l’Era del Senyor. 
La primera, ‘Què és un sant? La figura de Sant Antoni’, a càrrec de Mossèn Nor-
bert Miracle; la segona, ‘Vidal i Barraquer, cardenal de la pau’, a càrrec de Mossèn 
Manuel M. Fuentes; i la tercera, ‘La visió dels sants en els beats’, de la mà de 
Martín Garrido. El dia 15, un homenatge a la gent del mar, a l’Ermita de Sant 
Antoni. Del 5 al 24 d’abril al Fòrum, es podrà visitar una exposició de fotografies, 
quadres i goigs. El 31 de maig serà el torn de la presentació de l’Auca que 
hauran elaborat els alumnes de 6è de primària dels centres escolars del municipi; 
que serà amenitzada per les actuacions dels bastoners, els castellers, i els nans i els 

gegants, i per una xocolatada popular. Els actes finalitzaran el mes de juny. El dia 1 
se celebrarà un aplec de parròquies de l’arxiprestat; i el dia 8, un aplec de 
sardanes, on s’estrenarà una peça commemorativa escrita per Mossèn Joan Roig, 
i musicada per Mossèn Valentí Miserachs. L’encarregada de cloure la festivitat el 
13 de juny serà la missa presidida per l’Arquebisbe de Tarragona. Comptarà també 
amb l’actuació de la Coral Nous Rebrots, i d’un concert de Claudi Arimany. •

Una cinquantena de persones van assistir en el tret de sortida al programa d’actes. 

/ Foto: Albert Jansà

Tret de sortida a la commemoració del tricentenari de l’Ermita de Sant Antoni

L’Escola de Naturalistes El Corriol serà 
una realitat al setembre

L’Ajuntament d’Altafulla treballa fa mesos en la rehabilitació de la Finca del Ca-
nyadell, a l’antic càmping dels Alemanys, perquè a curt termini aculli l’Escola de 

Naturalistes El Corriol, que gestiona el Gepec, i en l’adequació d’un espai d’aquesta 
zona per recuperar els ratpenats. La regidora de Medi Ambient, Montse Castellar-
nau, ha explicat que és l’Ajuntament qui es farà càrrec de la restauració de l’estruc-
tura de les casetes que esdevindran la seu del centre. Una actuació que es comple-
mentarà amb altres tasques de pintura i de reconstrucció de parets, que en aquest 
cas es duran a terme de forma conjunta amb el grup ecologista. Ara per ara, són els 
tècnics municipals els que han de visitar l’espai i decidir de quina manera cal enfocar 
els treballs, i a partir d’aquí demanar els pressupostos pertinents. La intenció és que 
a l’estiu ja estigui tot a punt per poder encetar el curs durant el mes de setembre.

Un cop s’instal·li la seu de l’Escola de Naturalistes a la finca, la voluntat és signar 
un nou acord de custòdia per a la protecció dels ratpenats, que històricament tro-
baven refugi en aquesta zona. El primer pas ja s’ha fet. El que probablement eren 
les antigues bodegues de la finca, servirà perquè els animals hi puguin fer el niu. De 
moment, ja s’ha tapat l’entrada posterior per tal de donar-li més humitat i foscor. To-
tes aquestes actuacions s’emmarquen dins del conveni de col·laboració i de custò-
dia de la Finca Canyadell que van signar a finals del mes de desembre l’Ajuntament 
d’Altafulla i el grup d’ecologistes Gepec. •
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pedres, eliminar tumors... Jo crec que m’ho 
passo millor.

És un tema tabú?
Hi ha hagut sempre interès en aquest tema 
però únicament en la vessant de la inferti-
litat. Un 25% de parelles (i cada cop incre-
mentarà més el percentatge) té problemes 
per tenir fills. No vol dir que no siguin fèrtils, 
sinó que tenen problemes per arribar a la 
concepció.

Quines són les causes de l’augment de 
la infertilitat?
L’estrès de la vida diària, l’aire que respi-
rem, allò que mengem i l’edat. Tot això són 
factors que van en contra de la fertilitat. La 
millor forma perquè hi hagi un embaràs és 
amb 18 anys, en un descampat i amb un 
cotxe petit. [riu] Evidentment els que venen 
a la meva consulta no tenen aquesta edat i 
molts ja no tenen ni un cotxe petit! [riu] 

Com ha evolucionat el paper de 
l’andròleg amb els anys?
Ara disposem d’unes tècniques específi-
ques per poder fertilitzar un òvul fins i tot 
fora de la dona. Nosaltres en fem un con-
trol i quan ja és un embrió el transferim a 
la senyora. I si s’enganxa tenim embaràs. 
Aquesta és la tècnica més sofisticada de to-
tes i de vegades els resultats no són òptims.

Què significa això?
Que de vegades l’embrió no s’enganxa a la 
matriu, a l’endometri de la senyora. I d’ai-
xò se’n sap molt poc. Tot l’estudi sobre la 
infertilitat a l’actualitat està adreçat a ende-
vinar això. El dia que descobrim el perquè 
d’aquesta qüestió ja no hi haurà infertilitat.

Es pot posar un termini?
Jo calculo que d’aquí cinc anys ja haurem 
descobert perquè l’embrió s’enganxa o no 
a la dona. D’aquí cinc anys no hi haurà in-
fertilitat.

Totes les parelles podran tenir fills...
Bé, hi haurà uns casos en què s’haurà de 
buscar un donant. Perquè cada cop ens 
trobem amb més homes que no tenen ni un 
sol espermatozoide. I aquí no hi ha solució.

L’andròleg també tracta la impotència 
de l’home.
Sí, un camp en què la investigació està 
molt avançada, sobretot des de l’aparició 
de noves drogues vasoactives amb pasti-
lla. La Viagra és un remei fantàstic; un gran 
avenç.

La societat li té por...
Aquestes pastilles miraculoses es van crear 
per solucionar problemes cardíacs però no 
van tenir l’efecte esperat. És a dir, ara s’uti-
litzen perquè el seu efecte secundari també 
pot ser útil. El que no pot fer una persona 
malalta del cor és prendre-la si ja se’n pren 
una altra per al tractament coronari o de 
l’infart de miocardi. Són incompatibles i és 
quan poden haver-hi problemes, ja que es-
taríem fent un tractament doble. En aquest 
sentit, moltes vegades treballem amb cardi-
òlegs.

No deixa de ser una medicina 
temporal...
Això no és com una persona que té angines 
i pren un antibiòtic per curar-se. Aquí hi té a 
veure el temps que passa entre que el pro-
blema existeix i s’hi vol posar solució. I des-
prés, cal tenir en compte que hi ha un grup 
de malalts que quan se’ls recepta la pastilla 
es recuperen per sempre o per una tempo-
rada llarga. Però no és la solució definitiva.

Per què hi ha impotència?
El factor bascular és primordial. Però també 
hi influeix un factor psicològic, causes hor-
monals...

Quan apareix?
Cap als 60 anys. Però tenim molts pacients 
joves, bàsicament diabètics, i que s’han de 
tractar perquè no es cuiden prou. Moltes 
vegades darrere la impotència hi ha malal-
ties. A tall d’exemple, pel tipus de població 
i hàbits d’aquesta, a Altafulla hi ha més ca-
sos d’impotència que no pas d’infertilitat.

Es pot prevenir?
I tant! L’home s’ha de controlar els paràme-
tres de sucre i colesterol, la tensió arterial, 
no fumar i fer activitat física. Per cert, un 
missatge a tots els ciclistes d’Altafulla: aca-
bem amb les llegendes dels seients, la im-
potència, la infertilitat i la pròstata. [riu] Jo no 
sé d’on han sortit. Ara bé, és molt important 
col·locar correctament el seient, que aquest 
sigui adequat i dur un bon culot. Mentre els 
ciclistes aneu ben asseguts, feu esport sen-
se cap més preocupació.

Pedro Álvarez, andròleg a la Xarxa 
Sanitària i Social Santa Tecla. Nascut 
a Cistierna (León); fa 21 anys que 
Altafulla és casa seva. Té 54 anys i 
no ha pres mai pastilles blaves com 
les que recepta als seus pacients. 
Assegura que Déu, la Moreneta, les 
Verges de Lourdes i Covadonga i 
Sant Martí, però sobretot el cap, són 
molt importants per gaudir d’una 
bona salut sexual.

Què és l’andrologia?
Aquella branca de la urologia que es cuida 
de la salut sexual de l’home. Dins de la uro-
logia hi ha diferents camps, com les litiasis, 
els tumors, etc. I hi ha també els que co-
brim la impotència, la infertilitat de l’home i 
l’andropausa...

Andropausa?
És la menopausa de l’home. Arriba un 
moment en què la testosterona de l’home 
comença a disminuir i això desenvolupa la 
pèrdua de memòria i vitalitat, el cansament, 
la depressió... Nosaltres ho tractem.

Com arriba un uròleg a ser andròleg?
Jo m’he dedicat per obligació a la urologia. 
Més ben dit, el camí a la urologia me l’ha 
fet l’andrologia. Temps enrere ningú volia 
fer aquestes coses. Diuen que és molt més 
divertit operar ronyons i pròstates, treure 

“D’aquí cinc anys no hi 
haurà infertilitat”

“A Altafulla hi ha més 
casos d’impotència que 

no pas d’infertilitat”

Eduard Virgili

“La Viagra és un remei 
fantàstic”
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Des de fa uns mesos, un grup de mares i pares 
d’alumnes de l’Escola La Portalada hem engegat un 
procés per tal d’obrir un període de reflexió sobre 
la Jornada Escolar Contínua i, si s’escau, demanar 
que aquesta s’apliqui a la nostra escola. Estem con-
vençuts que la Jornada Contínua (és a dir, un horari 
continuat, per exemple, de 9:00 a 14:00, el mateix 
nombre d’hores que ara però sense dues hores i mit-
ja de “descans” al mig) suposa un benefici tant per 
l’alumnat com per a les famílies. Permet estalviar vi-

atges i per tant temps i diners, alhora que concentra 
les hores lectives en els moments de màxim aprofita-
ment intel·lectual; d’aquesta manera, s’aconsegueix 
una millor conciliació familiar i un millor rendiment 
acadèmic. A més, la Jornada Contínua permet oferir 
els mateixos serveis de menjador i acollida així com 
d’activitats extraescolars als alumnes, i les famílies 
que no poden recollir els fills al migdia i ho podran 
continuar fent a les 16:30 amb el mateix cost que 
fins ara. És per això que properament oferirem una 

xerrada informativa adreçada a totes les famílies. 
Posteriorment se celebrarà una consulta per tal de 
saber l’opinió de totes les famílies de l’escola. En cas 
d’un resultat favorable es demanarà a la Conselleria 
d’Ensenyament l’aplicació de la Jornada Contínua a 
la nostra escola. Si voleu tenir més informació sobre 
la Jornada Contínua o sobre les properes actuacions 
que tenim previstes podeu visitar el bloc jornadacon-
tinuaaltafulla.blogspot.com •

Famílies a Favor de la Jornada Contínua

  La Jornada Escolar Contínua

L’escriptora Bev Allan visita l’Institut d’Altafulla

Carnestoltes 2014 a Hort de Pau Alumnes de La Portalada visiten 
el Parlament de Catalunya

El passat 7 de febrer l’Institut d’Alta-
fulla va rebre la visita de Bev Allan, 

autora del llibre Lucius Minicius Rides 
Again que exerceix de professora a 
Igualada i és nativa del Regne Unit. Ens 
va fer una xerrada en anglès a tots els 
alumnes de 1r i 2n de Batxillerat perquè 
hem llegit aquesta novel·la per a l’assig-
natura d’anglès. El llibre narra la histò-
ria d’una noia adolescent anomenada 
Gúdrun a la Barcelona del Jocs Para-
límpics del 1992. Al final de la xerrada, 
els alumnes vam poder fer-li preguntes 

que va respondre de molt bon gust. Les 
seves explicacions van ser molt útils per 
tal d’entendre el sentit i el significat del 
llibre. Finalment, Bev Allan va signar tots 
els llibres dels alumnes i ens va agrair 
que l’haguéssim convidat. Estem segurs 
que tant per a l’autora com per a nos-
altres va ser una experiència molt inte-
ressant. •

marCel andreu, ernest Fernández 
i Carles Centeno

Amb l’arribada de carnestoltes, i coincidint que aviat comencem a treballar “Els 
aliments”, els nens i nenes de l’escola bressol Hort de Pau, ens hem disfressat 

de cuiners i cuineres. Aquí estem amb el Xavi, cuiner de l’escola. Ha estat molt 
content amb la sorpresa de tots els nens i nenes vestits de cuiners com ell. Ens ha 
agradat molt vestir-nos de cuiners, i donar-li la sorpresa al Xavi, que cada dia ens 
cuida molt, fent-nos un dinar molt bo! Bon carnestoltes a tothom! •

equip eduCatiu “Hort de pau”

Una cinquantena d’alumnes de 5è curs, de l’escola La Portalada d’Altafulla, van 
visitar el passat 14 de febrer el Parlament de Catalunya, acompanyats pels seus 

professors i l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso. Els escolars van ser rebuts per repre-
sentants de la cambra que els van ensenyar el funcionament de l’hemicicle. Aquesta 
iniciativa s’emmarca dins una campanya divulgativa per acostar la política als alum-
nes de les escoles de Catalunya, que organitza el Palau de la Generalitat a través 
d’unes visites guiades gratuïtes. L’objectiu és que els nens i les nenes coneguin el 
Govern des de dins i les institucions del país. També que sàpiguen que la societat 
civil pot participar en la presa de decisions polítiques o en l’elaboració de lleis. Les 
visites guiades consten d’un recorregut per les diferents estances. •
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A la Ronda, prop de la Plaça dels Ocells

Fa uns mesos, no gaires, vaig assistir a una au-
diència pública a l’Ajuntament d’Altafulla. Era 
la primera vegada que ho feia, i vaig aprofitar la 
oportunitat per exposar una situació de cert perill 
en un tros de vorera inexistent i plena de pedres 
a la Ronda, prop de la Plaça dels Ocells. 

Fa alguns dies he comprovat que varen prendre 
nota, o això sembla, ja que he vist que ha estat 
pavimentat amb formigó. Felicito als responsa-
bles corresponents. Però, com sempre, hi ha 

d’haver la nota negativa: Malgrat la senyalització 
amb tanques i cintes de color vermell i blanc avi-
sant de l’obra recent, alguna persona, creient-se 
un (o una) artista va deixar les seves empremtes 
al mes pur estil “Passeig de les estrelles” de Ho-
llywood, trepitjant el ciment encara fresc, però 
caminant, no de les seves mans (llevat que portés 
sabates a les mans…). Una de dues: O no va 
veure les cintes ni les tanques (cosa impossible 
perquè hauria de saltar pel damunt), o bé li falta 

un bull, com es diu popularment. N’hi ha que no 
n’aprendran mai. Quina llàstima, pobrets. Ah! I 
com que es bo rectificar, cal dir que vaig trobar 
“torrons després de Nadal”. Els havien canviat de 
lloc, i eren en un raconet... però polvorons no en 
vaig veure, eh? •

Antoni Horta Domènech

  FÒRUM 

La comparsa Jet7 fa 26 anys que participa a la rua. / Foto: Carla Gómez Els Diables, de venecians, encapçalaven la rua el diumenge. / Foto: C.G.

Els Bastoners disfressats de cupcakes 
i pastissers. / Foto: C.G.

L’escola bressol Francesc Blanch, de pirates./ Foto: Llar Infants Francesc Blanch

La carrossa dels Mosquitaires – Castellers, de Mary Poppins. / Foto: C.G. El Grup de Joves amb la carrossa de Casino. / Foto: Jordi Cuscó

L’arribada del Rei Carnestoltes a la plaça del 
Pou. / Foto: Eduard Virgili
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Es tanca una ferida, s’obre un passeig
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa

Últim capítol del Centre Lúdic Les Bruixes i altres coses
Josep M. Pérez Roiger # Ideal - Independents d’Altafulla

Marquès de Tamarit: complint el programa electoral!
Jordi Molinera Poblet # SI – Solidaritat Catalana per la Independència

 Molts vam conèixer Altafulla atrave-
sant la N-340. Encara tinc alguns 
records dels dies de començament 
de l’estiu quan el SEAT del meu pare 
pujava ranquejant per la Plasticel, 

desprès d’un etern viatge superant l’Ordal i aturat dar-
rera del pas a nivell del Vendrell. Anàvem els pares i 4 
dels 5 germans (el Guiller no havia nascut) en un 600 
ple de trastos. Era el moment en que ja tocaven les 
vacances, dos mesos al càmping Trillas amb la mare 
i els avis.

Llavors era tota una carretera amb algunes cases al 
costat del que era la petita vila d’Altafulla. Records d’in-

fància de fa uns 50 anys, de quan relacionàvem Altafu-
lla amb els ‘pollastres’ o amb un semàfor i cues. De tot 
allò, només queda la Granja Sant Francesc, la bodega 
Ballester i un passeig que ja no serà mai més carretera. 
Un nou carrer que després d’unes quantes transforma-
cions, cicatritza una ferida entre el mar i la muntanya. 

Culminem la tercera fase de Marqués de Tamarit, 
dignificant un espai que no tenia enllumenat ni vore-
res. Una fase que ve després d’altres dues, la darrera 
amb el govern de Francesc Farré i Marisa Méndez-Vigo 
que tant va criticar la llavors i actual oposició per les 
seves voreres, carril bici i les mesures de pacificació 
de trànsit, que precisament l’any passat ha elogiat el 

RACC.  Donem continuïtat a un passeig que ara arriba 
fins la urbanització Robert amb amplitud de voreres per 
a passejar i també poder circular amb bicicleta i amb 
una nova parada d’autobús. Així es pot  gaudir en tota 
la seva plenitud com a nexe d’unió de l’Altafulla de Baix 
a Mar i la Vila Closa i que ha d’anar omplint en un futur 
els actuals espais buits de la Cabana amb el passeig 
Lluís Companys i completar la seva millora a la zona del 
complex de les Bruixes amb un sortida de Via Roviano 
tant reclamada pels veïns i usuaris del centre comerci-
al. Un espai que deixa els records en blanc i negre per 
posar-se en tot el color a l’altura d’un gran poble com 
és Altafulla. •

 He llegit, no sense sorpresa, que el 
Sr. Alcalde finalment reconeix que no 
caldria enderrocar el centre comerci-
al. Quina llàstima, massa tard. Ara ja 
no hi ha cinemes que defensar. Ara 

ja és tard. Això sí, el Sr. Alcalde diu que s’ha aconse-
guit gràcies a la seva intervenció davant l’associació 
de veïns, i que els ha fet desistir de la idea de reclamar 
l’execució de la sentència. Doncs molt bé, molt ben fet 
però... Per què no ho va fer mentrestant els cinemes 
encara funcionaven? Potser que algun dia ens ho digui, 
per la meva part només en quedaré amb la satisfacció 

d’haver-li  dit que això era possible abans de tancar 
els cinemes, com així ha estat. Hem de recordar que 
els cinemes van començar a deixar de pagar abans 
de l’esventada del Sr. Alcalde el setembre del 2012, i 
només com a mesura cautelar envers la propietat que 
plantejava la venda sense dir-los res a ells. Marquès de 
Tamarit, fase nova. He de dir que tot pinta molt bé. De 
fet, tal i com es va dissenyar el 2003. Pot ser que les 
obres anessin amb una mica de retard, però si es per 
estalviar-nos d’haver d’aixecar el carrer al cap de dos 
dies per passar altres serveis, benvingut sigui el retard. 
Marquès de Tamarit, primera fase. Encara no s’ha fet 

res perquè els vianants puguin circular amb seguretat 
per la banda de mar. Aquelles maleïdes tanques ho im-
pedeixen tot! Tan difícil és demanar que es retirin un 
metro, i així es podrà circular i els passos zebra recu-
peraran la seva raó de ser? Del carrer Lluís Companys 
no cal que en parlem. Per cert, us heu fixat que totes 
les ordenances municipals aprovades per l’actual go-
vern són totes coercitives, punitives i/o restrictives? No 
n’hi ha una a favor de la llibertat del vilatà, ni tan se val a 
favor de deixar les coses com estan que, a la fi i al cap, 
no costen diners ni presó. Desitjo que hagueu tingut un 
bon carnestoltes, i que enterreu bé la sardina. •

 Al maig farà tres anys de les elecci-
ons municipals. Una de les claus per 
a tot partit és presentar-se amb un 
programa electoral. Nosaltres, els i 
les independentistes, no només vam 

tenir la gosadia de tenir-ne un de propi, sinó que l’hem 
anat complint des del Govern. La prova més gran la 
tenim aquest mateix mes, ja que la promesa més im-
portant a l’Àrea d’Urbanisme, la 3a Fase de Marquès 
de Tamarit, ja és una realitat. El que durant anys va ser 
l’N-340, una carretera atapeïda de trànsit, amb cami-
ons amunt i avall i tallant el poble en dos parts, avui 
ja és un passeig. Es converteix en un eix vertebrador, 

unint en illa de vianants els dos extrems del poble des 
de la urbanització Robert fins a la Ronda amb l’Escola 
la Portalada. Aquesta obra ha estat la de més magnitud 
de l’actual Govern, no només pressupostàriament, sinó 
també en la creació de nous espais per als vianants. Si 
fins ara ja havíem fet noves voreres al Carrer Comuni-
dor, a Alcalde Pijuan, Ronda i la illa de vianants de Sant 
Antoni Abat, ara hem de sumar els gairebé 400 metres 
de noves voreres de la 3a Fase de Marquès de Tamarit. 
Amb aquestes obres s’ha aprofitat per asfaltar carrers 
que ho necessitaven, com el Carrer de la Portalada, o 
suavitzar els ressalts (tal com va votar la ciutadania el 
2013), que tenien unes rampes d’accés massa pro-

nunciades. A l’Ajuntament hi ha dies per tot, però dels 
millors dies són els que pots veure que allò que porta-
ves al programa electoral (i que per això 318 persones 
van votar la teva candidatura), a base de molta feina i 
reunions, ja és una realitat. I com que treballem per fer 
realitats, l’objectiu d’aquest 2014 és assolir la indepen-
dència del país (ja ho sabeu, tenim dos fronts: el benes-
tar d’Altafulla i la llibertat dels Països Catalans) i des de 
l’Ajuntament també hi estem implicats des de l’Asso-
ciació de Municipis per la Independència i col·laborant 
amb l’Assemblea Nacional Catalana, és per això que us 
animem a què els propers 22 i 23 de maig us apropeu a 
l’Ajuntament a signar per la independència! •

Una nova coalició reactiva per Altafulla

El maig de l’any vinent, si encara la dèria indepen-
dentista d’uns i l’immobilisme d’altres es mantenen 
sans i estalvis, tornaran les eleccions. Presenten 
una paradoxa entre candidats i votants: Si poden 
presentar, com el Fèlix Alonso —actual alcalde— i 
el regidor espadatxí de comerç, persones que ni 
estan censades ni paguen cap impost directe al 
poble. El vincle d’aquest dos personatges amb 
Altafulla va néixer de l’atracció dels nostres serveis 
d’ensenyament: A les llars d’infants pagant taxes, 
a la Portalada gratuïts. Però en un cas i l’altre, amb 
un gruix d’aportació municipal. Els que no paguen 
impostos a Altafulla frueixen d’uns serveis als quals 

no han contribuït... I a més ens governen! Si el cap 
de llista d’AA i de CiU segueixen amb la seva actual 
condició/privilegi penso que per lògica i dignitat els 
hem de fotre fora. Perquè el desarrelament, la tàc-
tica de la falsa simpatia, alguns la patim. Sobretot 
col·lectius: Els usuaris de cotxes, els comerciants, 
l’oposició política, el CE Altafulla, Ali Supay, propos-
tes del Centre. I crea uns privilegiats: El control dels 
municipals, els ecologistes a la jemer —que ens 
castren els hàbits i drets adquirits, els atletes; i els 
que somien piscina coberta i climatitzada. Cal que 
vertebrem, com la primera UpA, una coalició reacti-
va, que redreci equilibris entre drets dels col·lectius 

d’Altafulla. Tots menys o més iguals! Sembla que ha 
de sortir de l’espai socialista i dels descontents dels 
altres... Potser la coalició hauria de portar el nom de 
l’agrupació/llista blanca municipal del PSC... Però 
si us plau, que ni s’acostin els qui van fer alcalde 
Josep Maria Pérez! Ja sé que les candidatures ens 
hem d’assemblar als aparadors de Zara, però pre-
jubilat, amb temps, i amb tanta experiència i molta 
més serenitat penso que el millor alcaldable alterna-
tiu sóc jo. Hem d’assolir el garbell de compromisos i 
il·lusions, des de la indignació per acabar amb l’ac-
tual Govern municipal. •

Fonxo Blanch (pre-candidat)

  FÒRUM 
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Gairebé una vuitantena de nens i nenes d’Altafulla han 
participat en el taller de màscares que, dins el programa 

d’actes de les festes de carnaval de l’Ajuntament d’Altafulla, 
ha organitzat el Col·lectiu d’Artesans d’Altafulla. Des del Col-
lectiu volem agrair la confiança que tots els nens i nenes, i les 
seves famílies, han dipositat en la nostra proposta. Conside-
rem que ha estat un èxit, tant de participació com de resultats. 
I aquest èxit el devem en bona part a la difusió que se n’ha fet 
des de les escoles i les llars d’infants, així com des de la ràdio, 
a través de les seves falques publicitàries. També volem agrair 
a l’Ajuntament d’Altafulla el haver-nos cedit l’espai del Centre 
Obert per a la realització del taller. Aquest ha estat el primer 
taller que s’ha organitzat des que el passat mes de novembre 
el Col·lectiu d’Artesans va renovar la seva junta directiva. L’ex-
periència ha estat engrescadora i ens anima a preparar més 
tallers, demostracions i altres activitats adreçades al públic en 
general. Seguiu-nos a través del Facebook i els mitjans de 

comunicació local. Hi trobareu les nostres propostes! Fins ben 
aviat! / Foto: Albert Jansà. •

Col·leCtiu d’artesans d’altaFulla

Feliçment, estem gaudint d’un hivern 
amb força èxits. Aquest mes de fe-

brer, després d’una tardor d’adob, sem-
bra i regatge, exhaustius i curosos, en 
forma d’entrenaments duríssims (a vol-
tes, despietats), hem aconseguit que la 
terra ens somrigui amb fruits ben suco-
sos. En efecte, els nostres companyes 
i companys han recol·lectat un bon feix 
d’èxits, ja sigui en el camp d’atletisme 
o en els camins de ruta per asfalt. Mar-
ta Camps va aconseguir una fita molt 
important, sent quarta absoluta en els 
1.500 m, en el Campionat de Catalunya, 
quan dies abans, havia estat segona en 
F-40 en el de Cross; Ana Maria Yuste, va 
ser-hi, endemés, tercera en F-50. Maria 
José Carabante, primera en les proves 
dels 200 i 400 metres en el Campionat 
de Catalunya celebrat a Sabadell, i me-

dalla d’or, en l’equip de relleus amb Bar-
celona Atletisme. 

David Sánchez Blasco va ser tercer en 
la cursa de Calafell, on Miquel Sánchez 
va obtenir la victòria com a veterà M-50. 
Gran resultat també d’Oliver Llamazares, 
que va ser quart a La Pineda. Aprofito, a 
més, per a recordar-vos que s’apropa la 
diada de l’1 de maig, on se celebrarà la 
Cursa d’Altafulla. Un cop més, us con-
videm a formar-ne part, competint, ani-
mant o col·laborant-hi com a voluntaris, 
amb la dedicació, alegria i solvència que 
sempre heu demostrat, i que ha con-
vertit la nostra cursa en una referència 
d’èxit a Catalunya. Estem segurs que, si 
ens hi ajudeu, aquest any, una vegada 
més, aconseguirem reblir el cabàs amb 
una fantàstica collita. Som-hi, doncs! •

david velasCo

www.atletesaltafulla.com

Després d’unes profitoses i didàcti-
ques jornades d’Escola de Castells, 

i amb la celebració del ja tradicional 
“Sant Tornem-hi”, els Castellers d’Al-
tafulla hem donat el tret oficial de sor-
tida a la temporada 2014. Si bé és molt 
d’hora per extreure conclusions dels pri-
mers assajos, el que sí que hem pogut 
apreciar són les ganes i la il·lusió de fer 
grans coses aquesta temporada. Tenim 
molts ingredients per fer-ho possible, 
només caldrà trobar la forma adequada 
de combinar-los per obtenir el resultat 
òptim. Això està en marxa, els assajos 
caminen imparables cap a assolir tots 
els objectius que ens hem marcat i amb 
la mirada posada ja en la primera cita 
del calendari lila que ens portarà a la 
Plaça Martí Royo amb els Xicots de Vi-
lafranca i els Nois de la Torre el proper 
diumenge 6 d’abril. Un calendari lila que 
torna a representar un repte exigent pel 
que fa a número de diades i a la qualitat 
d’aquestes, on, a més de les ja tradici-
onals, podem destacar entre d’altres la 
Diada de Cal Figarot a Vilafranca, on hi 
assistirem per primera vegada convidats 
pels Castellers de Vilafranca. 

A més, tampoc ens oblidem de que 
“enguany és any de concurs” i serà la 
primera edició en la que el Concurs7 de 
Torredembarra formarà part del Concurs 
de Castells de Tarragona en el format de 
La Biennal. En un món casteller en ple-
na expansió, amb 67 colles membres 
de la Coordinadora i 21 en formació, te-
nim clar que serà molt difícil poder-nos-
hi classificar. No estirarem més el braç 
que la màniga per fer-ho, però tampoc 
deixarem de mirar de reüll el Rànquing 
Estrella. A Altafulla però, el que mai dei-
xem de vista és que fem castells per 
gaudir-los, i d’això sí que en podem 
presumir. Així que us animem a tots i a 
totes a que vingueu a gaudir amb nosal-
tres aquest 2014. Estem assajant cada 
dimarts a partir de les 19h i cada diven-
dres a partir de les 21h. Tenim tot un any 
ple d’oportunitats per gaudir junts dels 
Castells! Quilos Amunt! / Foto: Jean 
Segovia •

Castellers d’altaFulla

Uns 80 nens i nenes participen al Taller de Màscares 
organitzat pel Col·lectiu d’Artesans

Collita d’hivern

Ja hem tornat! 
I a ple rendiment

L’Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla 
continua treballant i contribuint en 
l’organització i realització de diferents 
activitats al servei de les seves sòcies 
i tot el públic que estigui interessat 
en col·laborar i participar en els ac-
tes que realitzem. Després de les 
diverses actuacions durant el període 
festiu nadalenc, l’Ateneu segueix el 
seu ritme d’actes, com ha estat el co-
mençament de la nova etapa del taller 
de manualitats, amb una extensa 
varietat de tècniques a desenvolupar, 
fang, fusió amb vidre, decoupatge, 
traphillo, esmalt , decoració i reciclat-
ge i altres més. Són amb les que us 
podreu descobrir la millor habilitat ar-
tística d’expressió que més us agradi. 
“Carcassonne i Castells Càtars” és la 
sortida programada pel mes de març. 
Durant tres dies, tindrem l’oportu-
nitat de visitar Cotlliure, l’Abadia de 
Frontfroide, Canal du Midi i diferents 
indrets d’interès medieval. També 
hem fet temps per trobar-nos en una 
conferència en la que molta gent s’ha 
trobat identificada, “L’ansietat”, im-

partida a càrrec de Judith Gargallo, 
llicenciada en psicologia i màster en 
psicopatologia clínica de l’adult. Ens 
explicà les eines necessàries a tenir 
en compte per reduir-la i canalitzar-la, 
sabent quan són els símptomes i 
identificar·los. Durant la xerrada, algu-
nes de les persones assistents expo-

saven les seves experiències. Abans 
de finalitzar la sessió, es va practicar 
un petit taller de respiració i relaxació i 
consells per dur a terme una vida ple-
na i saludable. •

engràCia Carmona

Presidenta de l’Ateneu Cultural de Dones

  L’Ateneu Cultural de Dones continua la seva activitat
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El 17 de febrer el Banc del Temps 
d’Altafulla va organitzar una Xerra-

da de Dietoteràpia Xinesa impartida per 
Ruby Clivillé, Terapeuta en Medicina 
Tradicional Xinesa. La Dietoteràpia, que 
és una eina terapèutica utilitzada per 
la Medicina Xinesa —junt amb l’Acu-
puntura i la Fitoteràpia—, no és tan 
coneguda a Occident. Per això va ser 
interessant donar a conèixer la manera 
d’entendre el cos i la relació d’aquest 
amb els aliments que ingerim segons 
aquesta Medicina. Vam parlar de la im-
portància de seguir els cicles naturals 
i de les estacions, triant els aliments 
de temporada, fent d’aquesta manera 
una alimentació conscient. També que 
la dieta ha de ser individualitzada, te-

nint en compte elements com el nos-
tre estat energètic, que es mesura en 
climes interns: com excés de fred, de 
calor... i escollint aquells aliments que 
equilibren aquests excessos i mancan-
ces. Vam conèixer que cada sabor te 
una acció diferent al nostre cos i que 
podem triar la manera de cuinar un ali-

ment segons aquest estat intern parti-
cular. Per acabar, vam veure un exem-
ple d’esmorzar en dues persones amb 
estats energètics oposats per acabar 
d’entendre d’una manera més pràctica 
aquestes teories tan diferents a les de 
la nostra dieta habitual! La Dietoteràpia 
va despertar la curiositat dels gairebé 
30 assistents, participant amb pregun-
tes i opinions personals que van enri-
quir encara més la trobada. Segur que 
tots en vam treure profit i ens va per-
metre reflexionar en alguns aspectes de 
la nostra manera de menjar, de cuinar 
i de sentir com ens influeix l’aliment al 
nostre cos. Gràcies a tots per la vostra 
assistència! •

ruby Clivillé

La dietoteràpia xinesa centra les activitats 
del Banc del Temps

El Grup de Diables d’Altafulla va celebrar el passat 2 de 
febrer la seva calçotada a l’Era d’en Gatell, al seu local 
social. Hi van participar vora 100 persones, perquè la di-
ada era amb tots els diables, tant els grans com els petits 

i amb les seves respectives famílies. Per tal de passar un 
matí ben divertit, mentre uns es dedicaven a preparar tot 
els calçots, els més petits (i alguns de no tant petits) s’ho 
van passa d’allò més bé amb un inflable de grans dimensi-
ons que es va instal·lar a la mateixa era. D’aquesta manera 
ben lúdica, els diables comencen ja a pensar en les acti-
vitats i correfocs a dur a terme durant aquest 2014, tant 
en el format de diables grans, com en el de diables petits, 
que esperem que sigui tant productiu i exitós com ho va 
ser l’any anterior. Podreu trobar més informació del grup a 
www.gdapetits.blogspot.com. •

gda petits

gdapetits@gmail.com

  Un centenar de persones participen a la calçotada dels Diables Petits

La bicicleta verda

Ens trobem a Aràbia Saudí... quin és 
l’objecte que els nens poden utilit-

zar sense ser mal vistos però amb el 
qual les nenes són titllades d’indeco-
roses i posen en risc la seva virginitat? 
Ni més ni menys que una bicicleta, i la 
nostra nena, Wadjda, té els seus ulls 
posats en una de color verd. El pro-
per 20 de març el Cineclub programa 
aquesta esplèndida pel·lícula, La bici-
cleta verda, que ens farà reflexionar so-
bre moltes coses i durant molt temps. 

Aquest desig prohibit, que en el nos-
tre esquema mental podria semblar un 
detall sense importància, simbolitza un 
crit de llibertat que desafia els usos i 
els costums d’una altra cultura, amb 
les seves pròpies regles i tradicions, 
però aquesta nena no violenta mai les 
regles, només és una ànima rebel en 
busca d’igualtat. La pel·lícula mostra 
llums i ombres, usos i costums i rigi-
deses socials, però també molta espe-
rança.

I per anar fent boca, al mes d’abril 
programarem La plaga, de Neus Ba-
llús, una pel·lícula catalana que ha 
guanyat el Goya de 2013 a la millor 
directora novell i està nominada als 
Premis Discovery del Cinema Europeu. 
Una estupenda pel·lícula amb una mi-
rada delicada que mostra uns entorns 
irreconexibles però que componen la 
nostra realitat. •

CineClub altaFulla-link

Una reflexió sobre els usos 
i costums socials

ÒPTICA  ALTAFULLA
LENTS DE CONTACTE
ULLERES GRADUADES
ULLERES DE SOL

AUDIÒFONS
PRISMÀTICS
TERMÒMETRES

C/ MARQUÈS DE TAMARIT, 3B. 43893 ALTAFULLA ( davant la Policia Local ) TEL. 977 22 14 25    optica.altafulla@hotmail.com

antecSystems
serveis informàtics

Reparació d’ordinadors i portàtils
Creació de pàgines web i programes

Xarxes, telecomunicacions i veuIP
Equips i material informàtic

977 651 439 / 638 177 823
C/ Marquès de Tamarit 3A (davant la Policia Local) 43893 ALTAFULLA

contacto@antecsystems.com     www.antecsystems.com

ASSESSORIA COMPTABLE     FISCAL    LABORAL

GABINET
J. CORTES

ASSOCIATS
Ronda d’Altafulla, 53 43893 Altafulla

677 52 36 68 // 627 40 10 09
tel: 977 65 18 31  fax: 977 65 04 69
E-mail:gabinetjcortes@telefonica.net

TEMPORADA DE CALÇOTS
Calçots (cada dia)
Calçots cuits (per encàrrec)
 Dissabtes i diumenges (horari d’entrega de 13:30 a 14 h)
Calçots amb Denominació de Qualitat
Producte certificat i conreat sense pesticides
TAMbé TEniM OLi DE COLLiTA PRòPiA

venda al detall de verdures
de producció pròpia i fruita
www.hortablanch.com

Mossèn Miquel Amorós, 1 · 43893 ALTAFULLA
Tel./Fax: 977 651 105 · horta@hortablanch.com
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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

AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners

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

Dissabtes feiners
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

Diumenges i festius
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

v Transports
AuToBusos
 NocTurNs

Altafulla 
/ Tarragona

Divendres, dissabtes 
i vigílies de festius

Al
ta

fu
lla

 -
 T

ar
ra

go
na

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

ag
on

a 
- 

Al
ta

fu
lla

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, 

Beneficència, Fortí, casanovas, Marenostrum, La Platja, Arrabassada, 
savinosa, cala romana, Tennis, Mediterrani, Platja Llarga, solimar, Mas 
rabassa, El Pont, Montsià, osona, La Mora, conca de Barberà, Blauet, 

Esquirol, Guineu, castell de Tamarit, Tamarit i Ferran

Pere 
Martell

Aiguamolls 
del Gaià

Aiguamolls 
del Gaià

Pere 
Martell

fe
in

er
s

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
bt

es

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
en

ge
s 

i f
es

tiu
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

TElÈfOnS I ADREÇES           (
AjuNTAMENT (Plaça del Pou, 1) 977 65 00 08

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
Marquès de Tamarit, 16

609 32 96 51
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
Mainada, 2A

977 65 60 07

urGèNcIEs cAP Torredembarra 977 64 38 01

AIGüEs D’ALTAFuLLA
(servei 24 hores) 

977 65 16 76
900 194 998

EMErGèNcIEs 112

FArMàcIA susANA DoMINGo
Les Escoles, 3 (poble)

977 65 02 07

FArMàcIA ANNA ArAsA
Plaça dels Vents, 5

977 65 24 20

urGèNcIEs DENTALs cAsTELLANI 977 65 14 33

oFIcINEs DE TurIsME
Plaça del Pou, 1
Plaça dels Vents, s/n

977 65 14 26
977 65 07 52

AuLA DE ForMAcIó ALDArA 977 65 10 85

EscoLA D’ADuLTs 977 65 16 71

EscoLA LA PorTALADA
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

cEIP roquIssAr 977 65 19 69

IEs ALTAFuLLA 977 65 16 62

LLAr D’INFANTs F. BLANch
Mainada, 2B

977 65 60 31

LLAr D’INFANTs horT DE PAu
cabana, 2

977 65 21 20

EsPLAI DE LA GENT GrAN
c. de Les Bruixes s/n

977 65 21 32

BIBLIoTEcA MuNIcIPAL
Les Escoles s/n

977 65 11 76

cENTrE D’EsTuDIs D’ALTAFuLLA
Escoles, 10

977 65 09 12

cENTrE oBErT 977 65 06 90
648 54 62 72

PAVELLó PoLIEsPorTIu 977 65 15 71

EscoLA DE MúsIcA (migdies)
s. Antoni Abat, a la Violeta

977 65 20 60

cAsAL LA VIoLETA
s. Antoni Abat, 11

977 65 00 83

PuNT D’INForMAcIó juVENIL
Era de l’Esteve

977 65 24 68

ALBErG juVENIL ‘cAsA GrAN’
Placeta, 12

977 65 07 79
 

PIscINA MuNIcIPAL 
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

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

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al 
TeL. 977 65 00 08 (RegidoRia d’acció Social i ciutadania)

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 divendres, 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 
   DM, Dx, Dj i DV (matins)
urGèNcIEs: cAP DE TorrEDEMBArrA 977 64 38 01

    FARMÀCIES DE GUÀRDIA
MARÇ
01/02: MIrAr FINEsTrETA
03/09: s. DoMINGo
10/16: MIrAr FINEsTrETA
17/23: s. DoMINGo
24/30: MIrAr FINEsTrETA
31: s. DoMINGo

ABRIl
31/06: s. DoMINGo
07/13: MIrAr FINEsTrETA
14/20: s. DoMINGo
21/27: MIrAr FINEsTrETA

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies de guàrdia de Torredembarra 
als aparadors de les farmàcies locals.
A més: www.coft.org/guardies/ext/
cogul: 977640003 - c/ Antonio roig,14
Arasa: 977642704 - c/ Verge Montserrat, 4
Miró: 977640735 - c/ Pere Badia, 55
Escudé: 977130735 - c/ Filadors, 6-8
sant jordi: 977642750 - Av. sant jordi, 19-21

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 fEBRER

Temperatura màxima 22,4 °c dia 13

Temperatura mínima -0,8 °c dia 3

Pluja màxima 12 litres/m2 dia 9

Mitjana mensual temp. màx. 16,2 °c

Mitjana mensual temp. mín. 3,3 °c

Total pluja recollida 17,5 litres/m2

oBsErVADors: Joan ViVeS, lluíS BRullaS, JoRdi cuScó i JoSep 
MaRia auleS

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

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

Servei de transport per a la gent gran

 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

Deixalleria de Torredembarra

HORARI DE MISSES
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Altafulla
El Catllar
Creixell

La Nou de Gaià
La Pobla de Montornès

Renau
La Riera de Gaià

Roda de Barà
Salomó

Torredembarra
Vespella de Galà

977 65 29 23 (redaCCió)
977 65 06 93 (direCte)

altafullaradio@altafullaradio.cat
www.altafullaradio.cat

* Consultar retransmissions 
esportives a la pàgina web.

• 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’orella100% 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

ALTAFULLA JA ÉS A LA TELEVISIÓ

www.tac12.cat
administracio@tac12.tv
Tel. 877.604.001
Fax. 977.230.245

SINTONIZA’NS
al canal 12 de la TDT / 
CAMP DE TARRAGONA

Serveis que oferim: 
Medicina general i podologia – Ortopèdia –  

– – Psiquiatria – 
Fisioteràpia – Psicopedagogia – – 

 podal 
 




