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Som el 3.200!

E

n data 31 de desembre de 2013, l’Ajuntament d’Altafulla
tenia un deute viu de 831.549,53 euros, el que representa un 10,93%. És a dir, un deute per càpita de 262,20 euros.
En tres anys, ha reduït el deute a la meitat, i la tendència
d’aquest 2014 és baixar-lo encara més. Dit d’aquesta manera, sembla que aquest fet no sigui notícia i ho és, si ho
comparem amb les dades publicades pel Ministeri d’Hisenda
relatives al 2013, que indiquen que el deute global dels municipis espanyols ascendeix fins als 41.715 milions d’euros.
L’Estat espanyol està format per 8.116 municipis que,
sumant tots els seus deutes, ens dóna el resultat anterior.
Però quin número del rànquing ocupa Altafulla d’entre
aquestes localitats? Doncs el lloc número 3.200. És a dir,
de tots els municipis que conformen el territori espanyol, hi
ha un total de 3.199 poblacions molt més endeutades que
el nostre, que se situa en una ràtio molt per sota del límit
legal que és del 125%. Encapçala la llista, Monasterio de la
Sierra, un poble de Burgos que, amb 46 ciutadans, deu més
de 400.000 euros, la qual cosa suposa 8.891 euros per veí.
El segueix Jalón de Cameros, a la Rioja, que amb només
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una vintena d’habitants té un deute de 183.000 euros, 8.714
euros per persona. I a la tercera posició es troba Aguilar de
Segarra, a la demarcació de Barcelona, que deu 1,9 milions,
la qual cosa resulta 8.132 euros per habitant.
Quant a les grans urbs, Madrid, capitanejada per Ana
Botella, ocupa el lloc 129 del rànquing, amb un nivell d’endeutament que ascendeix fins als 7.035 milions, és a dir,
3.207 euros per madrileny. Si es compara amb Barcelona, el
consistori que dirigeix Xavier Trias, els habitants de Madrid
deuen tres vegades més que els de la capital catalana, que
acumula un deute de 1.110 milions d’euros, és a dir, una
mica més de 1.600 euros per habitant. I si ho comparem
amb altres poblacions veïnes, les xifres ens situen encara
més sobre la bona situació econòmica de la nostra vila. A tall
d’exemple, Creixell, amb una població de 3.455 habitants,
se situa en el lloc 66 com a poble espanyol més endeutat,
amb un deute per càpita de 2.732,50 euros. Per tant, és motiu d’orgull i satisfacció la feina ben feta per part de tècnics
i polítics que han fet possible que a dia d’avui tinguem un
poble viu, sanejat i modèlic.•

ON POTS TROBAR LA “PLAÇA DEL POU”?
La “Plaça del Pou” es distribueix en
més de 30 establiments d’Altafulla.
La podeu trobar a l’Ajuntament,
Quiosc Llibreria Lluís, als forns A. Martí i Nogués,
a les gelateries La Perla i Ronda,
a la Papereria Regal i Paper, entre d’altres.
Vols rebre-la per correu electrònic?
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a:
altafullaradio@altafullaradio.cat
o també entrant al web
www.altafullaradio.cat

JA US PODEU ANUNCIAR A:
Plaça del Pou
Informació i inserció d’anuncis:
638 355 670
comercial@altafullaradio.cat
Àrea de Mitjans de Comunicació

Ens interessa que hi participis:
Envieu els vostres articles a altafullaradio@altafullaradio.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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Unes 2.500 persones gaudeixen de la primera edició
de l’Altacústic

l Festival de Música Independent i de petit format Altacústic d’Altafulla, que ha
organitzat la regidoria de Cultura de l’Ajuntament per primera vegada aquest
juliol passat, ha culminat amb una crítica excel·lent per part del públic assistent i l’organització. Unes qualificacions positives que han posat als vuit concerts
celebrats els dies 18 i 19.
Per la Plaça del Pou (Escenari del Pou), les Escales de la Placeta (Escenari de
la Placeta) i les Escales del carrer Nou (Escenari Estrella) es van poder veure grans
propostes de la millor música d’autor, així com descobrir els nous valors de cantautors catalans. Divendres va ser el torn de Joan Colomo, Oslo, El Teatre Magnètic
i Inspira. Dissabte van passar pels diversos espais Judit Neddermann, Dear, Pau
Vallvé i Egon Soda. Si sumem el públic d’ambdós dies, en total hi van passar unes
2.500 persones, segons l’organització. Des de la regidoria de Cultura i Festes de
l’Ajuntament d’Altafulla, Jordi Molinera n’ha fet un molt bon balanç. “Fem una valoració molt positiva. Ha estat un gran encert la programació d’actuacions
musicals de petit format en un lloc tan privilegiat com és la Vila Closa”, i
ha afegit: “Hi ha hagut una molt bona resposta per part del públic que, tot i
organitzar-se altres esdeveniments musicals arreu del territori, han vingut
expressament fins a Altafulla”. Tan bons han estat els resultats que la regidoria
i els tècnics ja estan treballant de cara a la propera edició.

Per la seva banda, Enrique Colmenar, director artístic del festival, ha valorat
molt positivament la resposta del públic des que es va anunciar el festival. De fet,
Colmenar ja preveia una bona assistència arran de les respostes que havia tingut
la pàgina web, que es va bloquejar uns dies per l’allau de visites que anava rebent.
L’organització també ha agraït les desenes de voluntaris i voluntàries que de forma
desinteressada han fet possible el desenvolupament del festival, des de la logística
fins al servei de barres i seguretat.
Cal destacar el fet que la revista especialitzada Enderrock hagi catalogat
el certamen d’entre els de més encant dels Països Catalans en aquestes
dates. Un dels objectius del certamen és aflorar la nova escena musical catalana,
i principalment, la que es produeix al Camp de Tarragona. L’organització ha destacat l’espai i el format del festival i ha recordat que, “aprofitant que la Vila Closa
és conjunt històric i artístic, la voluntat és fomentar aquests racons com a espai
musical de petit format”. / Fotos: Ildefonso Cuesta / Gemma Soldevila / Jean
Segovia.•
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L’Ajuntament d’Altafulla redueix a la meitat
el deute viu en quatre anys

L’

Ajuntament d’Altafulla ha reduït
a la meitat el deute viu en quatre
anys, i se situa en aquests moments al voltant del 10%, percentatge
molt per sota de la ràtio màxima legal
que és del 125% en les administracions locals. Són dades que es van fer
públiques en el passat ple ordinari de
26 de juliol, on es va aprovar el compte general del consistori de l’exercici
2013.
D’aquests números destaca el
deute viu, que contrasta amb el d’altres administracions locals, ben diferent. Un endeutament que amb tres
anys s’ha reduït a la meitat, i que de
moment segueix a la baixa sense la
necessitat d’haver de renunciar a les
inversions. Francesc Farré, regidor
de l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament
d’Altafulla va felicitar a l’equip tècnic
del consistori i Intervenció per la fei-

L’

na feta, ja que segons ell, en aquest
cas “la part política és més senzilla”.
Al llarg dels últims quatre anys, la ràtio legal del deute públic a Altafulla ha
evolucionat de la següent manera: Al
2010, amb 1.756.061,57 euros era del
24,26%; al 2011, amb 1.749.029,45
euros, del 23,97%; el 2012, amb
1.173.178,21 euros era del 16,12%; i
a finals del 2013, amb 831.549,53 era
del 10,93%.
A finals de desembre de 2013 la ràtio legal era del 10,93%. El regidor de
l’Àrea Econòmica d’Altafulla va matisar
en el ple que fins a dia d’avui aquesta
ràtio ha anat disminuint, fet que “fa que
l’Ajuntament d’Altafulla sigui modèlic en
aquest cas”, i va afegir: “Amb una situació econòmica totalment sanejada ens
permet veure el futur amb cert optimisme, complint els deures i la feina”. Els
regidors Jordi Molinera i Pere Gomés

van remarcar també el fet que el consistori altafullenc sigui capaç de rebaixar
el deute i ser un dels municipis d’arreu
de l’Estat amb la ràtio d’endeutament
més baixa.

L’Ajuntament paga a 23
dies de mitjana els seus
proveïdors
L’Ajuntament d’Altafulla ha pagat
a 23 dies de mitjana als seus proveïdors durant el segon trimestre d’aquest
2014, segons dades d’Intervenció Municipal. Torna a ser dels pocs consistoris
d’arreu de l’Estat que ho fa en menys
d’un mes. Amb aquests resultats, el
consistori compleix l’article 13.6 de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, sobre el control del deute
comercial en el sector públic.•

Breus
Augmenta un 2,5% la
taxa de les llars d’infants municipals
L’ordenança municipal número
25 corresponent a la taxa de les
llars d’infants municipals Francesc
Blanch i Hort de Pau s’ha incrementat en un 2,5% després que
ho aprovés el Ple. En aquest cas,
el que s’ha fet ha estat corregir el
text regulador que fa referència als
drets d’inscripció, que no s’ajustava a l’acord que havia pres ara fa
uns mesos la Comissió d’Hisenda
del consistori. La regidora d’Educació de l’Ajuntament d’Altafulla,
Eva Martínez, va explicar que la
pujada d’aquest percentatge es
produeix arran d’un error a l’hora
d’aprovar el mes de març passat
les ordenances fiscals. Llavors,
l’increment que es va aprovar
no s’ajustava a la proposta que
s’havia acordat en la Comissió
d’Hisenda. D’aquí ve donada la
rectificació que s’ha fet en aquest
darrer ple.
L’augment s’explica per una
baixada de les ajudes de la Generalitat de Catalunya, que han passat de 1.300 euros per alumnes a
875 euros, que ara finança la Diputació de Tarragona. Ara per ara,
l’Ajuntament aporta un 36% de les
despeses, la Diputació un 19,6%,
i les famílies un 44,6%. Paral·lelament, el Ple també va aprovar
l’ordenança fiscal de creació de fitxers, per a la protecció de dades,
que és d’obligat compliment pels
consistoris.•

Altafulla s’afegeix a la Carta Internacional per Caminar

Ajuntament d’Altafulla va aprovar en el passat
Ple la Carta Internacional per Caminar. Amb els
vots a favor del Govern es va donar el vist i plau
a aquesta declaració que té per objectiu identificar les
necessitats dels vianants i proporcionar un marc comú
per reorientar les polítiques actuals, les seves activitats
i relacions per a crear una cultura on la gent esculli ca-

minar, tot desenvolupant accions concretes de millora
per a cada principi estratègic. La regidora de Participació Ciutadana i Medi Ambient, Montse Castellarnau, va
remarcar “el compromís de l’Ajuntament d’Altafulla per
millorar la mobilitat integral dels vianants amb una gestió planificada del territori” basats en els principis que
recull aquesta declaració: Dissenyar i gestionar espais

i llocs per a les persones, millorar la integració de les
xarxes de vianants, planificació territorial i usos del sòl
com a suport a la comunicació a peu, reduir el perill
d’atropellaments, millorar la sensació i seguretat personal, augmentar el suport de les institucions i desenvolupar la cultura de caminar. •

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

Ajuntament
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El PAM contempla el pou que minimitzarà les inundacions
a Baix a Mar

L

a Diputació de Tarragona ha aprovat el Pla d’Acció Municipal (PAM)
2013-2016, que enguany destinarà 14 milions d’euros als municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Els ajuts sol·licitats pels municipis són per a inversions, manteniment o per l’amortització anticipada de crèdits. D’aquesta partida, destinada a inversions al
Camp de Tarragona, 400.000 euros aniran cap a Altafulla, i d’aquests,
300.000, al futur dipòsit d’aigües pluvials de Baix a Mar. L’Ajuntament
es manté ferm a l’hora de destinar-los a aquest projecte que pretén
minimitzar les inundacions en aquesta zona quan es produeixen forts
aiguats. El regidor d’Urbanisme, Jordi Molinera, ha explicat que aquest
pou “tindrà una capacitat de 400 m³ i es construirà a l’entorn del carrer
Via Hercúlia, entre el pont i el càmping Don Quijote”.
El PAM finançarà el projecte en un 95%, mentre que l’Ajuntament
d’Altafulla ho farà en un 5% de la totalitat del projecte. Per a aquest programa, els ajuntaments poden demanar ajudes per a noves inversions
com pavellons i piscines, o pel manteniment dels municipis en aspectes
com la xarxa d’aigua i clavegueram, o la millora dels carrers. El PAM
també permet sol·licitar l’amortització anticipada de crèdits per evitar la
càrrega d’interessos. •

Una imatge de les fortes pluges que van caure aquest hivern a Altafulla. / Foto: Salva Pou

Torna la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2014

L’

Ajuntament d’Altafulla tornarà a adherir-se del 22 al 29 de setembre a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. La regidoria de Medi Ambient i Participació Ciutadana, encapçalada per Montse Castellarnau, ja ha organitzat
els darrers anys diferents activitats al voltant d’aquesta iniciativa. Unes activitats que
tornaran a repetir-se enguany després de l’èxit de participació que han experimentat.
El Ple ho va acordar d’aquesta manera el passat 26 de juliol. Montse Castellarnau
ha destacat que, sota el lema “Fem el carrer més nostre”, s’organitzaran durant
una setmana activitats per fomentar el transport públic i la mobilitat a peu, com ara
pedalades populars, xerrades, i com no podia ser d’altra manera, es tornarà a promoure el programa “A peu a l’escola”.
Els objectius principals de la Setmana són estimular un comportament ciutadà
en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible;
sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la
sobre les diferents modalitats; impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i,
en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics,
així com potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la gent i el patrimoni
cultural, en un entorn saludable i relaxat. •

Breus
Comencen els tràmits administratius
per a la superfície comercial de Les
Bruixes
L’Ajuntament d’Altafulla ha publicat al seu lloc web
dos anuncis sobre els primers tràmits administratius per a la construcció d’una nova superfície
comercial al complex Les Bruixes. Es tracta del
projecte d’urbanització del sistema viari i serveis

tècnics en sòl no urbanitzable del polígon 6 i parcel·les 16 i 30 de Via Roviano, que s’ha sotmès a
informació pública pel termini d’un mes. El portal
també informa sobre el projecte de demolició de
l’aparcament exterior en sòl no urbanitzable de Via
Roviano promogut per Mercadona SA, i que també
s’ha sotmès a informació pública. Ho fa d’acord
amb l’article 48.1 del Text refós de la Llei d’urba-

nisme, en què en el termini d’informació pública,
les persones interessades poden consultar el projecte i formular les al·legacions que considerin adients. L’expedient es troba al Servei d’Arquitectura i
Urbanisme de l’Ajuntament d’Altafulla. Segons les
previsions, les obres podrien iniciar-se el proper
mes d’octubre, i l’obertura tindria lloc pels voltants
del mes de juny de l’any vinent. •

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

Medi Ambient
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Recuperen la bassa temporal d’aigua del camí de Ferran

L’

Associació Mediambiental la Sínia i l’Ajuntament d’Altafulla han
recuperat la bassa temporal d’aigua del camí de Ferran al seu pas per la
llera del riu Gaià. Els nois i les noies del
camp de treball han realitzat els darrers
treballs a la zona on el passat 24 de juliol van alliberar simbòlicament exemplars
de granota. Les tasques van consistir
en tallar canyes del costat de la bassa,
plantar algunes espècies d’aigua, col·locar pedres que defineixin el perímetre de
la bassa i, per acabar, alliberar granotes.
Amb això s’ha posat el punt i final a l’acció conservacionista i de preservació de
l’ecosistema.
La bassa temporal d’aigua, que prové de la pluja, és el gran toll que pràcticament hi ha durant tot l’any al camí de
Ferran amb el punt on creua el riu Gaià.
Aquestes accions no han estat les primeres activitats que s’hi ha dut a terme, ja
que sovint s’hi practiquen actuacions de
neteja de l’entorn, ja que, segons apunta
Montse Castellarnau, regidora de Medi
Ambient d’Altafulla, aquest espai ha estat
un punt negre d’acumulació de deixalles.
Des de la regidoria de Medi Ambient,
s’ha arranjat el camí de pas perquè no
s’hagi de passar pel mig del bassal. A
banda de recuperar mediambiental-

ment la zona, també s’ha suavitzant el
pendent del talús per on començaven
a passar de manera perillosa els cotxes per tal d’estalviar-se l’aigua. A més,
s’han posat unes pedres grans a amb-

dós costats del riu per impedir que els
cotxes puguin accedir a la llera del Gaià
per llençar runes i deixalles. Un dels desitjos de La Sínia i l’Ajuntament és anar
senyalitzant totes les zones recuperades

a l’entorn de la desembocadura del riu
Gaià, amb la finalitat que tothom pugui
gaudir i conèixer l’entorn en profunditat.
/ Foto: La Sínia. •

Ecologistes en Acció distingeix Altafulla als guardons “Platges Verges 2014”

E

cologistes en Acció ha distingit a
l’Ajuntament d’Altafulla i a l’Associació Mediambiental La Sínia pels
seus treballs de recuperació i preservació a la platja d’Altafulla-El Vinyet en el
marc de l’entrega dels guardons “Platges Verges 2014”, que es va celebrar
el passat 18 de juliol a l’Ajuntament
d’Alcanar. Els guardons, que enguany
celebren la seva cinquena edició, tenen
com a objectius valorar i felicitar, des del
punt de vista ecològic i de preservació
del Medi, els esforços de municipis i entitats socials per mantenir les platges dels
seus termes municipals amb el seu estat natural, protegides d’agressions tant
urbanístiques com industrials. El reconeixement va ser recollit per la regidora de
Medi Ambient de l’Ajuntament d’Altafulla,
Montse Castellarnau. / Foto: Ecologistes en Acció. •

Cultura
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Reclamen ampliar les dependències de la Biblioteca Pública

a regidoria de Cultura, que encapçala Jordi Molinera, ha demanat al Departament
de Cultura de la Generalitat una ampliació de les actuals dependències de la
Biblioteca Pública, que s’ubica a les antigues escoles Teresa Manero. Per fer això,
l’Ajuntament sol·licitarà, al Departament de Joventut, la planta baixa de l’Alberg Casa
Gran per reubicar-hi el Punt d’Informació Juvenil (PIJ). D’aquesta manera, l’espai
que deixaria lliure el PIJ a la Pallissa de l’Era de l’Esteve, s’hi instal·laria el
Centre d’Estudis d’Altafulla, que deixaria la seu actual a les escoles Teresa
Manero perquè la Biblioteca pogués ampliar la seva superfície i ocupar totes
les seves dependències. Molinera va traslladar aquesta voluntat al director dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona, Jordi Agràs, en la visita que va fer el passat
8 de juliol a la Biblioteca, acompanyat de Dolors Comes, responsable de la Xarxa de
Biblioteques del Camp de Tarragona.
La trobada es va celebrar per fer una valoració del primer any de vida de la Xarxa
de Biblioteques del Baix Gaià. Precisament, l’edil de Cultura va valorar positivament
la tasca que es realitza des de la xarxa, però també va destacar les carències d’espai que afronten actualment. Agràs, per la seva banda, va remarcar l’enriquiment de
l’activitat individual i col·lectiva de cada un dels centres adscrits a la xarxa i va valorar
molt positivament les sinergies que s’estan creant entre totes les biblioteques a l’hora
d’optimitzar recursos i oferir un servei de “primer ordre”. En aquest punt va agrair

l’esforç de les bibliotecàries perquè aquest projecte s’hagi consolidat en el seu primer
any. Malgrat tot, el bon funcionament de les xarxes socials va ser un dels deu punts
a millorar per al proper curs. / Foto: A.J.•

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
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Balanç positiu del primer mes de
funcionament del trenet turístic

L’app “Altafulla Turística” disposarà
d’un lector de codis QR

L’

aplicació per a mòbils “Altafulla Turística” disposarà properament d’un
nou sistema de lectura de codis QR. Una
manera d’oferir nous usos al consumidor, que pot accedir a través d’Internet
a tot tipus d’informació només apuntant
amb el seu aparell a un d’aquests codis,
sense necessitat d’introduir cap dada ni
cap paraula al respecte. La informació
amagada darrera un codi QR pot ser
una imatge, un text, un número de
telèfon, o una adreça web. De fet, les
possibilitats són gairebé il·limitades. Pot
contenir fins a 7.089 caràcters numèrics
o 4.296 alfanumèrics. Això sí, per llegir
un codi QR cal un telèfon mòbil equipat
amb càmera.
Aquest nou lector anirà acompanyat d’un disseny més modernitzat
i adaptat als nous temps per pal·liar
aquells aspectes que han quedat “desfasats”, segons el regidor de Turisme,
Guillermo Alonso. El mes de març de
l’any passat ja se’n va fer una primera
actualització. En aquest cas va consistir
en detallar i especificar els serveis amb
què compta el municipi de cara al visitant. Es va personalitzar la fitxa de tots
aquells allotjaments, comerços i serveis
públics que van facilitar les seves dades
a l’Oficina de Turisme.
L’aplicació es va posar en marxa ara
fa tot just dos anys. Ofereix una mostra dels atractius culturals, paisatgístics,

F

gastronòmics i esportius; reuneix els
principals enclavaments històrics i patrimonials com ara la Vila Closa, les Botigues de Mar i la vila romana dels Munts;
la cultura i el folklore; què fer; on anar a
comprar; i on allotjar-se; entre altres aspectes. Està traduïda en català, castellà,
francès i anglès i està estructurada en
un format multimèdia, amb text, imatges
i so. Disposa d’un dispositiu GPS que et
marca les distàncies entre els diferents
espais. •

Nou conveni amb ATECA
El regidor de Comerç, Consum i Transport de l’Ajuntament d’Altafulla, Pere
Gomés, i el president de l’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants
d’Altafulla (ATECA), Lluís Cañellas, van signar el passat 3 de juliol un nou
conveni de col·laboració en què el consistori atorga una subvenció de 3.000
euros anuals a l’entitat per tal de fomentar l’economia local i donar suport a la
promoció comercial i turística de la vila. Aquests diners es tradueixen en l’elaboració per part d’ATECA del nou plànol d’Altafulla, la gestió de la publicitat
del Trenet Turístic, la col·laboració a les festes, i la campanya de Nadal, entre
d’altres accions. / Foto: A.J. •

a un mes que el trenet turístic d’Altafulla es va posar en marxa. Un servei que enguany s’allargarà fins el 14
de setembre sota la direcció de l’empresa TurisVic, a través d’un conveni
amb l’Ajuntament i l’Associació Turística
d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla
(ATECA). La principal novetat d’aquesta
temporada, a banda de la seva gestió
externa, és que a més de realitzar els
seus viatges i recorreguts habituals,
també serà un reclam pel municipi, sobretot per a aquells turistes de la Catalunya Interior. A través de diferents
amistats i agències de viatges, des de
TurisVic ja han concertat més de quatre
visites de grups amb agències importants en el mercat turístic com Viatges
Barceló per fer estades d’un dia a Altafulla.

Segons Josep Ceamanos, responsable de TurisVic, a diferència d’altres municipis, el servei a Altafulla se centra en
“l’explotació turística i de recorreguts”
mitjançant “l’ajustament dels preus”. A
nivell de publicitat, s’han tancat ja gairebé tots els espais disponibles, i ha avançat que, de moment, l’acceptació i el
funcionament és favorable. Tant és així,
que espera poder repetir l’any vinent.
El preu de venda del tiquet al públic és de 3 euros la volta sencera i
gratuït per als infants menors de set
anys. També s’inclouen diferents abonaments on el preu del tiquet es redueix.
Abonament 10 tiquets: 20€; abonament
20 tiquets: 35€, i abonament 50 tiquets:
85€. El Trenet Turístic també col·labora
amb les entitats del poble com els Diables Petits, o el Campus Atafulla. •

Esports
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Altafulla acollirà el Campionat d’Espanya de Triatló Olímpic
per primera vegada

A

ltafulla tornarà a ser el principal
focus del triatló espanyol al setembre del 2015. En aquesta
ocasió, tant el municipi com la Federació
Espanyola de Triatló (FETRI) han anat un
pas més enllà. Acollirà la prova del Campionat d’Espanya de Triatló Olímpic; és a
dir, la màxima prova a nivell estatal. Durant els darrers dos anys, Altafulla havia
estat seu de competicions en categoria
Sprint, i ara ha arribat el moment de seguir creixent i albergar la prova superior.
Les categories que hi participaran seran l’elit, la sub23, els grups d’edat i
el paratriatló. És tota una fita que una
prova d’aquestes característiques, de
distància olímpica, tingui lloc a una vila
com és l’altafullenca.
La FETRI ha volgut premiar així la
bona organització i el bon treball demostrat als esdeveniments anteriors i donar
un vot de confiança i un major grau de
responsabilitat al municipi, que en els
darrers anys s’està consagrant com un
focus molt representatiu del triatló estatal. Aquest campionat tindrà lloc durant

la primera quinzena del mes de setembre, en una data exacta que encara està
per determinar. Això es deu a què el 20
de setembre tindrà lloc la final de la copa
del món, i és per això que per raons temporals, la prova d’Altafulla és idònia
perquè els millors triatletes ultimin
la seva posada a punt de cara a la
prova internacional del dia 20. Tots
aquests esforços i la concessió de totes
aquestes proves del triatló tenen com
a principal objectiu la preparació per al
gran repte del juliol del 2017, amb motiu dels Jocs del Mediterrani, on la prova
del triatló tindrà lloc a Altafulla, tal i com
ha remarcat Guillermo Alonso, regidor
d’Esport. D’altra banda, ja s’ha obert el
període d’inscripcions per al campionat
de triatló SERTRI Altafulla, que se celebrarà el 14 de setembre d’aquest any,
i que co-organitzen la Cadena SER, la
Federació Espanyola de Triatló i l’Ajuntament d’Altafulla. Us podeu inscriure a
http://sportmaniacs.com/inscripciones/
sertri-altafulla. / Foto: Lluís Lorenzo. •

Regatistes del CM Altafulla, campions d’optimist a França

E

l Club Marítim Altafulla va ser un dels
sis equips de Catalunya que van participar a la Coupe d’Été 2014 en categoria Optimist, celebrada durant el 12 i
el 18 de juliol a Biscarrosse (França). En
general, els regatistes catalans van obtenir uns bons resultats, que s’accentuen
molt si ens centrem en els del CM Altafulla, l’equip català que ha aconseguit els
millors registres. Dels tretze catalans que
han participat, dos dels tres millors resultats pertanyen a l’entitat altafullenca.
D’un total de 137 participants, el 24è
lloc de Max Urquizu i, sobretot, el tercer

Diumenge 17 d’agost, I Mini-Tri-Atletes
per als més petits

U

s relato breument els èxits dels
companys de l’equip: Anna Pérez
va ser tercera en la cursa de La Pobla
de Montornès. En Miquel Sánchez va
pujar al segon lloc del podi en la Cursa de La Canonja (10 Km), en la seva
categoria, millorant un lloc respecte de
l’any passat. N’Eudald Tomàs va aconseguir la tercera posició en la cursa de
muntanya de 24 km del Tennis Park.
En Miquel Sánchez va obtenir també la
victòria a Riudecols, en la categoria M7,
on Claude Garcia va ser 2n. en la M5.
Anna Pérez va ser tercera F3 a la cursa
de muntanya de Capafonts. Josep Lluís Matallana aconseguir la tercera plaça
a l’Arbolí en la categoria M5. A la cursa
nocturna de Reus, més èxits, un de personal i un altre de col·lectiu: En Claude
Garcia va ser segon en la categoria M5,

i l’equip va ser el tercer classificat. Gens
malament, no us sembla? El dia 17
d’agost, a les 9 h del matí, començant a la Piscina Municipal, se celebrarà l’esdeveniment no competitiu
I Mini-Tri-Atletes d’Altafulla, amb la
col·laboració de l’Ajuntament d’Altafulla.
En trobareu més informació en el nostre
web, a sota indicat. També aprofito per
a convidar-vos a córrer amb nosaltres.
Per exemple, els dimarts i dijous, a les
19:00, quedem al pàrquing de la platja
de la Móra, per a córrer pel Bosc de la
Marquesa. Altament recomanable a l’estiu, pel fet d’estar protegits de la radiació solar i de la calor, a més d’evitar-nos
l’asfalt. Veureu més horaris en el nostre
web. Us hi esperem! •
Atletes d’Altafulla

lloc d’Edu Ferrer (a la foto) van demostrar
que el treball que es fa a l’entitat sempre recull els seus fruits. Urquizu i Ferrer,
a més, van fer el seu particular doblet.
Van participar també al Campionat per
equips juntament amb dues regatistes
del CN el Balís, on van proclamar-se
guanyadors per davant d’un total de 36
equips participants, de diferents clubs
internacionals, principalment francesos.
El CM Altafulla es prepara per un mes
d’agost intens on les competicions no
s’aturaran per als seus representants. •

El CE Altafulla posa en marxa
l’Escola de Futbol Base
“Converteix-te en un nou crack groc-i-negre”. Aquest és l’eslògan amb el qual
el CE Altafulla ha posat en marxa la seva Escola de Futbol Base de cara a la
temporada vinent 2014-2015. El club ja ha obert les inscripcions a les categories de pre-benjamins, benjamins, alevins, infantils, cadets i juvenils. L’entitat
altafullenca segueix apostant pel futbol femení. Per això, obre la porta a aquelles joves jugadores d’entre sis i setze anys que vulguin formar part de l’entitat.
El preu per formar part d’aquesta escola és, amb la quota de soci per als jugadors inclosa, de 275€. Si es tenen germans a l’entitat, si s’és fill de jugadors
o jugadores dels equips sèniors o, fins i tot, si s’és fill de socis o sòcies del CE
Altafulla, gaudeixen d’un descompte. Les bases poden trobar-se a www.cealtafulla.com i poden enviar-se omplertes al correu electrònic cealtafulla@gmail.
com, a la Llibreria Lluís, a l’Estanc Pijuan o a la bústia de l’Estadi Municipal.
Les proves es desenvolupen cada dimarts i dijous des de les 17 fins a les 19h
a l’Estadi Joan Pijuan. •
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Tradicions

Correfoc dels Diables d’Altafulla. Com és habitual en aquestes dates, els Diables
d’Altafulla van protagonitzar un espectacular correfoc a Baix a Mar on el públic va quedar un cop més impressionat de la força d’aquesta entitat. Els diables van recórrer
diferents carrers i places del barri marítim. / Foto: I.C.
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El Cor Infantil Amics de la Unió de Granollers inauguren el Festival de Música.
El Cor Infantil Amics de la Unió de Granollers van inaugurar el passat 26 de juliol el 27è
Festival Internacional de Música d’Altafulla, que s’allargarà fins el 23 d’agost. Us podeu
descarregar el programa a www.altafulla.cat. Les entrades es poden adquirir de forma
presencial a l’Oficina de Turisme d’Altafulla (plaça dels Vents), i a la plaça de l’Església
les nits de concert a partir de les 21.00h. També per www.tarracoticket.cat. El preu de
l’entrada per un concert és de 15€; el paquet de quatre concerts, de 51€; i l’abonament
al festival, de 75€. Els titulars del Carnet Jove de la Generalitat gaudiran d’un 50% de
descompte. / Foto: P.G.

Campus Altafulla per als més petits. El Centre d’Esports, el Club Bàsquet i el Club
Futbol Sala d’Altafulla han ofert fins a principis d’aquest mes d’agost el Campus Altafulla
que ha reunit un centenar d’infants. Els més petits han gaudit del bàsquet, futbol, ciclisme, piscina, d’excursions, jocs, entre d’altres activitats. A més, també ha comptat amb
sessions d’introducció a les entitats del municipi, com per exemple, la Penya Ciclista. /
Foto: CE Altafulla

La Bibliomar, cada dia al Parc Voramar. Una de les activitats d’estiu que es poden
gaudir cada tarda, de dilluns a divendres, és la Bibliomar, que s’ubica al Parc Voramar
d’Altafulla. Hi trobareu la premsa diària, llibres, contes i revistes per llegir i agafar en préstec. El servei ofereix un ventall d’activitats per a infants, joves i famílies, com ara tallers,
xerrades i conta contes, entre d’altres. / Foto: Ildefonso Cuesta

Altafulla, seu de l’espectacle del vòlei platja. L’espectacle a la platja d’Altafulla ha
estat servit el primer cap de setmana d’agost amb la cinquena edició de l’Altafulla Beach
Volley, prova del vòlei platja dintre del Circuït Català. La parella Lluís Badosa i Agustín
Correa van ser els guanyadors en el quadre masculí, mentre que en el femení, s’ho van
endur la parella Kliokmanaite-Puri. L’organització i el públic ha valorat molt positivament
el muntatge realitzat al costat del CM Altafulla en el qual han competit els millors jugadors i jugadores d’arreu de Catalunya. / Foto: Josep Viladot

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

Opinió i Fòrum
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Estat però no de xoc

Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa
Ha estat com un gerro d’aigua freda. Érem coneixedors que el cas
Banca Catalana s’havia tancat en
fals i que l’Audiència havia impedit,
als fiscals, processar a Jordi Pujol.
Van passar els anys i el cas va quedar en el semi oblit
fins que Pasqual Maragall va parlar del 3%. Artur Mas,
en l’oposició, va amenaçar amb trencar totes les relacions amb el Govern i l’honorable president Maragall
va rectificar. Molts com jo, que mai he votat a CiU,

consideràvem a Jordi Pujol un actiu de Catalunya i
crèiem que era un home honest. Que sí, a CDC podien
haver cobrat comissions però sempre a les seves esquenes i per finançar el partit (cosa també reprovable).
Molt sovint pensem que tothom és com nosaltres
i ens equivoquem. Hi ha gent que no és com tu, hi
ha alguna gent que pensa que tothom és deshonest
perquè ells ho són i d’altres als que ens titllen d’ingenus perquè encara creiem en les persones. Prefereixo pecar d’ingenuïtat que de malfiança. A Catalunya,

a Altafulla hi ha moltíssima gent honesta que cada dia
s’aixeca per estudiar, passejar, treballar o per buscar
feina, que s’estima el seu poble, però també a la seva
gent. Gent que és solidària, que sap que gràcies als
seus impostos encara tenen la millor salut pública,
unes bones escoles on portar als seus fills/filles...
però també hi ha hipocresia d’aquells que no fan el
que diuen defensar. Aquesta gent no ens doblegarà.
Tenim com objectiu construir una Catalunya més plena, més justa i més neta i ho aconseguirem. •

A l’estiu, tota la cultura viu!

Jordi Molinera Poblet # SI – Solidaritat Catalana per la Independència
Sovint hi ha qui xiuxiueja que la
nostra vila és una “poble-dormitori”.
Quan ho escolto ràpid em ve al cap
tot el teixit associatiu i totes les activitats culturals que es fan i fem a Altafulla. El que més m’agrada com a Regidor de Cultura
és aquesta col·laboració entre entitats, poble i Govern
per fer realitat mil i una mostres del que fem. Si mirem
una mica enrere, des de la nit de Sant Joan amb el
gran bateig i correfoc dels Diables Petits d’Altafulla a
Botigues de Mar amb el sopar popular organitzat entre
la Comissió de Festes i el Centre d’Esports, fins a una
de les Diades Castelleres de referència de la tempora-

da el passat 12 de juliol amb 6 castells de 9 i 1 Gamma
Extra dels Castellers de Vilafranca, la Colla Vella de
Valls, els Xiquets de Tarragona i uns Castellers d’Altafulla en plena forma. Sempre amb la col·laboració
econòmica de l’Ajuntament i les ganes de fer coses
pel poble de manera voluntària de la molta gent que
forma part de les entitats.
Però una de les cireretes del pastis estiuenc ha
estat se’ns dubte el primer Festival de Música Independent de la Vila Closa, l’Altacústic. Més de 2.500
persones van poder gaudir de Joan Colomo, Inspira,
Judit Nedermann i més grups musicals als 3 escenaris que oferien concerts de petit format a racons

FÒRUM

FÒRUM
Govern subordinat!
Si no en vols una tassa, doncs dues!
A quina artificial àrea metropolitana
trobem una zona de concentració
comercial exclusivament de supermercats com la que l’actual Govern
acceptarà per Altafulla? A ponent; a
la part que sí que és del nostre terme municipal, perquè l’altra costat
de la carretera continua de Tarragona, com l’estació, el Vinyet i la
Roca de Gaià. El projecte urbanístic
ja està en exposició pública. L’hem
anat a veure. Una part, correspon a
un excel·lent treball de l’arquitecte
Mercadé, que ha legalitzat l’antic
PAU 12 (Les Bruixes i el Roquissar,
a banda i banda del terme) fixant un
PAU 19 on arribarà Mercadona i un
SUR S-1, mixta d’usos al Roquissar
(els de l’escola i l’institut del període
del Tripartit i un futur residencial llunyà). IDP ha elaborat el projecte dins
les propietaris dels terrenys (Ixart i
Gasolinera) per a Mercadona, amb
l’acatament incondicional de l’actual Govern! La seva gran victòria,
molt en la seva línia d’Altafulla Cala
Romana superior: un “corredor biològic” on ara encara tenim l’asfaltat
amb la preciosa sínia. Un aparcament, amb 46 places públiques,

d’Altafulla que fins ara no els coneixíem com espais
musicals. Crec que amb aquesta primera edició de
l’Altacústic ha nascut una nova activitat per la qual
l’estiu altafullenc serà encara més atractiu per tothom, tant els que ens visiten com per als que hi vivim
tot l’any. Tot aquest seguit d’activitats (i més: la Bibliomar, el Festival Internacional de Música, exposicions del Cercle Artístic…) demostra que el suport a
la cultura feta des d’Altafulla i per Altafulla, que mai
és suficient, és gran i constant. A aquest estiu, hem
de sumar la preparació de la Diada, molts ja ens hem
apuntat al tram 47 amb l’ANC d’Altafulla! Ens veiem
a la Via Catalana per la independència! •

amb accés des de la carretera. I una
rambleta Roviano, amb carril bici...
Per aquesta franja propietat de la
Gasolinera, el propietari ha assolit
que no el maregin durant 15 anys
amb rotondes o ressalts que perjudiquin la circulació dels seus clients
camioners internacionals! Ell tindrà
aquest privilegi, de sentit comú, que
d’anys esperen la resta de conductors, de comerciants de dalt del poble i, sobretot, les ambulàncies. No
podem parlar d’un pacte / pols entre
empreses i poder públic municipal
actual, a la manera de l’urbanisme
social d’UpA+PSC! Pensem que
s’han subordinat, a les intencions
empresarials, amb tota complaença
i traient pit de fortalesa de criteris
(servils). Res han lluitat per mantenir
un mínim de sales de cinema: potestat de l’Ajuntament que ordena els
usos del territori. I un exemple més
de discriminació: Mercadona, sí;
constructors, no! Piscina, sí; Roca
de Gaià, no; Triatló, sí; futbols, no.
Residencial, sí! Comercial, no! •
Fonxo Blanch

Farem una gran V que es veurà a tot el món i Altafulla
hi té un lloc al tram 47
L’11S tornarem a fer història, guardeu-vos-hi un lloc. Farem una gran V
que es veurà a tot el món i Altafulla
hi té un lloc al tram 47, a la Gran
Via, entre Entença i Rocafort (metro
Rocafort). És un acte festiu, hi hem
d’anar les famílies senceres, però
els menors de 14 anys no cal que
s’hi apuntin. La resta ho heu de fer a
través de la web http://www.araeslhora.cat (tram 47).
Per a les persones que tingueu dubtes, algun membre de la Territorial
us atendrà a l’Ajuntament per ajudar-vos a inscriure-us-hi els dimarts
a la tarda de 5 a 7 i els divendres
de 10 a 12 del mes d’agost. Per a
la realització de la V es dibuixarà la
senyera amb els colors de la samarreta, que podeu adquirir a 15 euros
també al mail de la territorial d’Altafulla, altafulla@assemblea.cat. Com
arribar-hi? Si hi aneu amb cotxe
propi, es recomana ser a Barcelona
entre la 1 i les 3, aparcar als afores i
utilitzar el transport públic per arribar
al tram; Si hi voleu anar amb el tren,
des de Sant Vicens sortiran trens
com un dia feiner cada mitja hora
aproximadament, i si hi voleu anar

amb els 2 autocars que organitzem
des de la Territorial d’Altafulla heu de
reservar plaça a través del correu altafulla@assemblea.cat al preu de 10
€ per persona. Prioritzarem les places dels autocars per la gent gran,
persones amb dificultat de mobilitat i
per ordre d’inscripció. A més a més,
recordeu també que el 16 d’agost a
Tarragona farem el mural a l’amfiteatre; del 25 al 31 d’agost s’organitzaran actes diversos a Altafulla, i el
9N guanyarem, per un país més just,
més democràtic i més lliure. Calen
voluntaris per fer-ho possible. Us hi
podeu apuntar a www.araeslhora.
cat. Tenim molta feina, però també
molta il·lusió per assolir un nou estat
inclusiu i transparent. •
Territorial d’Altafulla de l’ANC

Entitats
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Collita d’estiu

L’

estiu és el moment de fer la collita de tot allò plantat des de la
primavera: enrere queda la feina
dura i silenciosa feta durant mesos, els
fruits de la qual són més gustosos quant
més feixuga ha estat la tasca. Per als
Castellers d’Altafulla l’estiu és també el
moment de collir els resultats dels llargs
mesos d’assajos i de recórrer les places
mostrant-ne els fruits. Ja a la Diada de
Sant Joan a Torredembarra vam poder
mostrar el primer castell de 7 de la temporada, un 3de7 ferm i segur que vam
acompanyar amb el 2de6 i el 4de6a.
Portàvem mesos treballant per aconseguir-ho i per fi el vam poder bastir: la
satisfacció es podia veure en els ulls de
tots els membres de la colla.

Per Sant Pere vam actuar a Sant
Pere i Sant Pau, on vam poder descarregar un 3de6 aixecat per sota que
feia sis anys que no dúiem a plaça, un
castell en el qual hi hem esmerçat molts
esforços i que és un magnífic termòmetre de l’estat de la colla. Però finalment
va ser a la Diada de les Cultures, a la
Plaça del Pou, quan vam poder fer la
primera clàssica de set (3de7, 4de7 i
2de6), l’objectiu que feia setmanes que
perseguíem i que per fi vam poder mostrar a la nostra gent a la nostra plaça.
Malgrat aquesta magnífica actuació,
ens va quedar l’espineta de només poder carregar el pilar de 5. Una espineta
que ens vam poder treure la setmana
següent a La Riera de Gaià, on el vam
descarregar, a més del 3d7, el 2d6 i de

nou el 3d6 per sota. Ja començàvem
a sovintejar els castells de set, unes
estructures que si hi som tots podem
dur a qualsevol plaça, tal i com va passar a la Diada d’Estiu a la Plaça dels
Vents, en la qual vam descarregar dos
castells de set (el 3d7 i el4d7), aquest
cop acompanyats del 5d6. Però la feina
ha de continuar. Ara que tenim consolidada la gamma bàsica de set estem
treballant per fer un pas més, continuar millorant i portar a plaça els castells
que la colla del nostre poble, la colla de
tots els altafullencs, es mereix. Quilos
amunt! / Foto: Anna Fusté. •
Artur Palavecino
Castellers d’Altafulla

Els Diables d’Altafulla Petits a Les Santes de Mataró

M

és de 80 membres del Grup de Diables d’Altafulla ens vam desplaçar
el dissabte 26 de juliol a Mataró, per participar en el correfoc infantil de la Festa
Major de Les Santes, reconeguda d’Interès Nacional. Una multitud omplia els
carrers de Mataró per saltar a sota els
diables, en un exemple de participació
en la festa envejable. Tant de bo algun
dia a Altafulla hi hagi tanta gent amb ganes de saltar a sota dels diables.
Hi havia tanta gent, que fins i tot els
petits diables tenien serioses dificultats
per avançar amb les seves carretilles enceses. Això però no va ser impediment

perquè els nostres petits demostressin
les seves ganes i la seva valentia, sense
deixar de tirar i saltar amb la gent com
han de fer els diables. Sense dubte el
correfoc més multitudinari en que hem
participat.
El pilar de foc característic dels diables
d’Altafulla que vam fer en dues ocasions
al llarg del recorregut va aixecar una gran
admiració en el nombrós públic present,
deixant així un bon record del nostre pas
per aquest correfoc i aquesta Festa Major. / Foto: Ildefonso Cuesta. •
Gemma Maymó

Excursió social de la Penya Ciclista

E

l passat 1 de juny va tenir lloc l’excursió que, com cada any, la Penya
celebra anant a un indret de Catalunya.
Aquest any hem anat a Cervera. Unes 60
persones vàrem agafar de bon matí l’autocar i la furgoneta on portem les bicicletes per tal de participar en alguna de les
activitats que estaven programades. En
arribar, vàrem comptar amb l’ajuda de la
gent de la Penya Ciclista de Cervera que
ens varen acompanyar tot el matí, tan al
grup de carretera fins a Calaf com al grup
de muntanya, mentre que els companys
de senderisme varen anar a fer una ruta
per les rodalies de la ciutat. Per últim,
aquells socis que tot i no sent practicants
els hi agrada acompanyar-nos cada any,
van tenir l’oportunitat de visitar els monu-

ments més importants, sobretot l’edifici
de la Universitat. Abans de dinar, vàrem
veure la passió que desperta el pilot cerverí Marc Márquez, doncs tots els bars
estaven plens de gent, sobretot jove que

vol veure la carrera de motos. Després
d’un bon dinar, on vàrem intercanviar uns
obsequis les dues Penyes, vàrem posar fi
a un altre dia de ciclisme, cultura i gastronomia. Gràcies, de tot cor, als companys

de Cervera i gràcies a tots els assistents.
Fins l’any vinent! •
Juanjo Sirvent

La Biblioteca ja disposa de bústia de retorn de préstec 24 hores
La bústia de retorn et facilita tornar els
documents que tens en préstec qualsevol dia i a qualsevol hora, fins i tot
quan la biblioteca està tancada. Aquesta estiu hem posat en funcionament
una bústia de retorn de documents

a l’entrada principal de la biblioteca.
D’aquesta manera es podrà fer la devolució a qualsevol hora del dia ja que
sempre estarà operativa. Es poden retornar tots els documents que s’hagin
prestat des de la biblioteca d’Altafulla,

tant els llibres, DVD com les revistes. Si
us plau, assegureu-vos que hi són dins.
Un cop al dia la revisarem i farem la devolució dels préstecs. Esperem així facilitar el servei.

El servei és permanent i la millora
respon a una demanda dels usuaris per
tal de millorar i facilitar l’accés al servei
de préstec de la Biblioteca d’Altafulla.•
Helena Cobos
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Altafulla se solidaritza amb el
“Mulla’t”. Un total de 570,30 €
són els que es van recaptar amb
el “Mulla’t per l’escleròsi múltiple”, on hi van participar una
cinquantena de persones que
es van llençar sincronitzadament
amb més de 600 piscines d’arreu de Catalunya. La recaptació s’ha obtingut a partir de les
entrades a la piscina en aquesta jornada, el marxandatge i les
aportacions voluntàries que han
fet els diferents participants. El
fons anirà destinat a la investigació per aquesta malaltia. / Foto:
Carla Gómez.

Unes 500 persones reben la Verge del Carme a Baix a Mar d’Altafulla. Una cantada d’havaneres i
un tast de rom cremat van ser els
encarregats de tancar el 16 de juliol
la tradicional processó de la Verge
del Carme a Altafulla. Una festivitat que es va iniciar a l’església de
Santa Maria de Baix a Mar per embarcar més tard en un iot del Port
de Torredembarra davant la mirada
emocionada de mig miler de vilatans i vilatanes que, com cada any,
van resseguir cadascun dels passos
de la Verge fins a la platja d’Altafulla, davant del Club Marítim. / Foto:
Eduard Virgili

Serveis

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
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 04 97

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

v

• 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

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

Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM)
ESTACIÓ D’ALTAFULLA /
SERVEI METEREOLÒGIC DE CATALUNYA /
HORT DE LA SÍNIA (Tamarit)
Dades del mes de JUNY

32,4 °C

dia 20

Temperatura mínima

14 °C

dia 12

Pluja màxima

67,5 litres/m2

dia 6

27,7 °C

Mitjana mensual temp. mín.

17,6 °C

Total pluja recollida

103,3 litres/m2

OBSERVADORS: Jo an Vive s , Llu ís Bru llas , Jo rd i Cu scó i Jo se p
Maria Au le s
www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html

Servei de transport per a la gent gran
ANADA
10,15

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

10,25

Carrer dels Munts

10,35
10,45

TORNADA
12,25

Eroski

12,30

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

Mirador dels Munts

12,40

Carrer de la Bassa

Carrer de Santa Marta

12,50

Carrer de les Esplanes

10,55

Via Augusta/Plaça dels
Vents

12,55

Via Augusta/Plaça dels
Vents

11,00

Carrer de les Esplanes

13,05

Carrer de Santa Marta

11,10

Carrer de la Bassa

13,15

Mirador dels Munts

11,20

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

13,25

Carrer dels Munts

13,35

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

Casal La Violeta
S. Antoni Abat, 11

977 65 00 83

Punt d’Informació Juvenil
Era de l’Esteve

977 65 24 68

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al
TeL. 977 65 00 08 (Re g id o ria d ’Acció So cial i Ciu tad an ia )

Alberg Juvenil ‘Casa Gran’
Placeta, 12

977 65 07 79

Deixalleria de Torredembarra

Piscina Municipal
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

Club Marítim

977 65 02 63

Parròquia S. Martí

977 65 01 58

(Hi ha una limitació de 200 kg. com a màxim per persona.
Cal acreditar la residència a Altafulla)

Estació de Servei

977 65 22 54

Pol. Ind. ’Roques Planes’ - Tel: 977 64 58 19

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

11,25

648 14 57 56

Pere
Martell
6:20
7:23
8:07
9:01
10:29
11:13
12:04
12:57
13:30
14:35
15:11
16:06
16:46
17:55
18:36
19:28
20:10
21:02
21:35

Aiguamolls
del Gaià
6:49
7:55
8:43
9:35
11:04
11:48
12:40
13:33
14:04
15:08
15:44
16:38
17:19
18:30
19:12
20:05
20:44
21:34
22:04

Aiguamolls
del Gaià
7:03
7:44
8:11
8:53
9:50
11:19
12:14
12:56
13:48
14:24
15:23
16:00
16:53
17:34
18:45
19:27
20:20
20:59
21:49

Pere
Martell
7:37
8:21
8:50
9:28

7:30
9:25
11:02
12:35
14:11
15:43
17:35
19:06
20:40
22:07

8:05
10:03
11:37
13:13
14:47
16:19
18:11
19:43
21:10
22:33

8:20
10:18
11:52
13:28
15:00
16:32
18:26
20:01
21:25

8:57
10:53
12:27
14:03
15:35
17:07
18:58
20:32
21:53

7:30
9:25
11:01
12:34
14:11
15:43
17:36
19:06
20:40
22:00

8:00
9:59
11:33
13:09
14:44
16:16
18:08
19:41
21:09
22:30

8:20
10:17
11:50
13:27
14:59
16:32
18:25
20:01
21:25

8:56
10:53
12:25
14:06
15:30
17:08
18:58
20:32
21:53

Centre de Salut

Mitjana mensual temp. màx.

Eroski

De dimarts a dijous:
Dissabte:
Diumenge:

De 09 a 13 h i de 15 a 18 h
De 10 a 13 h i de 15 a 18 h
De 10 a 13 h

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
AGOST
28/03: MIRAR FINESTRETA
04/10: S. Domingo
11/17: MIRAR FINESTRETA
18/24: S. Domingo
25/31: MIRAR FINESTRETA

SETEMBRE
01/07: S. Domingo
08/14: MIRAR FINESTRETA
15/21: S. Domingo
22/28: 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

Autobusos
nocturns

L9

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

Temperatura màxima

Transports

Altf/Tgn
6:58
7:30
8:29
8:59
10:00
10:30
10:58
11:58
12:58
13:56
14:27
14:59
15:31
15:58
16:27
17:00
18:00
18:30
19:00
19:29
20:26
20:29
20:59
21:29
21:59
22:33

AUTOCARS
Període temporada alta
(del 16 d’abril al 2 de novembre)

Altafulla / Bcn
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 9.05h
Dissabtes feiners: 17.15h
Diumenges i festius: 17.40h
Bcn / Altafulla
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 17.20 h
Dissabtes feiners: 20.55h
Diumenges i festius:
No hi ha servei
Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

Altafulla
Parada
Centre
23:29
01:04
02:34
04:34

Tarragona

19:20
20:02
20:54
21:28

Rambla
Vella
23:53
01:28
02:58

Imperial
Tarraco
23:55
01:30
03:00

04:56

05:00

Tarragona
Imperial
Tarraco
00:15
01:45
03:45
05:05

Dissabtes: 19.30 h
Diumenge: 11.45 h

Rambla
Vella
00:17
01:47
03:47
05:07

Altafulla
Centre
Comercial
00:39
02:09
04:09
05:29

Parada
Centre
00:40
02:10
04:10
05:30

De dilluns a divendres feiners
Trdb
6.25
7.10
7.30
7.45
8.00
8.20
8.40
9.00
9.15
9.45
10.15
10.45
11.15
12.15
13.15
14.15
15.15
16.15
16.45
17.15
18.15
19.15
20.15
21.45

Altf
6.29
7.16
7.36
7.51
8.06
8.26
8.46
9.06
9.21
9.51
10.21
10.51
11.21
12.21
13.21
14.21
15.21
16.21
16.51
17.21
18.21
19.21
20.21
21.51

Trdb
8.20
9.30
11.40
13.45
16.10
17.10
17.55
18.55
19.55
20.55

Altf
8.26
9.36
11.46
13.51
16.16
17.16
18.01
19.01
20.01
21.01

Trdb
8.55
10.30
12.00
16.10
17.20
18.45
20.15

Altf
9.01
10.36
12.06
16.16
17.26
18.51
20.21

Tgn
6.45
7.65
7.55
8.10
8.25
8.45
9.05
9.25
9.40
10.10
10.40
11.10
11.40
12.40
13.40
14.40
15.40
16.40
17.10
17.40
18.40
19.40
20.40
22.10

Tgn
6.50
7.40
8.25
9.15
10.15
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.10
14.20
14.45
15.05
15.20
16.15
17.15
17.45
18.15
18.45
19.15
19.45
20.15
21.15
22.25

Altf
7.10
8.00
8.45
9.35
10.35
11.35
12.05
12.35
13.05
13.35
14.05
14.30
14.40
15.05
15.25
15.40
16.35
17.35
18.05
18.35
19.05
19.35
20.05
20.35
21.35
22.45

Trdb
7.15
8.05
8.50
9.40
10.40
11.40
12.10
12.40
13.10
13.40
14.10
14.35
14.45
15.10
15.30
15.45
16.40
17.40
18.10
18.40
19.10
19.40
20.10
20.40
21.40
22.50

Tgn
8.47
9.57
12.07
14.12
16.37
17.37
18.22
19.22
20.22
21.22

Tgn
9.00
10.30
12.40
14.30
17.00
18.00
18.45
19.45
21.00
21.35

Altf
9.24
10.54
13.04
14.54
17.24
18.24
19.09
20.09
21.24
21.59

Trdb
9.30
11.00
13.10
15.00
17.30
18.30
19.15
20.15
21.30
22.05

Tgn
9.22
10.57
12.27
16.37
17.47
19.12
20.42

Tgn
10.00
11.30
13.00
16.50
18.00
19.30
21.00

Altf
10.24
11.54
13.24
17.14
18.24
19.54
21.24

Trdb
10.30
12.00
13.30
17.20
18.30
20.00
21.30

Dissabtes feiners

Diumenges i festius

HORARI DE MISSES
Església de Sant Martí

Centre
Comercial
23:30
01:05
02:35
04:35

AUTOBUSOS

RENFE

Tgn/Altf
/Bcn
6:01
7:07
7:29
7:56
8:08
9:04
9:42
10:35
11:33
12:02
12:33
13:32
14:35
15:03
15:55
16:36
17:06
17:36
18:39
19:11
20:05
20:36
21:08
21:49

11:54
12:49
13:37
14:27
15:03
15:59
16:38

Altafulla
/ Tarragona

Altafulla - Tarragona

977 65 00 08

Tarragona - Altafulla

Ajuntament (Plaça del Pou, 1)

Serveis Municipals

Feiners

(

Dissabtes

TELÈFONS I ADREÇES
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Diumenges i festius
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Església de Sta. Maria

Resta tancada fins al maig

15

Serveis que oferim:
Medicina general i podologia – Ortopèdia –
–
– Psiquiatria –
Fisioteràpia – Psicopedagogia –
–
podal

