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questa Festa Major, serà especialment recordada. Potser, en primer lloc, perquè ens va arribar l’hivern en ple
estiuet, potser també, per la important participació de veïnes
i veïns que tot i l’impertinent plugim que no va arribar a fer
suspendre rés, van ser presents arreu.
Potser perquè el nostre dia va esdevenir diada. El dia nou a
Altafulla creixia pel sentiment i pel compromís de tots aquells
que volien participar en el procés participatiu. Un cop dipositada l’expressió de les seves conviccions dins de les urnes, fossin les que fossin, s’incorporaven de nou a l’extensa
oferta d’actes i activitats. Una coincidència, agradable i inoblidable.
Els moments històrics es van succeint en els darrers temps,
i la feina segueix endavant, no ens podem aturar.
Festa Major, compromís, representació i presència quan cal
ser-hi ha de conviure amb els cursos de tardor, amb l’arranjament de carrers i de l’entorn de Sant Antoni, amb serveis
nous com la recollida porta a porta de la poda domèstica o
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de la itinerant deixalleria mòbil per apropar a la ciutadania la
facilitat i el compromís per gestionar els residus.
Prioritzar la solució de Les Bruixes conviu amb endegar i
impulsar un front per a fer de l’AP7 una via real i a l’abast per
solventar el mur inconstant però real que sustenta la manca
de la fluïdesa viària entre El Vendrell i el nostre territori.
Rebaixar l’IBI per a neutralitzar l’augment de l’administració
central ha de conviure amb la tan esperada neteja de La
Cabana i la millora que representa en un dels espais d’accés
a la vila.
Festivitat com a tradició, Festa com expressió històrica i
Festa Major com un àmbit de gaudiment transversal amb
música d’ampli espectre, les presentacions i inauguracions
artístiques i culturals, l’esport festiu i els fanalets inter generacionals, entre d’altres fan que estiguem orgullosos de ser
altafullencs i altafullenques. •

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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L’alcalde d’Altafulla es reuneix amb el subdelegat del Govern
a Tarragona per demanar la gratuïtat de l’AP-7
entre Torredembarra i El Vendrell

E

ls alcaldes d’Altafulla, Torredembarra, Roda de Berà, Creixell, i El
Vendrell, es van reunir amb el subdelegat del Govern a Tarragona, Jordi
Sierra, en un front comú per demanar la
gratuïtat de l’AP-7 entre Torredembarra i
El Vendrell.
Per a l’alcalde, Fèlix Alonso, aquesta no es tracta d’una solució momentània, sinó definitiva, i està convençut que
s’aconseguirà.
Els problemes de circulació viària que s’han produït aquest estiu en
aquest tram han portat als alcaldes dels
cinc municipis afectats a unir esforços,
i a tornar a fer sentir la seva veu sobre
una problemàtica ja històrica al territori.
De fet, l’any 2002 ja es va redactar un
primer projecte de desdoblament de la
N-340.
Els cinc municipis van elaborar un
text conjunt en suport a aquesta gratuïtat per aprovar en sessió plenària.
L’Ajuntament d’Altafulla ho va fer el 27
de setembre passat.
La mesura hauria de permetre descongestionar el traçat actual de la N-340
entre la capital del Baix Penedès i Tarragona per l’elevada densitat de trànsit
que registra i els perjudicis que això ocasiona entre els usuaris.
El subdelegat, Jordi Sierra ha escoltat

amb molta atenció la proposta de gratuïtat de l’AP-7 entre Torredembarra i El
Vendrell, i s’ha compromès a traslladar-la
al Ministeri un cop tingui totes les mocions aprovades en plenari. El proper pas
és definir una trobada amb el secretari
general d’Infraestructures, Manuel Miño.

Fèlix Alonso s’ha mostrat convençut que “s’acabarà imposant el sentit
comú”, i que l’AP-7 s’acabarà convertint
en un futur en la carretera de trànsit gratuït en aquest tram.
En aquest sentit, Alonso parla de la
gratuïtat de l’AP-7 com la “solució defi-

nitiva” ja que ha insistit que l’alternativa
que proposen amb la continuïtat de l’A7 no és viable “perquè no hi ha espai
físic, i perquè ja existeix una autopista
preparada per acollir la circulació existent” •

Congelades les taxes municipals i rebaixat el coeficient de l’IBI del 0,90 al 0,88

L’

Ajuntament d’Altafulla ha aprovat les Ordenances Fiscals Municipals per a
l’exercici 2015. Unes ordenances marcades per la congelació de les taxes
municipals, així com per una reducció del coeficient de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), que passa del 0,90 actual al 0,88.
La voluntat és mantenir un nivell d’ingressos similar al d’anys anteriors, de manera que el que s’ha decidit des del consistori és quantificar el nou increment del
4% que suposarà el reial decret del Govern Espanyol per tal de compensar-lo amb
aquesta disminució de dues centèsimes.
L’excedent no es destinarà a inversió com s’ha fet enguany, sinó que es compensarà amb la baixada del coeficient. Segons dades facilitades pel regidor d’Hisenda,
Francesc Farré, la recaptació aquest 2014 ha ascendit als 3.845.000 euros, mentre
que l’any vinent s’elevarà als 3.919.000 euros. S’han aprovat tres modificacions
tècniques puntuals. D’una banda, la que fa referència al cementiri municipal. S’ha

incorporat un epígraf que no estava contemplat i que fa referència als columbaris
permanents per 50 anys, pels quals s’ha imposat una tarifa de 450 euros.
D’altra banda, s’ha aprovat una modificació en el redactat de la taxa per la
prestació de serveis o realització d’activitats dels centres esportiu o recreatius,
maquinària, o material municipal. En el text que fa referència a l’ús de la pista poliesportiva, s’afegeix “entitats del Consell Esportiu que tinguin equips de promoció
i esports de pista”, que bàsicament són les que fan ús de les instal·lacions.
I la tercera fa referència a la taxa reguladora del preu públic per la venda de
llibres, publicacions i altres. S’ha establert un preu simbòlic d’1 euro per a un plànol
d’Altafulla, i de 9 euros per una guia de la Xarxa de Camins del Camp de Tarragona, que no estaven referides.
L’aprovació de les ordenances per a l’exercici 2015 també faculta l’alcalde a fer
qualsevol modificació o ajust que pugui fer referència a aquestes taxes. •

Finalitzades les tasques d’asfaltat als carrers Munts, Termes, i Caus d’Altafulla

L

a regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Altafulla ha donat per finalitzats
els treballs d’asfaltat dels carrers Munts, Termes, i Caus. Els dos primers
són dels més transitats del Barri Marítim durant la temporada estival; mentre
que el tercer esdevé un dels carrers amb més circulació de vehicles de la zona
del poble durant la resta de l’any. Les intervencions han costat 45.175 euros.
L’actuació respon a la voluntat del govern de donar resposta a les peticions de la ciutadania, i a posar fi al mal estat dels vials, així com als problemes
i perills que aquesta situació pot comportar per als veïns. En aquests darrers
anys, la regidoria ja s’ha fet càrrec de l’adequació dels carrers Portalada, Comunidor, Alcalde Pijuan, o la mateixa tercera fase de l’avinguda Marquès de
Tamarit. •

Urbanisme
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L’Audiència Provincial de Tarragona resol que
l’Alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso
no ha comés conducta arbitrària ni prevaricació

rxiu definitiu de la querella que li
va interposar un concessionari
d’una guingueta de la Platja.
La secció quarta de l’Audiència Provincial de Tarragona ha dictat l’Auto
566/14 de data 21 d’octubre on referma la resolució del passat 13 de març
d’enguany on descriu que els fets de
la denúncia no són constitutius de cap
delicte. L’escrit reitera que no ha hagut
cap indefensió per part del denunciant.
El Jutge, així, ordena el sobreseïment ja que la conducta de l’alcalde,

sempre segons la sentència, no apunta cap dels supòsits de l’arbitrarietat i
prevaricació. És a dir, dictar una ordre
sense atendre a raons i conscient de
perjudici a tercers.
L’escrit recorda que el maig de l’any
2011 va ser concedida una llicència per
a l’ús i explotació d’una guingueta a la
platja d’Altafulla. La sentència conclou
que el requeriment rebut pel denunciant
neix d’una comunicació a l’Ajuntament
del Departament de Territori i Sostenibilitat. Servei de Costes de la Generalitat

de Catalunya fruit de les seves pròpies
inspeccions segons acta de data juny
del 2012.
El suposat tracte de favor a tercers
es desmunta davant de la constatació
de la recepció de les deficiències detectades per la Generalitat en les mateixes
dates amb comunicacions paral·leles a
la resta de guinguetes.
El tancament de l’improvisat pàrquing, un altre dels eixos de la queixa,
obeeix, constata l’escrit, a una decisió
conjunta de l’Ajuntament de Tarragona

i d’Altafulla per al compliment del Pla
Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC) ja que l’espai en qüestió
forma part d’un espai natural d’especial
protecció.
El temps de tramitació de diferents
respostes també ha estat catalogat per
l’Audiència de dintre de la norma.
La denegació del recurs dictamina
finalment, que no s’aprecia cap indici
d’abús de poder de cap tipus ni relació
de benefici de cap mena en les decisions preses. •

Tasques de neteja a la zona de la Cabana i gestions per obrir al pas de vianants el carrer Lluís Companys

L

a Junta de Compensació del projecte urbanístic de la Cabana d’Altafulla ha
fet cas finalment a les peticions de l’Ajuntament, i ha dut a terme tasques de
neteja al solar.
L’alcalde, Fèlix Alonso, ha explicat que finalment han entès que la situació era
“insostenible” i que calia posar-hi solució.
Per la seva banda, el regidor d’Urbanisme, Jordi Molinera, també ha expressat
el seu “profund malestar” davant d’una situació que ha estat “el seu maldecap
durant els darrers tres anys”, i que s’allargarà més enllà d’aquest mandat. De fet,
el projecte d’urbanització a la zona és d’uns 2 milions d’euros, dels quals, a hores
d’ara, només n’hi ha executats uns 900.000.
Des dels serveis jurídics de l’Ajuntament fa temps que estudien què poden
fer, però al tractar-se d’un espai privat, la capacitat d’actuació és molt limitada.
Des del consistori confien que quan la situació econòmica remunti, els propietaris privats decideixen atendre les seves peticions i engegar de nou el projecte. •

L’

Aprovats els darrers tràmits que posen fi a la reordenació urbanística
del Complex Lúdic Les Bruixes d’Altafulla

Ajuntament d’Altafulla ha tancat els
darrers serrells de la trama urbanística del Complex Lúdic Les Bruixes,
i ha posat punt i final a un llarg procés
judicial i de legalització i reordenació de
l’espai.
El consistori ha donat el vistiplau per
naturalitzar de nou l’entorn que ocupa
ara l’aparcament lateral i recuperar el
connector biològic.
Una zona que a dia d’avui ocupa
l’empresa Mercadona com a magatzem
mentre durin les tasques de demolició
dels antics cinemes.

D’altra banda, després que els serveis jurídics municipals hagin estudiat
les al·legacions presentades, “s’ha optat per desestimar-les per no considerar-les oportunes”.
Així doncs, ha aprovat els últims permisos pendents amb caràcter previ, a
l’espera de l’aprovació definitiva de la
Comissió Territorial d’Urbanisme, i que
ha d’acabar de definir el futur dibuix del
centre lúdic.
A partir d’aquí, serà la superfície comercial qui decideixi quan començar la
construcció del seu nou equipament.

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

Un cop enllestits els darrers tràmits
burocràtics, la tasca de l’Ajuntament és
vetllar pel compliment de la normativa

i controlar com afecta la reordenació a
l’entorn. •

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
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Altafulla és el segon municipi de
la comarca del Tarragonès amb un
percentatge més alt de recollida
selectiva bruta

E

l darrer informe de l’Agència de
Residus de Catalunya, corresponent a l’any 2013, situa Altafulla
com el segon municipi de la comarca
del Tarragonès amb un percentatge
més alt de recollida selectiva bruta. La
xifra se situa en les 1.720,64 tones, per
darrera de Vila-seca. Una dada que es
tradueix en un percentatge del 51,66%,
molt per sobre de la mitjana catalana,
que se situa en el 38%.
Pel que a la recollida selectiva neta,
que s’obté a partir de destriar els productes que no corresponen al contenidor on s’han dipositat, se situa en el

38,74%, també per sobre del 30,23%
de la mitjana catalana. La fracció de
resta, aquella part del residu que generem i no és valoritzable, és de 48,34%.
Pel que fa a generació de residus,
ocupa la setena posició del rànquing de
la comarca amb la xifra d’1,85 kg/hab/
dia, i 675 kg/hab/any.
L’any 2013 es van generar a Catalunya 3.588.822 tones de residus municipals, xifra que suposa un 4% menys que
l’any 2012. A les comarques de Tarragona la xifra va ser de 336.710 tones, un
7,91% menys que l’any anterior. •

Estadística de la recollida selectiva bruta, de la
fracció resta i generació de residus municipals
ANY 2013
Tipus

Altafulla

Comarca

Catalunya

Bruta

51.66%

35.07%

37.95%

Neta

38.74%

30.23%

34.30%

Resta

48.34%

64.93%

62.05%

Gen. Residus
(KG/HAB/ANY)

675,91

652,39

475,09

Altafulla Ràdio, Premi Nacional de Comunicació
2014 en la categoria de Comunicació de Proximitat

L

a Xarxa de Comunicació Local
ha guanyat el Premi Nacional de
Comunicació 2014 en la categoria
de Comunicació de Proximitat. Un
guardó que atorga la Generalitat de
Catalunya i que es fa extensible a les
ràdios i televisions locals adherides
al projecte, entre les quals s’hi troba,
Altafulla Ràdio. El premi reconeix la
tasca que es fa d’apropar la realitat
del territori català a través de la provisió de continguts de qualitat.
L’encarregat de recollir el reconeixement en representació d’Altafulla
Ràdio ha estat el periodista Eduard
Virgili, conductor del programa “La
Tarda” des dels estudis de l’avinguda
Marquès de Tamarit. •
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El PIJ d’Altafulla participa en la Trobada
d’Informació i Orientació Juvenil 2014

L

a Universitat de Vic va acollir la Trobada d’Informació i Orientació Juvenil, impulsada per la Xarxa Catalana de
Serveis d’Informació Juvenil.
Una jornada de formació, reflexió
i intercanvi d’experiències des d’una
vessant pràctica i de treball conjunt dels
i les professionals de joventut, en què
hi han participat els Punts d’Informació Juvenil de Torredembarra, Roda de
Berà, Altafulla, i Creixell. Els responsa-

bles tècnics han explicat en què consisteix i com funciona la Zona TRAC.
La Zona TRAC, amb el seu projecte
“Propera parada...”, ha rebut des dels
seus inicis el suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, i durant aquest 2014 celebra el
seu desè aniversari. De fet, ja es troben
immersos en la preparació de la seva
festa, que es durà a terme el proper mes
de desembre a Torredembarra. •

El nou servei de recollida de la poda serà
per a particulars i quinzenal

L

’ Ajuntament d’Altafulla
posa en marxa dos nous
serveis per seguir sent capdavanters en recollida selectiva i oferir millor servei a la
ciutadania.
Des del dilluns 17 de novembre un camió de l’empresa Fomento realitzarà
una recollida quinzenal de
poda domèstica porta a
porta.
El funcionament serà el
mateix que se segueix amb
la recollida de voluminosos.
Caldrà comunicació prèvia
a l’Ajuntament (977650008
dilluns a divendres 9-14h i
dimarts-dijous 17-19h.
La poda s’haurà de deixar dins de bosses tancades i haurà d’estar davant
de cada domicili el dilluns al
matí.
El servei, cada primer i
tercer dilluns, s’allargarà durant tota la temporada de poda, fins aproximadament el mes de març.
La ciutadania no haurà de pagar per aquest servei que té un cost d’uns 650€ al
mes. Si que es sancionarà les bosses que es deixin a les plataformes de les illes de
contenidors o a la via pública sense haver avisat. •

Altafulla gaudirà d’una deixalleria mòbil
setmanal

U

n altre nou servei de recollida de la brossa selectiva és la deixalleria mòbil. Amb una periodicitat setmanal, tots els dilluns laborables de l’any.
S’hi pot deixar tot tipus d’estris, andròmines, poda o aparells elèctrics que
habitualment s’han de dipositar a la deixalleria de Torredembarra.
Aquesta deixalleria mòbil amb un horari de 9-13h i de 16-19h començarà
el dilluns 17 de novembre pàrquing de l’Església de Baix a Mar, el 24 al carrer
Alcalde Pijuan, el 1 de desembre a Brises del Mar i el 15 a la plaça Catalunya,
tornant a repetir les ubicacions cada mes.
La nova mesura permetrà reduir els impropis i facilitar a la ciutadania la
recollida selectiva millorant també l’ús de les illes de contenidors. •

Cultura
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La formació ‘Bi-cussion’ ofereix dues
actuacions de percussió a Altafulla
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Càritas Altafulla recapta 1.200 euros en l’acte solidari celebrat a la plaça de l’Església

La interpretació, va tenir lloc a la plaça del Pou

L

M

és de 150 persones gaudeixen dels concerts de la formació “Bi-Cussion”.
La formació ha ofert dos concerts, a l’Església de Sant Martí i a la plaça del
Pou.
Es tracta d’una formació composta per una quinzena d’integrants d’entre 12 i 20
anys provinents de l’Escola d’Art i Música de Bielefeld, situada al nord d’Alemanya, la
més gran del país, amb 6.000 alumnes.
Ofereixen concerts arreu del món i participen a concursos de gran prestigi. La
visita ha estat impulsada des de l’Escola Municipal de Música d’Altafulla. •

a plaça de l’Església va acollir l’acte solidari promogut per Càritas Altafulla. L’activitat ha consistit en una actuació musical a càrrec de Toni Pla i
Andrés Bastiani, i en el sorteig d’un quadre de l’artista local Marta Balañá.
La jornada ha abastat una recaptació de 1.200 euros, que permetran a
l’entitat una més fàcil posada en marxa del Servei de Distribució d’Aliments,
que té previst obrir les seves portes aquest mes de novembre.
La propera iniciativa es durà a terme arreu del territori català els propers dies
29 i 30 de novembre. La campanya del Gran Recapte és una campanya en què
hi tornarà a participar Càritas amb la col·laboració de Caprabo.
També mantenen una estreta relació amb l’Ateneu de Dones d’Altafulla, qui
cada dijous omple una cistella de menjar, i les activitats conjuntes que es promouen des de la Biblioteca Municipal d’Altafulla. Càritas ha avançat que té la intenció d’establir, precisament amb Caprabo, que cada primer dissabte de mes,
es pugui impulsar una jornada de recollida a les portes del supermercat.
Els aliments que més es necessiten són llegums secs, oli, llet, llaunes de
conserva, i aliments infantils. Tots ells aliments d’alt valor nutritiu, bàsics en l’alimentació de les persones. •

Activitats
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La tardor de cursos a Altafulla
en marxa

A

lgunes de les activitats tornen, donat l’èxit que
van tenir en passades edicions. Entre l’oferta que posa a l’abast de la ciutadania de forma
gratuïta l’àrea encapçalada per la regidora Eva
Martínez destaquen els tallers “Jo no em poso
nerviós... Solucions al bloqueig mental i al pànic
escènic” (tots els dijous del 6 de novembre a l’11
de desembre, de 16h a 18h); “Igualtat d’oportunitats en l’àmbit empresarial” (tots els divendres del
7 de novembre al 5 de desembre, de 16h a 18h);
“Regulació actual en matèria d’igualtat d’oportunitats i de protecció vers la violència masclista” (tots
els dilluns del 24 de novembre al 22 de desembre,
de 17h a 19h); o “Tècniques de recerca de feina”
(tots els dimecres del 5 de novembre al 10 de desembre, de 10h a 12:30h).
Uns cursos, tots ells, impartits per professionals de la Creu Roja. •

7

Una quinzena de persones participen en el curs per
a autònoms, petites empreses i emprenedors de
l’Ajuntament d’Altafulla

U

na iniciativa promoguda des de la Cambra de Comerç de Tarragona, que vol fomentar el petit comerç i dinamitzar-ne el seu funcionament, aportant
pautes clares i consideracions necessàries al voltant de
la dinamització dels establiments. Aquest és el principal
objectiu del curs gratuït que va posar en marxa la regidoria
de Comerç i Consum de l’Ajuntament d’Altafulla dirigit a
autònoms, microempreses, i petites i mitjanes empreses
del municipi.
La relació entre la proposta de valor i les botigues, i el
disseny de l’espai, el torn de la gestió del lineal, i la imatge
de l’aparador i l’interior han estat els principals temes que
s’han tractat. Durant la seva exposició, el responsable de la Consultoria Tecnològica de la Cambra de Comerç,
Jordi Cáceres, ha instat als comerciants a “reinventar-se per sobreviure”. Ha destacat la vesant positiva de la
instauració de grans superfícies comercials al territori ja que “atrauen més gent”.
En la presentació també hi ha estat present el president de l’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants
d’Altafulla (ATECA), Lluís Canyellas, qui s’ha mostrat satisfet i agraït per impulsar iniciatives com aquesta. •

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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Altafulla registra 59 naixements l’any 2013, i
incrementa en 6 nadons la xifra del 2012

A

ltafulla ha registrat durant l’any 2013 un total de 59 naixements, una xifra que supera en
6 nadons la del 2012 i representa un increment de l’11,3%, segons dades de l’Institut
d’Estadística de Catalunya (Idescat). És el segon any consecutiu que es produeix un creixement al municipi.
Per sexes, 25 dels naixements han estat nens, i els 34 restants han estat nenes. Uns registres que, en aquest cas, es contraposen als de l’any anterior, quan els naixements de sexe
masculí van ser 30, i els de sexe femení, 23. Aquesta tendència a l’alça que s’ha registrat
a Altafulla, però, no s’ha donat en el conjunt de Catalunya, on la natalitat s’ha reduït en un
7,3% durant el 2013.
El nombre de naixements registrats ha estat de 71.493, xifra que representa una
disminució de 5.605 nadons respecte al 2012. És el cinquè any consecutiu en què disminueix el nombre de naixements a Catalunya des del màxim de 89.024 observats l’any
2008. •

M

Nova campanya de donació de sang a
Altafulla

E

l Consultori Mèdic acollirà el proper 25 de novembre una
nova campanya de donació de sang. En aquesta ocasió,
l’horari d’atenció serà de 6 de la tarda a 9 del vespre.
Segons dades del Banc de Sang i Teixits, a hores d’ara
disposa de 8 dies de reserva de sang, una xifra que es considera ‘normal’. Concretament, en el cas d’A+, 10 dies (normal); A-, 3 dies (baix); 0+, 7 dies (normal); 0-, 8 dies (normal);
B+, 7 dies (normal); B-, 1 dia (molt baix); AB+, 12 dies (normal); AB-, 2 dies (normal).
Tot i això, la necessitat de sang és constant i, per tant,
també ho han de ser les donacions. Cada dia, tots els hospitals i clíniques de Catalunya necessiten sang o components
sanguinis per atendre els seus malalts, ja que la majoria d’intervencions quirúrgiques i molts dels tractaments mèdics requereixen transfusions. •

Altafulla cita la ciutadania per signar contra la vulneració del dret a decidir

és d’un centenar de càrrecs electes d’institucions de Catalunya, de les Corts
espanyoles i del Parlament Europeu han presentat i signat una denúncia política contra el govern espanyol dirigida a les Nacions Unides, al Parlament Europeu, la
Comissió Europea i la Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa(OSCE).
Entre els signants, hi ha l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, qui ha esdevingut l’únic
alcalde del Tarragonès que hi ha estat present. El batlle ha qualificat l’acte “d’històric” i de “molt emotiu”. Ha reconegut que la convocatòria és un “procés participatiu
i no una consulta”, i s’ha mostrat convençut que “la consulta que els agradaria fer”
acabarà arribant.
Amb la voluntat de mostrar la implicació del món local en aquesta denúncia,
l’Ajuntament d’Altafulla va convocar un acte de signatura per part de l’alcalde, Fèlix
Alonso, i tots els regidors i regidores del consistori de l’equip de govern i oposició
presents i extensible a tota la ciutadania durant la jornada del 9N. •

FÒRUM

Una vegada més la Festa Major “utilitzada” pel regidor
de festes
Amb retard, i de moment via correu
electrònic, ja tenim el programa de
sant Martí. Als actes habituals, de
tanta de generosa aportació de les
entitats, hem de denunciar una vagada més que s’hi incloguin les propostes polítiques de la ideologia del
regidor, que torna a demostrar que
n’és tant dels seus que ens violenta
a la resta. El nou 9-N consta al dia
corresponent, des de les 9 del matí a
l’institut. I la publicitat de la Generalitat consta també als fulls del programa en correu electrònic.
Contrasta aquest desbordament
de la legalitat amb la consagració
del nom “c) sant Antoni Abat”, imposat per l’ocupació franquista del
17 de gener de 1939 i convertir-ne
el nom bandejat tradicional pendent
de restauració i reclamat d’anys en
una relíquia “antic c) de l’Hostal”. Una
demostració que el nostre regidor de
festes té l’excés d’habilitat i sobèrbia

per al lideratge independentista, ara
amb prou seguiment popular; però,
de cap de les maneres, el coratge
d’assumir resolucions polèmiques.
¿Com casa posar el nom d’avinguda
President Companys amb mantenir al poble el que marca la irrupció
del règim que l’afusellà al castell de
Montjuïc...?
Això sí, en contrast amb el programa de l’Onze de setembre, l’ANC
no participa en actes de la FM de
sant Martí... Senzillament perquè
llavors assumia la V a BCN desplaçant-ne autocars i ara el “procés”
pertoca a la Generalitat, que sí publicita al programa d’ara...
On sí que hem millorat en imparcialitat municipal és en qüestió de
senyeres. Ja no tenim les estalades
a Marquès de Tamarit i sobretot a la
rotonda del cantó de la Vila... •
Fonxo Blanc / PSC- Altafulla

Equipaments
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La 3a #ComLocAltafulla debat a fons la gestió de les crisis a les xarxes

L

a tercera edició de la Jornada de Comunicació Local 2.0 es va dedicar a l’anàlisi de les situacions
de crisi en les xarxes socials. La #ComLocAltafulla
2014 ha reunit més de quaranta assistents entre públic
i els diferents ponents, una quantitat sensiblement superior a l’any passat que fa pensar que es consolidarà
la celebració en dissabte.
Especialistes, tècnics municipals, periodistes, polítics i altres professionals que usen les xarxes socials
en el seu dia a dia han debatut i contrastat les seves
experiències i opinions.
L’obertura va anar a càrrec de l’alcalde d’Altafulla,
Fèlix Alonso, i el director de la jornada, Jordi Salvat. Tot
seguit, la ponència de Miquel Àngel Violan titulada “Comunicació de Crisi: pont sobre aigües turbulentes” amb
experiències, exemples i alguns consells van encetar
els continguts de la jornada. Es va complementar a la
perfecció amb l’exposició de Toni Aira que amb la conferència sota el títol Els perfils 2.0 dels polítics quan són
al govern també va oferir anecdotari i casos pràctics
per a la comprensió dels temes tractats.
Una novetat que també sembla que arrelarà és la
secció anomenada “Píndola”, una breu xerrada, que en
aparença va fora de la línia argumental de la jornada,
però que a la fi esdevé complementària i enriquidora.
Núria Escalona ha estat l’encarregada les novetats a
tenir en compte en les xarxes socials.
La taula rodona “Com actuar en les organitzacions
davant una crisi 2.0?” amb Araceli Fortuny, tècnica de
gestió de Comunicació de la Diputació de Tarragona,
Nereida Carrillo, doctora en Comunicació i Periodisme i
professora de la URV, Núria Iglesias, cap de l’Àrea d’Informació i Comunicació dels Bombers de la Generalitat,
Josep Bertran, cap de Relacions Externes de Repsol a

Tarragona i Cinta Olivan, tècnica Responsable de Comunicació Digital de l’Ajuntament de Tarragona va estar
moderada per Esteve Giralt, vocal del Col·legi de Periodistes de Catalunya
La segona taula rodona , titulada “Polítics en crisi” va
comptar amb Carles Castillo, regidor de l’Ajuntament
de Tarragona, Alejandro Fernández, diputat al Congrés
i regidor de l’Ajuntament de Tarragona, Francesc Gras,
periodista del Diari de Tarragona i Toni Aira, periodista i
doctor en Comunicació, moderada per Jordi Salvat va
ser dels moments del dia a on les xarxes i en concret el
hashtag #comlocaltafulla va anar més carregat de co-

mentaris. La presència dels polítics i dels seus acompanyants van escenificar amb claredat la promptitud
de la xarxa per donar a conèixer la valoració de cada
moment i de cada opinió. Els missatges creuats van
animar la sessió.
En la clausura, Francesc Farré, tinent d’alcalde
de Comunicació d’Altafulla va confirmar la celebració
d’una quarta edició de la Jornada de Comunicació Altafulla 2.0 ja inclosa en els pressupostos de l’any que ve.
Va valorar molt positivament tant la participació com el
nivell dels diferents argumentaris. •

Els parcs infantils d’Altafulla renovats, reparats i més segurs

S’

ha efectuat un peritatge i un
informe amb la totalitat de
deficiències que han estat esmenades o els elements substituïts.
L’any 2012 es va iniciar un seguiment dels diferents elements
que integren les zones lúdiques
per a infants situades a parcs i a
indrets de la Vila. Ja el 2013 es va
elaborar un peritatge i una avaluació de l’estat de tots i cadascun
dels diferents gronxadors, tobogans i altres.
Fustes amb clivelles, cargols
i ferros amb símptomes de rovellament, desgast d’eixos i alguns

accessos a plataformes i especialment xapes de ferro que amb
les proteccions desgastades i
amb l’escalfor de l’estiu podien
provocar cremades lleus són algunes de les deficiències detectades.
L’informe ha generat un calendari de reparacions i substitucions,
en alguns casos com La Portalada es va decidir el canvi total del
parc, per a garantir la seguretat
dels infants a les zones lúdiques
públiques.
A dia d’avui tots els parcs estan
en bones condicions d’ús. •
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Eficiència i lideratge

Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa
Aquest any Sant Martí ha estat diferent, el 9-N era un punt d’inflexió:
L’esclat de Festa Major amb una
gran participació ciutadana. El poble
català ha demostrat al món que cap
Govern ni cap Tribunal pot prohibir un sentiment i tapar
una realitat. Més d’hora que tard, Catalunya anirà a les
urnes i en un futur aconseguirem votar en un referèndum d’autodeterminació.
És possible que arribi tard per a la relació amb Espanya però més enllà de l’Ebre també estan passant coses
que poden donar un tomb a l’actual relació de poder. El
desprestigi del govern del PP i la ja no creïble alternativa
del PSOE obren un espai nou. Quelcom desconegut fins

ara, una segona transició dins d’un nou procés Constituent que pot servir de catarsis democràtica. A Itàlia
van foragitar als partits i la gent va votar per el líder més
corrupte de tots. Confiem en no copiar el dolent dels demés. El 2015 apareix com un moment de decisió, on els
casos de corrupció, que desgraciadament continuaran
apareixent, marcaran el nou cicle electoral i el tsunami
d’indignació pot arrasar amb tothom.
A Altafulla, sense viure al marge d’aquesta convulsió, tenim un govern liderat per Alternativa Altafulla que
ha demostrat en els tres anys i sis mesos el seu lideratge, la seva eficiència i el sentit més positiu de la política
que fa que siguem exemple per a la resta de poblacions. Molta gent es pregunta cóm és possible que amb

quasi els mateixos diners que abans es poguessin fer
tantes coses?
El darrer exemple d’eficiència l’acabem d’aconseguir —ja que el Consorci d’Aigües de Tarragona ens ha
recomprat la segona concessió que anava destinada
a la macro urbanització de Brises de Mar, avui paralitzada— el que significa un estalvi d’uns 60.000 euros
a l’any (durant tot aquest temps hem pagat més de
435.000 euros d’aigua no utilitzada) que els destinarem a fer més inversions. Així, d’aquí al 2025 -quan es
podrà re-municipalitzar la companya d’Aigües- totes
les grans inversions hauran d’estar fetes. Un lideratge
polític que creu que la millor forma de governar és amb
eficiència.•

Compromesos amb Catalunya
Oriol Vidal-Barraquer Castells # CiU

L’any 2010, el Tribunal Constitucional
espanyol va suspendre i reinterpretar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat pel Parlament i votat pel
poble català en referèndum. Aquella
sentència va delimitar l’amplitud de l’autogovern al que
Catalunya pot aspirar. El 10 de juliol d’aquell mateix
any Barcelona aplegava un milió de persones darrere el
lema “Som una Nació, nosaltres decidim”. Començava
un procés que ha de portar al país a fer un pas endavant en termes polítics com mai fins ara. Aquesta etapa

decisiva ha estat liderada pel president Artur Mas amb
el suport inequívoc de Convergència i Unió.
Convergència i Unió ha estat sempre, i segueix sent, un
partit de país, central, que representa la societat catalana en tota la seva complexitat i que té els ciutadans
de Catalunya i el seu benestar com a principal prioritat.
L’evolució de la societat catalana ha estat l’evolució de
CiU i al revés, CiU ha evolucionat com ho ha fet la societat catalana. El compromís ferm de CiU i el lideratge
del president Mas, han estat la garantia de que el poble
de Catalunya hagi pogut expressar la seva voluntat a

les urnes. S’equivoca qui pensa que la Generalitat actua pressionada per altres forces polítiques. Si els ciutadans van poder participar el passat 9N i si les properes
eleccions han de determinar definitivament el nostre
futur, és gràcies a que el nostre partit ha actuat amb
determinació. I no només determinació, ha actuat fent
les coses de tal manera que tot el procés dugui a bon
port i no es quedi en meres gestualitats excessives que
no construeixen res. El món ens mira i sap que és el
president Mas qui impulsa i garanteix aquest procés. •

Les VI Jornades Gastronòmiques d’Altafulla serveixen prop de 2.000 menús

L

a sisena edició de les Jornades Gastronòmiques d’Altafulla ha servit prop de 2.000 menús aquesta tardor. El regidor de Comerç i
Consum, Pere Gomés, n’ha fet un balanç molt positiu, i el sector també s’ha mostrat satisfet. Les xifres són molt similars a les de
la passada edició, quan es van superar els 2.000 menús venuts. Tot i presentar millors números que aquesta tardor, aleshores eren
catorze els restaurants que hi participaven, mentre que enguany han estat deu. Gomés ha explicat que es tracta d’una xifra consolidada, i que cal continuar treballant per mantenir-la. L’edil ha recordat que l’objectiu final de la iniciativa és omplir el buit existent entre
l’estiu i el Nadal, per acabar la temporada turística amb bons números.
El regidor de Comerç i Consum reconeix que la proposta de tardor ja està consolidada, i que ara la intenció de l’Ajuntament és
repetir les Jornades de Primavera. Des del consistori mantenen converses amb els restauradors amb la voluntat de reeditar-les, o
bé buscar una fórmula alternativa per donar resposta als visitants en el període que va de la Setmana Santa a l’estiu. Enguany les
Jornades s’han allargat del 10 d’octubre al 2 de novembre. •

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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El Sí-Sí obté un 81,7% a Altafulla

A

La participació a la localitat altafullenca arriba al 43%

ltafulla ha apostat clarament pel Sí-Sí en el procés de participació sobre el futur de Catalunya d’aquest 9 de novembre. Una jornada plena de moments emotius que
s’ha celebrat enmig d’un ambient il·lusionant i sense lamentar cap tipus d’incidència. Prop d’una vuitantena de joves ho podien fer per primer cop. •

Altafulla

Habitants

4.928

Cens

3.589

Vots

1.550

Partit

Vots

%

SÍ-SÍ

1.266

81,68

SÍ-NO

145

9,35

NO

69

4,45

SÍ-BLANC

18

1,16

EN BLANC

11

0,71

ALTRES

41

2,65

Voluntaris d’institut, voluntaris de taula, ANC i persones assistents al recompte

9 de novembre: ara és l’hora!

P

oques activitats (potser cap) al
nostre poble requereixen més
participació conjunta, més implicació
col·lectiva, que els castells. En una
colla castellera no hi ha lloc per a les
individualitats, no són uns pocs elegits els que es llueixen; una colla castellera és un organisme viu, un tot,
potser la més genuïna expressió de
la vitalitat d’un poble. És fent castells
que Altafulla mostra la seva vitalitat,
la seva cohesió i la seva determinació
per assolir una fita conjunta. Tothom
és necessari; tothom hi compta.
I no hi ha cap ocasió més adient
per mostrar-ho que en les dates assenyalades, i el 9N ha estat, i tant
que ho ha estat! Aquell diumenge, a
la Plaça del Pou, hem demostrat que
som ben vius, que malgrat els entrebancs i les dificultats, som més vius
que mai. No és quedant-se a casa,
ni abaixant els braços, ni rendint-se
davant les adversitats que els pobles
han aconseguit perviure i prosperar.
Només la participació de tots i totes
ha fet possible que ens en sortim en
els nostres objectius col·lectius. És
per això que estem convençuts que
diumenge 9 de novembre una marea
lila ha omplert la plaça, orgullosos de
ser el que som i del que fem, i demostrarem a tothom del que som
capaços quan treballem plegats.

Aquest any hem aconseguit grans
fites, hem assajat molt i de valent,
hem actuat arreu del país, i tot això,
tota aquesta feina que tant ens agrada i satisfà, ha tingut la seva culminació per la nostra Festa Major, a la
nostra plaça i amb la nostra gent.
Perquè Altafulla no és una única persona, ni onze, som tots, fent pinya
per una fita comuna.
El 9N hem fet pinya, tornarem a
donar pit, tornarem a vèncer!
Visca els Castellers d’Altafulla!
Visca la Festa Major! •
Castellers D’Altafulla
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Grans resultats

Diada de la Penya Ciclista Altafulla

N

ovament, us reporto els resultats del mes: En David Sánchez Blasco
va ser segon absolut
a la cursa de 10 km.
de Tortosa, aconseguint la millor marca
de la història del club
en aquesta distància.
També va aconseguir
la tercera plaça en la Mitja Marató del Priorat. Na Marta Camps va
guanyar el cross de Sta. Margarida i els Monjos (10 Km). Anna Terron
va obtenir també la victòria en la cursa contra el càncer celebrada a
Tarragona. A Reus, en Claude Garcia Fito va ser tercer veterà en la
Mitja Marató. Oliver Llamazares també va aconseguir aquesta posició
en els 10 km. de la mateixa ciutat. En Miquel Sánchez va continuar
amb la seva sèrie d’èxits, essent segon a la cursa de muntanya de
Vilosell i guanyant el trail de la serra de Montsant, ambdues en la categoria de veterans.
Com ja us deia en l’anterior edició, la Mitja Marató de Tarragona es
disputarà el dia 30 de novembre, i els Atletes esperem, com sempre,
aconseguir-hi una participació massiva. Us convidem a preparar-la
amb nosaltres! I si voleu unir-vos al club i fer encara més gran la nostra
esquadra, ara és el moment! •
David Velasco
www.atletesaltafulla.com

L’Ajuntament d’Altafulla cedeix a l’Associació Mediambiental La Sínia un dels locals
del Centre Entitats

U

n dels locals del Centre d’Entitats del Parc del Comunidó
serà per l’Associació Mediambiental La Sínia. El 14 d’octubre passat, la presidenta Montse García i la regidora de Medi
Ambient, Montse Castellarnau, materialitzaven aquest acord de
col·laboració.
Concretament, l’associació compartirà el local que restarà
obert a la ciutadania tots els dimecres de 4 a 8 de la tarda. •

Le week-End.
Molt més que París

E

l 19 d’octubre passat va tenir lloc la Diada
de la Penya que, una vegada més, marca el
final de la temporada.
Al matí va tenir lloc la Pujada a l’Ermita de
Sant Antoni que, aquest any, va estar dedicada
a la memòria de la Judit Vidal, sòcia i amiga,
que va morir en accident de trànsit fa uns mesos. Més de 60 corredors, entre adults i nens,
van prendre part d’aquesta efemèride i després
de la prova esportiva, davant d’un bon grapat
de gent, varem fer un acte molt emotiu en record de la Judit que, inicialment van protagonitzar el seu pare i germà, pujant una fotografia al
mig de les dues bicicletes (foto que acompanya
a aquest article).
Per la nit i, com ja es tradicional, vàrem fer
el sopar on 120 persones ens ajuntarem per
gaudir d’una bona estona. Al final es van entregar els premis de la temporada, aquest any
molt nombrosos per l’alta participació. A més a
més, enguany, al final es va retre un entranyable
homenatge al soci Jacint Tomàs Castellà, gran
ciclista, casteller i poeta. Aquesta Diada clou
una temporada de molta participació, grans
moments de ciclisme portant el nom d’Altafulla

arreu de Catalunya i més enllà pels companys/
es que han participat en marxes cicloturistes i
en definitiva, fent una mica més gran aquesta
Penya que tot just ara inicia el XXXè aniversari.
Gràcies a tots i totes!!! •
Joan Josep Sirvent
President

L’Institut assisteix a una conferència-Jazzorquestra

E

l dijous 21
de novembre, a les 20:30
h Link us ofereix
a La Violeta un
nou film: Le Week-End. Explica
la història d’una
parella britànica
que viatja de Birmingham a París, ciutat que tots dos van visitar per última vegada durant la seva lluna de mel. La seva intenció és rejovenir la relació. Allà es troben amb
un vell amic (Jeff Goldblum) que els ofereix una nova visió del que podria ser la vida i el matrimoni. A Le Week-End aconsegueixen relatar
en to d’humor una temàtica tan usada i complexa com és la relació
d’una parella des del punt de vista de la resistència de l’amor. Encara
que la pel·lícula tracti d’un matrimoni en crisi, Kureishi, el guionista,
aconsegueix crear uns diàlegs divertits dins de situacions i moments
realment delicats entre Meg i Nick. Le Week-End és un agradable
alhora que agredolç retrat sobre les relacions de parella. La recerca
d’aquesta escapatòria en l’amor còmplice farà les delícies de tots els
que decideixin veure aquesta pel·lícula, i fins aquí puc llegir. •
Araceli Rilova

E

l passat dimecres 29 d’octubre, els membres de la Jazzorquestra i els alumnes de
l’optativa de música de 4t vam anar a Barcelona. Va ser una sortida original i diferent,
amb molta música i ganes de compartir-la.
A primera hora del dia l’autocar ja feia
camí direcció Barcelona. L’ambient era ple
d’il·lusió. Finalment vam arribar a la ciutat, i
vam entrar al Museu de la Música, on ens
van guiar fins a una sala petita, però repleta
d’instruments i objectes familiaritzats amb
el món musical. Hi havia dos instituts més,
apart de nosaltres, molts alumnes. Cap a les
10:00 va començar la conferència, el motiu principal de l’excursió. El conferenciant
s’anomenava Ashley Kahn. Aquell home era
un productor, periodista i professor de la Universitat de Nova York.
El tema de la xerrada era el Jazz, però
centrant-nos concretament en l’artista John
Coltrane (1926-1967) i el seu àlbum “A Love
Supreme” fet l’any 65. Constava de 4 peces
on el saxòfon, dominava el protagonisme.
Coltrane havia dedicat temps, ganes i implicat molt d’esforç en aquest àlbum. El mo-

tiu? Per a ell tenia un gran significat, era una
obra amb idees noves i innovacions, i estava
dedicada a Déu. En les cançons que s’hi inclouen, es pot apreciar com el saxo sembla
que parli, que transmeti un missatge. I evidentment, ho fa. Darrere de les notes de la
partitura s’hi amaguen paraules, que a través
de l’instrument s’expressen. Aquest missatge
mostra respecte, admiració i gratitud cap a
Déu, repetint sovint la frase “thank you God”
i recitant amb veu “a love supreme”. Coltrane
mostra en aquest àlbum el seu desinterès de
moure’s per diners i fama -cosa que sembla
normalment la base a l’hora de comercialitzar
les creacions de la gent- i en canvi fa entendre que el seu objectiu realment és dedicar
l’obra a Déu i trobar una força espiritual entre
la música i “un amor superior”.
A l’acabar la conferència, després de fer
una ronda de preguntes i dubtes, vam agafar
l’autocar i vam tornar a Altafulla.
Va ser una sortida molt interessant, divertida i sobretot, molt musical. •
Laia Gómez
Alumne Institut d’Altafulla

Esports
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El Campionat d’Espanya de Triatló Olímpic a Altafulla

E

l El Campionat d’Espanya de Triatló Olímpic ja té
data definitiva. La Federació Espanyola de Triatló
ja ha fet públic que se celebrarà el 27 de setembre de
2015 a Altafulla.
Una data que permetrà allargar la temporada turística. Ja han començat les primeres reserves d’allotjament al municipi.
La principal prioritat, ara per ara, és buscar alternatives perquè es pugui encabir el nou circuit pels carrers

de la vila. El recorregut de la nova prova pràcticament duplica la distància dels campionats d’Espanya
“Sprint” que s’han acollit els dos darrers anys. Les
categories que hi participaran seran l’elit, la sub23,
els grups d’edat i el paratriatló.
La cita del 27 de setembre del 2015 esdevindrà
una prèvia més del gran repte del juliol del 2017,
quan Altafulla esdevindrà la seu de la prova de triatló
dels Jocs del Mediterrani Tarragona 2017. •

En marxa els cursos de vela a les escoles d’Altafulla

L

es escoles La Portalada i El Roquissar d’Altafulla han posat en marxa aquest mes de
setembre els cursos de vela dins del seu horari
lectiu.
Una iniciativa que promou l’Ajuntament, amb
el suport de les AMPA d’ambdós centres i del
Club Marítim. Des de l’entitat donen l’oportunitat als més petits de descobrir l’esport, d’acord
amb els programes de la Federació Catalana de
Vela, i amb tècnics titulats en INEFC.
Una activitat que el regidor d’Activitat Física
i Esport, Guillermo Alonso, considera “excepcional” respecte la majoria de centres catalans.
Afegeix, a més, que no només es tracta d’una
activitat “lúdica i esportiva”, sinó sobretot d’una
“activitat educativa i de coneixement del medi
que els envolta”. Els cursos s’imparteixen els
mesos de setembre, maig, i juny. •

Una cinquantena de persones de la borsa de voluntaris dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017 provenen
d’Altafulla

L

a borsa de voluntaris dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017 compta ja amb
més de 2.800 persones inscrites. D’aquestes, una cinquantena provenen
d’Altafulla, tot i que en són moltes més les que també formen part de la borsa de
voluntariat particular de la qual disposa el municipi. En aquest cas la xifra supera
amb escreix les 200 persones.
La prova de triatló que acollirà el municipi és, probablement, la que més implicació requereix per part de la ciutadania. Un fet que permet que els vilatans i
vilatanes ho visquin en primera persona com una oportunitat única. •

El regatista del Club Marítim Altafulla,
Toni Bonet, tercer al Campionat del
Món d’RS en categoria Juvenil

L

es aigües de Clear Water, a
Florida, han acollit el Campionat del Món d’RS en categoria Juvenil. Fins allà s’hi ha
desplaçat un equip espanyol
sota les ordres del tècnic Ricardo Carracedo, encapçalat
pel català Toni Bonet, el canari Ángel Granda, i l’andalusa
Pilar Lamadrid.
El regatista del Club Marítim Altafulla s’ha endut la tercera posició, mentre que Pilar
Lamadrid ha aconseguit la desena plaça, i Ángel Granda, la setena. Altres resultats
de l’equip espanyol han estat el 21è lloc de Blanca Carracedo, el 23è de Blanca
Medina, i el 27è del també català Eduardo Garcia.
Segons el tècnic, han complert l’objectiu “d’entrar a la medal race i d’apropar-se
a les medalles”, gràcies, principalment, al bronze de Toni Bonet. •

Dos podis per als regatistes altafullencs Edu
Ferrer i Max Urquizu en la
primera prova Nivell 2 del
Circuit Optimist

L

a primera regata Nivell 2 del Circuit Català d’Optimist 2014- 2015
era classificatòria per formar part de
la Selecció Catalana. El Club Marítim
d’Altafulla ha realitzat un bon paper.
Edu Ferrer ha aconseguit la segona
posició de la classificació general del
Grup 1, mentre que Max Urquizu ha
assolit la tercera plaça. Ho han fet a
l’Escala en una cita que només ha
pogut desenvolupar les regates del
primer dia a causa de la manca de
vent. •
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Serveis

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)
Emergències

977 65 16 76
900 194 998
112

Farmàcia Susana Domingo 977 65 04 97
Les Escoles, 3 (poble)
Farmàcia Anna Arasa
Plaça dels Vents, 5

977 65 24 20

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

977 65 14 26
977 65 07 52

AULA DE FORMACIÓ ALDARA

977 65 10 85

Escola d’Adults

Temperatura màxima

30,8 °C

977 65 16 71

Escola La Portalada
Plaça la Portalada s/n

Temperatura mínima

8,2 °C

977 65 03 23

Pluja màxima

18,5 litres/m

CEIP ROQUISSAR

977 65 19 69

IES ALTAFULLA

977 65 16 62

Llar d’Infants F. Blanch
Mainada, 2B

977 65 60 31

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

Parades a Pau Casals, St. Francesc, Rambla Vella, Balco, Miracle,
Beneficència, Fortí, Casanovas, Marenostrum, La Platja, Arrabassada,
Savinosa,CalaRomana,Tennis,Mediterrani,PlatjaLlarga,Solimar,Mas
Rabassa, El Pont, Montsià, Osona, La Mora, Conca de Barberà, Blauet,
Esquirol, Guineu, Castell de Tamarit, Tamarit i Ferran

Dades del mes d’OCTUBRE

dia 21
dia 23
2

dia 4

Mitjana mensual temp. màx.

24,1 °C

Mitjana mensual temp. mín.

13,3 °C

Total pluja recollida

25,5 litres/m2

OBSERVADORS: Joan Vives, Lluís Brullas, Jordi Cuscó
Josep Maria Aules

i

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

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

TORNADA

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

12,25

Eroski

Carrer de la Bassa

12,30

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

Centred’Estudisd’Altafulla 977 65 09 12
Escoles, 10

10,25

CENTRE OBERT

10,45

Carrer de Santa Marta

Mirador dels Munts

12,40

10,55

ViaAugusta/Plaçadels
Vents

12,55

Carrer de la Bassa

13,15

Mirador dels Munts

13,35

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

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 977 65 24 68
Era de l’Esteve
Alberg Juvenil ‘Casa Gran’ 977 65 07 79
Placeta, 12

10,35

11,00
11,10
11,20
11,25

Carrer dels Munts

12,50

Carrer de les Esplanes

13,05

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

13,25

Eroski

Carrer de les Esplanes
ViaAugusta/Plaçadels
Vents

Carrer de Santa Marta

Carrer dels Munts

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al
TeL. 977 65 00 08 (Regidoria d’Acció Social i Ciutadania)

Deixalleria de Torredembarra
De dimarts a dijous: De 09 a 13 h i de 15 a 18 h
Dissabte: De 10 a 13 h i de 15 a 18 h
Diumenge: De 10 a 13 h

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

TanatorideTorredembarra 900 50 67 12
L’Hort de la Sínia.
655 48 61 15
Punt d’Informació del Gaià
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

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

OficinES de Turisme
Plaça del Pou, 1
Plaça dels Vents, s/n

Llar d’Infants Hort de Pau 977 65 21 20
Cabana, 2

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

URGÈNCIESDENTALSCASTELLANI 977 65 14 33

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
NOVEMBRE

DESEMBRE

01/02: S. Domingo
03/9: MIRAR FINESTRETA
10/16: S. Domingo
17/23: MIRAR FINESTRETA
24/30: S. Domingo

01/07: S. Domingo
08/14: S. Domingo
15/21: MIRAR FINESTRETA
22/28: S. Domingo
29/31: 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
Miramar: 977642022 – C/ Oreneta, 2

Transports

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

Altafulla
/ Tarragona

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

Altafulla

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

Parada Centre
Centre Comercial
23:29
23:30
01:04
01:05
02:34
02:35
04:34
04:35
Tarragona
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

Altafulla
Centre Parada
Comercial Centre
00:39
00:40
02:09
02:10
04:09
04:10
05:29
05:30

De dilluns a divendres feiners

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

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

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

Diumenges i festius

HORARI DE MISSES
Església de Sant Martí
Dissabtes: 19.30 h
Diumenge: 11.45 h

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

AUTOBUSOS

RENFE
Altf/Tgn

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

AUTOBUSOS
NOCTURNS

Altafulla - Tarragona

Síndic de greuges

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

Tarragona - Altafulla

Ajuntament (Plaça del Pou, 1) 977 65 00 08

Serveis Municipals

Feiners

(

Dissabtes
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Diumenges i festius

14

Església de Sta. Maria

Resta tancada fins al maig

15

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

Un Sant Martí per a tothom

Una setantena d’actes per a petits i grans van des de les cercaviles, les caminades,
presentacions de llibres i inauguracions, castells, diables petits i grans, concerts i
esmorzars populars

