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adal i l’imminent comiat de l’any pot semblar la finalització d’alguna cosa més enllà d’un període. Res més
lluny de la realitat quan parlem d’un poble viu com Altafulla.
Projectes i activitats se succeeixen per anar construint la vila
que totes i tots volem. Un lloc amb serveis de qualitat i on
l’urbanisme està pensat per les persones.
Cada projecte, cada estudi, cada detall busca una millora
en el benestar més general. Són temps difícils, a ningú se
li pot oblidar. Però cal seguir escoltant, pensant i dibuixant
aquest perfil a on visquem millor tots plegats.
Actuacions que solucionen problemes i obren portes a
la ciutadania. El Carrer Martí d’Ardenya, per exemple, reneix
amb la voluntat de ser un eix que fomenti aquesta passejada
natural que ens omple de valor riqueses com la ja excelsa
Vila Closa. L’arribada de la gespa a l’estadi municipal, un
altre exemple, també s’alinea amb la millora dels serveis com
esperonador de la vida, en aquest cas esportiva, però sempre pròxima i social.
Feina i anticipació. Constància davant dels fets que porten a resoldre situacions i problemes. Enguany Altafulla ha
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aconseguit que una redistribució de la concessió de l’aigua
amb altres municipis que tenien que cobrir necessitats ens
alliberés d’una segona concessió que es va demanar en el
seu dia per a preveure el nou consum de Brises que, a hores
d’ara, no ha evolucionat com per a necessitar-ho. Un estalvi
molt important que, com no pot ser de cap altra manera,
reverteix en inversions a la vila.
Festes majors participatives, espais de debat, activitats
culturals i esportives... totes i cadascuna sempre contemplen actes per als més petits. Reflex i futur del què volem que
sigui Altafulla, una vila jove i en moviment, que sap honorar
les arrels, conservar-les i mirar al futur.
Hem viscut la commemoració del dia internacional per
eliminar la violència de gènere, una data al calendari per reflexionar i per a no oblidar mai que és un problema de tots i
que entre tots hem de trobar els mecanismes per a la seva
eradicació.
Perquè d’això es tracta, en família, amb els veïns celebrem i gaudim de l’any que s’acaba, però amb l’ull viu cap
al que cal fer.•

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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Altafulla condemna la violència masclista

L

a regidora d’Acció Social i Polítiques de Gènere, Eva
Martínez, ha estat l’encarregada d’encetar la lectura
col·lectiva del manifest institucional en motiu del Dia
Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. En la lectura, que ha tingut lloc a la plaça del Pou, hi han
participat una dotzena de veïns i veïnes, amb la col·laboració
de l’Ateneu Cultural de Dones. Enguany el text presentava
un caire especial respecte el d’altres edicions, ja que ha volgut visibilitzar la violència masclista que pateixen les dones
amb diversitat funcional.
Dels 40 milions de nenes i dones amb discapacitat de la
Unió Europea, més del 40% pateix o ha patit alguna forma
de violència. En aquest sentit, ha denunciat que les dones
amb discapacitat s’enfronten a una discriminació múltiple,
freqüentment desconeguda i invisible, que es tradueix en la
pràctica en una veritable vulneració constant dels seus drets
i llibertats. Una situació que cal prevenir i perseguir amb l’objectiu final d’eradicar-la.
És per això que des de l’Ajuntament treballen a través del
Pla d’Igualtat per donar informació, i les eines i els recursos
necessaris perquè aquelles persones que pateixen algun tipus d’assetjament, comptin amb el suport de professionals.
En finalitzar la lectura del manifest, una actuació del grup
Aduna ha omplert l’acte de música mediterrània i jazz, amb
la presentació del seu nou disc. Ha finalitzat la interpretació
amb una dansa malinesa que reivindica el matriarcat. Seguidament, s’ha escenificat una performance teatralitzada
a càrrec de l’Ong Mans per l’Acció Solidària. La simulació
d’una agressió a una dona que quedava immòbil en un moment acompanyava al narrador llegint el text de la Llei de
gènere, una de les més avançades d’Europa, que, segons
l’escenificació, no ha servit de res. L’acte ha culminat amb
un enlairament de globus en memòria de les víctimes assassinades en mans de les seves parelles.. Val a dir, malauradament, que la quantitat va veure’s incrementada fins a 47,
ja que en les hores anteriors a l’acte varen ser trobats els
cossos d’una mare i una filla al fons d’un pou. •

E

3

El Servei d’Informació
i Atenció a les Dones
continua oferint els seus
serveis a les dones
d’Altafulla a través del
Consell Comarcal

O

ferir informació i orientació en els
àmbits personal, familiar, social, i
laboral. Aquest és el principal objectiu
del Serveis d’Informació i Atenció a
les Dones (SIAD), que es va posar en
marxa ara fa uns anys a Altafulla. La
seu física es va traslladar al Consell
Comarcal del Tarragonès, que és qui
gestiona actualment el servei.
Tot i no disposar d’un espai, des de
la regidoria treballen dia a dia en la tasca de prevenció i informació al voltant
de les necessitats de les dones. Dins
del programa del Pla d’Igualtat, l’Ajuntament impulsa diferents campanyes a
les escoles i a l’institut, i promou diferents activitats a través de l’Escola
d’Adults. •

S’aprova una moció de suport davant la querella de la fiscalia contra el President i
membres del govern de la Generalitat

n la sessió també s’han endegat diferents actes administratives de cessió gratuïta d’espais, dels quals
se’n farà ús municipal
La sessió ordinària celebrada aquest darrer dissabte de novembre va aprovar l’execució del pressupost
del segon i tercer trimestre, modificacions de crèdit per
afavorir l’optimització d’actuacions i per a l’acceptació

legal d’una sèrie de subvencions i ajuts percebuts per
l’ajuntament. L’aprovació de diferents actes administratives de cessió gratuïta d’espais fruit de diferents urbanitzacions per l’ajuntament, incloent la finca del carrer
Vinyet, 7 i la cessió d’us, del que correspon al carrer de
Les Sínies,3 per part d’ADIF, per utilitzar-lo com a zona
d’estacionament.

Les mocions aprovades per unanimitat feien referència al Dia Internacional per la lluita contra la violència masclista i en relació a la querella presentada
per la fiscalia general de l’Estat contra el President i
altres membres del govern de la Generalitat de Catalunya. •

L’Ajuntament d’Altafulla renuncia a la segona concessió d’aigua del CAT per un import proper als
60.000 euros anuals

C

oncedida l’any 2007 volia preveure el creixement de la urbanització Brises del
Mar, un fet que no es va produir
L’Ajuntament d’Altafulla va demanar al Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) la
renúncia als 215.000 m3/any corresponents a la segona concessió que es va atorgar al municipi el 2007, i que es va sol·licitar llavors arran de la projecció a Brises
del Mar d’una urbanització que a dia d’avui no s’ha aixecat.
Aquesta renúncia ha estat acceptada amb el pressupost per a 2015 i la tarifa
que hauran de pagar els consorciats el proper exercici, que és d’un increment
zero de mitjana, per bé que a la factura es repercuteixen el cànon de derivació i el
cànon de l’aigua.
L’alcalde, Fèlix Alonso, ha explicat que l’aprovació d’aquesta renúncia suposarà
un estalvi per les arques municipals d’uns 60.000 euros anuals, a partir del 2015.
La nova redistribució del repartiment d’aigua entre poblacions atén les demandes d’alguns consorciats que volien desprendre’s de reserves d’aigua en excés i
d’altres que en requerien més.
Des del 2007, Altafulla ha pagat un total de 435.822 euros més per aquests
metres cúbics que no ha necessitat, i que provoca que la població consumeixi
únicament el 64% d’aigua del total concedit, i que, en aquest cas, sumen 945.054

m3/any. Per aquestes raons principalment, i avalat per un informe tècnic de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües, l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, va signar un decret on sol·licita per escrit la renúncia a aquests metres cúbics de més.
A més, segons l’informe de la companyia d’aigües, en data 9 de gener de
2014, es posa de manifest que únicament amb la primera concessió de 730.000
m3/any encara es disposaria d’una reserva d’aigua suficient per garantir el subministrament de més de 1.750 nous habitatges.

Altafulla disposa de fonts pròpies de subministrament
En un supòsit de creixement molt agressiu, en un termini de deu anys, podria
comportar un total de 1.823 possibles nous habitatges segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vigent. Concretament, dos pous totalment equipats que
s’utilitzarien en cas d’emergència i dels que es fa el manteniment regularment, i
que, per tant, es troben en tot moment operatius. Amb un rendiment del 50%, per
preservar l’aqüífer i la qualitat de l’aigua, podrien aportar a la xarxa un volum de
657.000 m3/any. •

Urbanisme
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En marxa els treballs d’adequació de les xarxes d’aigua i
electricitat a l’Ermita de Sant Antoni d’Altafulla

L’

ermita de Sant Antoni d’Altafulla
ha commemorat aquest 2014 el
seu 300 aniversari. S’ha aprovat
un projecte de rehabilitació de l’edifici, i
de condicionament de l’entorn. La primera actuació ja es va desenvolupar ara
fa uns mesos amb la pavimentació del
Camí de l’Ermita, que es trobava molt
malmès. Els treballs passen ara per la
renovació de la xarxa elèctrica i de la
xarxa d’aigua.
La Brigada Municipal ha iniciat les

tasques d’adequació i els tècnics els diferents sistemes de canalització. També
es preveuen altres actuacions com són
emblanquinar les parets del temple, tasques de neteja en la zona de vegetació,
o la millora dels tancats dels diferents
dipòsits. El projecte també contempla la
implantació d’una zona de restauració i
lleure a l’entorn de l’ermita. De fet, des
de l’Ajuntament ja es van fer els tràmits
necessaris per modificar els plans urbanístics. •

La Societat de Caçadors La Coma realitza
tasques de neteja a la muntanya de Sant Antoni

L

a Societat de Caçadors La Coma ha realitzat les tasques de neteja del
sotabosc de la muntanya de Sant Antoni. Els treballs es duen a terme a
través d’un conveni que l’Ajuntament va signar el desembre de l’any passat
amb l’entitat. L’objectiu és prevenir el risc d’incendis en una zona boscosa i
mantenir en bon estat els camins i tallafocs que hi ha en el que esdevé “el pulmó
verd” del municipi.•

E

El camí de ronda d’Altafulla, en marxa

l camí de ronda a Altafulla des
de la platja del Canyadell és una
reivindicació de llarg recorregut. De
fet, l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso,
ja va mantenir converses al respecte amb el Director Generals de Costes ara fa dos anys. Els terminis han
anat avançant i ara ja es procedirà a
l’actuació.
Més de vuitanta metres, des de
la platja Canyadell en direcció a Altafulla, facilitaran l’accés i proposaran
punts on aturar-se i gaudir d’un dels
indrets més característics i bonics de la vila. La singularitat del paratge i el patrimoni
mediambiental a preservar conviuran amb baranes, alguns murs i una renovació de
l’enllumenat amb fanals de darrera generació per complir amb la nova legislació mediambiental. Els treballs de refermament, condicionament i millora del terra i de l’accessibilitat formen part de l’obra. •

E

Martí d’Ardenya:
Un projecte d’urbanització

l projecte vol transformar el caràcter
actual del carrer Martí d’Ardenya, cap
a un carrer amb un caràcter prioritàriament peatonal. El carrer seguirà sent accessible als vehicles a motor, però el projecte implicarà que els vianants passin a
ser els protagonistes de l’espai. De la mateixa manera, la peatonalització d’aquest
carrer s’ampliarà actuant sobre el carrer
Sant Antoni Abad per tal de completar
el tram no peatonalitzat en l’actuació de
2012. S’aconseguirà, així, així, un recorregut destinat a vianants que connecti els
dos carrers.
L’actuació a Sant Antoni Abad va iniciar el procés de peatonalització del nucli antic, que ara es continua. El projecte
pretén ser un model prototip que serveixi per l’elaboració dels següents carrers
que puguin ser destinats per l’ús dels vianants. Així es pavimentarà de nou el carrer
transformant-lo en un espai de plataforma
única, eliminat les places d’aparcament i
alliberant l’espai per l’ús dels vianants, a
la vegada que es controlarà els espais
destinats al pas de vehicles a motor, delimitant-ne l’espai i evitant que el seu pas
no sigui agressiu amb la convivència amb

el vianant. A la vegada la urbanització del
carrer també té com a objectiu l’ordenació de les instal·lacions que hi passen,
soterren al màxim totes les canalitzacions
i ampliant el recorregut de les canalitzacions d’aigües pluvials, per tal de millorar
funcionalment i estèticament l’aspecte
del carrer. Per tant, aquesta urbanització
s’ha plantejat per millorar les condicions
d’ús dels vianants i usuaris del carrer, i que
aquesta millora pugui ser extrapolable al
màxim de carrers del nucli antic d’Altafulla. El projecte contempla en general les
obres de demolicions i arrencaments, rases, excavacions, xarxa de clavegueram,
separativa per a aigües residuals i pluvials,
d’aigua potable, soterrament dels creuaments d’energia elèctrica, preinstal·lació
de xarxa de telefonia soterrada, soterrament de les línies d’enllumenat públic i la
conseqüent reposició de paviment i serveis afectats. Aquest projecte comprèn la
totalitat del carrer Martí d’Ardenya, situat
al nucli antic, així com el tram del carrer
Sant Antoni Abad que permetrà completar la peatonalització dels dos carrers i que
aquests estiguin connectats. La superfície
objecte d’actuació és de 565.52m2 •

Adjudicada definitivament la prestació del servei de neteja de dependències municipals

L

a prestació del servei, expedient 02/2014, ha estat resol per un import de
239.231,24 euros més iva a l’empresa Multianau. S.l. La presentació d’ofertes
va finalitzar el passat 22 d’agost de 2014. L’ obertura de pliques el 23 de setembre
de 2014 i l’anunci d’adjudicació aquest tres de novembre. El procés s’ha vertebrat
amb els següents passos consecutius: plec clàusules administratives i la seva

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

aprovació, plec prescripcions tècniques , anunci licitació, acta obertura sobre “B”,
acta relació classificada, anunci aprovació relació classificada i anunci adjudicació.
Es varen presentar inicialment deu empreses, passant el tall inicial nou.
Tots els detalls i documents d’aquesta informació es poden consultar, com és
preceptiu a l’apartat de Perfil de Contractant d’Altafulla a la pàgina web. •

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

Activitats
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L’Observador Tamarit-Hort de la Sínia d’Altafulla participa
en la VI Trobada Territorial de la Xarxa Meteorològica

L’

Observador Meteorològic Tamarit-Hort de la Sínia d’Altafulla, ha participat
en la quarta i darrera sessió de la VI Trobada Territorial de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM). Una iniciativa que promou el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).
La Xarxa d’Observadors Meteorològics està formada per un col·lectiu de persones distribuïdes arreu del territori i que col·laboren amb el Servei Meteorològic
de Catalunya aportant informació meteorològica, ja sigui de les característiques del
temps o bé de vigilància.
A Altafulla són els veïns Joan Vives, Lluís Brullas, Jordi Cuscó, i Josep Maria
Aules els encarregats de fer-ne el seguiment.
Les dades que faciliten permeten al Servei Meteorològic desenvolupar les tasques que li pertoquen en matèria de predicció i vigilància meteorològica o per al
coneixement i caracterització del clima de Catalunya. •

Altafulla participa en la tercera jornada de voluntariat ‘Viu la platja!’

L

a jornada de voluntariat “Viu la platja!” va a càrrec de l’Associació Mediambiental
La Sínia, l’Ajuntament d’Altafulla, i l’Ajuntament de Tarragona.
La convocatòria celebrada el prop-passat quinze de novembre ha consistit en
una plantada de sis espècies diferents, com ara el borró, el panical marí o e timó
marí, totes elles pròpies de l’ecosistema dunar, amb la finalitat d’afavorir la biodiversitat i la conservació de la vegetació en aquest espai natural. Va reunir més d’una
seixantena de participants.
La iniciativa s’ha desenvolupat en el tram situat entre el Club Marítim i la Roca
del Gaià, en el marc del programa “Playas, Voluntariado y Custodia del Territorio”,
impulsat per la Fundación Biodiversidad. •

La dissenyadora de moda Daniela
Barbieri, veïna d’Altafulla, arriba al primer
festival de moda sostenible de Barcelona

L

a dissenyadora de moda local, Daniela Barbieri, va participar el passat mes a “BCN Ethical Fashion Fest”.
Ha estat el primer festival de moda
sostenible, organitzat per l’associació
MSBCN (Associació moda sostenible
Barcelona), en el que durant dos dies
i al centre Arts Santa Mònica, va acollir a més de 30 dissenyadors locals.
El seu principal objectiu és una moda
ètica, sostenible i de proximitat. Ha
estat un pas molt important per a la nostra dissenyadora, doncs passaren més de
3.000 persones per poder conèixer, personalment, qui dissenya la seva roba. Alhora
va poder gaudir de la desfilada, moment molt espectacular, i desitjat, per a la nostra
dissenyadora, doncs va poder veure les seves creacions en una passarel·la molt important i, ja, de referència. •

Altafulla, al Global Village de Dubai (UEA)

D

e la mà d’un comercial local com és Mariscal & Sarroca, hi hauran productes a
l’stand “Glamournet”, on hi figura la referència d’Altafulla en tots els estoigs dels
seus productes fins al mes d’abril. •

L’Hort de la Sínia d’Altafulla, finalista a la Millor Emprenedoria dels II Premis de Turisme Responsable
de Catalunya

L’

Hort de la Sínia d’Altafulla ha estat escollit finalista a la Millor Emprenedoria
en la segona edició dels Premis de Turisme Responsable de Catalunya, que
impulsa la Xarxa de Turisme Responsable (ICRT Barcelona) i la revista Descobrir.
L’objectiu d’aquests guardons és distingir aquelles iniciatives turístiques que beneficien la comunitat local i el medi ambient; i en el cas de la iniciativa altafullenca han
reconegut l’anomenat ‘Espai del Benestar’. Una zona per gaudir enmig de la natura de massatges terapèutics i tractaments facials i corporals elaborats amb plantes
medicinals i aromateràpia; de banys aromàtics amb plantes medicinals per gaudir
de les seves propietats, de banys de fang per experimentar els beneficis d’aquest
element natural; de pediluvis o banys de peus, a diferents temperatures, amb
plantes aromàtiques; d’un camí sensorial per estimular les sensacions als peus; i

de sauna per sentir el benestar
d’una bona sudació.
El jurat ha valorat, principalment, la innovació, la creativitat, la combinació d’activitats
educatives, lúdiques i terapèutiques, i els criteris ecològics
que s’han aplicat en el projecte.
L’entitat també ha estat nominat
en la categoria de Millor Experiència a l’Aire Lliure. •

Cultura
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III trobada de novel·la negra a Altafulla

l passat divendres dia 22 de novembre va tenir lloc a la biblioteca
la III trobada de Novel·la Negra, organitzada pel Club de Lectura de Novel·
la Negra d’Altafulla amb la participació
de l’escriptor Luis Gutierrez Maluenda.
Aquesta vegada, la trobada, ens va
apropar a un autor català amb una extensa obra entre la que destaca Putas,
diamantes y Cante Jondo i Música para
los muertos, la seva més aclamada novel·la, traduïda a diferents idiomes i on
es reflecteix la seva habilitat en el gènere
negre més pur juntament amb la seva
passió pel jazz.
Durant les dues hores llargues que va
durar l’activitat, les preguntes a l’autor li
van permetre exposar les seves idees i
experiències sobre un gènere, el negre,

amb tan diverses possibilitats (d’enigma,
policíaca, thriller, entre d’altres), el procés creatiu, el món de l’edició i el jazz i
a les persones assistents gaudir de les
seves respostes.
Com cada any, els participants del
club, que ja arriben a 14, van celebrar
l’èxit de la trobada amb un sopar, al que
també van assistir els escriptors Luis Gutierrez i Jordi Ledesma
Les trobades, que han celebrat la
seva tercera edició, va portar a Altafulla
a autors del prestigi i reconeixement de
Victor del Arbol (La tristeza del Samurai, Un millon de gotes) i Jordi Ledesma
(Narcolepsia), en les dues edicions anteriors i camina cap a la consolidació com
activitat imprescindible en el panorama
cultural d’Altafulla. •

El dissabte 13, a les 19 hores, es presentarà el volum “Història d’Altafulla III. L’Edat Contemporània”

E

l proper dissabte 13 de desembre,
a les 19 hores a la Sala de Plens
de l’Ajuntament d’Altafulla es presentarà aquesta nova entrega centrada
en l’edat contemporània d’Altafulla. Hi
intervindran l’alcalde d’Altafulla, Fèlix
Alonso, el president de la Fundació
Privada Mútua Catalana, Joan Josep
Marca, i l’autor, Salvador-J. Rovira i
Gómez.
L’any 2007 veié la llum de la impremta el primer volum (segon per
l’ordre cronològic) de la Història d’Altafulla, corresponent a la Història Moderna. La intenció era publicar en un
termini breu de temps els dos volums
restants que l’havien de completar,
però les circumstàncies han fet que
els bons propòsits no es complissin i,

E

així, els anys han anat passant sense
que apareguessin els dos volums que
mancaven per completar-la.
Ara, al cap de vuit anys del primer
volum, en surt publicat un de nou (el
tercer segons l’ordre cronològic) que
abraça el període històric comprès entre els anys 1869 i 1975. Aquesta nova
aportació al coneixement de la història
d’Altafulla només és una part de la
història contemporània, ja que acaba
amb la fi del franquisme i deixa per a
una altra ocasió els anys de la democràcia fins als nostres dies. La decisió
de tallar a l’any 1975 és totalment subjectiva i s’ha pres motivada per dues
raons: ajustar el text a una quantitat de
pàgines assequibles a les possibilitats
econòmiques del Centre d’Estudis i

que, al mateix temps, fos similar a les
del volum ja publicat, i disposar de
prou perspectiva històrica.
Per al Centre d’Estudis continuar
publicant la Història d’Altafulla és una
obligació que té amb els seus socis
i amb la societat en general, i amb
aquest segon volum reprèn el procés
iniciat l’any 2007, el qual espera cloure dins de les celebracions del quarantè aniversari de la seva fundació.
Salvador-J. Rovira i Gómez, originari d’Altafulla. És professor emèrit
de la Universitat Rovira i Virgili. Ha
estat cofundador del Centre d’Estudis
d’Altafulla i és fill adoptiu d’Altafulla.
Amb diferents estudis i una extensa
obra publicada, actualment és president del CEA. •

Claudi Arimany, present en la temporada de concerts de l’Orquestra Camera
Musicae al Teatre Tarragona

l responsable de la programació artística del Festival Internacional de Música d’Altafulla, Claudi Arimany, forma part
del calendari de concerts que l’Orquestra
Camera Musicae té previst oferir la propera temporada al territori.
Claudi Arimany va néixer a Granollers, però la seva relació amb Altafulla
és més que evident des de fa molts
anys. És considerat un dels solistes

catalans de més prestigi amb una important trajectòria de gran projecció
internacional. Ha actuat sempre com a
solista, juntament amb artistes d’alt nivell, i ha estat convidat per les més importants orquestres i grups del món. De
fet, ha ofert concerts a tots els països
d’Europa, Rússia, Estats Units, Canadà,
Mitjà Orient i Japó, actuant als auditoris
més importants. El programa d’actuaci-

ons de l’Orquestra Camera Musicae es
va iniciar el passat 15 de novembre amb
el prestigiós director barceloní Salvador
Mas dirigint les quartes simfonies de Beethoven i Mendelssohn. La resta d’interpretacions tindran lloc el 20 de desembre, quan hi participarà Claudi Arimany,
amb la proposta de Salvador Brotons;
el 21 de març, amb la cinquena de Beethoven i Judith Jáuregui, dirigida per

Tomàs Grau; i el 3 de maig, amb el doble de Brahms, sota la direcció de Jordi
Mora.
L’Orquestra Camera Musicae ultima
també els detalls de la seva primera gira
de concerts que tindrà lloc el juliol de
2015 i que portarà l’orquestra tarragonina a Alemanya i Txèquia amb un programa format íntegrament per música
d’autoria catalana. •

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

Dades
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Altafulla va registrar una població estacional de 1.577
persones el 2013, i es va situar en la dinovena posició del
rànquing català

A

ltafulla va registrar una població estacional de
1.577 persones el 2013, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Un concepte que reflecteix les entrades i sortides de població
per motius laborals, d’estudis, de residència i turístics.
Segons aquestes xifres, el municipi va passar de
tenir les 4.928 persones residents habituals, a tenir-ne
6.505.
Un increment que es tradueix en un percentatge del
132%, lleugerament per sota del registrat l’any anterior. Tot i això, continua situant-se entre les primeres vint
poblacions amb major població estacional d’arreu de
Catalunya. Concretament, ocupa la dinovena posició.
Segons l’IDESCAT, les variacions de població més
significatives es registren al litoral. Al Baix Gaià, altres
municipis que en destaquen són Creixell, en quarta posició i un percentatge del 183%; Roda de Berà, en setè
lloc i un percentatge del 163,7%; i Torredembarra, en
dissetena posició i un percentatge del 133%. El rànquing català l’encapçalen Santa Susanna, Salou, i Pals,
amb un 251,3%, 197%, i 193%, respectivament. •

Estimacions de població estacional ETCA. Població ETCA (%). Catalunya 2013
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Cambrils
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Vila-seca
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El nombre de matrimonis a Altafulla disminueix l’any 2013

E

l nombre de matrimonis registrats a Catalunya el
2013 ha estat de 25.282. Una xifra que suposa
una reducció del 5,1% respecte al 2012 i situa la taxa
de nupcialitat en 3,4 matrimonis per 1.000 habitants.
Segons indica l’Institut d’Estadística de Catalunya
(Idescat), es confirma la tendència decreixent del nombre de matrimonis iniciada a partir de l’any 2008, quan

E

es van registrar 30.400 matrimonis, a causa, entre d’altres factors, de la reducció del nombre de persones
en les edats de màxima nupcialitat. Unes dades que
demostren que en els darrers cinc anys els matrimonis
han caigut un 16,8%. L’edat mitjana a contraure el primer matrimoni segueix endarrerint-se i se situa en 33,6
anys en els homes i en 32,6 en les dones.

L’atur s’incrementa en 15 persones
durant el mes d’octubre a Altafulla,
i situa la taxa en les 317

l nombre d’aturats a Altafulla s’ha incrementat aquest mes d’octubre en
15 persones. Un augment que representa un percentatge del 4,9%, i que situa la
taxa de persones sense feina en les 317.
La mateixa xifra d’aturats que el mes
d’octubre de l’any passat.
Aquesta tendència a l’alça respecte
el mes de setembre l’han experimentat
tots els municipis del Baix Gaià, a excepció de la Nou de Gaià que ha reduït el
nombre d’aturats en 5 persones.
L’atur a Torredembarra ha passat de

les 1.414 persones a les 1.556; Roda de
Berà, de les 541 a les 621; Creixell, de
les 362 a les 390; El Catllar, de les 264
a les 267; la Pobla de Montornès, de les
245 a les 257; la Riera de Gaià, de les
105 a les 112; Vespella de Gaià, de les
39 a les 47; Salomó, de les 21 a les 27; i
Renau, de les 6 a les 7.
A Tarragona, l’atur s’ha situat en les
68.307 persones, amb un increment de
2.527 aturats. I a nivell català la taxa s’ha
elevat fins les 587.133 persones, amb un
augment d’11.321 persones •

A Altafulla, el nombre de matrimonis el passat 2013
també es va reduir respecte l’any anterior. Mentre que
al 2011 i al 2012 la xifra se situava en els 28, el 2014 es
va reduir en 9 fins a situar-se en les 19 nupcialitats. Una
disminució que representa un percentatge del 32%.
Malgrat aquest descens, però, la xifra s’ha mantingut
molt similar al municipi en els darrers vint anys. •

Projecte d’Hort social per a gent jubilada
i prejubilada a l’Hort de la Sínia

E

l gener de 2015 s’inicia una nova
activitat. Un Hort Social per a gent
jubilada i prejubilada a l’Hort de la Sínia. L’activitat en horari d’hivern serà els
dimecres i divendres d’onze a dues del
migdia. Impulsat i subvencionat per la
regidoria d’Acció Social la formació en
aquest projecte d’hort social va a càrrec
de l’Hort de la Sínia. Consisteix en gestionar un espai de 100m2 amb l’objectiu
de participar-hi com a voluntaris, gaudir
amb la natura, experimentar els beneficis del treball amb la terra, conèixer i estudiar les característiques de les plantes

aromàtiques i fomentar les dinàmiques
de treball de grup.
Tot això es vol abastar amb unes
activitats molt concretes. Per una banda les tasques del bon horticultor, com
són preparar la terra per plantar, adobar,
conèixer les eines de treball i com utilitzar-les o preveure el sistema de reg per
exemple.
També s’aprendrà a dissenyar i a planificar un hort, les tècniques d’horticultura ecològica, un taller de plantes que curen plantes i d’aromàtiques i medicinals i
com fer compostatge casolà. •
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Salut i castells!

L’

hivern és moment de recolliment i reflexió, el moment idoni per fer balanç
de l’any i poder encarar-ne el nou amb
més empenta. En el cas dels castells això
és una gran veritat, ja que l’aturada hivernal propicia trobar els moments de serenor
que la voràgine de la temporada no ens
permet. Però per valorar com ha anat l’any,
quan es parla d’una colla castellera s’han
de tenir en compte molts aspectes.
Pel que fa a l’àmbit estrictament casteller, aquest 2014 els Castellers d’Altafulla
hem realitzat 22 actuacions, i hem descarregat un total de 15 castells de set (entre
els quals un 5de7: el nostre sostre!), i 7 pilars de 5 (2 d’ells carregats). Sense dubte,
unes xifres notables, que fan que aquesta
hagi estat (si això és mesurable) la quarta millor temporada de la colla. Però
també (i si fem balanç hem de ser estrictes i analitzar també allò millorable per
a, precisament, millorar-lo), cal dir que no ens n’hem sortit amb castells ens
els quals hi havíem posat molt d’esforç, com ara el 3de7 amb agulla o el pilar
per les escales del dia de Sant Martí. Hi perseverarem, i tant!
Si ens fixem en l’àmbit social, aquest any, com els darrers, s’ha apropat a la
nostra colla molta gent nova amb ganes i empenta. Tanmateix, és cert que en
alguns moments l’afluència als assajos no ha estat la més desitjable, la qual cosa
hem de millorar l’any que ve (i ho farem!) per a continuar avançant.
Però també hem de valorar la ingent tasca que la colla realitza en l’aspecte
més participatiu de la vida del nostre poble, amb una presència constant (sovint frenètica) en tota mena d’actes, festivitats i esdeveniments. No és el lloc,
aquest, de citar-les totes: només cal imaginar com seria la vida del poble sense
la colla per a poder fer-nos una idea de fins a quin punt hi està arrelada. L’hivern
és, també, moment de demanar desitjos (a qui sigui, com sigui, però sempre de
tot cor). Podríem fer, aquí, un llarg llistat, però tot allò que demanaríem es podria
resumir en la següent frase: salut i castells! •
Castellers D’Altafulla

NOU ANY, NOUS PROJECTES
UN BALANÇ PLE D’ACTIVITATS
© Fotos: Col·lectiu ALTAFULLA BLOC

·

Més fotografies a la pàgina Facebook d’ALTAFULLA BLOC

Primer bany de l’any

Els Reis Mags a Altafulla

Escola de castells

Altafulla Beach Volley

Festival de dansa

Marxa dels castells del Baix Gaià

Taller de màscares

Carnestoltes

10

Un balanç ple d’activitats

Marquès de Tamarit
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Carnaval sobre rodes

Dia de l’arbre

Cursa d’orientació

Assaig casteller

Viacrucis

Trobada tennis taula

Camí de la Creu

Cursa 1 de maig

BARNASANTS

Diada de la Penya Ciclista

Un balanç ple d’activitats
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Sant Jordi

Teatre Ateneu

Campionat de Catalunya de Vela Junior

Parc d’en Patufet
Concerts a l’Escola de Música

Diada de Sant Jordi

Coral Nous Rebrots

Jornades gastronòmiques

11
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Un balanç ple d’activitats
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CE Altafulla
Tarraco Viva

Paella popular

Altafulla Jazz

Futbol sala

Marejants del Serrallo

Comiat de l’Antònia

Teatre a l’escola

Consulta popular

Triatló

Diada CBA

Un balanç ple d’activitats
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300 anys de l’Ermita

Biòtops

Sopar Ateneu

Art al Carrer

Cantata

Cine link

Exposició de Víctor Centcelles

Altafulla Balla

Fi de curs

La comèdia del gall

Revetlla de Sant Joan

Correfoc

13

Nit de bruixes
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Un balanç ple d’activitats
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Re-inauguració de la piscina

Altafulla ràdio

Mare de Déu del Carme

Altacústic

Curs formació - Altafulla bloc

Castells de sorra

Diada de les Cultures

Bàsquet La Portalada

Bibliomar

Festival de música

Fira d’artesans

Diables d’Altafulla

Manualitats Ateneu

Festa Major Petita

Un balanç ple d’activitats
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I CONCURS FOTOGRÀFIC
DE LA FESTA MAJOR DE
SANT MARTÍ
Bitlles

Correbars

Sertri

Castanyada a l’Ateneu

PRIMER PREMI: “Alegria e Il·lusió” de Cristian Muñoz Fuentes
(vídeo càmera submergible i d’acció GoPro mod. HERO)

Pregonera

Curs de cuina

SEGON PREMI: “Foooooc!”
de Joan Casas Mateu
(Disc dur extern Toshiba de
1TB 2,5” USB 3.0)

9N

Baixada de trastos

Quinto

TERCER PREMI: “Identitat i Devoció” de Josep Manuel Vidal Romeu
(Targeta de memòria Transcend SD de 32 GB)
Cros Roquissar

Amb Altafulla + neta = guanya tothom
Contenidors

Rebuig
· El que no puguis
seleccionar
· Cendres apagades
· Bolquers
· Excrements animals
· Ceràmica

Envasos
· Envàs de plàstic
· Llaunes
· Brics
· Paper i safates
d’alumini
· Porexpan

Paper i Cartó
· Paper i cartó net
i plegar
· Revistes i diaris
sense plàstic

Vidre
· Ampolles i
pots sense tap
· Gots i copes

Orgànic
· Restes de menjar
· Restes plantes seques
· Taps de suro
· Paper de cuina

Deixalleria mòbil
Deixalleria
mòbil

Es posa en funcionament el nou servei
de deixalleria mòbil que estarà ubicada a:
•
•
•
•

Primer dilluns de mes: Brises de Mar
Segons dilluns de mes: Plaça Catalunya
Tercer dilluns de mes: aparcament darrera església baix a mar
Quart dilluns de mes: carrer Alcalde Pijuan
L’horari serà de 9 a 13 hores i de 16 a 19 hores

que fareu bon
ús d’aquest
servei

bateries, pintures, petits electrodomèstics, ferro, ferralla...

Recollida de poda
Es posa en funcionament el nou servei
de recollida de poda i restes de jardineria
La recollida serà el primer i tercer dilluns de cada mes,
sempre i quan es comuniqui prèviament a l’Ajuntament (977650008).
La poda ha d’estar a la porta del domicili el dilluns a primera hora en bosses o lligada.
També podeu dipositar els residus directament a la deixalleria de Torredembarra.
Deixar la poda al carrer sense avisar pot comportar una sanció de 60€ a 2.000€.

Recollida de voluminosos
Recollida de voluminosos
Els dies de recollida de voluminosos seran el tercer dilluns i el quart
divendres de cada mes. Sempre i quan es comuniqui prèviament a l’Ajuntament.
També podeu dipositar els residus directament a la deixalleria de Torredembarra.

Deixalleria Torredembarra
cotxe, pintura, dissolvents, altres...) De dimarts a dijous: de 9 a 13 i de 15 a 18 hores. Dissabte: de 10 a 13
i de 15 a 18 hores. Diumenge: de 10 a 13 hores. Pol. Ind: “Roques Planes” Tel. 977 645 819
Punts de recollida d’oli domèstic Escola La Portalada · Escola El Roquissar
Centre de Salut · Aparcament Església Baix a Mar · Brises del Mar

SANCIONS: Ordenança Municipal sobre recollida i tractament
Ajuntament d’Altafulla

Festes
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Un nadal ple
d’activitats

l concert de Nadal amb l’Escola de Música i la
coral Nous Rebrots al Casal la Violeta engegarà
les festes de Nadal a Altafulla. Des del dissabte
tretze fins passat festes, es succeiran les activitats.
El concert per la Marató de TV3 reunirà a l’Escola
Municipal de Música i la Jazzorquestra Institut d’Altafulla i es farà un esmorzar solidari. Per als més menuts,
protagonistes d’excepció, també hi haurà molta activitat, començant per un contacontes: “El Pepitu caganer”, a càrrec de Pepi Miró amb la col·laboració del
Centre Obert a la biblioteca municipal.
Serà el divendres 19, quan comenci la XVI Fira de
Nadal d’Altafulla a la Plaça de l’Església. Es perllongarà fins al dia 21, s’hi programaran actes com “Nadal
al portal”, mini concerts de nadales a diferents portals
com la pròpia Escola de Música o al Portal de Sta.
Teresa, entre d’altres, a càrrec de Badaveus. Just l’endemà, a la mateixa plaça, una cantada de nadales per
part de la Coral Nous Rebrots. Ja el diumenge, seran
les nadales a Toc de Gralla per part dels Grallers d’Altafulla i de l’Escola de Música a la Plaça de Sant Antoni, els que precediran al clàssic “Fem cagar el Tió”. A la
tarda cinema per a tothom amb la projecció de “Gru, el
meu dolents preferit 2” al casal. El diumenge següent
podrem gaudir de l’èxit de públic “Ocho apellidos vascos”, just set dies després una nova ocasió de poder
tornar a veure “La Guerra de las Galaxias”.
El primer dia de l’any, com no pot ser de cap altra
manera celebrarem un altre clàssic, el Primer Bany de
l’Any. Els dies 2,3 i 4 el Parc de Nadal obrirà portes de
17h. a 20h. al Poliesportiu Municipal. Els reis, enguany,
seguiran repartint joguines a les cases que ho sol·licitin. Per lliurar els obsequis o per ajudar en una nit tan
màgica, cal adreçar un correu a comissiofestesaltafulla@gmail.com. •
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Presentació del conte
“La Martina i el seguici
d’Altafulla”

E

l conte de l’autor Joan Carles
Blanch ja està a la venda. La publicació va veure la llum el passat 10 de
novembre en el marc de la Festa Major
de Sant Martí, i ara ja es pot adquirir
a la Biblioteca Municipal i a la llibreria
‘Regal i paper’.
Es tracta d’un recorregut pels diferents elements del seguici popular.
A través del personatge de la Martina,
una nena una mica despistada a qui
l’apassionen els animals. Els infants
poden conèixer més a fons el Gat, els
Gegants i els Nans, el Ball de Bastons,
els Diables, els Grallers, i els Castellers.
A banda de la narració, el llibre inclou
diferents activitats com ara un sudoku,
mots encreuats, una sopa de lletres, i un
jeroglífic, entre d’altres. En les pàgines
centrals de la publicació també s’adjunta un retallable de les diferents figures. El
conte té un preu de 2 euros. •

18

Opinió
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Un ajuntament sanejat i un govern que lidera amb eficiència
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa

El 10 de desembre s’haurà celebrat el ple extraordinari d’aprovació
dels pressupostos de 2015. Entre
els elements més destacats hi ha la
reducció del deute municipal (que
recordem pot arribar per llei fins al 125% del pressupost) que el 2014, amb l’amortització extraordinària de
238.075,37 euros aprovada pel ple del 29 de novembre, el rati d’endeutament és del 6,6% i amb l’amortització prevista inicialment per al 2015 suposarà reduir-lo
fins al 5,40%. Recordem que quan aquest equip de
govern va iniciar el seu mandat el deute era d’un 24%.
Sens dubte aquesta és una bona noticia que ens
fa tancar el mandat del govern liderat per Alternativa

Altafulla, amb el SI i CiU a l’equip de govern, amb uns
comptes molt sanejats i que han d’obrir la porta en un
futur immediat (quan el govern del sr. Rajoy ho consideri oportú) a un replantejament de les inversions que
siguin considerades prioritàries, mitjançant endeutament racional. Ja seran els pròxims equips de govern
-sorgits de les eleccions del proper 24 de maig- els
que decidiran.
Per altra banda, les negociacions que vaig portar a
terme com a alcalde d’Altafulla per aconseguir la supressió de la segona concessió de l’aigua que no consumíem però que sí pagaven (60.000 €/any) creada fa
quasi 10 anys per cobrir la bombolla immobiliària, ha
fet possible no repercutir l’increment del cost i dels im-

postos relacionats amb l’Agència Catalana de l’Aigua
a Altafulla a la ciutadania, a diferència de la majoria de
les poblacions de Catalunya. El preu de l’aigua a Altafulla aquest any es congelarà. Aquest esforç és acompanyat per la ciutadania en la seva gran majoria que
entén l’esforç que en tots els àmbits fa el govern liderat
per AA i d’entre aquests els referents a la neteja, si
bé alguns incívics fan que la despesa hagi de ser més
gran per mantenir el poble el més net possible. Entre
les actuacions cal destacar el reforç que es farà en
aquestes festes de Nadal i uns nous serveis de poda i
deixalleria mòbil.
Finalment, aprofitar aquestes línies per desitjar a tothom unes bones festes! •

Els Diables Petits i la Festa Major

E

l Grup de Diables d’Altafulla Petits ha tingut molta presència en la
passada Festa Major de Sant Martí. Vam sortir en la cercavila amb
la resta d’elements del seguici altafullenc, i també vam sortir en
el correfoc, que vam acabar amb els versots, que van cantar la canya
a més d’un. Els podeu veure en aquest enllaç: https://www.youtube.
com/watch?v=khjI4FzT7KU
La tarda del dia de Sant Martí, vam omplir la Violeta pel joc del “quinto”. El lloro sitgetà Jordi Cubillos ens va fer els honors d’anar cantant
els números que anaven sortint de manera dinàmica i divertida. Es van
poder sortejar 22 lots en les diferents partides. Uns regals i obsequis
que ens van donar els diferents comerços i entitats d’Altafulla. El Grup
de Diables n’està molt agraït, perquè sols gràcies a ells aquesta activitat és possible. •
Grup de Diables d’Altafulla petits

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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Compra a Altafulla, i guanya un mar de premis

Associació Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla (ATECA), l’Ajuntament d’Altafulla
i la Patronal PIMEC impulsaran aquest Nadal la
campanya “Compra a Altafulla, i guanya un mar de premis”. Una iniciativa que pretén promoure el comerç de
proximitat i fomentar la compra de regals als establiments de la vila.

La campanya es va posar en marxa l’any passat i va
ser tot un èxit, que des de l’organització esperen que
es torni a repetir enguany. Conjuntament també organitzaran per aquestes dates nadalenques activitats de
promoció al carrer amb la mateixa voluntat d’incentivar
la compra al municipi.

La Policia Local d’Altafulla reconeix
la col·laboració de la Policia Local de
Torredembarra, de Protecció Civil, i de
la Brigada Municipal

L

19

a Sala de Plens va acollir una trobada en què es van lliurar diferents distincions
a la Policia Local i a la Policia Local de Torredembarra, a Protecció Civil, i a la
Brigada Municipal. El motiu principal ha estat la cooperació entre els diferents
col·lectius.
Una col·laboració que l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, va qualificar de “fonamental” per al bon funcionament de la vila. Argumentava, tal vegada, la necessitat
d’un sentiment de ciutadania per part de la població. En aquest sentit va insistir
que “cal fer pedagogia”, i reconèixer els impostos com a “eina necessària perquè
existeixin aquests serveis socials”.
Van presidir l’acte el batlle altafullenc, la regidora de Participació, Montserrat
Castellarnau, la regidora de Governació de l’Ajuntament de Torredembarra, Olga
González i el cap de la Policia Municipal d’Altafulla, el sots-inspector, Àngel Fernàndez.
L’acte ha reconegut Julià Pérez amb la medalla al treball, pels 20 anys de servei
com a policia local; l’inspector dels Mossos d’Esquadra Ramon Franquès, per la
col·laboració amb la Policia Local i per la planificació dels serveis conjunts que han
fet reduir el número d’infraccions i delictes; els membres de la Brigada Municipal
Enrique López i Blas Laguna, per la seva col·laboració en la senyalització i en l’organització de les festes i actes de l’Ajuntament; l’administrativa Núria González, per
la seva implicació en les tasques i per la seva col·laboració en els esdeveniments
del consistori; i Manuel Infante, per la seva col·laboració en la formació de la Policia
Local en els darrers anys.
A nivell col·lectiu, els reconeixements han recaigut en els voluntaris de Protecció Civil i en la Policia Local de Torredembarra. També s’ha fet entrega d’un diploma acreditatiu a Rocío Vilchez, qui ha superat el curs de voluntària de Protecció
Civil. •

Els comerços que hi participen són dels àmbits de
l’hoteleria, la restauració, l’alimentació, i la decoració,
entre d’altres.
Per participar en els diferents sortejos caldrà omplir
una butlleta amb les dades personals del client després
de cada compra. El sorteig es durà a terme a principis
del mes de gener en directe des d’Altafulla Ràdio. •

Ens deixa el veí d’Altafulla José Ignacio Cellier

A

l’edat de 81 any ha mort un veí molt
vinculat i participatiu en la vida altafullenca en l’organització d’actes culturals i religiosos, José Ignacio Cellier
de Martí. Soci fundador i president del
Club Marítim va ser un impulsor de les
competicions de vela lleugera i promotor de l’actual regata Aldebaràn de les
classes Optimist i Làser que aquest
estiu ha celebrat la seva vuitena edició,
com a part del Trofeig Costa Daurada.
Políticament també va desenvolupar
tasques, va formar part d’una candidatura de l’Agrupació Units per Altafulla a
les eleccions municipals de l’any 2003.
Capità de navili de l’Armada, va ser
II comandant de la Capitania Marítima
a Barcelona. Més tard va desenvolupar tasques d’inspecció marítima fins
que, posteriorment, va ser professor
de l’Escola Oficial de Nàutica de Barcelona, i membre de diferents jurats
d’avaluació i examen.

L’any 1977 va rebre la Creu del
Mèrit Naval de Primera Classe amb
distintiu blanc com a capità de corbeta per part del Ministeri de Defensa.
L’any 1988 José Ignacio Cellier va ser
guardonat per la seva contribució al
desenvolupament del món de la pesca
i l’aqüicultura per la Direcció General
de Pesca i afers marítims de la Generalitat de Catalunya. Com a president
de l’Esplai de la Gent Gran va generar
una nova activitat al centre Descansa
al Cementiri Municipal, en el seu panteó familiar. •

20
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El cinquè Cros El Roquissar se celebra a Alta

L’

AMPA Escola El Roquissar, l’Ajuntament d’Altafulla i el Consell Esportiu del Tarragonès són els organitzadors del V Cros El Roquissar. Un esdeveniment que es va fer el diumenge 23 als voltants del centre
altafullenc. Atès l’èxit de les darreres edicions, Altafulla es
presenta candidata com a seu del Campionat de Catalunya de Cros Escolar 2015 el proper mes de març.
El certamen va començar amb les categories Cadet
Masculí i Infantil Masculí per acabar amb les categories
Minis femení P4/P3. Les curses de Minis P3, P4 i P5 no
eran competitives però es va lliurar una medalla a tots
els participants. Van córrer 548 participants als quals es
varen entregar 36 premis al participants de l’escola el
Roquissar, a les categories de Cadet, Infantil, Aleví, Benjamí, Prebenjamí, i Mini tant masculí com femení.
L’acte de lliurament de guardons ha estat presentat
per l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso. Hi han estat presents la regidora de Participació i Medi Ambient, Montse
Castellarnau i el professorat de l’escola El Roquissar. •

L’Altafullenca Marta Camps primera classificada femenina en la
Cursa 10 km de Tarragona

A

ltafulla va ser la tercera població
més representada en les curses
de 10 km. i mitja Marató de Tarragona.
Amb una participació de 50 atletes, 43
a la mitja marató i 7 als 10km., darrera
dels dos clubs més nombrosos de Tarragona que van tenir un participant més.
Cal destacar les condicions metereologiques, ja que la pluja constant i el fort vent
van endurir encara més les proves. La
mitja marató, prova guanyada pel cor-

redor Otmane Btaimi, va comptar amb
David Sánchez Blasco com altafullenc
més destacat que es va situar en novena
posició a la classificació general amb un
temps de 1 hora, 16 minuts i 21 segons.
L’altafullenca Marta Camps va abastar la primera posició a la classificació
femenina de la cursa de 10 km. L’atleta
va acabar el recorregut en un temps de
39 minuts i 59 segons. Tot i estar estar
a punt de no guanyar, ja que una mala

senyalització a 200mts li van fer equivocar el recorregut. Davant la insistència del públic que la va informar que no
estava dins del circuit, va poder rectificar. Ja és el segon any consecutiu que
Marta Camps aconsegueix pujar a podi
en aquesta cursa que, enguany, va ser
liderada per Naoufal Erraqui.
El Club Ciclista Altafulla va col·laborar
com a voluntari en tasques logístiques i
de control. •

El CE Altafulla apadrina
dos nous equips de l’Altafulla
Gàmbia Football Academy

E

l CE Altafulla ha apadrinat dos nous
equips de l’Altafulla Gàmbia Football Academy. Un projecte promogut
pel Col·lectiu d’Accions Solidàries amb
l’Àfrica, el col·lectiu CASA, que, mitjançant la pràctica de l’esport, pretén
allunyar els joves del país de les infinites possibilitats que tenen de posar-se
en risc o de desencaminar-se. El club
groc-i-negre ofereix a l’entitat solidària
material que ja no utilitza. Ja fa temps
que hi col·labora, i ara aquests dos
nous conjunts apadrinats són l’Altafulla
Gàmbia i l’Altafulla Bisau. •

Esports
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afulla amb una participació de 548 esportistes

Les veïnes d’Altafulla
Sonia Belmonte i Laia
Beguerias, Campiones de
Catalunya de Conjunts en
nivell absolut

L

es gimnastes d’Altafulla Sonia Belmonte i Laia Beguerias s’han tornat a proclamar Campiones de Catalunya de Conjunts de Gimnàstica Rítmica en nivell absolut. El Club Rítmica Torredembarra, del qual formen
part, les ha cedit un any més al Club Rítmica La Salle de
Reus, amb qui han participat a la competició, juntament
amb Irina G, Natalia T, i Judith R.
És el segon any consecutiu que aconsegueixen l’or
al campionat català. Ara fa dos anys també van aconseguir el títol en nivell base, aleshores cedides al Club
Rítmica Vilafranca.
Aquesta primera plaça els dóna accés al Campionat
d’Espanya de Conjunts, que tindrà lloc a Saragossa els
dies 12, 13, i 14 de desembre. •

Els Jocs Mediterranis de Tarragona ja disposen de
marca pròpia, ‘Valor 2017’

Q

uan resten dos anys i set mesos per a la seva celebració, els Jocs Mediterranis de Tarragona han presentat una marca identitària pròpia, batejada
com a ‘Valor 2017’. L’exposició ha tingut lloc a l’Antiga Audiència en un acte ple
de gom a gom. La participació, la solidaritat, l’esforç, o el treball en equip són
els principals valors que vol fomentar el nou projecte. Han estat les paraules del
Director General, Ramon Quadrat.
Una iniciativa oberta a tot aquell que hi vulgui col·laborar. De fet, està previst
que s’habiliti el portal www.valor2017.cat per participar-hi. Els interessats hauran d’omplir un formulari.
Aquest espai es dividirà en cinc àrees diferenciades: l’educació, l’emprenedoria, l’esport, la cultura, i la solidaritat. •

L

Altafulla serà un dels municipis beneficiaris d’una
subvenció per als Jocs Tarragona 2017

a Diputació de Tarragona col·laborarà amb l’organització dels XVII Jocs Mediterranis Tarragona 2017
mitjançant aportacions econòmiques als municipis que
acolliran alguna de les disciplines esportives d’aquest
esdeveniment.
Així ho estableix el Protocol d’Intencions per a la
celebració dels jocs aprovat. Així, la Diputació aportarà fins a un total de 8.695.564 € per a l’adequació de
les diferents seus, una xifra que es destinarà a la construcció i adequació de les instal·lacions i equipaments
d’acord amb les previsions del Pla Director dels Jocs.
Els beneficiaris de les aportacions seran la seu
principal dels Jocs, la ciutat de Tarragona, que rebrà
2.662.000 €, i els tretze municipis que en seran subseus: Altafulla, Torredembarra, Constantí, la Selva del
Camp, Calafell, la Pobla de Mafumet, Vila-seca, El Vendrell, Reus, Valls, Cambrils, Salou, i el Morell.

La Diputació signarà convenis especialitzats amb
cadascun dels ajuntaments, amb unes bases comunes, i pagarà contra certificacions d’obra fins al màxim
establert. Els diferents projectes els redactaran i executaran els ajuntaments beneficiaris.
Aquesta col·laboració de la Diputació amb els Jocs
s’inicia aquest mateix any 2014 amb una primera aportació de 6 milions d’euros. La resta es distribuirà durant
els exercicis 2015, 2016 i 2017.
Altafulla rebrà 252.000 euros que destinarà a millores que plantejarà el Pla Director del Barri Marítim
aprovat fa poques setmanes al Ple Municipal i està en
procés de redacció. Serà justament aquest indret del
municipi a on es destinaran més recursos ja que rep el
major impacte en la celebració de les proves dels Jocs
que ens corresponen com a subseu. •
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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

AULA DE FORMACIÓ ALDARA
Escola d’Adults

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
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
977 65 10 85

Dades del mes d’e NOVEMBRE

Temperatura màxima

23,6 °C

dia 24

Temperatura mínima

4 °C

dia 18

Pluja màxima

46 litres/m2

dia 29

Escola La Portalada
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

CEIP ROQUISSAR

977 65 19 69

Mitjana mensual temp. màx.

19,5 °C

IES ALTAFULLA

977 65 16 62

Mitjana mensual temp. mín.

9,6 °C

Llar d’Infants F. Blanch
Mainada, 2B

977 65 60 31

Total pluja recollida

130,8 litres/m2

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

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

977 65 06 90
648 54 62 72

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

Servei de transport per a la gent gran
10,15
10,25
10,35
10,45

977 65 15 71

10,55

Escola de Música (migdies)
S. Antoni Abat, a la Violeta

977 65 20 60

11,00

Casal La Violeta
S. Antoni Abat, 11

977 65 00 83

Alberg Juvenil ‘Casa Gran’ 977 65 07 79
Placeta, 12
Piscina Municipal
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

Club Marítim

977 65 02 63

Parròquia S. Martí

977 65 01 58

Estació de Servei

977 65 22 54

Taxis (J. Gabarró)

607 86 46 44
607 15 38 18
977 65 29 90

Deixalleria (Torredembarra)

977 64 58 19

Autocars Penedès

977 66 08 21

Informació RENFE

902 24 02 02

Protecció Civil

977 65 14 89

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

i

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

Pavelló poliesportiu

Punt d’Informació Juvenil 977 65 24 68
Era de l’Esteve

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

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

URGÈNCIESDENTALSCASTELLANI 977 65 14 33
OficinES de Turisme
Plaça del Pou, 1
Plaça dels Vents, s/n

L9

11,10
11,20
11,25

ANADA

TORNADA

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

12,25

Eroski

Mirador dels Munts

12,40

Carrer de la Bassa

ViaAugusta/Plaçadels
Vents

12,55

Carrer de la Bassa

13,15

Carrer dels Munts

Carrer de Santa Marta

12,30

12,50

Carrer de les Esplanes

13,05

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

13,25

Eroski

13,35

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera
Carrer de les Esplanes
ViaAugusta/Plaçadels
Vents

Carrer de Santa Marta
Mirador dels Munts
Carrer dels Munts

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

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

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

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DESEMBRE

01/07: S. Domingo
08/14: S. Domingo
15/21: MIRAR FINESTRETA
22/28: S. Domingo
29/31: MIRAR FINESTRETA

GENER

01/04: S. Domingo
05/11: MIRAR FINESTRETA
12/18: S. Domingo
19/25: MIRAR FINESTRETA
26/31: S. Domingo

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

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

977 65 22 69

Transports

Tarragona - Altafulla

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

Feiners

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

Serveis Municipals

Dissabtes

(

Diumenges i festius

TELÈFONS I ADREÇES

23

Església de Sta. Maria

Resta tancada fins al maig

