
UN 2015 PLE DE REPTES,
SOMNIS I ESPERANCES

3 AJUNTAMENT
Altafulla aprova un 
pressupost de 7.8 
MEUR per a 2015

5 ACTIVITATS
Èxit de la quarta edició 
del Parc Infantil de 
Nadal d’Altafulla

17 CULTURA
Altafulla, una de les 
capitals del BarnaSants 
amb Pedro Guerra

20 ESPORTS
Altafulla compta amb un 
nou parc d’skate per a 
practicar esport

NÚM 145 / gener 2015/ www.altafulla.cat

Plaça
delPou

 BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL / AJUNTAMENT D’ALTAFULLA 



 Plaça del Pou / núm. 145 / gener 2015Editorial2

Somnis, reptes i esperances 

Encetar un nou any sempre està precedit dels dies més 
il·lusionants i màgics del que acaba. És una mena de llei 

de vida que ens omple de positivisme i per afrontar l’aventu-
ra d’un nou període. 

El 2014 ha estat ple de bones notícies a nivell col·lectiu. 
Des d’un procés participatiu per a decidir que volíem fer amb 
l’escreix recaptatori que va decretar l’Estat, fins a escurçar 
de nou el deute municipal, programar la gespa artificial i 
altres millores a l’estadi municipal com a futur revulsiu de 
l’esport, engegar l’actuació al carrer Martí d’Ardenya, plans 
directors per estudiar el millor pel Barri Marítim i la Vila Closa, 
el camí de ronda... Força coses, sens dubte. 

Però en calen més encara… 
Sempre hi ha feina al municipi. Vetllar pels menuts amb 

ofertes lúdiques de qualitat i parcs per a jugar com el d’en 
Patufet, BTT o l’Skate Parc ha de ser present en qualsevol 
gestió de govern com cal.

Planificar i millorar la neteja ha d’anar de la mà de donar 
suport a l’activitat cultural, a les entitats i a les fites consoli-
dades al calendari altafullenc.

Tractar les petites actuacions amb el mateix rigor que les 
obres més vistoses o de més grandària és un estil d’exercir 
les responsabilitats. Allunyat del ressò més evident i a la re-
cerca d’una sensació creixent de què cada cop estem millor. 
En definitiva, és el més important. Estar cada cop millor al 
nostre poble.

Hi ha temps per a tot, però sense perdre el temps. Dibui-
xar un 2015 passa per a preveure el que cal i com solven-
tar-ho, tècnicament i econòmicament. 

Altafulla passarà per les urnes. El dubte és saber quantes 
vegades al llarg de l’any. Però, en tot cas, serà important. 

A nivell local per reconèixer la feina, si s’escau, a nivell 
nacional per fer-nos sentir i dir el que vulguem amb valentia 
i claredat.

Ses majestats van arribar amb el ressò a les orelles d’un 
Parc de Nadal ple de gom a gom. Petits i grans vàrem gaudir 
les hores recuperant forces per aquest nou any. Com ha de 
ser. •

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

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

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

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

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

Plaça del Pou  
Informació i inserció d’anuncis:  

638 355 670  
comercial@altafullaradio.cat  

Àrea de Mitjans de Comunicació
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L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, va presentar com a 
representant d’ICV-EUiA, dues esmenes als Pres-

supostos Generals de la Generalitat per al 2015 que 
afecten a Altafulla. 

Totes dues fan referència a la urbanització de Brises 
del Mar. Una correspon al subministrament d’aigua i 

tindria un cost de 367.254,32 euros; i l’altra, a la cons-
trucció d’un vial d’accés i connexió fins la variant, amb 
un pressupost de 7.781.521,6 euros. El batlle conside-
ra que són inversions que corresponen a la Generalitat, 
i que s’han d’assumir dins dels comptes del govern 
català. L’alcalde ha recordat que des del 2011 fins al 

2013, el govern català deu a l’Ajuntament d’Altafulla 
més de 400.000 euros. 

En la seva majoria, corresponen al Fons de Coope-
ració Local i al PUOSC. Afortunadament és un proble-
ma que no afecta de forma greu al municipi ja que les 
arques municipals estan sanejades. •

Altafulla aprova un pressupost de 7,8 milions d’euros 
per al 2015

El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va aprovar el 
passat deu de desembre en sessió plenària ex-
traordinària el Pressupost General per a l’exerci-

ci 2015. Un pressupost que s’eleva als 7.845.142,59 
euros, i que representa un 2,5% d’increment respecte 
el pressupost inicial que es va aprovar ara fa un any. 
Un augment sobre el Pla Econòmic Financer (PEF) que 
correspon principalment a l’increment de l’IBI i de la 
plusvàlua, i a la previsió de diverses subvencions. Res-
pecte el pressupost real consolidat a finals d’aquest 
2014 es redueix en 1 milió d’euros.

Els comptes, segons ha subratllat el regidor de 
l’Àrea Econòmica, Francesc Farré, tornen a establir-se 
segons els criteris “de contenció, d’estabilitat, i de ga-
rantia dels serveis essencials” que presta l’Ajuntament 
a la ciutadania d’Altafulla.

Entre els aspectes més destacats del pressupost en 
destaca la reducció del deute municipal. La legislació 
permet que aquest arribi fins al 125%. En el cas d’Al-

tafulla, però, es preveu tancar l’exercici del 2015 amb 
un percentatge del 5,4%. L’equip de govern va iniciar el 
mandat el 2011 amb un deute del 24% i en només tres 
anys l’ha reduït fins el 6,6% actual. L’import pendent 
d’amortitzar per part de l’Ajuntament és de 400.000 eu-
ros, molt inferior al de la resta de consistoris del territori. 
Una xifra que posa de manifest unes arques municipals 
molt sanejades.

La contenció de la despesa corrent torna a ser una 
altra de les protagonistes del pressupost; així com tam-
bé la congelació de la majoria de partides, que pateixen 
una mínima variació. La part més important dels in-
gressos correspon als impostos directes amb un 59%, 
mentre que la de despeses fa referència al Capítol 1 de 
personal amb un 43%.

Pel que fa a inversions, la més important serà la cor-
responent al projecte d’adequació del carrer Martí d’Ar-
denya, que s’elevarà finalment als 325.000 euros. Altres 
projectes pendents de realització, que resten a l’espera 

d’acabar-se de negociar amb el Ministeri de Foment, 
són la millora del pas sota la via del tren de la Via Au-
gusta, o la construcció del dipòsit d’aigües pluvials. •

Evolució pressupostos quatre anys

Any Pressupost 
inicial

Inversions 
(capitol 6) Deute

2011 6.747.140,33 46.202,00 23.97%

2012 6.951.244,86 117.036,67 16.12%

2013 6.870.520,15 160.603,31 10.93%

2014 7.640.512,76 819.893,48 6.5%

2015 7.845.142,59 865.197,30 5.4%

Presentades dues esmenes als pressupostos de la Generalitat
referents a Brises del Mar

El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va aprovar de forma inicial i amb caràcter d’ur-
gència en la darrera sessió ordinària celebrada el vint-i-nou de novembre el 

projecte d’urbanització del carrer Martí d’Ardenya. 
En un primer moment, gran part d’aquestes instal·lacions havien de ser execu-

tades per l’Empresa Mixta d’Aigües. La companyia, però, va comunicar que no dis-
posava de capacitat de finançament suficient. El consistori va rebre amb sorpresa la 
situació que li va plantejar l’Empresa Mixta d’Aigües, i estudia la possibilitat d’iniciar 
una auditoria sobre la companyia per conèixer la situació i circumstàncies reals. 

Diferents regidors varen destacar, entre d’altres valoracions, que aquest pot ser 
un bon moment per marcar un “punt d’inflexió” amb l’empresa, o que la confiança 
amb la companyia ha quedat “tocada” i que més enllà de l’auditoria, s’hauria de 
treballar perquè en un futur es pogués remunicipalitzar el servei al 100%. 

La situació també va obligar a l’Ajuntament a ajornar l’aprovació del pressupost 
municipal per a l’exercici 2015 fins a la celebració d’un ple extraordinari el passat 
10 de desembre.

La proposta d’arranjament va ser la més votada amb un 65% dels vots en la 
consulta celebrada el passat 25 de maig al municipi, i en la qual el consistori va 
decidir destinar els 100.000 euros de l’increment de l’IBI decretat pel govern es-
panyol. 

El projecte contempla l’ampliació de voreres, la supressió de l’aparcament al 
carrer, la canalització soterrada de les aigües pluvials, la connexió dels desguassos 
de pluvials de cada casa a la xarxa general, i el soterrament de les instal·lacions 
aèries existents.

El projecte d’arranjament del carrer Martí d’Ardenya contribuirà en la preserva-
ció, la conservació, i la millora de la zona, i podria esdevenir el punt de partida de 
l’execució del Pla Director de la Vila Closa.

L’alcalde, Fèlix Alonso, va explicar que el consistori té el “compromís moral 
i polític” de fer el vial. La despesa ascendirà als 325.000 euros. Finalment serà 
l’Ajuntament qui se’n faci càrrec. •

  L’Ajuntament d’Altafulla estudia iniciar una auditoria sobre l’Empresa Mixta d’Aigües

L’àrea de Serveis de l’Ajuntament d’Altafulla ha reforçat durant les festes de 
Nadal el servei de recollida de la brossa. Els camions han realitzat les seves 

tasques de forma habitual, a excepció del dia de Nadal i de Cap d’Any, quan 
s’ha suspès el servei. El consistori ha volgut seguir la mateixa dinàmica que es va 
establir durant l’estiu, tenint en compte que es tracta també d’un dels moments 
en què més s’incrementa l’afluència de veïns i visitants al municipi. La recollida 

durant aquest període ha dedicat especial atenció als residus orgànics i al cartró. 
El servei de recollida de la brossa ha patit millores aquesta tardor. Sota el lema 
“Amb Altafulla + neta = guanya tothom”, l’Ajuntament ha posat en marxa el nou 
servei de deixalleria mòbil i un altre dedicat a la recollida de la poda i de les restes 
de jardineria. Dues novetats que s’afegeixen al servei de recollida selectiva i al de 
recollida de voluminosos. •

  El servei de recollida de brossa es reforça a Altafulla durant les festes nadalenques
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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

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

L’autobús urbà de l’Empresa Muni-
cipal de Transport (EMT) de Tar-

ragona arribarà a l’estació de trens 
d’Altafulla aquest any. Des de la regi-
doria de Mobilitat de Tarragona, s’ha 
assegurat que és una de les prioritats 
en el marc del Pla de Mobilitat, junta-
ment amb la millora del transport pú-
blic a Llevant. Més enllà de permetre 
millorar la mobilitat i la connexió entre 
el nostre municipi i Tarragona, servirà 

també per enllaçar diferents punts de 
la vila. Des de l’ajuntament s’espera, 
que en un futur, el servei permeti en-
llaçar el poble amb el Barri Marítim, i 
es converteixi en un microbús urbà.

A dia d’avui el bus urbà de Tarra-
gona s’atura a Altafulla a la parada 
Aiguamolls del Gaià.  El recorregut, 
que va des de Pere Martell fins a Fer-
ran en tots dos sentits, correspon a 
la línia 9. •

  L’autobús urbà de Tarragona arribarà a 
l’estació de tren d’Altafulla el 2015

La regidoria d’Acció Social i Ciutadania 
de l’Ajuntament d’Altafulla va lliurar un 

nou Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA) 
a l’Institut d’Altafulla. Va ser la mateixa di-
recció del centre qui va sol·licitar disposar 
d’un aparell a les seves instal·lacions. Una 
demanda, la qual dóna ara resposta el 
consistori en la seva línia de prevenció en 
l’àmbit de la salut. Una quinzena de pro-
fessors rebran la formació pertinent per 
poder fer-ne ús. Un desfibril·lador extern 
automàtic permet analitzar el ritme cardíac, 
identificar les arítmies mortals tributàries de 

desfibril·lació i administrar una descàrrega 
elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme 
viable amb nivells alts de seguretat.

Amb aquesta nova adquisició, el mu-
nicipi ja disposa de sis aparells. La resta 
estan ubicats al Centre de Salut, a l’Esplai 
d’Avis, a la Policia Local, a la Brigada Mu-
nicipal, i al Poliesportiu.

Enguany, la importància de disposar 
d’aparells d’aquest tipus encara s’ha fet 
més palesa amb l’edició de La Marató de 
TV3, dedicada a les malalties cardiovas-
culars. •

L’Institut d’Altafulla ja disposa d’un 
desfibril·lador extern automàtic (DEA)

Altafulla, beneficiària d’una partida destinada a la 
regeneració de platges

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per mitjà 
de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar, 
ha destinat més de 600.000 euros per portar a terme millores 

immediates a la costa tarragonina. 
Per una part, s’inverteixen 380.000 euros per pal·liar els efec-

tes dels passats temporals de finals de novembre i principis de 
desembre. S’empraran per arranjar camins, barreres naturals i ca-
mins del Delta de l’Ebre, així com per regenerar platges de Crei-
xell, el Vendrell, Torredembarra, Tarragona, Cambrils, Mont-roig del 
Camp, l’Ampolla i Altafulla. La província de Tarragona és la que 
més ajudes rep de tota Catalunya. 

D’altra banda, es destinen 234.288,49 euros en la lluita contra 
l’erosió de les platges així com la consolidació i creació de camins 
de ronda en quatre actuacions. Tres d’elles estan en aquests mo-
ments en execució com són el camí de ronda als penya-segats 
d’Altafulla amb més de 37.137,32 euros; la regeneració de la platja 
de Santa Llúcia al Perelló amb 57.741,20 euros; i el camí de ronda 
entre el carrer Colom i el Cap de Salou, trams 1 i 3, amb 80.029,80 
euros. •
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Els més petits d’Altafulla han 
pogut tornar a gaudir des 
del divendres 2 al diumenge 

4 de gener del Parc Infantil de Na-
dal que impulsa l’Ajuntament en el 
marc del seu programa de festes. 

El Parc Infantil de Nadal va obrir 
les seves portes al Pavelló Munici-
pal. Conjuntament organitzat en-
tre les àrees de Cultura i Esport, 
el Parc de Nadal d’enguany ha 
comptat amb més activitats, jocs i 
tallers que cap altra edició. Fins i 
tot es van ocupar les pistes de l’es-
cola El Roquissar. •

Quarta edició del Parc Infantil de Nadal d’Altafulla

La Fira de Nadal d’Altafulla es va instal·lar a la 
plaça de l’Església i a la plaça de Sant Antoni. 

Una trentena d‘estands, que es complementaven 
amb activitats paral·leles. Diferents tallers a càrrec 
del Col·lectiu d’Artesans, diverses actuacions musi-
cals, i el tió. 

Una altra de les principals novetats d’aquesta edi-
ció ha estat la Granja del Marc. Un espai amb animals 
dedicat als més petits de la vila. La Fira també ha 
programat enguany un programa cinematogràfic, a 
càrrec del Cineclub Altafulla-Link.

La música, també ha estat una de les prota-
gonistes a la Fira de Nadal. La coral Badaveus va 
oferir l’actuació “Nadal al Portal”. Uns  concerts de 
format més petit que s’oferien en diferents portals 
de la vila.

Grallers d’Altafulla, la Coral Nous Rebrots amb el 
tradicional concert de nadales i una actuació conjunta 
amb l’Escola de Música a la celebració del seu 50è 
aniversari també van oferir els seus repertoris. •

  Una trentena de parades han ofert els seus productes a la XVI Fira de Nadal d’Altafulla

Els alumnes del PFI PTT d’Altafulla cuiden el Fals Pebrer centenari 
de l’Hort del Senyor

El Fals Pebrer (Schinus molle) de l’Hort del Senyor, és 
se’ns dubte l’arbre més excepcional del terme mu-

nicipal d’Altafulla. Aquest exemplar, segurament cente-
nari, que es troba al bell mig de l’Hort, té una capçada 
més ampla que alta i un port ploraner típic d’aquesta 
espècie, que fa que les seves branques arribin al terra. 
Si ens hi apropem i entrem a la cúpula que forma la 
seva copa ens sentirem abraçats per la seva màgia.

Quan vam començar, ara fa més d’un any, a anar-hi 
amb els alumnes del PFI PTT de vivers i jardins d’Alta-
fulla, de seguida vam veure que aquell arbre, mig aban-
donat, amb una gestió correcta, podria tornar a ser “el 
rei de l’hort”. Aquest any decidits a fer de l’hort el nos-
tre espai d’aprenentatge, hem començat a cuidar-lo. 
Primer hem fet una tanca amb neumàtics per delimitar 
el seu espai i que aquest estigui protegit de possibles 
agressions, encerclant el seu perímetre, li hem donat 
protagonisme i d’aquesta manera és difícil no fixar-se 
un cop entres dins de la finca.

A més a més, hem netejat tot l’espai que queda sota 
la capçada, i hi estem afegint triturat a mode de “mulc-
hing” de les podes viaries del poble, d’aquesta manera 

aportem matèria orgànica, que s’anirà descomponent 
i farem que iguali tota la superfície, i també evitarem la 
sortida de males herbes.

També hem començat a podar-lo amb el sistema de 
grimpada moderna, només traient les branques seques i 
descarregant les branques llargues de pes a les puntes.

Tota la gestió que estem fent al voltant del fals pebrer 
té diferents objectius; el primer es donar valor a un arbre 
excepcional, que gairebé estava abandonat, el segon és 
aprofitar les deixalles que ens trobem a l’hort i trans-
formar-les en recursos, d’aquesta manera estem ense-
nyant als nostres alumnes el valor de reciclar i reutilitzar 
en aquest temps que ens ha tocat viure. Per últim volem 
reivindicar la bellesa de l’hort i farem tot el que estigui a 
les nostres mans, que són moltes, i cada any renova-
des, per seguir transformant aquest meravellós espai. •

Seguiu-nos a twiter @PttAltfulla

Alex CuAdrAdo. 
Arborista i Jardiner

Equip docent del PFI PTT d’Altafulla
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Les depuradores actives a la comarca del Tarragonès 
garanteixen el sanejament del 93% de la seva població 

Es disposa d’un total de 10 depuradores actives i 
prop de 90 quilòmetres de xarxa de col·lectors. 
Les estacions depuradores en servei fan possi-

ble la millora mediambiental del riu Francolí i dels seus 
afluents, així com també del litoral de la costa.

La comarca del Tarragonès disposa actualment de 
10 depuradores en servei, que tracten conjuntament 
un cabal d’aigües residuals de 66.500 m3/dia (equi-
valent al sanejament d’232.000 d’habitants). Això sig-
nifica que les depuradores existents a la comarca ga-
ranteixen el sanejament del 93% de la seva població.

Els sistemes de depuració actualment en servei 
són els d’Altafulla, Brises del Mar (Altafulla), Perafort 
(poble), Perafort (Puigdelfí), La Pobla de Mafumet, 
Renau, La Secuita, Tarragona, Torredembarra i Vi-
la-seca i Salou. A més, existeixen prop de 90 quilò-
metres de xarxa de col·lectors en alta a la comarca, 
que fan possible connectar les xarxes de clavegue-
ram amb les estacions depuradores i fer possible el 
sanejament de les aigües residuals.

Totes aquestes depuradores, a més de sanejar les 
aigües residuals generades en els municipis, també 
contribueixen a la millora mediambiental del riu Fran-
colí i dels seus afluents, així com també del litoral de 
la costa. 

L’objectiu és prevenir i reduir els furts i robatoris en 
comerços i estrebades al carrer, que es registren 

durant el període nadalenc. La campanya s’ha desen-
volupat de forma conjunta amb les polies locals d’ar-
reu de Catalunya fins el 12 de gener.

Un dispositiu que ha tornat a aplicar-se a Altafu-
lla. La campanya, un any més, ha reforçat el servei 

d’horari de tancament d’establiments que s’ofereix a 
la ciutadania cada dia durant tot l’any amb un agent 
al Barri Marítim i un agent al poble. Els Mossos d’Es-
quadra han patrullat al municipi uns dies que han 
estat pactats, prèviament, amb la Policia Local. S’ha 
alternat amb el patrullatge amb vehicle i amb la rea-
lització de diferents punts de control estàtic fet que 

ha permès mantenir contacte directe amb els co-
merciants. 

El pla també ha previst més controls de trànsit i de 
consum d’alcohol i drogues en algunes dates concre-
tes i dispositius per prevenir incidències en l’àmbit de 
l’oci nocturn. •

  Els Mossos d’Esquadra han activat el Pla Grèvol per millorar la seguretat i la convivència a Altafulla 
durant la campanya de Nadal

Principals dades de les depuradores en servei a la comarca
 

Depuradora Any posada en marxa Cabal disseny (m3/dia) Habitants equivalents

Altafulla 1998 8.292 34.550

Les Brises del Mar (Altafulla) 2010 31 125

Perafort (poble) 2009 300 1.500

Perafort (Puigdelfí) 1993 100 433

La Pobla de Mafumet 2005 1.413 12.599

Renau 2014 30 300

La Secuita 1986 150 650

Tarragona 1993 35.000 175.000

Torredembarra 1997 22.104 92.100

Vila-seca i Salou 1995 47.500 197.917

Sanejament a Catalunya

El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Ur-
banes (PSARU) inclou les actuacions necessàries 

per a la millora dels sistemes existents, així com la po-

sada en marxa dels nous per garantir el manteniment o 
millora de l’estat ecològic de les nostres aigües superfi-
cials, subterrànies i marines.

A data d’avui les depuradores existents a Catalunya 
garanteixen el sanejament de més del 95,5% de la po-
blació catalana. •

El cens d’animals domèstics a Altafulla 
s’ha duplicat aquest 2014. Les sanci-

ons per no inscriure cada animal queden 
anul·lades en el cas que el propietari de 
l’animal faci cas de les instruccions dels 

agents i el registre en el cens municipal. 
També cal recordar també que si un ani-
mal es mor, també cal comunicar-ho a 
l’Ajuntament. Les darreres denúncies re-
gistrades en aquest àmbit en els últims 

mesos, han estat relacionades amb gos-
sos que s’han escapat de les seves llars 
i han provocat accidents. 

Les persones que tenen gossos, gats 
o altres animals de companyia han de 

censar-los a l’Ajuntament en la residèn-
cia habitual. Abans de la inscripció, un 
veterinari ha d’haver identificat l’animal 
amb un microxip. •

El nombre d’animals domèstics censats a Altafulla es duplica en el darrer any
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Sortida de Nadal i plantada del pessebre de la penya ciclista

Com tothom sap, el cap de setmana del 28 i 29 de 
novembre es va realitzar el Gran Recapte d’ali-

ments anual. A Altafulla hem recollit 3323 kg d’ali-
ments que s’han de seleccionar, comptar i ordenar 

i és per aquest motiu que volem donar les gràcies a 
totes les persones que amb el seu esforç van col·la-
borar aportant aliments, també a Caprabo per la seva 
col·laboració logística i especialment a l’Ajuntament 

d’Altafulla i a la seva brigada per la seva aportació lo-
gística i humana. Moltes gràcies i bon any a tothom!! •

Voluntàries CàritAs AltAfullA

  Càritas Altafulla recull aliments i productes d’higiene i de neteja en el Gran Recapte

Altafulla recapta més de 4.300 euros 
per La Marató de TV3

Tot i que encara falta afegir algunes aportacions i recollides, Altafulla ha estat un 
cop més solidària. Una xifra “record” que millora any rera any. Els donatius es 

poden seguir fent fins el 31 de març vinent. Serà a partir d’aleshores quan es donarà 
a conèixer la xifra final que haurà recollit la 23a edició de La Marató de TV3. •

Xerrada-berenar. Ateneu Cultural de Dones 253,10 €
1 cor per 1€. AMPA La Portalada 76,20 €
Venda pastissos i torretes. AMPA Hort de Pau 330,00 €
Venda pastissos casolans. AMPA Francesc Blanch 134,20 €
Foto de grup. Club Bàsquet Altafulla 240,01 €
Concert Jazzorquestra i Escola de Música. Institut 1.014,03 €
Esmorzar solidari. AMPA Institut d’Altafulla 342,00 €
Teatre. Mans per l’Acció Solidària 210,00 €
Tómbola Solidària Escola Portalada 510,00 €
Ajuntament d’Altafulla 1.000,00 €
TOTAL: 4.309,54 €

ATECA homenatja la trajectòria dels 
propietaris del restaurant “El Patio”

L’Associació Turís-
tica d’Empresa-

ris i Comerciants 
d’Altafulla (ATECA) 
va celebrar el 14è so-
par anual de l’entitat. 
En aquesta edició, la 
família homenatjada 
van ser els propieta-
ris del restaurant “El 
Patio”. Un establi-
ment que va obrir les 
seves portes l’any 
1974 per oferir a vilatans i vilatanes una àmplia varietat de la cuina italiana. El plat 
estrella amb el pas dels anys, però, ha esdevingut la seva famosa hamburguesa, 
que, per a molts és considerada “la millor del món”. Enguany, la seva propietària 
Ulla, es jubila. 

L’homenatge va comptar, a banda dels propietaris dels diferents comerços i 
establiments que formen part de l’associació, amb responsables de la Patronal 
PIMEC, dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació, de la Cambra de Comerç de 
Tarragona, i de l’Ajuntament d’Altafulla. •

Amb la diada del proppassat 19 d’octubre dèiem 
que donàvem la temporada per acabada, però 

això no és del tot així ja que encara quedaven uns 
quants esdeveniments importants, als quals hem de 
fer esment. El primer és el de l’assemblea anyal, que 
vàrem fer el 22 de novembre i en la qual es va donar 
compte de l’activitat duta a terme durant la tempo-
rada, es varen aprovar els comptes així com els trets 
més importants per a la propera temporada i la junta, 
que serà la mateixa dels dos anys anteriors.

Una altra activitat important l’hem dut a terme 
el diumenge dia 14 de desembre i que anomenem 
Sortida preNadal. Després d’una trobada davant el 
Castell d’Altafulla, els grups de carretera i muntanya 
hem emprés una ruta que ens havia de portar al lloc 
d’esmorzar. Uns 60 companys i companyes ens hem 
aplegat a Salomó, on després d’un brindis, ens hem 
desitjat Bon Nadal.

El dissabte dia 20, vàrem fer la plantada del pes-
sebre. Un acte dedicat a la canalla i que després 

d’una xocolata i coca, per entrar en calor, caminem 
pel voltant d’Altafulla per tal de trobar les figuretes del 
betlem que plantarem al final quan ja les tinguem to-
tes. Es un acte entranyable on pares i nens passem 
una bona estona. Hi esteu convidats.

La Penya Ciclista Altafulla us desitja un bon any 
nou!!! •

JoAn Josep sirVent

President 
Altafulla, 14 de desembre de 2014
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Inventari provisional de realitzacions (I)....

Ara que, mercès a la colla de Llista Oberta per Altafulla torno a tenir una nova 
oportunitat de ser regidor del Ple d’Altafulla, em veig en l’obligació de fer un 
balanç de les aportacions municipals on he participat: en cinc legislatures, fins 
ara... Els Manel Roig hem donat tres alcaldes i quatre regidors, en sis genera-
cions ininterrompudes... Tota una responsabilitat; res de caciquisme, precisa-
ment. Una de les llars d’infants porta el nom del pare, com a regidor impulsor.

En la segona legislatura, amb el Jordi cosí germà i el Jordi Marquès vam 
impulsar la biblioteca, un anivellament de sous al personal i la plaça d’apa-
rellador incompatible. Érem la lleial oposició de l’Alcalde Pijuan, amb qui 
vam estar al costat en les vivendes públiques de la Ronda, l’arribada de les 
aigües de l’Ebre; i el predomini del Ple sobre el Secretari, colze a colze amb 
Manel Ramon, el jove tinent d’alcalde... 

En la tercera, amb Pep Bordes i J. M. Gené vam assolir asfaltar l’entrada 
pel Puntet i la piscina infantil, idea del Pep. Quan morí l’Alcalde, vam donar 
suport a l’Antoni Torres per fer pinya dins el sotrac. Que l’estadi, l’encara pa-
rent pobre, i el carrer recordés Joan Pijuan fou proposta meva. 

En la quarta, vaig haver de fer de portaveu per la dimissió de l’Alcalde; un 
paper que em va acabar provocant la meva, al cap d’un temps. Mentre, amb 
Joan Carrera a urbanisme i amb el fill Joan Anton (Pijuan) vàrem reformar de 
cap a peus el projecte del passeig de Botigues de Mar. En vaig ser el porta-
veu davant el MOPU...

En la sisena, ens vam aliar els fundadors del PSC amb UDC i vam gover-
nar com a UpA. Les reformes de l’era de l’Hospital, de la plaça de l’Església, 
els locals del CAP i la llar —amb un desviament de pressupost... Fundació 
de la ràdio, de la plaça del Pou. Transparència absoluta a Hisenda. I, sobre-
tot, convertir el projecte de vivendes a Marquès de Tamarit: doblant el pisos 
i de l’INCASOL... Cicle de Concerts dirigits per Claudi Arimany, Biennal Marti 
Royo, Nits de Piano i Poemes; Patronat de Cultura mensual; pinacoteca de 
l’Ajuntament. Quin goig, sense continuïtat, com a suport principal de Manel 
Ramon. Quins duels dialèctics al Ple amb Manel Ceperuelo. El procés cap 
el nou POUM, i cap el nou Cadastre; les pallisses per al Castellers i el Cercle 
Artístic que m’agafarien fora. Però tornaria. •

fontxo BlAnCh

  FÒRUM 



RECULL D’IMATGES
EL NadaL a aLtafuLLa

Skate Park

© Fotos: Col·lectiu aLtafuLLa BLOC     ·      Més fotografies a la pàgina Facebook d’ALTAFULLA BLOC

Festival de nadal “El Roquissar”
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“Geocaching”. Plantada del pessebre

Exercici d’ambulàncies

XVI Fira de Nadal d’Altafulla
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Concert de la Jove Orquestra



 Plaça del Pou / núm. 145 / gener 2015
12 Un balanç ple d’activitats

Primer bany de l’any 2015



 Plaça del Pou / núm. 145 / gener 2015
13Un balanç ple d’activitats



 Plaça del Pou / núm. 145 / gener 2015
14 Un balanç ple d’activitats

Parc de Nadal
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Cavalcada de Reis
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Un any més, Altafulla tornarà a ser una de les parades d’un 
dels festivals de recreació històrica més reconeguts del ter-

ritori. En la passada edició el municipi va acollir la representació 
del món dels gladiadors i la Cerimònia del Mar Navigium Isidis. 
El Festival Tàrraco Viva, un esdeveniment cultural internacional 
dedicat i especialitzat en la divulgació històrica de l’època ro-
mana, enguany ha celebrat una edició especial amb motiu del 
bimil·lenari de la mort de l’emperador romà August. 

La Diputació de Tarragona col·labora amb el festival amb 
una inversió de 25.000 euros. • 

  El Festival Tàrraco Viva, 
de nou a Altafulla

Altafulla tornarà a ser una de les capitals del BarnaSants
Pedro Guerra, el 21 de març a la Violeta

Altafulla tornarà a esdevenir un dels 
escenaris del festival Barnasants 
d’aquest 2015. Com és habitual, 

el municipi acollirà tres actuacions. Una 
d’elles dedicada a la figura d’Ovidi Mont-
llor; una segona, a càrrec d’un cantautor 
novell; i una tercera i de més pes, de la 
mà d’un cantautor de renom al nostre 
país. Tots els noms encara no s’han fet 
públics, i encara queden alguns detalls 

per concretar. El festival BarnaSants rei-
vindicarà enguany la figura del cantautor 
Ovidi Montllor en el 20è aniversari de la 
seva mort, els mateixos anys que com-
pleix el festival. 

A més del cartell, el festival dedica-
rà a Montllor cinc muntatges i una obra 
de teatre. Començarà el 24 de gener a 
l’Auditori Municipal de Terrassa amb un 
espectacle especial concebut per Toti 

Soler, “L’Ovidi, poema sense acabar” i 
finalitzarà el 14 d’abril a Alcoi amb la pre-
sentació de l’espectacle ‘El(s) poeta de 
l’Ovidi’.

Aquesta 20a edició comptarà amb 
més de cent concerts en 81 dies i comp-
tarà amb l’actuació, entre d’altres Adrià 
Puntí, Marc Parrot, Quico Pi de la Serra, 
Marina Rossell, Paco Ibáñez, Ismael Ser-
rano, Kiko Veneno, Pedro Guerra i Jabi-

er Muguruza, entre d’altres, a més dels 
italians Carlo Donnedu, Carmine Torchia, 
Alesso Arena i el grup Olden, el txec Ja-
romir Nohavica, i els portuguesos Maria 
de Medeiros i Joao Afonso.

Un any més, es premiarà el millor 
concert entre els que estrenen material, i 
reconeixerà el Premi a l’activisme cultural 
i el Premi de reconeixement a la trajec-
tòria. •

Altafujazz 
“fes de l´art la teva expressió”

ALTAFUJAZZ és un cicle permanent de con-
certs a Altafulla. Va iniciar el 2014 amb el 
quintet Outsiders, The 5 Of Dixeland amb 

aires de Nova Orleans que va deixar al públic bo-
cabadat. Seguidament, altres conjunts van anar 
trepitjant l’Era del Senyor com ara: el quartet 
Walk Tall una música cosmopolita amb un estil 
molt particular, el duet Xavier Pié i Macc amb la 
presentació del disc RUTES o el quartet d´en Jo-
sep Mª Domènech va captivar al públic amb uns 
arranjaments exquisits de les coples d´en Carlos 
Cano i Garcia Lorca i aconseguint l’aforament 
màxim. Artrio va presentar les adaptacions al jazz 
de diferents cançons d’altres gèneres que van re-
bre els aplaudiments del públic entès. En Gaby 
Ardèvol Quartet va expressar amb un força natu-
ral del seu saxo tenor i la complicitat dels compo-
nents, un jazz de tots els temps, únic i excel·lent. 
L´exterior de La Pallissa va estar amenitzada per 
una orquestra de swing, Swing Birds. La força 
de Juan de Diego “Trakas” va presentar el so po-
tent d´una trompeta i una formació excel·lent. El 
grup Tribut a Gerry Mulligan & Chet Baker Quartet 
va fer recordar el Gerry Mulligan dels anys 50 i 
en Hat Trick  amb una veu nítida, un contrabaix 
contundent , guitarra i violí van crear una vetllada 
agradable, rítmica i suau que es va fer curta. El 
dissabte 18 d´octubre el Duet de Toni Pla i Andrés 
Bastiani conjuntament amb una obra de la pintora 
Marta Balañà va presentar en un acte solidari de 
Càritas una música intimista “L´oblit, un espai de 

retorn”, emocionant al públic assistent de la vila. 
El trio Jazz Fusions Project va presentar diferents 
estils fusionats: el pop, el rock i el jazz. Finalment, 
Fleurs de Florin trio que ens va transportar al cor 
de París amb un estil depurat del Manouche.•

toni plA 
Fundador dinamitzador d’ ALTAFUJAZZ
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Un Govern ‘canalla’
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa

 El govern liderat per Alternativa Al-
tafulla ha tornat a donar la campa-
nada, apostant per els més joves: 
la canalla. Al principi del mandat, 
en plena crisi econòmica -que avui 

alguns diuen que ja és història-, a Altafulla teníem un 
repte inajornable com era la cohesió social. Una tasca 
complicada i a més dins d’un ambient de derrota col-
lectiva per una culpabilitat de la crisi-estafa propicia-
da per part dels mitjans de comunicació i els governs 
central i el de Catalunya que volien justificar unes polí-
tiques neoliberals. Han passat els anys i aquest senti-
ment de derrota ciutadana s’ha tornat de rebel·lia con-

tra tot però també de grans esperances, també per 
iniciar processos constituents que superin esquemes 
polítics i administratius que s’han fet servir per fer més 
rics als rics i més pobres a la gran majoria. La reforma 
laboral, les pensions, els EROs, les baixades de sala-
ris, la re-centralització i la pèrdua de gran part del petit 
estat del benestar aconseguits en anys de lluita, s’han 
quasi esfumat en aquests anys de crisi. Als municipis 
les eines per lluitar contra tot això no eren ni són sufi-
cients però a diferència d’altres, com el govern de la 
Generalitat, nosaltres ens vam posar a treballar amb 
uns resultats palpables. 

Havíem de treure la gent als carrers i places, fer 
gaudir de la cultura, la festa, l’esport i anar junts amb 
esperances d’un nou país, de la solidaritat de poble, 
d’inversions (sí, inversions! quasi l’únic poble que n’ha 
fet) i d’escoltar als més petits per fer que ells i tots no-
saltres siguem més feliços. Fills i filles de gent que s’ha 
quedat sense feina, de treballadors, d’autònoms, de 
professionals; tota la canalla barrejada jugant a la tiro-
lina, grimpant pels parcs, muntant en bici en un circuit, 
jugant en parcs de conte, gaudint de l’skate park i, en 
aquests dies màgics, amb el Parc de Nadal. Tocar els 
reis mags i amb alegria i il·lusió seguir endavant amb 
un poble amic i un govern ‘canalla’. •

Bon any 2015, Altafulla!!!
Pere Gomés i Miquel # CiU d’Altafulla

 Hem deixat enrere un any amb mol-
tes emocions per al país, un any en 
que el procés sobiranista que ens ha 
de conduir a la creació d’un nou es-
tat per als catalans, ha tingut també 

a Altafulla el seu protagonisme, amb una elevadíssima 
participació de la ciutadania en tots els actes a nivell 
local i nacional, culminant amb les votacions del 9N on 
1550 Altafullencs/ques van poder expressar-se demo-
cràticament. des de CIU Altafulla els volem felicitar, tant 
a ells, com a l’ANC i a la resta de partits que van do-
nar-hi suport.

Aquest 2014 ha estat també un any de projectes 

per a Altafulla, projectes importants realitzats i d’altres 
iniciats que culminaran els primers mesos d’aquest 
2015 que ara comença i en el que a més, els ciutadans 
tindran novament l’ocasió d’escollir els seus represen-
tants al consistori.

La gent de CIU d’Altafulla estem treballant ja en la 
confecció de propostes per a la propera legislatura, així 
com en la de la llista que presentarem a les esmenta-
des eleccions. Una llista que encapçalada per la meva 
persona, inclourà gent de tots els àmbits de la societat 
altafullenca, la seva cultura, economia, entitats i de to-
tes les edats. Aquestes persones que ja treballen en la 
proposta que volen els ciutadans d’Altafulla, us volen 

desitjar el millor per a aquest any que acaba de comen-
çar i es posen a la vostra disposició per ajudar-vos a 
tenir una Altafulla millor, més rica cultural i socialment, 
més participativa en tots els àmbits i més atractiva per 
als seus visitants, també més agradable per als seus 
vilatans, més còmoda per als que vivim a Altafulla i més 
solidària amb els que ho necessiten i també hi viuen.
La diferència entre els que treballem per fer-ho possible 
i els que no, és únicament una, nosaltres ens llevem 
cada dia pensant en les persones que ens fan confi-
ança i en els que no, volem representar totes les veus 
d’Altafulla i ho farem aquest 2015.

Bon any per a tothom!!! •

10

L’empresa Bayer Hispania ha volgut col·laborar 
amb l’Institut d’Altafulla, fent donació de quatre 

ordinadors portàtils i dotze pantalles. Coneixedor de 
les mancances que pateixen tots els centres a causa 
de la crisi que ens afecta,  ha volgut ajudar a paliar 
la situació, realitzant aquesta donació. L’Institut sabrà 

fer bon ús del material per a gaudi de tot l’alumnat. 
En principi, i mentre no hi hagi una altra destinació, 

seran ubicats a la biblioteca del centre, des de la qual 
es vol impulsar que la seva utilització sigui més rendi-
ble per a aquells alumnes que estiguin interessats en 
la recerca d’informació, tant pel seu interès personal 

com docent. Només ens queda fer sabedors a Bayer 
del nostre més profund agraïment. •

CArme ArtolA

Coordinadora de la biblioteca i 
Cap de departament de català

  L’Institut rep ordinadors de Bayer Hispania, s.l. 
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Però per a mi és una anècdota. Estic molt 
implicat en moltes activitats i m’agrada molt 
participar en la vida d’Altafulla.

Parlem una mica més de la seva 
professió. Li aporta una visió 
diferent de la vida en general, de la 
convivència?
La meva professió és una mica especial. 
Dins de la medicina sóc patòleg. Una espe-
cialitat poc coneguda per la gent, la coneix 
potser només quan la necessita. Estudio 
els teixits del malalt, en faig un diagnòstic, 
el que suposa que sovint s’ha de completar 
un tractament. D’una responsabilitat enorme 
però, insisteixo menys coneguda que altres 
especialitats com la cardiologia, per exemple.

Aquest coneixement i aprofundiment 
més enllà del metge de família, per 
exemple, li fa valorar més les coses?
La meva especialitat me l’estimo molt. És 
fonamental, de vegades poc agraïda ja que 
no estàs en contacte amb el malalt. Però 
els diagnòstics que fem poden ser cabdals 
o definitius per la vida del malalt. Donem 
grans alegries, però també, malaurada-
ment, notícies que tot i que puguin acabar 
bé, afortunadament, significaran una gran 
batalla dins de la seva vida. Em refereixo, 
per exemple, als diagnòstics de càncer que 
són els que més temem en general.

Què li va cridar més l’atenció per 
dedicar-se a la medicina i a la patologia 
en particular?
De fet, quan vaig anar a treballar a un hos-
pital, anava per arquitecte. Vaig valorar la 
dedicació i el que representava i vaig co-
mençar a veure la medicina com una carre-
ra força interessant. Vaig estar dos anys en 
un laboratori d’anatomia patològica i m’hi 
vaig interessar. De vegades a la vida esculls 
a mida que van passant les coses. Sempre 
dic als meus alumnes que si t’agrada de 
veritat la medicina, l’especialitat que triïs 
també t’ha d’agradar. Totes són medicina.

Si li dic “Estudio morfofuncional de la 
célula de leydig y su relación”.Quins 
records li venen al cap?
Doncs, un de molt especial. És el títol de la 
meva tesi doctoral i la vaig fer amb moltes 
dificultats i esforç personal. Va coincidir 
amb la meva anada a Tortosa. El mitjà pro-
fessional era molt profitós però estava sol 
com a especialista i ho simultaniejava amb 
pujar cap a Reus a donar classes. Em va 
ajudar a valorar el que tinc i amb el fet de 
poder treballar en el que m’agrada.

Parlem de l’altra vessant, la bicicleta és 
una vella companya o un estri per a ser 
més feliç?
Fa molts anys que és una companya, però 
també és un estri que permet relacionar-me 
amb molta gent. La Penya Ciclista d’Alta-
fulla és un ens amb molts seguidors. És 
un altre món, una part de la meva vida que 
m’aprecio molt.

Què podria dir per animar a fer esport 
a un descregut?
Sóc metge i esportista. Està clar que avui 
en dia la majoria de la gent menja i beu més 
del que li cal. Una activitat física és fona-
mental per mantenir un bon estat de salut. 
Hi ha moltes malalties, per exemple la dia-
betis que està molt relacionada amb la vida 
adulta, amb l’obesitat, amb la hipertensió, 
amb la cardiopatia... És a dir, hi ha un con-
junt de malalties que poden esdevenir en 
una persona que no faci exercici. Només 
per això val la pena. Sens dubte que l’es-
port també té els seus perills. Quan parles 
de la bicicleta i que anem per carretera, la 
gent s’espanta. Té els seus riscos però són 
molts més els avantatges.

Menys el sedentarisme, qualsevol 
cosa?
No cal ser esportista si es prefereix, però 
cal caminar. Podem introduir hàbits a la 
nostra vida, com per exemple deixar el 
cotxe i fer els encàrrecs a peu. Altafulla 
té desnivells pronunciats, però caminar a 
bon ritme és un dels millors exercicis que 
pot fer la gent.

Quan torna a casa, segueix 
redescobrint Altafulla?
Tot i que torno cansat, l’”Skyline” tan maco 
que tenim em segueix agradant. És curi-
ós ja que vaig descobrir Altafulla en una 
d’aquelles cues que es formava a la N-340 
i no imaginava com era de bonica per dins.

Com valora la tasca i participació de la 
penya en la vida social d’Altafulla? 
Crec que hi està molt introduïda. Són més 
de dos-cents cinquanta socis i practiquen 
el ciclisme cent i escaig persones. Això vol 
dir que valoren les activitats més enllà de 
la pràctica esportiva. Gent d’Altafulla té a 
la Penya com a part important de la seva 
vida. Tres i quatre vegades a la setmana es 
pot veure a socis de la penya sortir en bici-
cleta amb els nostres colors. També parti-
cipem sempre que podem. Per exemple de 
voluntaris al triatló, en marxes a peu... Vivim 
molt les activitats del poble.

Si ho tingués a l’abast que afegiria o 
canviaria a Altafulla, en un tres i no res, 
ràpid?
Altafulla té moltes coses fetes i d’altres 
per fer. Estem en la bona direcció. Tothom 
hauria de participar més. En les entitats 
i organitzacions com en la vida política i 
diària del poble i incidir en el que vegis que 
es pot canviar i millorar, cal participar més 
activament.

Gràcies. President-metge, metge-
president i altafullenc de vocació.
Sobretot metge, president fa dos anys i 
escaig que ho sóc… però si no de presi-
dent a la penya hi participaré sempre.

Juan José Sirvent Caldera. Nascut 
l’any 1951, és casat amb tres fills, 
una noia i dos nois. Viu a Altafulla des 
de l’any 1994. Va estudiar Medecina 
a la Universitat de Barcelona i es va 
especialitzar en Patologia. És Cap 
de Servei d’Anatomia Patològica de 
l’Hospital Joan XXIII. També treballa 
com a professor titular a la Facultat 
de Medicina i Ciències de la Salut de 
la Universitat Rovira i Virgili i com a 
investigador a l’Institut d’Investigació 
Sanitària Pere Virgili. Presideix la 
Penya Ciclista d’Altafulla des de fa 
dos anys i mig.
Volem conèixer a la gent important 
d’Altafulla, perquè fa coses i, alhora 
com és en la seva vessant més privada 
i professional. Un adjectiu per Altafulla, 
sense pensar-ho gaire...
Magnífica.

Què li atrau més de l’esport, la salut o 
les relacions que comporta?
Una mica tot. Com a esport m’ajuda a 
mantenir un estat de salut molt acceptable i 
alhora, la relació amb gent que, en no tenir 
res a veure amb el món sanitari, ens permet 
xerrar de qualsevol altre tema, que a vega-
des també va molt bé.

Altafullenc, metge i esportista. En quin 
ordre...
Metge, és la meva professió. Una carrera 
que vaig acabar a l’any 1975. Vaig passar 
a l`Hospital de Bellvitge per a fer quatre 
anys d’especialitat, en acabar em va sortir 
una plaça a Tortosa a l’Hospital Verge de 
la Cinta, després de quinze anys vaig venir 
cap a Tarragona. La feina sempre ha estat 
molt fonamental. Val a dir que m’estimo 
molt la vida familiar i l’esportiva.

Altafullenc, ho emmarca en la vida 
familiar?
Em considero altafullenc, potser per a 
molts no ho sóc per no haver nascut aquí. 

Albert Bonet

“...Incidir en el que vegis que 
es pot canviar i millorar, cal 
participar més activament”
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La tradició de començar l’any banyant-se al mar s’ha tornat a repetir a Altafulla aquest 1 de gener. Altafullencs i altafullenques han 
desafiat les temperatures i han tornat a reunir-se davant del Pont de Mar per donar la benvinguda al 2015. 
Una iniciativa promoguda pels Atletes d’Altafulla amb la col·laboració de l’Ajuntament que enguany ja ha celebrat la seva setena 

edició. • 

 Altafulla celebra la setena edició del Primer Bany de l’Any

La regidoria d’Activitat Físi-
ca i Esport de l’Ajuntament 
d’Altafulla va treballar per a 

fer realitat una vella reivindicació 
del jovent del municipi. El pro-
ppassat dia 8 de desembre es 
va inaugurar una nova instal·lació 
esportiva al municipi. Es tracta 
d’un Skate-park.

Consisteix en un petit espai 
ubicat a l’Hort de les Bombes, 
adaptat al volum de població i a 
la demanda,  i que disposa de diferents elements. Tres mòduls de diferent complexi-
tat, que permeten la iniciació.

La intenció del consistori era incloure el projecte en el pressupost del passat exer-
cici. Una proposta que no va ser factible. Ara sí, el municipi pot disposar d’un nou es-
pai d’oci per a joves i infants. La voluntat és incentivar la pràctica esportiva de manera 
no reglada. El cost del projecte s’eleva als 15.000 euros.•

En marxa un skate park al municipi

Els Jocs Mediterranis Tarragona 2017 
han superat els 3.000 voluntaris. Un 

total de 3.088 persones van decidir om-
plir el formulari d’inscripció i passar a for-
mar part del projecte. 

Segons els director general dels Jocs 
Mediterranis, Ramon Cuadrat, la parti-
cipació de la població en el projecte de 

voluntariat ha superat totes les expec-
tatives, el que dóna força a l’organitza-
ció per tirar endavant i fer de Tarragona 
2017 un projecte per a tothom. 

L’any 2014 ha estat un any intens 
pel que fa al projecte de voluntariat dels 
jocs, ja que s’ha donat el tret de sorti-
da a un dels plans més ambiciosos de 

l’àrea: el Pla de Formació del Voluntariat. 
Aquest projecte formatiu, que s’allargarà 
fins al 2017, té com a objectiu principal 
donar les eines als voluntaris per millo-
rar la seva competència i habilitat en 
determinades tasques necessàries per 
al bon funcionament i l’organització dels 
Jocs. 

El programa compta amb la forma-
ció pròpia impartida per l’organització 
dels Jocs Mediterranis i la formació que 
oferta el Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), fruit d’un acord entre Tarragona 
2017 i el SOC. Durant aquest any s’han 
realitzat 24 xerrades informatives amb 
l’assistència de 577 voluntaris. •

La 4a Marxa 
Castells del 

Baix Gaià a punt

Les inscripcions a la 4ª Marxa Cas-
tells del Baix Gaià del proper 25 de 

gener, en el moment de tancar aques-
ta edició, han superat les dues-centes 
inscripcions. En la passada edició es 
va haver de tancar la inscripció dues 
setmanes abans del previst. La parti-
cipació està limitada a 500 persones. 
El preu d’inscripció és de 20 euros 
fins al 16 de gener, i de 22 euros des 
del 17 al 22 de gener.  

Els objectius de la prova són la 
promoció de l’activitat física i del ter-
ritori, i el respecte al medi ambient. 
Unes fites que s’assoleixen any rere 
any.

El recorregut és de 25 km. Surt del 
Castell d’Altafulla, i segueix per Tama-
rit, La Móra, El Catllar, La Riera, i Fer-
ran, per tornar de nou a Altafulla. 

La prova, que també contem-
pla una caminada no competitiva als 
castells d’aquests municipis, acabarà 
amb una botifarrada i calçotada po-
pular. •

Els Jocs Mediterranis tanquen l’any superant els 3.000 voluntaris
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La Riera de Gaià ha aco-
llit una nova edició de la 
Cursa de Muntanya. La 

competició ha comptat amb 
dues modalitats: la Cursa 21 
km, i la Cursa 7km. 

En aquesta darrera prova, 
els Atletes d’Altafulla han fet 
un molt bon paper. Manolo 
Carmona i Jordi Trapé han 
aconseguit les dues primeres 

posicions, respectivament. 
Guillermo Alonso la desena 
posició, mentre que Marta 
Camps ha estat dotzena en 
la taula general però la pri-
mera en categoria femenina.

Pel que fa a la Cursa 
21 km, el també membre 
dels Atletes d’Altafulla, Luis 
López Marín, ha assolit la 
cinquena posició. •

Gran paper dels Atletes d’Altafulla en la Cursa de Muntanya 
de la Riera de Gaià

L’edició 2014 del certamen ha tingut lloc al Reial Club de Polo de Barcelona. En ell, es donen cita les millors parelles 
del Circuit Català de Menors, i es corona als millors jugadors de cada categoria. 

Altafulla ha estat representada per la jugadora benjamina Anna Ortiz, de nou anys, fent parella amb la jugadora de 
Sant Esteve de Sesrovires, Lucia Rosa. Les dues van aconseguir arribar a la final i derrotar a la parella cap de sèrie 
número 1.

L’altafullenca Anna Ortiz ha completat aquesta temporada 2014 amb quatre victòries al Circuit Català de Menors de 
pàdel i ha estat semifinalista al Campionat d’Espanya que es va disputar al setembre. • 

  L’altafullenca Anna Ortiz es proclama campiona de Catalunya al Campionat de Pàdel de Menors

Només amb l´esforç de tots ho aconseguirem
AI amb molta il·lusió aquest any hem tornat a l´Escola La Portalada a impartir els 
Tallers de Nutrició.

I tots els alumnes ens reben amb alegria expectant: I què farem?, què ens expli-
caràs?, i després esmorzarem?

Tots ells (P5, 4art i 6è), adequat és clar al seu nivell, ja han vist conceptes de nu-
trició a l´escola: aliments, nutrients, piràmide alimentària, ingesta adequada, fonts de 
calci, fonts vitamíniques, hàbits saludables,etc.

Però com integraran els alumnes tot això en el seu dia dia?
Nosaltres tan sols reforcem amb explicacions i exemples el coneixement de tot 

aquests continguts, també amb tallers pràctics i fins i tot amb un esmorzar saluda-
ble, en el cas dels alumnes de 4art (pà de pagès, oli d’oliva, fruita, llet i un grapadet 
de fruits secs).

Els tallers s´acaben, i els resultats satisfactoris, fins i tot amb l´anàlisi d´enquestes 
fetes als alumnes, anteriors i posteriors a l´activitat (en el cas dels alumnes de 4art) 
es conclou any rere any que els alumnes milloren les aptituds per dur a terme uns 
bons hàbits alimentaris després de l´activitat.

I òbviament, això és molt gratificant per a tots, alumnes, professors i nosaltres 
mateixes (farmacèutiques de La Móra —Inmaculada— i d’Altafulla —Susana—).

Però anem un pas enllà, aquí no hem parlat d’una peça clau en tot aquest en-
granatge, fonamental per donar un sentit real a tot això, per obtenir un resultat veri-
tablement fructífer.

I aquesta peça és: la família, els pares, a casa.
I és que no serveix de res tota la feina feta, si la lluita a casa no és constant i 

aferrissada.
—No caiguem en el parany de posar per l´hora del pati el producte envasat de 

bolleria (ric en grasses saturades, sucres i molt pobre en vitamines) perquè això és 
més ràpid i el nen segur que s´ho menja.

—Ensenyem-lis des de ben petits la importància d’esmorzar a casa i disfrutar 
fent-ho.

—Esforcem-nos per que cada dia mengin 2 o 3 peces de fruita (rica en vita-
mines).

—I un llarg etcètera.
I és que aquest mes de novembre ens sorprenia la notícia: “A Girona, un 25 % 

de la població d’adolescents (d’entre 14 i 16 anys) presenten sobrepès”.
La prevenció de l’obesitat en els nens és possible a través d’intervencions dirigi-

des a la modificació dels hàbits alimentaris i augmentar l’activitat física.
L’OMS recomana que els joves d´entre 5 i 17 anys inverteixin com a mínim 60 

minuts diaris d’activitat física d’intensitat moderada a vigorosa de tipus aeròbica tals 
com nedar, córrer, muntar en bicicleta, caminar ràpid,…

Siguem proactius en l’educació alimentària dels nostres fills. Aquesta és una 
gran inversió per gaudir d’un bon estat de salut.
Professors, agents de salut (metges,farmacèutics,…) i pares.
Només amb l’esforç de tots ho aconseguirem. •

susAnA domingo nAVArro

Farmacèutica.

  OPINIó 
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RENFE
Altf/Tgn Tgn/Altf

/Bcn
6:58 6:01
7:30 7:07
8:29 7:29
8:59 7:56

10:00 8:08
10:30 9:04
10:58 9:42
11:58 10:35
12:58 11:33
13:56 12:02
14:27 12:33
14:59 13:32
15:31 14:35
15:58 15:03
16:27 15:55
17:00 16:36
18:00 17:06
18:30 17:36
19:00 18:39
19:29 19:11
20:26 20:05
20:29 20:36
20:59 21:08
21:29 21:49
21:59
22:33

AUTOCARS

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

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

De DL a DV: 9.05h
Dissabtes feiners: 17.15h

Diumenges i festius: 17.40h
BCn / AlTAfUllA
Sortida Barcelona:

De DL a DV: 17.20 h
Dissabtes feiners: 20.55h

Diumenges i festius: 
No hi ha servei

Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners

Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
6.25 6.29 6.45 6.50 7.10 7.15
7.10 7.16 7.65 7.40 8.00 8.05
7.30 7.36 7.55 8.25 8.45 8.50
7.45 7.51 8.10 9.15 9.35 9.40
8.00 8.06 8.25 10.15 10.35 10.40
8.20 8.26 8.45 11.15 11.35 11.40
8.40 8.46 9.05 11.45 12.05 12.10
9.00 9.06 9.25 12.15 12.35 12.40
9.15 9.21 9.40 12.45 13.05 13.10
9.45 9.51 10.10 13.15 13.35 13.40

10.15 10.21 10.40 13.45 14.05 14.10
10.45 10.51 11.10 14.10 14.30 14.35
11.15 11.21 11.40 14.20 14.40 14.45
12.15 12.21 12.40 14.45 15.05 15.10
13.15 13.21 13.40 15.05 15.25 15.30
14.15 14.21 14.40 15.20 15.40 15.45
15.15 15.21 15.40 16.15 16.35 16.40
16.15 16.21 16.40 17.15 17.35 17.40
16.45 16.51 17.10 17.45 18.05 18.10
17.15 17.21 17.40 18.15 18.35 18.40
18.15 18.21 18.40 18.45 19.05 19.10
19.15 19.21 19.40 19.15 19.35 19.40
20.15 20.21 20.40 19.45 20.05 20.10
21.45 21.51 22.10 20.15 20.35 20.40

21.15 21.35 21.40
22.25 22.45 22.50

Dissabtes feiners
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8.20 8.26 8.47 9.00 9.24 9.30
9.30 9.36 9.57 10.30 10.54 11.00

11.40 11.46 12.07 12.40 13.04 13.10
13.45 13.51 14.12 14.30 14.54 15.00
16.10 16.16 16.37 17.00 17.24 17.30
17.10 17.16 17.37 18.00 18.24 18.30
17.55 18.01 18.22 18.45 19.09 19.15
18.55 19.01 19.22 19.45 20.09 20.15
19.55 20.01 20.22 21.00 21.24 21.30
20.55 21.01 21.22 21.35 21.59 22.05

Diumenges i festius
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8.55 9.01 9.22 10.00 10.24 10.30

10.30 10.36 10.57 11.30 11.54 12.00
12.00 12.06 12.27 13.00 13.24 13.30
16.10 16.16 16.37 16.50 17.14 17.20
17.20 17.26 17.47 18.00 18.24 18.30
18.45 18.51 19.12 19.30 19.54 20.00
20.15 20.21 20.42 21.00 21.24 21.30

v Transports
Autobusos
 nocturns

Altafulla 
/ Tarragona

Divendres, dissabtes 
i vigílies de festius

Al
ta

fu
lla

 - 
Ta

rra
go

na

Altafulla

Parada 
Centre

Centre
Comercial

23:29 23:30

01:04 01:05

02:34 02:35

04:34 04:35

Tarragona

Rambla
Vella

Imperial
Tarraco

23:53 23:55

01:28 01:30

02:58 03:00

04:56 05:00

Ta
rra

go
na

 - 
Al

ta
fu

lla

Tarragona

Imperial
Tarraco

Rambla
Vella

00:15 00:17

01:45 01:47

03:45 03:47

05:05 05:07

Altafulla

Centre
Comercial

Parada 
Centre

00:39 00:40

02:09 02:10

04:09 04:10

05:29 05:30

L9
Parades a Pau Casals, St. Francesc, Rambla Vella, Balco, Miracle, 
Beneficència, Fortí, Casanovas, Marenostrum, La Platja, Arrabassada, 
Savinosa, Cala Romana, Tennis, Mediterrani, Platja Llarga, Solimar, Mas 
Rabassa, El Pont, Montsià, Osona, La Mora, Conca de Barberà, Blauet, 

Esquirol, Guineu, Castell de Tamarit, Tamarit i Ferran

Pere 
Martell

Aiguamolls 
del Gaià

Aiguamolls 
del Gaià

Pere 
Martell

Fe
in

er
s

6:20 6:49 7:03 7:37
7:23 7:55 7:44 8:21
8:07 8:43 8:11 8:50
9:01 9:35 8:53 9:28

10:29 11:04 9:50
11:13 11:48 11:19 11:54
12:04 12:40 12:14 12:49
12:57 13:33 12:56 13:37
13:30 14:04 13:48 14:27
14:35 15:08 14:24 15:03
15:11 15:44 15:23 15:59
16:06 16:38 16:00 16:38
16:46 17:19 16:53
17:55 18:30 17:34
18:36 19:12 18:45 19:20
19:28 20:05 19:27 20:02
20:10 20:44 20:20 20:54
21:02 21:34 20:59 21:28
21:35 22:04 21:49

D
is

sa
bt

es

7:30 8:05 8:20 8:57
9:25 10:03 10:18 10:53

11:02 11:37 11:52 12:27
12:35 13:13 13:28 14:03
14:11 14:47 15:00 15:35
15:43 16:19 16:32 17:07
17:35 18:11 18:26 18:58
19:06 19:43 20:01 20:32
20:40 21:10 21:25 21:53
22:07 22:33

D
iu

m
en

ge
s 

i f
es

tiu
s 7:30 8:00 8:20 8:56

9:25 9:59 10:17 10:53
11:01 11:33 11:50 12:25
12:34 13:09 13:27 14:06
14:11 14:44 14:59 15:30
15:43 16:16 16:32 17:08
17:36 18:08 18:25 18:58
19:06 19:41 20:01 20:32
20:40 21:09 21:25 21:53
22:00 22:30

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

SíNDIC DE GREuGES 977 65 22 69

RECAPTACIó MuNICIPAL (Ajunt.) 977 65 61 09

CORREuS 977 65 18 16

OFICINA D’OCuPACIó 977 65 19 88

Po Lici A Loc AL
Marquès de Tamarit, 16

609 32 96 51
977 65 02 80

GuàRDIA CIVIL 062

  977 63 53 00
088

BOMBERS (Tarragona) 085
977 22 00 80
977 54 70 80

AMBuLàNCIES (centraleta) 977 25 25 25

CONSuLTORI DE SALuT
Mainada, 2A

977 65 60 07

uRGÈNCIES CAP Torredembarra 977 64 38 01

AIGüES D’ALTAFuLLA
(servei 24 hores) 

977 65 16 76
900 194 998

EMERGÈNCIES 112

FARMàCIA SuSANA DOMINGO
Les Escoles, 3 (poble)

977 65 04 97

FARMàCIA ANNA ARASA
Plaça dels Vents, 5

977 65 24 20

uRGÈNCIES DENTALS CASTELLANI 977 65 14 33

OFICINES DE TuRISME
Plaça del Pou, 1
Plaça dels Vents, s/n

977 65 14 26
977 65 07 52

AuLA DE FORMACIó ALDARA 
ESCOLA D’ADuLTS 977 65 10 85

ESCOLA LA PORTALADA
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

CEIP ROQuISSAR 977 65 19 69

IES ALTAFuLLA 977 65 16 62

LLAR D’INFANTS F. BLANCh
Mainada, 2B

977 65 60 31

LLAR D’INFANTS hORT DE PAu
Cabana, 2

977 65 21 20

ESPLAI DE LA GENT GRAN
C. de Les Bruixes s/n

977 65 21 32

BIBLIOTECA MuNICIPAL
Les Escoles s/n

977 65 11 76

CENTRE D’ESTuDIS D’ALTAFuLLA
Escoles, 10

977 65 09 12

CENTRE OBERT 977 65 06 90
648 54 62 72

PAVELLó POLIESPORTIu 977 65 15 71

ESCOLA DE MúSICA (migdies)
S. Antoni Abat, a la Violeta

977 65 20 60

CASAL LA VIOLETA
S. Antoni Abat, 11

977 65 00 83

PuNT D’INFORMACIó juVENIL
Era de l’Esteve

977 65 24 68

ALBERG juVENIL ‘CASA GRAN’
Placeta, 12

977 65 07 79
 

PISCINA MuNICIPAL 
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

CLuB MARíTIM 977 65 02 63

PARRòQuIA S. MARTí 977 65 01 58

ESTACIó DE SERVEI 977 65 22 54

TAxIS (j. GABARRó) 607 86 46 44
607 15 38 18
977 65 29 90

DEIxALLERIA (Torredembarra) 977 64 58 19

AuTOCARS PENEDÈS 977 66 08 21

INFORMACIó RENFE 902 24 02 02

PROTECCIó CIVIL 977 65 14 89

TANATORI DE TORREDEMBARRA 900 50 67 12

L’hORT DE LA SíNIA. 
PuNT D’INFORMACIó DEL GAIà

655 48 61 15

juTGE DE PAu 977 65 20 17

VETERINARIS (d’urgències) 977 65 29 08
627 56 39 39 
629 71 15 90

PROTECCIó CIVIL 648 14 57 56

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al 
t eL. 977 65 00 08 (RegidoRia d’acció Social i ciutadania)

Serveis Municipals
• SERVEIS SOCIALS · Atenció al públic
 Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
 Educador Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
• BIBLIOTECA MuNICIPAL ‘MARTí MAGRIñà’
 De dilluns a divendres, de 16 a 20 h
• OFICINA DE CORREuS (C. Marquès de Tamarit, 16)
 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30 h
 Dissabtes, de 9:30 a 11:00 h
• AIGüES D’ALTAFuLLA (C. Vinyet, 1 · Local 1)
 De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
• RECOLLIDA DE MOBLES I ANDRòMINES
 Ajuntament d’Altafulla 977 65 00 08

Centre de Salut
ATENCIó AL PúBLIC (977 65 60 07):
 De dilluns a divendres (matí): de 8 a 13 h
 Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
PEDIATRIA I INFERMERIA PEDIàTRICA: 
 Dilluns/tarda i dimecres/matí
 Dra. RIQuELME     /     INF. MíRIAM VADILLO
INFERMERIA TARDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
hORARIS DE CONSuLTES
 INF. ROSER FLEIx: De DL a DV (matins)
 Dra. ESThER MuR: DL, DM, Dj i DV (matins) 
     Dimecres a les tardes
 Dra. c Aro Lin A rob ADo : Dilluns a les tardes 
   DM, Dx, Dj i DV (matins)
uRGÈNCIES: CAP DE TORREDEMBARRA 977 64 38 01

    FARMÀCIES DE GUÀRDIA
GENER
01/04: s . DOMINGO
05/11: MIRAR FINESTRETA
12/18: s . DOMINGO
19/25: MIRAR FINESTRETA
26/31: s . DOMINGO

FEBRER
01: MIRAR FINESTRETA
02/08: s . DOMINGO
09/15: MIRAR FINESTRETA
16/22: s . DOMINGO
23/28: MIRAR FINESTRETA

horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies de guàrdia de Torredembarra 
als aparadors de les farmàcies locals.
A més: www.coft.org/guardies/ext/
Cogul: 977640003 - C/ Antonio Roig,14
Arasa: 977642704 - C/ Verge Montserrat, 4
Miró: 977640735 - C/ Pere Badia, 55
Escudé: 977130735 - C/ Filadors, 6-8
Sant jordi: 977642750 - Av. Sant jordi, 19-21
Miramar: 977642022 – C/ Oreneta, 2

Església de Sant Martí
Diumenge: 11.45 h

Església de Sta. Maria
Dissabtes: 19.30 h

xarxa d’Observadors Meteorològics (xOM)
ESTACIó D’ALTAFuLLA / 

SERVEI METEREOLòGIC DE CATALuNYA /
hORT DE LA SíNIA (Tamarit)
Dades del mes de DESEMBRE

Temperatura màxima 19,2 °c dia 1

Temperatura mínima -2 °c dia 29

Pluja màxima 19,6 litres/m2 dia 15

Mitjana mensual temp. màx. 15,2 °c

Mitjana mensual temp. mín. 3,2 °c

Total pluja recollida 41,8 litres/m2

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

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

An ADA

10,15 Brises del Mar: Carrer 
de l’àlber / Taronger

10,25 Carrer dels Munts 
10,35 Mirador dels Munts
10,45 Carrer de Santa Marta

10,55 Via Augusta/Plaça dels 
Vents

11,00 Carrer de les Esplanes
11,10 Carrer de la Bassa
11,20 Ronda d’Altafulla/

Carrer de la Cadernera
11,25 Eroski

torn ADA

12,25 Eroski
12,30 Ronda d’Altafulla/

Carrer de la Cadernera
12,40 Carrer de la Bassa
12,50 Carrer de les Esplanes
12,55 Via Augusta/Plaça dels 

Vents
13,05 Carrer de Santa Marta
13,15 Mirador dels Munts
13,25 Carrer dels Munts
13,35 Brises del Mar: Carrer 

de l’àlber / Taronger

Servei de transport per a la gent gran

 De dimarts a dijous: De 09 a 13 h i de 15 a 18 h
 Dissabte:  De 10 a 13 h i de 15 a 18 h
 Diumenge:  De 10 a 13 h
(hi ha una limitació de 200 kg. com a màxim per persona. 

Cal acreditar la residència a Altafulla)

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

Deixalleria de Torredembarra

HORARI DE MISSES




