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Anant per feina

L

es conteses electorals marquen els calendaris. Són les
cites participatives per excel·lència tot i que hi hagi diferents maneres de dir la nostra i, no menys important, de
participar en la vida del poble.
Altafulla tindrà les urnes per opinar del fet, del proposat i
de l’encàrrec que vulgui fer a les diferents opcions que s’ofereixen per a gestionar la nostra administració més propera, la
local. Més enllà, potser no gaire més lluny, en realitat, tornarem a tenir l’ocasió de decidir en un entorn de país.
La necessitat de pensar-hi, exemplificat amb les jornades
prèvies a cada votació anomenades, justament, de reflexió,
és molt important. Què cal? Què s’ha fet? Què manca per
fer? Què s’ha debatut? Quines propostes hi havia en cada
cas?... Què volem, en definitiva.
Altafulla és una vila viva. Respectuosa amb el seu entorn,
segueix treballant per a vetllar per la sostenibilitat. No només
en la neteja viària, també amb la que permet gaudir del nostre entorn més natural afavorint l’equilibri entre la visita i la
preservació de la biodiversitat més autòctona.
Viu, també, per la cultura. L’enorme varietat d’activitats
per a petits i grans és força important en proporció a la quan-
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titat de veïnes i veïns. Totes les activitats que podem desenvolupar tenen aquest aire participatiu. Iniciatives ciutadanes
que es concreten, com pugui ser el voluntariat o la participació en l’organització de les diferents proves atlètiques o en
cursos d’aprenentatge. Els primers auxilis, o el funcionament
dels desfibril·ladors, compten amb gent interessada que hi
participa com també ho fan en el format més formatiu dels
Jocs del mediterrani 2017.
Poques diades, com el recent dia mundial de les zones
humides per exemple, no compten amb la seva expressió
més propera. La solidaritat, ja sigui en un format quasi gegantí com “La Marató” o en el més minimalista com cedir
cistelles de productes frescos per als qui ho necessitin dels
horts socials, és un dels aspectes que millor ens defineix.
Ara, dibuixarem el millor possible pel barri marítim i per la
Vila Closa. Els anomenats plans especials observen, pensen
i repensen i proposen un urbanisme més a la mida de les
persones afavorint la mobilitat, la vialitat i les accions més
sostenibles.
Caldrà, doncs, seguir treballant i pensar en tot plegat, un
moment o altre. •

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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El primer Ple del 2015 ratifica els acords de
col·laboració amb l’organització dels Jocs
Mediterranis 2017

L’

ordre del dia, entre d’altres punts,
plantejava una modificació de
crèdit de l’any 2014 que corresponia a dues subvencions. Per una banda una de 64.435,74 euros de l’Agència
catalana de l’Aigua. 44.000 euros s’han
destinat a les estacions de tractament
d’aigua de Via Hercúlia i Brises del Mar i
la resta a actuacions en el clavegueram
de la vila. I per l’altre 5.292 euros per a
cultura dins del E-catàleg, oferta subvencionada en part de la Diputació de
Tarragona.
Es va aprovar el calendari fiscal
municipal corresponent a l’any 2015.
Seguint el plantejat l’any 2014, es

mantenen les fraccions voluntàries pel
pagament de l’IBI urbà en quatre terminis. Caldrà solicitar-ho abans del dia
vint de març. També, s’ha aprovat la
consequent actualització de dates de
termini d’altres impostos i taxes com
l’IAE, IBI Rural, Vehicles, Escombraries,
IBI especial, etc.
S’ha a aprovat el text regulador del
contracte de lloguer entre l’ajuntament i
ADIF sobre els terrenys situats al recinte
de l’estació d’Altafulla, costat dret de la
línia Tarragona-Barcelona-França i de la
nau d’emmagatzematge.
Un altre punt ha estat l’aprovació del
també text regulador, però de l’acord en-

tre l’ajuntament i la Fundació Tarragona
2017 en matèria de promoció i desenvolupament dels Jocs del Mediterrani Tarragona 2017. El darrer acord aprovat fa
referència a la participació conjunta i coordinada en Fires estatals i internacionals
promogudes per l’Agència Catalana de
Turisme i a una campanya de publicitat
del Patronat de Turisme de la Diputació
de Tarragona. La delegació de la prestació de servei de la neteja viària del Barri
Marítim d’Altafulla al Consell Comarcal
permetrà gaudir de personal i maquinària
addicional per treballar en millors condicions les puntes de feina de les èpoques
de més afluència de visitants. •

Altafulla aprova un nou servei de recepció de factures
electròniques obligatòries per a imports superiors als cinc mil euros

L
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Altafulla s’adhereix
al Conveni Córner per
a la promoció i difusió
conjunta del territori

E

l Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i representants de tretze municipis, entre
ells Altafulla, tres entitats comarcals, 6 associacions empresarials
i dos entitats privades vinculades
al sector turístic, han signat l’acord
que regula la participació conjunta i coordinada de totes aquestes
entitats en fires nacionals, estatals
i internacionals.
L’anomenat “Conveni Córner”,
ja en la seva 12a edició, reuneix enguany vint-i-quatre ens —tres més
que l’any passat—, a més del Patronat de la Diputació. Aquest conveni pretén impulsar la participació
en fires, campanyes publicitàries o
accions de comunicació i màrqueting conjuntes.
Cada municipi podia escollir en
quines accions volia participar. En
el cas d’Altafulla l’opció escollida
ha estat la presència en portals de
viatges, en concret en els portals
Logitravel i Rumbo.
Aquest model de col·laboració,
pioner a l’Estat, millora l’eficàcia
de les accions, augmenta la notorietat i optimitza els recursos i el
temps. •

Finalitzat el primer tram del
Camí de Ronda d’Altafulla

es factures superiors a cinc mil euros i
les de subministrament de serveis de
qualsevol import s’han de lliurar a través
de la bústia del web municipal www.altafulla.cat, o a través de plataformes privades de serveis de facturació electrònica.
També es pot consultar l’estat de la factura; així com les obligacions en l’emissió
d’aquestes o la manera de generar-les.
Els principals beneficis que la facturació electrònica comporta per les empreses són l’intercanvi de la informació
sense errors entre l’Administració i els
diferents proveïdors; el registre d’entrada en un termini màxim de 24 hores des del seu lliurament; la
reducció dels temps de tramitació; les garanties en la recepció i registre de les factures; l’agilització
dels terminis de cobrament; i l’estalvi de costos en la generació i emissió de les factures. •

L
Imatge del Castell d’Altafulla el passat 4 de febrer, moments abans de la posta del sol.
Al fons les muntanyes enfarinades per la neu.

es tasques d’adequació del Camí de Ronda d’Altafulla ja estan enllestides en la seva primera fase. Els
treballs, que es van posar en marxa a finals del mes
de novembre, han consistit en la instal·lació de baranes i
alguns murs, la renovació de l’enllumenat amb fanals de
darrera generació per complir amb la nova legislació mediambiental, els treballs de refermament, el condicionament i
la millora del terra, i l’accessibilitat de l’espai.
Iniciatives com aquesta, enguany, s’estan realitzant
a El Perelló, Salou o a La Guarda dels Alfacs, al terme
municipal d’Amposta. El consistori completa l’adequació
d’alguns trams consecutius al finalitzat. •

Ajuntament
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L’Ajuntament presenta al·legacions als nous col·lectors
del Catllar que es connectaran al sistema de sanejament
d’Altafulla

E

l projecte original pretén connectar totes les urbanitzacions de la zona est del Catllar al col·lector existent, que ja ha sobreeixit en altres episodis d’augment de volum. El nou traçat és deu al fet
de rebre al seu terme municipal la nova presó Mas
d’Enric.
En el període de consultes sobre la tramitació de
l’expedient del projecte constructiu de col·lectors en
alta de connexió del sector est del municipi del Catllar,
l’ajuntament ha incidit en diferents qüestions.
En primer lloc, destaca que el document ambiental
no fa referència a l’augment de les aigües residuals recollides a les urbanitzacions i al centre penitenciari del
Catllar. Tot aquest nou volum anirà al col·lector d’Altafulla que, actualment, passa per la llera del riu Gaià. Cal
esmentar que anteriors episodis d’augments puntuals
han sobreeixit el sistema.
L’Ajuntament d’Altafulla demana al departament de
Territori i Obres Públiques que especifiqui l’augment
real de volums.
Tanmateix, es demana que es tregui l’estació de
bombament al riu Gaià. Aquesta solució implica menys
recorregut i, per tant, no augmenta el seu pas per la
llera i la seva afecció i escurça la distància a recórrer per
accedir directament a l’estació depuradora.
L’Ajuntament creu que la trajectòria nova hauria
d’aprofitar la força del descens gravitatori per la part

més propera a la depuradora evitant l’augment de pas
que, cal tenir en compte, malmet l’ecosistema i afecta
l’espai PEIN i la xarxa natura 2000.
Cal, proposa el consistori, estudiar la possibilitat de
depurar les aigües residuals del sector est del municipi
del Catllar mitjançant la instal·lació d’una o diverses depuradores verdes. •

La reordenació de l’espai i la construcció del supermercat Mercadona, en marxa

L

a Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Altafulla va aprovar atorgar a l’empresa Mercadona SA la llicència d’obres per a la construcció d’un supermercat
a la zona de l’antic Complex Lúdic “Les Bruixes”, un cop acreditada la inscripció
registral del projecte de reparcel·lació voluntària de la Unitat d’Actuació 19 i de les
cessions de terrenys públics.
A més, el consistori ha sol·licitat que l’empresa Mercadona inscrigui en el Registre de la Propietat el compromís de no utilitzar l’edifici fins que no s’hagi executat i recepcionat en la seva totalitat les obres d’urbanització, construcció i instal·lació de la parada d’autobús de Marquès de Tamarit i la rambla d’accés de vianants
entre la parada i la parcel·la. Unes intervencions que ja han començat.
Prèviament, l’empresa Mercadona procedirà a liquidar la llicència municipal
d’obra en base a un pressupost de 2.623.875 euros i la desconstrucció i naturalització de l’antic aparcament situat en sòl urbanitzable protegit a l’oest del PAU
19. Tota la documentació referent a les obres de l’edifici comercial de Mercadona SA i els respectius aparcaments es pot consultar a l’Ajuntament si abans es
demana cita.
Més de cinquanta persones treballen a l’espai de les antigues “Les Bruixes” en
l’edificació del nou establiment de Mercadona.
Un cop finalitzats els fonaments, l’estructura que ha de contenir parets i suporta el sostre ja està dempeus. Les tasques d’aixecar les parets i el seu pertinent
arrebossat van de la mà amb les actuacions en els vials d’accés a la zona d’aparcament i d’enllaç amb la N-340 donant resposta a la vella reivindicació veïnal.

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’alcalde Fèlix Alonso, els tècnics municipals i els de l’empresa Mercadona en la visita d’obra
que es va fer el dimarts 3 de febrer

Així la reordenació urbanística, i aquestes actuacions en concret, permetran,
entre d’altres, la connexió amb entrada i sortida amb l’antiga N-340, la doble direcció del carrer Avellaners, la recuperació del connector biològic en l’espai que
ocupava l’aparcament lateral, i la construcció d’un carril bici. •
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

Medi ambient
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La plaga de l’escarabat morrut de les palmeres continua
sota control a Altafulla

L

a plaga de l’escarabat morrut de les
palmeres es continua estenent arreu de
Catalunya. La problemàtica perjudica a
particulars i a ajuntaments, però també als
vivers del Camp de Tarragona i l’Ebre que
comercialitzen palmeres.
Onze dels 74 vivers de la demarcació tenen prohibida durant dos anys la comercialització d’espècies sensibles al morrut perquè
s’hi han detectat exemplars infectats.
A Catalunya, la plaga s’ha detectat en 267
municipis, entre ells Altafulla. La problemàtica
al municipi, però, continua sota control. Una
empresa externa s’encarrega de dur a terme
el tractament corresponent, amb actuacions
cada tres mesos als exemplars afectats.

La prevenció i l’ús de tractaments
específics és essencial per fer front a
aquesta plaga. L’escarabat morrut és
un insecte relativament gran, entre dos i
cinc centímetres de llarg, i un color vermell òxid. Les seves larves excaven galeries de fins a un metre de llarg al tronc
de les palmeres, arribant en força ocasions a matar la planta. La femella adulta
pon els ous en un nou creixement en la
corona de la palma o les ferides causades per l’esclarissada. Des del departament d’Agricultura s’ha impulsat una
campanya de sensibilització per fer front
a la plaga. •

El nou projecte d’Hort Social per a la gent gran amplia com a beneficiari el col·lectiu de persones en atur

L

a regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament d’Altafulla ha replantejat el projecte
d’Hort Social. Inicialment estava dedicat exclusivament a les persones grans de
la vila. Ara s’amplia al col·lectiu de vilatans sense feina.
El consistori també es planteja dedicar una part de la producció generada a
Càritas perquè reparteixi productes frescos de la terra entre les famílies més necessitades.
El projecte consisteix en gestionar un espai de 100m2 amb l’objectiu de participar 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, s’abastarà 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, entre d’altres.
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.
La formació en aquest projecte d’hort social anirà a càrrec de l’Hort de La
Sínia. Un dels seus responsables, Joan Vives, ha explicat que, a banda d’oferir
les diferents eines i recursos per posar en pràctica l’agricultura ecològica, també
esdevindrà un espai de trobada en relació amb la natura.
El projecte, ara per ara, està obert i limitat a una quinzena de persones. •

El reciclatge d’oli domèstic s’incrementa gairebé un 6% a Altafulla durant el 2014

L

a sensibilitat dels ciutadans s’incrementa any rere any i la recollida selectiva d’oli domèstic creix a un ritme accelerat. Així, l’any passat, l’increment de
la quantitat d’oli recollit als diferents punt
del Tarragonès es va incrementar més
d’un 25%, passant dels 11.540 litres del
2013 als 14.487 litres del 2014

En el cas d’Altafulla l’increment ha
estat d’un 5,9%. Mentre que al 2013
se’n van recollir 1.159 litres, al 2014
se n’han recollit 1.227. El mes de l’any
més fructífer ha estat l’octubre amb 257
litres. També en destaquen els mesos
d’abril (155 litres), juliol (136 litres) i gener (130). El mes que ha registrat una

quantitat menor ha estat el març amb
49 litres.
És la Fundació Onada qui s’encarrega de la recollida. Una part de l’oli usat
el transformen en diferents productes
detergents, i una altra part es passa a
l’empresa AGB, que inicia el procés per
a la seva conversió en biodièsel.

El programa de recollida i reciclatge
dels olis domèstics compta amb el suport de la Diputació de Tarragona, que
facilita els embuts amb filtre, carcasses i
contenidors perquè els usuaris el puguin
recollir i dipositar adequadament en els
punt previstos •
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L’Ajuntament d’Altafulla impulsarà un Curs de Primers Auxilis

L

a regidoria d’Acció
Social i Ciutadania de
l’Ajuntament d’Altafulla posa en marxa una nova
edició del Curs de Primers
Auxilis. Un taller que sempre ha tingut molt d’èxit
i que es tornarà a repetir
properament.
Hi haurà un segon curs
dedicat específicament a
pares i mares amb nadons,
per donar-los les eines necessàries per actuar en cas
d’emergència. El curs serà
subvencionat per l’Ajuntament, i l’impartiran professionals de Creu Roja Tarragona. •

Una quinzena de professors de l’Institut d’Altafulla
rep formació sobre desfibril·ladors

U

n nou curs de formació sobre desfibril·ladors externs automàtics (DEA) serà
impartit a una quinzena de professors de l’Institut. A petició del centre,
l’ajuntament va adquirir a finals d’any un aparell i, conseqüentment el professorat ha de conèixer com fer-ne ús. També s’hi ha interessat l’Associació de
Mares i Pares (AMPA). Des de la regidoria d’Acció Social i Ciutadania , a banda
d’oferir la formació, es plantegen la instal·lació de nous aparells. L’escola La
Portalada i l’escola El Roquissar poden ser els destinataris.
A dia d’avui el municipi ja disposa de sis aparells. A banda de l’Institut, la
resta estan ubicats al Centre de Salut, a l’Esplai d’Avis, a la Policia Local, a la
Brigada Municipal, i al Poliesportiu.
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. •

Tornen les classes de ball social
d’Altafulla per a majors de 65 anys

El fons documental de la Biblioteca Municipal
d’Altafulla arriba als 16.000 exemplars

L

es dades registrades aquest 2014 a
la Biblioteca Municipal
d’Altafulla són més que
positives. Els números
s’han incrementat en
tots els àmbits, però en
destaquen sobretot els
referents a les assistències i a les visites, que han
ascendit fins les 11.777.
L’ús d’internet també ha
millorat les seves xifres
respecte l’any anterior
amb 1.953 usuaris. També han augmentat les
persones amb carnet en
150, i ara ja en són 855.
Pel que fa al nombre de
préstecs, la dada s’eleva
als 4.805 documents.
És més que destacable també el fons documental del qual disposa actualment el centre. Des de l’any 2011, la regidoria
de Cultura de l’Ajuntament d’Altafulla hi dedica una partida pressupostària per
a noves adquisicions. Enguany s’han realitzat fins a tres compres de llibres, i el
nombre s’ha elevat fins els 15.984 exemplars. En aquesta xifra també cal destacar les donacions. Altres nous serveis que s’han incorporat o posat en marxa
aquest 2014 són la bústia de préstec automàtic i la Bibliomar. També s’han
adquirit nous ordinadors. Les xifres assolides són molt positives, sobretot tenint
en compte que es tracta d’un municipi de 5.000 habitants. •

L’

àrea d’Acció Social i Ciutadania de l ‘Ajuntament d’Altafulla ha organitzat de nou
les classes de ball social, per tal que els més grans s’ho puguin passar d’allò més
bé al ritme de la música i moure el cos d’una manera saludable.
És una activitat subvencionada, oberta a totes les persones majors de 65 anys i
empadronades al municipi, que vulguin gaudir d’una estona divertida i trencar amb la
rutina diària. Poden anar-hi amb parella o sense.
El nou horari és els dimarts i els dijous d’11 a 12 del matí al Casal La Violeta. Les
inscripcions es poden formalitzar de forma presencial a l’Ajuntament d’Altafulla, o a
través del telèfon 977 65 00 08. •

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

Entitats
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La farmàcia Domingo ha organitzat
el 8è concurs de dibuix

s il·lusionant veure com els nens, any rere any, ja
esperen el concurs, per així poder aprofitar que
fan vacances a l´escola per entretenir-se a fer un dibuix “de temporada”, doncs la temàtica és Nadal i/o
hivern. Els guanyadors han estat, en la categoria de
0 a 6 anys, Ana Serra Hernández de 4 anys i en la
categoria de 7 a 13 anys, la Irene Fernández Herrero
de 8 anys.
Els dibuixos guanyadors estan exposats a la
part central de l´àmplia exposició de tots els dibuixos, identificats com a dibuixos guanyadors. Els
premiats han sigut obsequiats amb un raspall de
dents elèctric. •
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Una Riera de podis per als Atletes
d’Altafulla

A

la Riera de Gaià, els Atletes van aconseguir una autèntica
rierada de podis: 10. Destacant, sobre tot, la victòria absoluta de Marta Camps i la de Manolo Carmona. En Miquel
Sánchez va continuar amb la seva llarga sèrie d’èxits, essent
tercer en la lliga de curses de muntanya, en la categoria de
veterans. Comença ara la fase d’entrenaments més intensius, per a preparar la Marató de Barcelona, principalment
amb les “sèries” de la pista de Torredembarra (a partir de les
19:00 h, cada dimarts). És una bona oportunitat, per a qui ho
vulgui, de venir a preparar aquesta cursa amb nosaltres. O,
simplement, per a entrenar una altra distància o fer una sessió suau. En qualsevol cas, us hi esperem, com sempre! •
David Velasco
www.atletesaltafulla.com

“Compra a Altafulla, i guanya un mar de premis” lliura vint-i-un regals sortejats entre les més de 4.000
butlletes de la campanya

L’

Associació Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla (ATECA) va sortejar
en directe des d’Altafulla Ràdio els regals de la campanya “Compra a Altafulla, i
guanya un mar de premis”.
La segona edició de la iniciativa al municipi ha tornat a tenir molt bona acollida
entre comerciants i clients. Enguany s’hi han adherit una vintena d’establiments dels
àmbits de l’hoteleria, la restauració, l’alimentació, i la decoració, entre d’altres.
La finalitat de la campanya ha estat fomentar la compra de productes locals i el
comerç de proximitat durant les festes de Nadal. La iniciativa ha comptat amb la
col·laboració de l’Ajuntament i de la patronal PIMEC.
Durant les festes de Nadal s’han omplert als diferents comerços participants
més de 4.000 butlletes, entre les quals s’han rifat el total de vint-i-un obsequis. Des
de l’organització s’ha fet una valoració molt positiva d’aquesta segona edició. El
fet d’incrementar el nombre d’establiments adherits respecte la primera campanya
demostra un major nivell de consolidació i una bona acceptació.
El llistat de guanyadors ja es pot consultar a la web de l’emissora municipal. •

La Penya Ciclista Altafulla inicia la 30a temporada

E

l proppassat dia 11, la Penya Ciclista Altafulla inicià el que ha de ser la 30a
temporada des de que a l’any 1985, un grup de vilatans molt aficionats a la
bicicleta, varen fundar la que avui es la nostra Penya.
El primer dia no acostumem a fer gaires kilòmetres i com altres anys, ens varen acompanyar els amics de La Riera de Gaià, fins una vila molt a prop d’aquí:
Roda de Berà. Un esmorzar no molt recomanable però extraordinàriament apetitós i amb l’excusa d’un dia es un dia, va fer que encara ara, estem sucant pa
als ous ferrats acompanyats de xoriç una mica picant, cansalada i quatre fesols.
En total 76 ciclistes (muntanya i carretera) que d’alguna manera marquen el que
serà aquesta nova temporada: molta participació i bon ambient. Donem també
la benvinguda a tots aquells nous socis i sòcies que, en els últims mesos, s’han
inscrit i que augmenten dia rere dia la gran família ciclista d’Altafulla. Salut! •
Joan Josep Sirvent (President)

Cinquanta anys de Coral i Caramelles

D

oncs ja ha passat un any ple d’emocions, alegries
i nervis. La Coral ha celebrat els seus 50 anys des
que ho va inicià Mossèn Castellà fins avui.

La història resta escrita per sempre amb
un extraordinari llibre escrit per l’Arantxa Arcaute: “Un Camí entre Caramelles”. Tot un
any d’actuacions. Pel maig, una cercavila
de corals: L´Ancora, Coral del Serrallo, La
Veu de la Terra de Vimbodí, Cor Sant Josep.
La missa a la església, amb la col·laboració
dels castellers, ball de bastons, sardanes,
ateneu, amics… i el dinar de germanor amb
mes de 130 cantaires i ex-cantaires. Una
gran festa. Al mes de juny, concerts al Pati del Castell,
amb corals com “Musicalia” de Saragossa, El Sagrer
de Barcelona, Cantaires de Can Feu de Sabadell. No

volem oblidar les actuacions de sempre com són les
Caramelles i les misses de festes majors. Com a comiat, juntament amb l’Escola de Música, vàrem oferir un
concert de Nadal extraordinari a La Violeta, interpretant diferents peces amb l’Orquestra de l´escola. Va ser
un dia especial per a la Coral, doncs vàrem estrenar
camises, mocadors, llacets i una agulla de pit com a
record. Cal recordar que Les Caramelles d’enguany,
celebraran la primera vegada que vàrem començar a
cantar-les. Ara fa cinquanta anys. Un agraïment a tots
els que han fet possible un any tant excepcional. •
Pepi Miró i Coral Nous Rebrots
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FÒRUM
Tornem a la Democràcia Representativa!
El que he d’expressar és una obvietat, com el que per crear llocs de treball calen empresaris o autònoms o obres públiques dins de plans d’ocupació catalans, espanyols i europeus. Tant evident com que el dret de ciutadania implica el deure de contribuir, i al poble on governes. De la mateixa
naturalesa lògica: que un poble és residencial, comercial, turístic, esportiu i
cultural alhora, sense discriminacions que grinyolin...
El centre del poder polític municipal, en democràcia representativa, la
que prescriuen les nostres lleis on és, on es troba? Si has tingut la temptació de dir al despatx de l’alcalde t’equivoques; tot i que a la Generalitat
o a Altafulla i a Podemos se’ns presentin lideratges absoluts, pretesament
carismàtics, entestats a sortir a la foto...
El centre de Poder d’Altafulla és el que elegim cada quatre anys en les
eleccions lliures, secretes i estant censats, on s’hi presenten un seguit de
llistes que després dels resultats respectius i d’aplicar la llei de proporcionalitat d’Hom en resulta el Ple de Regidores i Regidors: electes i distribuïts
en grups municipals. El ple de regidors en grups vota l’alcaldia / Govern,
aprova les ordenances d’impostos i taxes i els pressupostos i la seva liquidació... L’esquelet bàsic...
Per ser fidel a la Democràcia representativa de Plens... fins aquesta legislatura, de tramposa estafa de “participació” i egocentrisme Presidencialista,
en teníem un cada mes —menys juliol o agost i els extraordinaris. I abans de
cada Ple, les comissions d’Hisenda i Urbanisme s’han d’haver reunit. I si el
regidor de Govern vol dinamitzar i ser transparent convoca, també deu cops a
l’any, les sectorials de turisme i comerç, cultura, d’esports, de benestar social,
mitjans de comunicació —amb totes les entitats implicades. Per ara, encara
no hem fundat les de neteja i mobilitat, amb la transcendència que tenen...
En la Democràcia representativa, els Plens tenen unes competències
municipals i no tenen les pròpies del Parlament de Catalunya o de les Corts
espanyoles o el Parlament europeu. Votem per a cada institució i ja n’hi ha
prou que els Plens d’Altafulla reduïts a la meitat parlin tant d’Independència
i Política Econòmica. Qui vulgui assajar que ho faci en privat, davant del seu
mirall de Narcís... •
Fontxo Blanch Canyelles

Opìnió
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L’ànec coix no arrela a Altafulla

Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa
L’ànec coix és una metàfora que
s’utilitza per aquells/es electes que
a pocs mesos de finalitzar el seu
mandat es troben en una posició
de debilitat davant dels depredadors. És una expressió freqüent a la política dels Estats Units i no és aliena al comportament d’alcaldes i
regidors/es. Molts, davant del dubte de si tornaran a
ser escollits i la por a equivocar-se, decideixen plegar
veles i no fer res més que dedicar-se a la precampanya
electoral, oblidant-se així de les seves responsabilitats
de govern. És evident que el govern d’Alternativa Altafulla-Entesa no té aquest complex. Si d’alguna cosa

la gent s’haurà de recordar a l’hora de decidir la continuïtat o no de l’alcalde, serà per la feina feta i és que
aquests quatre anys han estat d’un esprint sostingut,
uns 400 metres tanques en llenguatge atlètic, amb un
ritme altíssim i, ara, veient la darrera recta encara hem
premut les dents per fer un altre canvi de ritme per
poder arribar al dia 24 de maig com a guanyadors del
nostre compromís amb el poble. Sempre ho he afirmat, la nostra campanya és la feina i, per tant, des de
juny del 2011 estem de campanya.
La marxa dels castells ha donat inici a l’any, després d’uns Nadals dedicat a la canalla de manera espectacular. Aquests dies hem gaudit de teatre per a

tots els públics, properament del tradicional carnaval,
fires al carrer amb diferent temàtica els diumenges, el
BarnaSants amb Pedro Guerra i una setmana després
l’homenatge a l’Ovidi Montllor. A nivell esportiu, com
sempre destacant per sobre dels demés , a nivell polític, social i financerament al capdavant del territori, en
l’àmbit mediambiental obrint camins i netejant brutícia...Però, personalment, estic satisfet d’haver pilotat
els darrers canvis, millores urbanístiques i patrimonials
que en les properes setmanes/mesos podran fer florir
nous projectes, inicis d’obres, obertures de carrers,
somnis col·lectius que fan d’Altafulla un lloc idíl·lic on
l’ànec coix i els morruts no poden arrelar. •

Balanç del programa “Bon dia” a la gent gran
Des de la Regidoria d’Acció Social,
ara fa uns 3 anys i mig, es va impulsar el programa Bon Dia destinat a
les persones grans del municipi.
Aquest programa consisteix en una
trucada diària de dilluns a divendres, a totes aquelles
persones subscrites al programa, amb l’objectiu d’interessar-nos pel seu benestar i brindar el nostre suport
humà des de l’Ajuntament d’Altafulla. Persones grans
que es troben soles, algunes que no tenen els fills aquí,
d’altres que tot hi tenint família a prop, volen rebre
aquest servei. El servei dona cobertura a una cinquantena de persones i ha estat un èxit. La gestió es rea-

Eva Martínez Giol # SI

litza mitjançant una xarxa de voluntàries que dia a dia
fan la trucada i conversen de diferents temes amb els
avis i avies. És un servei molt apreciat, i de vegades es
detecten problemàtiques que fan activar mecanismes
d’acompanyament, sanitaris o el que correspongui en
cadascun dels casos. Realitzem berenars trimestrals on
cadascú dels usuaris del servei porta alguna coseta per
picar i així compartim una vetllada entre la gent gran, les
voluntàries i la regidoria. Al programa Bon Dia hi varem
afegir el servei de menjar a domicili transportat des de
la cuina de la Llar d’Infants Hort de Pau, amb el xofer
del transport adaptat que reparteix el menjar casa per
casa, també de dilluns a divendres per aquells avis i

avies que no volen cuinar o no poden i tenen assegurat
un àpat diari a un preu molt assequible, regulat pel cost
de la taxa de “menjar a domicili”. Ara estem valorant la
possibilitat de fer extensiu aquest servei de repartiment
de menjar i poder donar la possibilitat els divendres de
repartir els menús pel cap de setmana. També voldríem
ampliar el servei al mes d’Agost que la cuina de la Llar
d’Infants està tancada . Una vegada més, vull agrair la
gran tasca que realitzen les voluntàries del programa
Bon Dia, sense elles no hagués estat possible! Si desitgeu formar part d’aquest programa, només cal que
us adreceu a l’Ajuntament o truqueu per telèfon i us
ampliarem informació. •

Altafulla, una vila amb present i futur!!!
Els atributs paisatgístics ens son innegablement preciosos, del mar a la
muntanya, de l’horta al bosc, Altafulla té una riquesa natural com poques
poblacions de la Costa Daurada. La
imatge d’una població bonica, que s’emmiralla al mar,
amb una façana de parets blanques i sense edificis alts
que trenquin l’harmonia, és un valor que tenim i que
hem de potenciar. L’oferta cultural, des de la Vila Closa, a la Vila dels Munts amb les seves visites guiades,
l’activitat castellera, els diables, els bastoners, els grallers… donen encara més contingut a aquesta riquesa
altafullenca.

Pere Gomés i Miquel # CiU d’Altafulla
La gastronomia, diversa, saborosa, complerta, per
a tots els gustos i butxaques. El comerç, de proximitat,
diferent, dedicat al client. Els empresaris, autònoms,
petits negocis immobiliaris, hotelers, informàtics, assessors, terapeutes…
I la gent, els altafullencs, nouvinguts i oriünds, permanents o temporals, d’estiu, d’hivern o de tot l’any, la
gent és l’altra riquesa d’Altafulla, la principal!!
Tenim tot el necessari per continuar formant una població pròspera, sostenible, segura, acollidora, divertida,
amable, solidària, atrevida, compromesa i sobretot, amb
un futur millor per als més petits, els nostres fills, els vostres nets, als que hem de deixar una Altafulla millor.

Des de Convergència i Unió, pensem en tot allò que
podem fer per posar el nostre gra de sorra en aquesta
Altafulla que tots volem.
Ara ho fem des del govern d’Altafulla, volem seguir-ho fent i amb més compromís i implicació. Tenim
les persones més idònies, estem treballant en el millor
programa per a tots els altafullencs, volem comptar
amb tots vosaltres, la vostra opinió és clau i per això us
la demanem i la demanarem. Us fem confiança perquè
vosaltres ens la feu a nosaltres.
Tenim present, tenim futur!!! •

Una nova associació: Nans i Gegants

D

es del passat 30 de desembre els geganters d’Altafulla
ja som associació. I tot gràcies al suport de l’Ajuntament i la voluntat de tots els que formem part de la gran
família dels geganters.
Els Gegants i Nans d’Altafulla ens hem constituït en
associació amb un clar objectiu: difondre el món geganter
com a patrimoni de la cultura catalana i participar de les
festivitats locals.
És per això que mirarem d’apropar als més menuts i
les seves famílies aquest patrimoni cultural per tal que tot
aquell qui senti curiositat pels gegants pugui participar de
la festa.
Us esperem a tots ben aviat. •
Contacte:
gegantsaltafulla@gmail.com
gegantsaltafulla.blogspot.com
També estem a Facebook i Twitter.
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Altafulla, entre les deu
places amb més castells de
9 o superiors de l’any 2014

Altafulla acollirà el proper mes d’abril el congrés
anual de l’ONG “Entre Pobles”

“E

A

ltafulla ocupa la desena posició
en el rànquing de municipis que
han vist aquest 2014 més castells
de 9 pisos o superiors en les seves places. Concretament, han estat 7.
Lidera la classificació la ciutat de Tarragona amb un total de 67 castells de 9
pisos i castells de gamma extra, 25 dels
quals corresponen al Concurs de Castells. La segona plaça és per Barcelona,
amb 51 construccions, més del doble

que l’any anterior. I la tercera posició és
per Vilafranca, amb 37 castells.
També ocupen aquestes deu primeres places Terrassa, Valls, Mataró, l’Arboç, El Catllar, i El Vendrell. En total al
llarg de l’any arreu del territori s’han aixecat un total de 313 castells de 9 pisos o
superiors. Fins a 38 poblacions han vist
aquest tipus de construccions. •
Font: Diari Casteller

ntrepobles” és una associació
independent i laica, impulsada
el 1988 pels Comitès de Solidaritat
amb Amèrica Llatina. Treballa en la
recerca d’una justícia que permeti
la satisfacció per a qualsevol persona, tant dones com homes, i en
qualsevol lloc del món mitjançant la
Cooperació Internacional Solidària,
la sensibilització social, l’Educació
per al Desenvolupament, la incidència política i el suport als moviments
socials emancipatoris. Lluita per
vetllar pels drets humans, polítics,
econòmics, socials i culturals de la
societat.
En aquesta tasca ”Entrepobles”
considera necessari centrar espe-

cialment el seu treball en aquells
sectors i col·lectius socials més
exclosos, discriminats i empobrits,
amb un enfocament de gènere i una
perspectiva de sostenibilitat mediambiental.
L’entitat farà parada a Altafulla els
propers dies 18 i 19 d’abril per celebrar el seu congrés anual. La trobada, que tindrà lloc al casal La Violeta, treballarà especialment en temes
com ara la Sobirania Alimentària,
l’Ecologia i la Sostenibilitat, i Accions
Solidàries. Els assistents s’allotjaran
a l’Alberg i a l’Hotel L’Oreneta. Les
anteriors edicions es van celebrar
a Alacant, l’any 2013, i a Toledo el
2014. •

Festes
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El Carnaval d’Altafulla ja té programa
Dia
Diumenge
8 de febrer

Dijous
12 de febrer
Divendres
13 de febrer
Dissabte
14 de febrer

L

a festivitat se celebrarà enguany els dies 14 i 15 de febrer a Altafulla.
La regidoria de Cultura i la Comissió de Festes van convocar una reunió
informativa per començar a perfilar el programa, i aquesta mateixa setmana ha
sortit al carrer. La previsió inicial és que hi participin un total de tres carrosses i cinc
comparses. L’Ajuntament subvenciona les carrosses participants amb 400 euros, i
les comparses, amb 200 euros.
Enguany, però, hi ha una novetat important. Les rues obren la participació a agrupacions de la resta de municipis del Baix Gaià. Altres novetats és que el “Dimecres de
cendra” tornarà a celebrar-se en la seva data habitual, el 18 de febrer. Una processó
que servirà per acomiadar a Sa majestat i enterrar la sardina. S’incorporen Els Diables d’Altafulla amb un correfoc que, per primer cop, sortiran els petits i grans alhora.
Un cop finalitzat, sardines a la brasa a preus populars.

Lloc

Per carnaval... Tot s’hi val!

11.30h.

Mercadet de disfresses de 2a.
Mà, batucada, pintura de cares,
taller de màscares i vermut.

C/ Sant Antoni Abat

20.00h.

Arribada de sa majestat
carnestoltes

Casal La Violeta

20.30h

Concurs i degustació
de truites

Plaça del Pou

21.00 h

Festa del Pijama

Centre d’Entitats

22.00h.

Rua de Carnaval

Plaça Portalada

Ball de Carnaval

Casal La Violeta

17.30h.

Rua de Carnaval - “Guerra de
confeti”

Plaça Portalada

Dimecres
18 de febrer

20.00h.

Processó i enterrament de la
sardina

Del casal La Violeta
fins a les antigues escoles Teresa Manero

El Concurs i degustació de truites ja és un clàssic que no pot faltar. Els que
vulguin participar al concurs han de portar les seves “obres d’art” a les 20.00 h.
a l’Ajuntament. Hi haurà premi per a la truita més bona i premi per a la truita més
original. Tot i que el pinxo de truita i beguda té un preu popular d’un euro, cal afegir
que n’hi haurà un de gratuït per a tot aquell home disfressat de dona, i tota aquella
dona disfressada d’home. A més, enguany, la festivitat es complementarà amb
una jornada prèvia per començar a escalfar motors “Per carnaval... tot s’hi val!” . El
diumenge 8 de febrer al carrer Sant Antoni Abat hi haurà un taller de maquillatge,
un mercat de disfresses de segona mà, una batucada, i un vermut.•

L’alberg Casa Gran d’Altafulla, nova
oferta del programa ‘Vacances en
Família’ de la Generalitat per al 2015

E

a tradicional esquiada jove torna a estar en vermell en els calendaris dels
Punts d’Informació Juvenil (PIJ) de la Zona TRAC. Els municipis de Torredembarra, Roda de Berà, Altafulla, i Creixell, han tornat a unir esforços per
organitzar de forma conjunta una cita molt esperada pels joves del Baix Gaià en
aquestes dates.
Després de culminar ara fa unes setmanes la celebració del seu 10è aniversari,
ara tenen ja la vista posada en la sortida a Vallnord, a Andorra. L’activitat, oberta a
joves de més de 14 anys, tindrà lloc els dies 27 i 28 de febrer i l’1 de març.
El preu és de 125 euros per persona, i inclou forfait, assegurança, i allotjament en mitja pensió.
Per a més informació, les persones interessades en participar-hi poden posar-se en contacte amb el seu PIJ habitual. •

Actes

Diumenge
15 de febrer

Els PIJ de la zona TRAC preparen una nova edició
de l’esquiada jove

L

hora

l Departament
de Benestar
Social i Família
ha obert el programa “Vacances
en família”. En
aquesta onzena
edició oferta un
total de 52.890
places,
4.509
més que l’any
passat. D’aquesta manera, un
total de 10.306
famílies amb fills
menors de 18
anys s’hi podran
acollir, amb descomptes per les
nombroses i les
monoparentals. El
programa facilita
a aquestes famílies residents a
Catalunya la possibilitat de gaudir
d’unes
vacances a preus molt
avantatjosos en
albergs de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (Xanascat), situats
en indrets d’alt interès turístic i cultural. Entre ells l’Alberg Casa Gran d’Altafulla,
que any rere any esdevé un dels més sol·licitats. •

Esports

12

L

Plaça del Pou / núm. 146 / febrer 2015

Èxit d’organització i
participatiu de la IV Marxa
Castells del Baix Gaià

a IV Marxa Castells del Baix Gaia ha recorregut els castells des d’Altafulla, passant per Tamarit, El Catllar, La Riera (Castellot) i Ferran. El temps fixat com a
màxim era de set hores i mitja, just a la meitat ja arribaven els primers caminaires
per afegir-se a la botifarrada i a la calçotada popular.
Hi ha participat un total de 520 persones provinents de seixanta quatre poblacions
d’arreu de Catalunya. Del total de participants es podien comptar 261 dones i 259 homes. El corredor més jove és nascut l’any 2000 i el més veterà, l’any 1938. Entre corredors i voluntaris, més de 600 persones han omplert camins i carrers del Baix Gaià.
Un fet que suposarà un gran impacte turístic per al territori. De fet, les inscripcions
ja es van tancar quinze dies abans, abastant el topall màxim de participació.
Un fet que suposa un gran impacte turístic posant en valor el territori del Baix Gaià.
És a la vegada una acció que combina l’activitat física, la cultura i el medi ambient i
que ha estat molt ben valorada pels participants que van tancar ràpidament les inscripcions, abastant el seu topall màxim.•

Altafulla acull la primera reunió formativa que Tarragona 2017 ofereix als responsables dels municipis seu

L’

alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha estat l’encarregat de donar la benvinguda als assistents del que ha esdevingut la primera reunió formativa dels Jocs Mediterranis
Tarragona 2017 als municipis seu, com el nostre, que acollirà la disciplina del triatló.
Es tracta d’unes trobades amb els responsables de les poblacions implicades en l’organització. Així, cada municipi seu de Tarragona 2017 disposarà d’un tècnic esportiu que
s’encarregarà de la correcta gestió dels Jocs i que puguin aplicar els seus coneixements
més enllà de la cita de l’any 2017.
El Director General dels Jocs Mediterranis de Tarragona, Ramon Cuadrat, va exposar el
Pla Director i el Pla de Formació per a responsables tècnics de les seus. Fan especial incidència en la vessant esportiva i en les millores d’instal·lacions, l’estructura organitzativa de cadascun dels municipis. Cuadrat va destacar el paper vital de les seus en l’organització dels Jocs.
La prioritat ara és desplegar aquest Pla Director dels Jocs amb la licitació de les diferents obres, segons el que marca el calendari. Algunes han de començar enguany i altres,
l’any vinent, en funció del temps d’execució que requereixin. •

Més de 200 voluntaris a la base de
dades de l’Ajuntament per participar en
l’organització de Tarragona 2017

E

ls Jocs Mediterranis Tarragona 2017 han tancat
el 2014 amb més de 3.000 voluntaris. Una xifra
que supera, amb escreix, les previsions i expectatives de l’organització, i que els dóna forces per continuar tirant endavant.
D’aquests, més d’una cinquantena provenen
d’Altafulla. Una quantitat, però, que no és del tot
exacte. Els veïns i veïnes del municipi que hi volen col·laborar formen part de la base de dades de
l’Ajuntament d’Altafulla, i s’eleven a més de 200 persones. La intenció del consistori ha estat facilitar les
dades d’aquesta bossa de voluntariat local a l’Equip
de Voluntaris dels Jocs. Un traspàs, però, que no ha
estat possible tècnicament. Així, cada interessat s’ha d’inscriure directament al
web de Tarragona 2017 de forma individual.
La xarxa de voluntariat dels Jocs ha informat que properament se celebrarà
una xerrada informativa a la zona per fer més fàcil aquest procés, i per donar resposta a aquelles persones que hi volen participar de forma desinteressada.
Mentrestant, els voluntaris ja disposen del portal Valor2017.cat. Una plataforma que ha de servir com a eina de recull i inscripció de les activitats participatives
i de visibilitat de la “Gent Valor”. •

El CE Altafulla entrenarà fins a final de temporada al camp del
Creixell quan comenci la instal·lació de la gespa artificial

L’

entitat inicia un 2015 amb novetats. La més important és que traslladarà els
seus entrenaments al camp del Creixell fins a final de temporada, mentre duri
la instal·lació de la gespa artificial a l’estadi municipal. Ha calgut quadrar els horaris
entre ambdós clubs i transmetre una petició formal de l’Ajuntament d’Altafulla. •

Els Atletes d’Altafulla participen en la Marató Costa Daurada
de Tarragona

L’

atleta de Pontevedra Elías Domínguez, en categoria masculina, i la
tarragonina Mireia Sosa, en la femenina,
han estat els guanyadors de la V Marató Costa Daurada de Tarragona, que va
aplegar 1.600 atletes en la seva edició
més participada. La prova tarragonina
ha servit també per decidir els campions de Catalunya de Marató, els locals
Pedro Ortega i la mateixa Mireia Sosa,
que també s’ha imposat en la general.
Les curses de 30 quilòmetres les han
guanyat els atletes Txema Martínez, en

categoria masculina, i Maria Vasco, en
femenina. Pel que fa a la participació
dels Atletes d’Altafulla en les diferents
curses d’aquesta cinquena edició de
la Marató Costa Daurada, en els 10km,
Anna Rivera ha assolit la posició 445. En
els 30km, Oliver Llamazares ha acabat
en el lloc 30, i Jordi Sardà, en el 62. I
en els 42 km, Juan Manuel Terrón s’ha
situat en la posició 94; Gerard Trigos, en
la 107; Javier Lozano, en la 119; Albert
Cañas, en la 181, Ferran Bechini, en la
204; i Predi López, en la 265. •

Esports
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El Campionat d’Espanya de Triatló Olímpic se celebrarà a
Altafulla el 29 i 30 d’agost

l Campionat d’Espanya de Triatló
Olímpic acollirà Altafulla no es podrà
celebrar el proper 27 de setembre.
La coincidència de data amb les eleccions del Parlament de Catalunya anunciades pel president del govern, Artur
Mas, han obligat l’Ajuntament d’Altafulla, i les federacions catalana i espanyola
d’atletisme a modificar el calendari.
El regidor d’Activitat Física i Esport,
Guillermo Alonso, tot i lamentar la coincidència, ha manifestat que la celebració de
la prova s’avançarà fins al cap de setmana darrer del mes d’agost. Concretament
els dies 29 i 30. Una qüestió que ha estat
complicada ja que la nova data havia de
combinar-se amb les agendes de les altres competicions de caire internacional,
amb la de la federació catalana, i amb la
pròpia agenda municipal d’Altafulla.
Altafulla es consolida, així, encara
més com un referent del triatló estatal.

Aquest Campionat és la prova de més
nivell que fins ara ha acollit el municipi.
Per primera vegada Altafulla organitzarà la prova olímpica d’elit, sub23, grups
d’edat i paratriatló. Això significa que a
la prova altafullenca vindran els millors
atletes de l’Estat d’aquesta disciplina.
Tot i els canvis d’última hora, cal valorar
la capacitat de mobilització de voluntaris i l’enorme afluència de participants
que rep la vila en totes les manifestacions esportives que organitza o aixopluga.
La Federació Espanyola de Triatló,
sens dubte, ha valorat la magnífica organització de les dues darreres edicions del
Campionat d’Espanya de Triatló Sprint
que van consolidant un escenari al nivell
exigit pels Jocs del Mediterrani Tarragona 2017. •
Luís Milián

L’amazona d’Altafulla Sara Salom debuta aquesta
temporada en una nova categoria

Altafulla acollirà una de les proves de
la Copa Tarragona de Trial UCI 2015

A

13

ltafulla serà
el proper 8
de març una de
les seus de la
Copa Tarragona de Trial UCI
2015. Enguany,
la competició
acollirà un total
de quatre proves, una més
que el 2014, i
la resta d’escenaris seran El
Vendrell (1 de
març), L’Aleixar
(22 de març), i El Catllar (12 d’abril).
El campionat promou aquesta modalitat esportiva
entre els més petits, i va dedicat principalment, per
tant, a aquelles persones que s’estan iniciant en el
trial. S’espera practicants del Tarragonès, però també
de la resta de Catalunya, de la Comunitat Valenciana,
d’Aragó, i d’Andorra. •

“J

oven Jinete”, per a joves de 18
a 21 anys, la modalitat de salts
d’obstacles serà l’entorn competitiu
on l’esportista d’Altafulla esmerçarà els seus esforços enguany. S’ha
traslladat a Màlaga per a participar
en la competició.
Així disputarà diferents campionats tots els mesos per anar escalant posicions a la classificació de
cara al Campionat d’Europa que se
celebrarà a l’estiu. El seu objectiu
enguany és agafar experiència en
aquesta nova categoria.
Amb només 18 anys, en el seu
palmarès ja acumula dos podis en
dues Copes de Nacions amb la Selecció Espanyola, i diversos Campionats de Catalunya i Espanya, a més
de la participació en dos Campionats d’Europa.
Sara Salom va començar a muntar als 7 anys, i als 8 ja competia,

sota les ordres de Robert Pons.
Precisament el monitor i el Centre
d’Hípica de Torredembarra han estat
fonamentals en el procés de convertir-se en una esportista d’elit. Actu-

alment està instal·lada a Madrid a
la residencia d’esportistes “Joaquín
Blume” per poder compaginar els
seus estudis amb els entrenaments
i les competicions. •
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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 de GENER

Temperatura màxima

dia 3 i 10

18,6 °C

Temperatura mínima

-2,2 °C

dia 1

Pluja màxima

6,2 litres/m2

dia 19

Escola La Portalada
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

CEIP ROQUISSAR

977 65 19 69

Mitjana mensual temp. màx.

15,2 °C

IES ALTAFULLA

977 65 16 62

Mitjana mensual temp. mín.

2 °C

Llar d’Infants F. Blanch
Mainada, 2B

977 65 60 31

Total pluja recollida

17,9 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

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

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

977 65 06 90
648 54 62 72

Pavelló poliesportiu

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

CENTRE OBERT

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

10,45

11,10
11,20
11,25

ANADA

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

12,25

Mirador dels Munts

12,40

ViaAugusta/Plaçadels
Vents

12,55

Carrer de la Bassa

13,15

Carrer dels Munts

Carrer de Santa Marta

12,30

TORNADA

Eroski

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera
Carrer de la Bassa

12,50

Carrer de les Esplanes

Carrer de les Esplanes

13,05

Carrer de Santa Marta

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

13,25

Eroski

13,35

ViaAugusta/Plaçadels
Vents
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
FEBRER

01: MIRAR FINESTRETA
02/08: S. Domingo
09/15: MIRAR FINESTRETA
16/22: S. Domingo
23/28: MIRAR FINESTRETA

MARÇ

01: MIRAR FINESTRETA
02/08: S. Domingo
09/15: MIRAR FINESTRETA
16/22: S. Domingo
23/29: 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

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

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

Rambla
Vella
23:53
01:28
02:58

Imperial
Tarraco
23:55
01:30
03:00

04:56

05:00

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

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
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

15

Església de Sta. Maria
Dissabtes: 19.30 h

