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uan l’edició 148 d’aquesta revista municipal arribi a les
vostres mans estarem immersos en plena precampanya
electoral, faltaran doncs poques setmanes perquè se celebrin
les eleccions del proper 24 de maig. Serà moment llavors, perquè vosaltres, com a ciutadans de ple dret, tingueu la possibilitat d’exercir el dret a votar a aquelles forces polítiques que
creieu que poden gestionar millor, en tots els sentits, les arques
municipals.
També serà moment de valorar aquests darrers quatre
anys, i puntuar (per què no?) la feina feta pels grups que formen
el govern municipal, i també, la feina feta pels partits que han
estat asseguts a la banqueta de l’oposició. Serà moment, per
tant, de jutjar la gestió dels nostres polítics locals, tant dels qui
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han governat l’Ajuntament d’Altafulla aquest mandat, com dels
qui han treballat des de l’oposició. El que és evident és que el
poder de la democràcia torna a estar a les mans del poble, i és
el poble qui prendrà una vegada més la decisió de dipositar la
confiança en els seus representants. O dit d’una altra manera:
la intervenció del poble en el seu govern i en l’elecció dels seus
governants.
Democràcia, màxima expressió de la participació ciutadana
que tants anys ha estat expropiada al poble, i que ara, alguns,
no li donen suficient valor. De ben segur que, sigui quina sigui
la seva resposta, serà la millor decisió que la ciutadania d’Altafulla haurà pres per als propers quatre anys. Per què? Perquè
s’haurà exercit una vegada més la democràcia. •

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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Com ha quedat el nou sistema viari de Les Bruixes?

L

a regulació del complex Les Bruixes ha acabat definitivament amb una millora substancial del sistema viari, l’ordenació urbanística i l’impacte paisatgístic i mediambiental, alhora
que també ha deslligat finalment la vinculació urbanística que hi
havia entre l’antiga zona dels cinemes i la zona educacional del
Roquissar. Avui estem parlant d’un nou espai urbà que, més enllà de la instal·lació d’una superfície comercial, ha permès que
aquesta zona no caigués en l’oblit, i al mateix temps, la seva
adaptació amb l’entorn més pròxim.
El projecte que actualment la ciutadania pot gaudir a través
d’una rambla arbrada, també ha desenvolupat un connector
biològic amb el riu Gaià, i ha ampliat la Via Roviano amb un tram
de doble sentit. Aquest tram també disposa a partir d’aquest
passat mes de març d’un accés directe a l’antiga nacional 340,
reivindicació històrica de la comunitat veïnal, on s’uneixen Via
Roviano i el carrer Migdia. Una altra de les novetats que s’hi afegeixen és la nova parada de transport públic que, amb aquesta,
ja en són quatre les que acumula Altafulla en tot el seu tram
d’avinguda. Hi paren autobusos del Penedès i de l’Empresa
Municipal de Transports de Tarragona.
El nou entorn també ha permès la regulació dels aparcaments situats a la zona sud com a públics, la conservació de la
sínia ubicada a la part posterior del centre comercial així com
la supressió dels antics aparcaments per millorar les condicions
del corredor ecològic. Una de les altres fites assolides ha estat
la prolongació del carril bici des del carrer Migdia i connectat a
l’Avinguda Marquès de Tamarit. D’aquesta manera, s’ha aconseguit que s’obtingui un carril bici circular a tot l’entorn. •

Adequació del Camí de Ronda, el riu Gaià
i l’Ermita

L

a regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Altafulla ha recuperat part del
camí que fins ara passava pel mig del riu Gaià. S’han habilitat 500 metres
de l’antic traçat de les sèquies del marge esquerre de la llera, en paral·lel al que
seria el seu curs natural. Altres actuacions han estat les tasques d’adequació
del Camí de Ronda. Els treballs es van posar en marxa a finals de novembre,
i 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. Es tracta d’una reivindicació que feia temps
que reclamava el territori i que amb l’arribada del bon temps ja se’n podrà
gaudir. Des de la regidoria també han impulsat l’arranjament i un millor accés
a l’entorn de Sant Antoni. Uns projectes pels quals s’ha mostrat molt satisfeta
l’edil de Medi Ambient, Montse Castellarnau. Els tècnics municipals estudien
ara presentar-ne algun a l’XI Premi Iniciativa Medi Ambient, que convoca el
Servei de Medi Ambient, Salut Pública i Territori de la Diputació de Tarragona.
La d’enguany és l’onzena edició del certamen i, en cas que ho acabi fent, seria
la primera en què participa l’Ajuntament d’Altafulla. •

La connexió entre Altafulla i
Torredembarra pels Munts es reprendrà
aquest mes

L’

Ajuntament de Torredembarra anunciava a finals del 2014 que les obres de
connexió entre el municipi i Altafulla per la zona dels Munts es reprendrien
durant el primer trimestre d’aquest 2015. Superat aquest termini, la regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Altafulla s’ha posat en contacte de nou amb el consistori torrenc per desencallar la situació el més aviat possible. El batlle torrenc Enric
Grangel li ha confirmat finalment al regidor Jordi Molinera que les tasques s’iniciaran
a principis d’aquest mes. En un primer moment, els treballs, inclosos dins del contracte de l’aigua de SOREA i realitzats per l’empresa Teyco, s’havien vist afectats
per la presumpta trama de corrupció que acusava el consistori torrenc. Un entrebanc, però, que ja es va poder solucionar. Les dificultats passaven ara per negociar
amb el propietari d’una de les finques que limita amb un dels costats del vial amb
el qual ja s’ha arribat a un acord. A hores d’ara, queda pendent una darrera capa
asfàltica. Fins ara el carrer era de sorra i presentava unes condicions insuficients
per circular. •

El ple
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Creix en set punts el romanent de tresoreria

Ajuntament d’Altafulla ha liquidat el pressupost de l’exercici
2014 amb un superàvit d’1.032.293,26 €, xifra que es pot
traduir en les inversions que pot executar el consistori per
aquest exercici 2015. L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, s’ha mostrat “molt satisfet” per aquestes dades, i ha recordat que “malgrat
hem estat prudents i responsables a l’hora de controlar la despesa,
hem estat capaços de no aturar-nos en les inversions”. Pel que fa a
l’evolució del romanent de tresoreria per a despeses generals en els
darrers quatre anys també mostra dades positives, ja que ha passat
d’una ràtio legal del 22,95 % el 2011 (1.675.975,69 €), al 30,29 %
el 2014 (2.628.806,78 €). Xifres positives que fa que la despesa corrent sigui sufragada amb els ingressos corrents i generi un estalvi net
positiu del 23,92 % (2.075.329,69 €).
En aquesta línia, el deute viu de l’Ajuntament d’Altafulla és del
5,51 %, percentatge que el situa entre un dels municipis més sanejats de tot l’Estat espanyol, molt per sota del 75 % que marca
l’Estat, fet que permet que, en cas que l’Ajuntament d’Altafulla volgués endeutar-se amb operacions de préstec, no seria necessària
l’autorització prèvia del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya. El deute s’ha reduït des del 2011 en gairebé 20 punts. Llavors se situava en el 23,97 %. Fèlix Alonso ha
remarcat aquesta xifra “perquè això significa que el nostre consistori
és autosuficient, que complim amb tots els objectius que marca la
llei com són l’estabilitat pressupostària, la regla de despeses, el volum d’endeutament, i l’estalvi net positiu”. Foto: A.J. •

Altafulla ja disposa dels Plans de Protecció Civil INUNCAT i CAMCAT

L

’a sessió plenària del passat 28 de
març ha servit per aprovar dos nous
plans, i per renovar-ne un tercer que estava caducat. Més enllà del PROCICAT,
el pla general; i del TRANSCAT, per accidents en el transport de mercaderies
perilloses per carretera i ferrocarril, que

ja estaven vigents, el municipi també
disposarà a partir d’ara de l’INUNCAT,
per al risc d’inundacions, i del CAMCAT, per contaminació accidental de
les aigües marines. També s’ha renovat l’INFOCAT, per incendis forestals.
El regidor de Serveis, Francesc Farré,

ha reconegut que es tractava d’una
“assignatura pendent”. L’aprovació del
Ple dóna pas a la formalització oficial
d’aquest document. Per la seva banda,
Protecció Civil ha homologat el Pla Específic Municipal (PEM) d’Altafulla, un
programa que s’estableix a voluntat del

municipi, d’acord amb els riscos detectats en els àmbits de les festes majors,
concerts, espectacles pirotècnics com
ara castells de focs, correfocs, diables,
i altres festes, fires o activitats de concurrència pública. •

L’Ajuntament iniciarà una auditoria sobre l’Empresa Mixta d’Aigües

L’

Ajuntament d’Altafulla elaborarà una auditoria sobre l’Empresa Mixta d’Aigües per conèixer la situació financera d’una companyia de la qual disposa d’un
51% de participació. El consistori ha pres aquesta decisió després que l’empresa renunciés a fer-se càrrec
del projecte d’urbanització del carrer Martí d’Ardenya,
tal com estava previst. La companyia va comunicar
que no disposava de capacitat de finançament suficient. Una situació que va obligar a passar el projecte a
mans de l’Ajuntament, qui es veia amb el “compromís
moral i polític” d’adequar el vial. Aquest contratemps
ha hagut de modificar el calendari previst, tant pel que
fa a l’aprovació del pressupost per al 2015 com a l’inici

de les obres. Ara fa unes setmanes, la Comissió Territorial d’Urbanisme i Cultura de la Generalitat a Tarragona va donar el seu vistiplau al projecte. La proposta
d’arranjament de Martí d’Ardenya va ser la més votada amb un 65% dels vots en la consulta celebrada al
municipi, i en la qual el consistori va decidir destinar
els 100.000 euros de l’increment de l’IBI decretat pel
govern espanyol. La despesa finalment ascendirà als
325.000 euros.
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 pla
contribuirà en la preservació, la conservació, i la millora de la zona, i podria esdevenir el punt de partida
de l’execució del Pla Especial de la Vila Closa, que ha
d’estar enllestit el proper mes d’abril. El pla plantejarà
una reordenació urbanística de tota la zona en què el
vianant guanyi espai respecte el trànsit rodat. El projecte ja disposa de tots els permisos per iniciar-se en els
propers mesos. Les eleccions municipals i la imminent
arribada de l’estiu, però, faran que no es posin en marxa fins el proper mes de setembre. En cas que així sigui,
la previsió és que els treballs estiguin enllestits a finals
d’any, o principis del 2016. •

Incrementen en un 2% les taxes als centres escolars i congelen les de servei de menjador

E

l Ple de la corporació va aprovar
les taxes que han de regir les tarifes de les Llars d’Infants, l’Escola de
Música, i l’Escola d’Adults per al curs
2015-2016. En tots tres casos, la taxa
s’incrementa en un 2%, a excepció

de la taxa referent al menjar i el berenar dels centres educatius infantils que
queda congelada. En la darrera aprovació d’aquestes taxes es va qüestionar el fet que infants de fora del municipi es beneficiessin d’aquest servei,

així com també de l’Escola de Música.
Una situació que va portar l’Ajuntament
a elaborar un informe sobre l’impacte
econòmic que podia tenir aquest fet. El
regidor de l’Àrea Econòmica, Francesc
Farré, ha explicat que s’ha conclòs que

cap infant d’Altafulla es queda sense
plaça, i que la matriculació de nens i
nenes d’altres poblacions veïnes permet poder mantenir dues llars d’infants
obertes a la vila. •

Educació
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L’Ajuntament d’Altafulla s’adhereix al programa
“Créixer en família”

a regidoria d’Educació de l’Ajuntament
d’Altafulla, que encapçala l’edil Eva Martínez, s’ha adherit al programa “Créixer
en Família”, que impulsa la Secretaria de Família de la Generalitat de Catalunya. Un programa formatiu dirigit a orientar, reforçar i donar eines a les famílies per exercir el seu paper
educatiu de forma positiva, amb l’objectiu de
potenciar el reconeixement i la confiança en
les pròpies capacitats dels progenitors. En el
cas d’Altafulla, s’oferiran vuit tallers adreçats
a mares i pares amb fills de 0 a 3 anys. Les
sessions per a aquest col·lectiu són: “Mama!
Papa! Upa...!”, “Deixa’m!... Jo sol”, “A dormir,

no!... Hi ha un monstre”, “Per menjar, li poso la
TV i fora problemes”, “El meu fill no para. Ho
toca tot, ho remena tot... és un trasto!”, i una
darrera sessió monogràfica i de tancament del
cicle. Les sessions es faran els dijous de 15
a 17 hores a la llar d’infants Hort de Pau. La
primera sessió serà el proper 30 d’abril i
la darrera, el 4 de juny. Les inscripcions
estan obertes fins el 24 d’abril, i us podeu
inscriure al telèfon 977650008 (Mar Riambau)
o enviant un correu electrònic a mriambau@
altafulla.altanet.org. Les places són limitades.
/ Foto: Arxiu. •

Renoven el conveni de col·laboració del Pla de Transició al Treball

L’

Ajuntament d’Altafulla ha renovat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
el conveni de col·laboració per a la realització de
Programes de Formació i Inserció en la modalitat
de Pla de Transició al Treball (PTT). El Ple de la corporació va aprovar el que esdevindrà el tercer curs
que s’ofereixi al municipi en l’especialitat de Vivers
i Jardins. La regidora Eva Martínez ha explicat que
l’objectiu d’aquest acord és reinserir, ja sigui en el
món formatiu o en el laboral, aquells alumnes que
han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir
el títol de graduat en ESO.

El curs s’imparteix del setembre al juny, sota la
formació de Mario Visa. Algunes de les tasques que
els alumnes realitzen al llarg d’aquests mesos són
construir un hort, podar arbres, plantar diferents espècies, muntar un sistema de reg, instal·lar travesses, arreglar murs de pedra seca, o enjardinar zones verdes. L’Ajuntament es fa càrrec del 50% de
les despeses, que es destinen principalment a la
contractació del personal tècnic. És el departament
d’Ensenyament de la Generalitat el que dóna cobertura a l’altre 50%, destinat al tutor de les matèries
comunes. / Foto: A.J. •

La bonificació del servei de menjar a domicili s’amplia a persones majors de 65 anys

E

l servei de menjar a domicili que ofereix
la regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament d’Altafulla a aquelles persones majors
de 75 anys adscrites al programa ‘Bon Dia’
canvia les seves bases i condicions. El ple
de la corporació va aprovar una modificació de l’ordenança que fa possible, segons
va assegurar l’edil Eva Martínez, gaudir de
la bonificació també a aquelles persones
majors de 65 anys, encara que no estiguin
dins de l’esmentat programa. La deducció
es manté en un 25% sobre la taxa general,
el que suposa un cost per menú de 3,66
euros. / Foto: A.J. •
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Visita de l’escriptora Bev Allan, autora del llibre “Lucius Minicius Rides Again”, a
l’Institut d’Altafulla. / Foto: Institut d’Altafulla

La mostra “Cuida’t” va tancar el mes de març de fires a l’Avinguda Marquès de
Tamarit. / Foto: Gemma Soldevila

Els nens i nenes de la llar d’infants Francesc Blanch van visitar el taller de la pintora local, Marta Balañà. Prèviament van treballar la seva obra a l’aula. / Foto: Llar F. Blanch

Unes 150 persones van participar el passat 22 de març en la segona Cursa Escolar
d’Orientació Infantil de l’11ena Copa Tarragona als Munts. / Foto: Jean Segovia

La Festa de l’Olla va repartir unes 300 racions al Parc del Comunidor en un dia assolellat. / Foto: Robert Vera

Pedro Guerra, a la Violeta, cap de cartell del festival Barnasants.
/ Foto: Ricard Peris

Centenars de persones omplen la Vila Closa pel XVè Camí de la Creu on Joan Albert Blanch va prendre el relleu a Julià Pérez. / Foto: A.J.
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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

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

ÒPTICA ALTAFULLA
LENTS DE CONTACTE
ULLERES GRADUADES
ULLERES DE SOL

AUDIÒFONS
PRISMÀTICS
TERMÒMETRES

C/ MARQUÈS DE TAMARIT, 3B.43893 ALTAFULLA ( davant la Policia Local ) TEL. 977 22 14 25 optica.altafulla@hotmail.com
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per les estrelles que tingui a la porta, més
aviat, això, respon a una normativa tècnica.
La crítica te l’apropen els clients. Podem
allotjar-nos en un hostal que ens ha recomanat un amic, i pot resultar que hi hem
estat més còmodes i més a gust que en un
hotel de quatre estrelles. La crítica del client
és molt important i és el semàfor que ens
indica si ho fem bé o malament. Per això
necessitem unes setmanes de bagatge per
tal d’aconseguir crítica.

“La crítica no
es regeix per
les estrelles que
tinguis sinó pels
clients”

Jordi Ferré és el director de l’Altafulla
Mar Hotel, el nou hotel de quatre
estrelles que obrirà les portes el
proper 22 de maig. Disposa de 136
habitacions, totes elles amb terrassa.
També compta amb 3.000 m2 de
jardins, dues piscines (una d’infantil),
un restaurant bufet, un lounge bar,
un pool restaurant, i una refrescant
zona chill out amb música en directe
cada vespre d’estiu. Compta amb el
prestigiós xef Bernat Canyellas..
Per què decideixen obrir al maig enlloc
de fer-ho per Setmana Santa?
Volem tocar molt de peus a terra. Es tracta
de la primera obertura de l’hotel i volem
ser cauts. La Setmana Santa ha caigut enguany molt aviat i era un pèl arriscat obrir
per aquestes dates sense tenir una crítica
prèvia. Vam decidir anar directament al
gra. Vam valorar amb la propietat i els tècnics quan teníem els primers clients de la
temporada i vam decidir ser prudents. La
perspectiva és créixer, però primer obrirem
sis mesos amb la previsió d’allargar la temporada un cop estiguem consolidats dintre
del sector.
No és suficient tenir quatre estrelles
per una bona crítica?
No. Avui en dia els hotels no es regeixen

I la Xarxa n’és el culpable...
Sí... Lògicament aquest sector de l’hostaleria està controlat bàsicament per
grans portals i plataformes d’Internet com
Booking o TripAdvisor. Fins que aquí no
generem una quota mínima de cinc o deu
crítiques no estarem ben posicionats en
aquest mercat. Ara per ara, tenim un establiment fantàstic, a la vora del mar amb
tots els ingredients, però ens falta la crítica.
Calculo que per mitjans de juny, amb quinze o vint dies de bagatge, ja tindrem una
crítica més sòlida per vendre’ns millor.
Com es preveuen les reserves?
Molt bé. Hi ha moltes reserves per les dues
primeres setmanes de juny. Això ens fa
preveure que tots aquests clients acabaran
fent una crítica del nostre allotjament. Per
exemple, si de 100 crítiques, 90 són bones, estarem contents. Això no vol dir que
totes elles vinguin del mateix mitjà. Existeixen xarxes socials com Twitter, Facebook,
Foursquare, Instagram, que ens aporten
molta informació sobre la sensació que tenen els clients del nostre servei.

“Hi ha molts mitjans que ens
aporten informació sobre
la sensació que tenen els
clients del nostre servei”
Per tant les xarxes socials són
importants...
I I tant! Ens diuen molt d’allò que oferim. De
fet, des que ens hem posat en marxa, el
creixement de les ressenyes sobre l’hotel ha
estat espectacular. Sempre hi ha una inversió
econòmica darrera però és important ser
present en aquests canals. Nosaltres estem
a Twitter, Facebook, Instagram i Foursquare. Hi ha molts més altres mitjans i intentem
estar presents en tots ells. És evident que
darrera aquestes xarxes socials, hi ha usuaris
que poden ser potencialment clients nostres
en un futur.

Què aportarà Altafulla Mar Hotel al
municipi?
Penso que era necessari un establiment
com aquest, principalment a Baix a Mar.
Les sensacions que ens transmeten els
veïns són molt positives. I de fet, és un
equipament que no només poden gaudir
la gent que visita Altafulla sinó els mateixos
vilatans. D’altra banda, i això ho parlem
amb el Bernat i amb els veïns del barri marítim que, els nostres clients, són els que no
només s’allotjaran al nostre hotel, sinó que
seran els mateixos que aniran a comprar el
diari al quiosc, qui farà unes tapes al bar,
el que dinarà o soparà en molts dels restaurants que ens envolten... És a dir, és un
nou equipament que afavorirà el moviment
econòmic en tot el teixit comercial. Precisament, el pla especial que està previst en un
futur a Baix a Mar pot afavorir encara més
el teixit comercial.

“Volem dedicar gran atenció
a la vessant gastronòmica
amb producte km 0 i de
mercat”
I quin és el perfil de turista que us
visitarà?
El turista que més destaca és l’alemany,
molt lluny del rus. Però també tenim reserves de britànics tot i que en menor mesura. Això no vol dir que no tinguem turista
nacional, que també és un turista que
viatja molt i que li agrada el servei de qualitat i familiar. No obstant, l’alemany marca
la diferència. És un turista a qui li agrada
molt la Costa Daurada, principalment per
les seves platges, de sorra molt fina, el clima mediterrani, i la gastronomia. Per això
també volem que l’hotel se significa amb
l’altra vessant més culinària.
I al capdavant de la cuina s’hi troba en
Bernat Canyellas...
Des de la direcció, volem dedicar gran
atenció també a la vessant gastronòmica,
anant més enllà d’un buffet. Oferirem l’essència de la cuina mediterrània de qualitat
amb producte de km 0 i de mercat. I per
això, la cuina estarà capitanejada pel prestigiós xef Bernat Canyellas. També oferim
el servei de buffet, però el fet de disposar
d’una cuina com la que volem oferir fa que
afegim un valor més a la nostra oferta hotelera i gastronòmica.

Eduard Virgili i Albert Jansà

Urbanisme
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Acord per a l’obertura de Lluís Companys

Ajuntament d’Altafulla i la Junta
de Compensació de la Cabana
s’han tornat a reunir per posar
fi a la polèmica generada al voltant de
l’obertura de l’avinguda Lluís Companys
al llarg dels darrers mesos. El grup de
propietaris privats que havia de construir
a la zona en qüestió va començar a aturar els treballs el 2007 amb l’arribada de
la crisi econòmica. Segons afirmen des
del consistori, des d’aleshores ha estat
molt complicat comunicar-se amb ells
per tal d’arribar a algun acord. I és que
el solar porta molts mesos ple de runa i
en molt mal estat de conservació, fins al
punt de posar en perill la seguretat de la
ciutadania.
L’Ajuntament va posar com a data límit per solucionar aquesta situació finals
de febrer. Davant la inoperància de la
Junta i superada aquest període, va iniciar els tràmits administratius pertinents
perquè fos el consistori que es fes càrrec de l’obertura. Una decisió que ha
fet, segons el regidor d’Urbanisme, Jordi
Molinera, que la Junta de Compensació
s’hagi posat en contacte amb l’Ajunta-

ment per tal de trobar una solució conjunta. Han arribat a l’acord de reunir tot
el material d’obra en un únic punt, retirar
totes les tanques que envolten el solar,
i pressupostar allò que queda pendent
perquè sigui possible l’accés i la circu-

Comerç renova el conveni amb ATECA

E

9

l regidor de Comerç, Consum i Transport de l’Ajuntament d’Altafulla, Pere Gomés, i el president de l’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla (ATECA), Lluís Cañellas, han segellat per
aquesta temporada el nou conveni de col·laboració. Segons la signatura d’aquest acord, el consistori atorgarà una subvenció de 3.000 euros
anuals a l’entitat per tal de fomentar l’economia local i donar suport a
la promoció comercial i turística de la vila. Pere Gomés ha remarcat
l’estreta col·laboració amb l’entitat que, a partir d’aquest conveni, “permetrà desenvolupar diferents accions promocionals com són el plànol
d’Altafulla, la gestió del trenet turístic, la col·laboració en festes i esdeveniments del municipi i la dinamització comercial de cara a campanyes
com és la de Nadal”.
Per la seva banda, el president d’ATECA, Lluís Cañellas, s’ha mostrat molt satisfet ja que es tracta d’una col·laboració “molt important”
per al bon funcionament de l’entitat amb la finalitat de promoure, promocionar i dinamitzar turísticament, culturalment i socialment Altafulla.
/ Foto: A.J.

lació en el vial, tot i que queda pendent
una darrera reunió el 8 d’abril.
La imminent arribada de l’autobús
urbà de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona a l’estació
de tren d’Altafulla ha estat la principal

raó que ha motivat l’Ajuntament a fer
aquest canvi de papers després de
molts mesos d’espera. La previsió és
que l’ampliació de la línia 9 del servei es
posi en marxa aquest estiu. •
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La primavera d’Altafulla

Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa
Setmana Santa ha estat un èxit impressionant, com ja va sent habitual. El que succeeix aquests dies
acostuma a ser un termòmetre del
que ens passarà a l’estiu. Si és així,
aquest any tornarem a posar el cartell de complet. No
és menys cert, que són el temps i les dates les determinants i que aquest any ho hem tingut tot de cara. La
gent vol el sol, gaudir de la primavera, poder aprofitar
els dies, ja més llargs, sortir de casa, passejar i anar
als nombrosos actes que en aquesta setmana han
omplert places, carrers i espais municipals.
Durant un temps no podrem escriure sobre els èxits o

fracassos de l’equip de govern ni del que s’ha fet (la
Llei electoral ho prohibeix) però creiem que no cal, la
gent ha tingut el temps suficient per fer-se una valoració personal del que li ha agradat i el que no d’aquests
4 anys, fer un balanç i decidir el 24 de maig pel futur
d’Altafulla; qui serà l’alcalde o alcaldessa que porti el
timó amb el seu equip i, nosaltres esperem també,
en constant diàleg amb la ciutadania. Aquesta és la
grandesa de la democràcia. És el ciutadà/na qui amb
la seva papereta escull un full de ruta i el perfil de la
persona que vol que li representi, gestioni, reivindiqui
i pacti. Els experts diuen que les municipals són diferents, la gent vota a les persones i no les marques

electorals. També diuen que són les més democràtiques, pel fet que els electes no són tertulians sinó ciutadans com els que trobaràs al carrer, parlaràs, riuràs,
en els moments alegres, o ploraràs en els tristos, persones familiars, assequibles que saps que pots tenir
al teu costat quan ho necessites. I a diferència de les
altres, aquestes no es poden repetir cada dos anys,
sinó que la decisió que prens, per bé o malament, la
tindràs durant quatre anys. Per això també diuen que
són les més reflexives, unes eleccions en positiu. Estic
convençut que la gent farà un examen minuciós a la
primavera d’Altafulla. •

Amb la primavera altafullenca, la República Catalana!
Jordi Molinera i Poblet # SI

Les eleccions municipals del 12
d’abril de 1931 van ser especials.
Els partits republicans van donar-li
un caràcter plebiscitari i el resultat a
Catalunya va ser clar: l’Esquerra Republicana de Catalunya va obtenir 3.219 regidors, la Lliga Regionalista: 1.014 regidors, els partits monàrquics
219 regidors i el PSOE 114 regidors. Dos dies després
el President d’ERC Francesc Macià, exmilitar i independentista, va proclamar la República Catalana i Catalunya recuperava el seu autogovern. 84 anys després el
país es troba en una situació similar. Tothom posa en
dubte l’estatus quo actual, la societat civil està forta-

ment mobilitzada i entre les files del catalanisme s’hi
veu la il·lusió d’aquells que saben que la victòria està a
tocar. Potser la diferència més significativa respecte als
anys 30 és que ara l’objectiu ja no és reformar l’Estat
espanyol, ara tenim clar que anem cap a la República Catalana independent. Potser a algú l’hi ha semblat
veure que Espanya pot canviar, però amb els resultats
de la progressista Andalusia ja s’ha vist que de canvi
cap ni un. Tot com sempre: majoria aclaparadora pel
PSOE-PP de sempre, amb el reforç dels centralistes
de Ciudadanos. L’únic canvi real passa per les nostres
mans, només a Catalunya i per Altafulla. La primera prova de foc la tenim el 24 de maig a les eleccions

municipals on esperem que les urnes donin centenars
d’Alcaldes i Alcaldesses pencaires pel seu poble i disposats a hissar l’estelada als balcons dels seus ajuntaments. L’ANC ha demanat que ens hi signifiquem, i nosaltres serem dels primers a dir que estem per la feina.
La segona ronda serà el 27 de setembre, on CiU, ERC,
l’ANC, Òmnium i l’AMI hem acordat donar un caràcter
plebiscitari a aquestes eleccions amb l’objectiu que Catalunya iniciï un procés de transició democràtica perquè
esdevingui un estat independent. Així doncs, dels nous
ajuntaments d’aquesta primavera naixerà la República
Catalana a la tardor. Ara és l’hora!. •

Treballem per l’Altafulla que tots volem!
Pere Gomés i Miquel # CiU

Com a regidor de CiU a l’Ajuntament,
encapçalant la regidoria de Comerç,
Consum i Transport els darrers dos
anys i mig, amb un pressupost molt
petit, hem recuperat les relacions
amb el teixit comercial i la promoció de la vila. Hem ajudat a tirar endavant i a desencallar assumptes de vital
importància per la millora d’Altafulla en aspectes urbanístics, culturals, socials, esportius, etc., i molts altres
petits detalls del dia a dia. Ens queda molt per fer, i
volem renovar la vostra confiança i ampliar-la per liderar amb majoria la gestió municipal d’Altafulla. Per això

tenim en compte allò que ens heu dit de l’urbanisme
que voleu per Altafulla, de la promoció econòmica, empresarial, turística i comercial, d’aquells projectes que el
poble necessita i dels que no, d’allò en què podem influir per millorar l’ensenyament a les nostres escoles, en
la salut dels nostres vilatans. Escoltem els esportistes i
els pares i mares dels nens que practiquen esport. Escoltem els joves i tenim propostes per a ells, escoltem
les associacions, la gent gran i saben que ens tenen
al seu costat. Altafulla és també una vila molt rica en
cultura, amb una realitat immillorable però també amb
molt de potencial, també hi pensem. També tenim en

compte els més necessitats, les famílies i persones que
passen per moments complicats, perquè també sabem
el que és patir la crisi en pròpia persona, sabem el que
és no tenir feina, passar dificultats econòmiques, de
salut o de qualsevol índole personal. I per últim, des
de l’Ajuntament, som i serem actius donant suport al
procés de Catalunya cap a un nou país, lliure i sobirà,
procés que el president Mas lidera. I ho farem des de
la transparència i amb les portes obertes, perquè els
que us representem som la vostra veu, l’ajuntament és
vostre i allí ens hi tindreu pel que necessiteu en cada
moment. •
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FÒRUM
Juan Alberto Spuch, elegido en las primarias de “Altafulla sí pot /sí puede”
La Agrupación de electores “Altafulla sí pot/sí puede”, impulsada por el Círculo Podem Altafulla, ha concluido el pasado sábado, 21 de marzo, su proceso de primarias
abierto a toda la ciudadanía de Altafulla y al que se habían presentado cuatro candidatos. La apertura de la urna con el recuento y Certificación de los 78 Votos emitidos,
determina los primeras cuatro posiciones de la lista que “Altafulla Sí pot /sí puede” presentará a las próximas elecciones municipales, ordenadas en función de los votos
recibidos y respetando la alternancia de género. 1º. Juan Alberto Spuch (33 votos, cabeza de lista): Médico cirujano del Hospital Joan XXIII y profesor asociado de la
Facultad de Medicina de la URV. Cabeza de lista y ex regidor por CiU en la anterior legislatura. Dimitió de su militancia y de su cargo en el 2011 en desacuerdo con la
política de recortes en sanidad, dependencia y educación de CiU. 2º. Margarita Bonamusa (22 Votos): Psicóloga clínica y doctorada en sociología. Vinculada en diversas
ONG y organizaciones sindicales, así como a las AMPAS de Altafulla. 3º. Juan Martínez de Marañón (11 votos): Independiente. Licenciado en Empresariales. Ha trabajado como voluntario, técnico o director en programas de promoción económica, derechos humanos e integración social ligadas a varias ONGS, así como en el campo de
la economía del Bien Común o de la Banca Ética. 4º. Soledad Pérez (11 Votos): Independiente. Madre de tres hijos y actualmente en paro. Pertenece desde hace más
de tres años a la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, como afectada y como activista. Los cuatro, como el resto de compañeros de la lista, además de nuestro
programa político y sus propuestas concretas, asumen un riguroso código ético con el que “Altafulla Sí pot /sí puede” quiere llevar hasta sus últimas consecuencias su
objetivo de transparencia, honradez y máxima participación ciudadana al Ayuntamiento, Respetando las decisiones de la Asamblea Ciudadana a la que representan. •
Agustina González

Notícia de José Ignacio Cellier...
Cal estar molt desinformat dels afers altafullencs per no reconèixer tot un homenot, dels de Josep Pla, en José Ignacio Cellier de Martí: el militar de l’armada, el fill de
l’Hort de les Bombes, l’amo del preciós xalet i jardí Alderbaran de la Via Augusta. L’organitzador de les Diades del Carme, tan actiu i influent arrelat a Baix a Mar i a
l’Església. Si l’hagués de definir, que s’ho mereix del tot, diria que tenia una entrada i una fama de duresa: potser pel bigoti i pel seu estatus militar d’alt rang; perquè
les llegendes com més populars més s’equivoquen. Poso la mà al foc, que el nostre Cellier tenia una gran “campetxania”, i una capacitat d’adaptació admirable.
Era de tracte entranyable. I mai no es movia “au dessus de la mele” sinó remenant les cireres: mercès a les seves múltiples relacions; aportant moltes solucions a
la vida municipal: els valisatges a mar, el pàrquing de l’estació, etc. Valdria la pena que se n’acabés fent un bon inventari! Prou que recordo que tornat d’un viatge
a Turquia em portà un manual de l’idioma que em meravella perquè s’incorporà a l’alfabet llatí com un acte de revolució cultural emancipant-se de l’islamisme del
famós Atatürk... Cellier era un autèntic poder fàctic personal que portava vots allà on s’ubicava. Per la trajectòria, podria titllar Cellier de “gatopardesco”, de fer canvis per tal que res no canviï. No seria un judici just ni lúcid. Li hem de reconèixer una vocació de sòlid home d’estructures públiques -d’eficàcia i de servei- sempre
des de llocs de comandament, amb una flexibilitat de gran mariner, que sap llegir els vents i corregir-ne el timó... Altafulla i Catalunya li deu una biografia completa.
El seu català après a Baix a Mar, amb els últims pescadors de Botigues de Mar, el situaria d’enllaç entre l’Armada espanyola a BCN i l’acabat d’aterrar President
Tarradellas, el restaurat com a elegit el 1954 a l’exili republicà, per la naixent Monarquia Parlamentària, on Cellier estigué a primera fila... •
Fonxo Blanch
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Primers passos per a la gespa artificial

a Mesa de Contractació de l’Ajuntament d’Altafulla ja ha adjudicat les obres
per a la instal·lació de gespa artificial i d’equipament de l’estadi municipal
Joan Pijuan. Serà l’empresa Voracys SL qui es faci càrrec del projecte,
sempre i quan acrediti la documentació. Ha estat considerada l’oferta econòmicament més avantatjosa de les quinze que s’hi han presentat, d’acord amb els
informes de valoració corresponents i del quadre de puntuació establert, que la
situa com a primera opció amb 99,50 punts. L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso,
ha destacat que s’han presentat companyies d’arreu de l’Estat , i ha qualificat
l’oferta final (290.000 €) de “molt interessant”. L’estalvi econòmic que suposa es
podria destinar a l’adequació dels vestidors. La durada de les obres se situava
en un primer moment en les disset setmanes, però l’empresa guanyadora es
compromet a finalitzar-les en un termini de tretze setmanes. Un fet que significaria tenir enllestits els treballs el proper mes d’agost. Això obligarà al CE Altafulla,
però, a acabar la temporada en unes altres instal·lacions. L’acta de la Mesa de
Contractació es pot consultar a la web de l’Ajuntament (altafulla.cat), al perfil del
contractant.. •

Marta Camps, campiona d’Europa dels 1.500 m en
categoria W45

M

arta Camps ha aconseguit a Polònia (Torun) el Campionat d’Europa
en la modalitat dels 1.500 metres de la
categoria Veterans W45. Ho ha assolit
amb una marca de 4 minuts, 47 segons, i 97 centèsimes. L’atleta d’Altafulla ha realitzat la seva millor cursa de
l’any, i ha superat les actuals campiona
i sots-campiona del món. Per Camps,
aquesta era una fita pendent que ara ja
acumula als seus Campionats de Catalunya, d’Espanya, i del Món al 2012.
Disposa, doncs, de tots els títols possibles en la seva categoria. / Foto: Atletes Altafulla •

Partit entre el CE Altafulla i el Valls Atlètic que va acabar amb victòria local per 2 a 1. / Foto:
Jessica Colomina

U

La Penya Ciclista, a caminar

na activitat de la
Penya es la de fer
sortides a caminar. En
Toni Budria i la Carmen
Manglano són els encarregats. El passat 27
de febrer varem sortir per primera vegada
aquest any des del petit
poblet de Miramar (pertanyent a l’Ajuntament
de Figuerola del Camp).
Només arribar t’adones
que és molt bonic i està
molt arreglat, amb unes
vistes de les comarques del voltant impressionants. Però molt més bonic encara,
és quan comences a caminar per dalt de la muntanya i et queda a l’esquerra tota la
Conca de Barberà, fins als Pirineus i a la dreta tot l’Alt Camp i fins al mar. Finalment,
l’arribada al Tossal Gros, punt més elevat de l’excursió marca el final de l’esforç més
intens i una baixada molt pronunciada ens porta, altra vegada, al punt de la sortida.
Un tros de coca i un got de cervesa dona el punt i final a l’excursió. La de vegades
que hem passat per la carretera de Valls al Coll de l’Illa, però mai m’hagués imaginat
que més endins, podria gaudir d’un paisatge com el que vaig veure. Quedeu tots
convidats per a les properes sortides! •
Juanjo Sirvent
Penya Ciclista Altafulla

Amplien l’Skate Park amb un nou “half pipe” i un “grind box”

L

a regidoria d’Esport ha ampliat el
mobiliari de l’Skate
Park d’Altafulla, ubicat
al parc de l’Hort de les
Bombes —darrera el
Club Marítim—, amb
un nou “half pipe” i un
“grind box”. Amb això,
es fa realitat, segons
el regidor Guillermo
Alonso, d’una de les
demandes dels joves
del municipi. I és que des de la seva posada en marxa el desembre passat, s’hi
reuneixen una trentena de nois i noies que habitualment practiquen aquest esport,
cada vegada més arrelat al nostre territori. El parc disposa de diferents rampes,
un “half”, i una barra per grindar. Els practicants ja han reconegut que en un futur
els agradaria disposar també d’una “bowl”. L’estrena d’aquests nous elements va
comptar amb l’exhibició dels tres millors riders de la demarcació, com són Marina
López, Sergi Jiménez, i Lukitas Caballero, de l’equip Devil Riders, de Reus. •
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