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Votar és un dret irrenunciable 

Aquest any 2015 és un any electoral molt important. S’han 
de celebrar tres comicis, tots de gran transcendència per 

als ciutadans. La primera cita amb les urnes serà el 24 de maig 
per decidir la composició dels consistoris; la segona, les elecci-
ons al Parlament de Catalunya del 27 de setembre, i la tercera, 
les eleccions generals que es podrien celebrar el novembre. 
Les eleccions locals enceten aquesta cadena de comicis i a Al-
tafulla es presenten vuit llistes. Una xifra notable per un municipi 
de 5.000 habitants que competiran per aconseguir l’alcaldia 
o alguns dels 11 regidors que formen el ple municipal. Per la 
democràcia és molt positiva la participació massiva en unes 
eleccions i que els ciutadans puguin escollir els seus represen-
tants entre moltes opcions polítiques . Alhora que indica ganes 
de participació ciutadana als comicis locals i una democràcia 
viva a la vila. 

L’Ajuntament d’Altafulla és l’administració pública més prò-
xima als ciutadans i per això, segurament de totes les elecci-
ons, les locals són les que tenen uns components més peculi-
ars. El coneixement dels candidats és fonamental, el contacte 
personal i la imatge que en tenen els ciutadans són bàsics per 
aconseguir-ne la seva confiança. Per als qui han governat els 
últims anys, la feina feta és clau per aconseguir tornar a tenir la 
confiança del poble i, per als qui han fet oposició o es presen-
ten com a noves opcions, les propostes que puguin aportar 
i les ganes de canviar les coses conformen el seu gran valor 
perquè la ciutadania decideixi. Aquest mes ja sabrem els resul-
tats que, siguin els que siguin, tornaran a demostrar la voluntat 
real dels ciutadans. Els pobles tenen el dret d’exigir que els 
seus futurs representants siguin un model de comportament 
democràtic i aquest és el comportament que, n’estem segurs, 
trobarem en els nostres candidats. Com se sol dir en termes 
esportius, que guanyi el millor. Visca la democràcia! •

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
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638 355 670  
comercial@altafullaradio.cat  
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El futur és verd

La Cursa 1r de 
Maig d’Altafulla 

ha tornat a esde-
venir tot un èxit, 
tant a nivell de 
participació com 
d’organització. La 
vuitena edició del 
certamen ha aco-
llit més d’un miler 
de participants, 
provinents d’una 
seixantena de po-
blacions d’arreu 
de Catalunya. Al 
voltant de 700 in-
fants i 400 adults 
s’han inscrit en 
una prova que, 
segons declaracions del regidor d’Activitat Física i Esport, Guillermo 
Alonso, “transcendeix de l’àmbit local”. Ha destacat, a més, que el 
nivell dels corredors és cada cop més elevat, i ha recordat que, tot i 
això, “prima la participació per sobre de la competició”. Patrick Nilsson 
i Marta Camps han estat els guanyadors de la Cursa Open de 5.000 
metres. La veïna d’Altafulla ha tornat a imposar-se, i s’ha mostrat molt 
satisfeta de poder córrer a casa. Per darrera de Nilsson, es va situar 
Dani Alonso, i tercer, Eduard Queralt. Amb noies, segona, Alicia Ber-
guedà, i tercera, Benita Breiter. 

Malgrat tornar a batre rècords de participació, els corredors van 
mostrar als organitzadors el seu interès en córrer més enllà de l’asfalt, 
i incloure els camins del municipi en el recorregut. Davant d’aquesta 
demanda, els Atletes d’Altafulla es plantegen ara organitzar una Cursa 
de Tardor, que se celebraria l’1 de novembre. La Cursa 1r de Maig 
d’Altafulla està organitzada pels Atletes d’Altafulla, amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament, i amb el patrocini de Caprabo, Athletic Events, 
Garden Center Gaià, Wala i Càmping Don Quijote.•

En els darrers dos me-
sos hem pogut cele-

brar diversos podis dels 
Atletes, tant en curses de 
muntanya com en la pista 
d’atletisme. En els Cam-
pionats d’Espanya, Maria 
José Carabante va acon-
seguir la medalla de pla-
ta, en categoria veterana, 
en tres disciplines: 200, 
400 i 800 metres. Una 
fita realment difícil, donat 
que són distàncies molt 
exigents, que requereixen 
qualitats específiques. 
A més, va fer rècord de 
Catalunya, en la seva 
categoria, en els 400 m. 
També Miquel Sánchez 
encadena podis amb una 
naturalitat sorprenent: 
Guanyador, en la seva 
categoria, a La Portella, i 
a la MCD de Prades. A la 
Master Trail UTPM, va ser 
tercer. I a la llista de bons 
resultats, cal incloure la 
victòria d’Arantxa Abillar, 
el segon lloc, en la seva 
categoria, de Sara Garcia 
i el segon lloc de Gerard Ribé, tots a la cursa de Bràfim. Vull aprofitar per agrair, en 
nom del Club Atletes d’Altafulla, el suport dels patrocinadors, de l’Ajuntament d’Al-
tafulla i de tots els voluntaris, espectadors i participants en la cursa de l’1 de maig. 
Aquesta cursa és vostra, així com el mèrit de fer que, cada any, sigui encara millor. / 
David Velasco •

  Més d’un miler de persones, a la Cursa 
     1r de Maig

  Podis dels Atletes d’Altafulla

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, i el responsable de l’empresa Voracys SL, 
Ramon Martínez, van signar el passat 29 d’abril el contracte d’adjudicació 
de les obres per a la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de l’es-

tadi municipal Joan Pijuan. Alonso es va mostrar “molt satisfet” per la consecució 
d’aquest projecte “ja que era una fita molt esperada pel poble”. També ha destacat 
que l’obra, segons l’empresa, “és la millor opció del que hi ha al mercat”.

Les obres començaran el 15 de maig i tindran una durada de tretze setmanes, el 
cost de les quals s’eleven fins als 290.000 euros. El camp actual, de terra, passarà 
a ser de gespa artificial de tercera generació. Per sota de la gespa artificial es plan-
teja la col·locació d’una capa d’aglomerat asfàltic de forma que s’aconsegueixi la 
perfecta pendent transversal del 0.5% requerida i s’asseguri la impermeabilització 
del substrat inferior. Sota la capa d’aglomerat es col·locarà una capa de 15 cm de 
gruix de sauló compactat al 98% per sobre de la base existent.

El camp de joc tindrà unes dimensions de 94 metres de llargària i 59,5 metres 
d’amplada. Comptarà amb una franja de 2 metres d’ample extra a la banda de les 
graderies, i de 2,5 metres al costat de les banquetes. L’àrea de darrera de les por-
teries serà de 2,5 metres d’ample. Com ha assegurat el regidor d’Esport, Guillermo 
Alonso, “les noves mides són les màximes possibles que ens ha recomanat l’em-
presa per garantir el certificat FIFA ja que també contempla l’espai auxiliar reservat 
als escalfaments”.

Les mides que constaven provisionalment en el projecte eren de 90 metres de 
llargària, 50 metres d’ample, i amb una franja de 7 metres d’ample extra a les dues 
bandes i de 4,5 metres pel darrera de les porteries. En relació a les noves dimensi-
ons, només es perdrà 50 centímetres de llargària i 50 centímetres més d’amplada, 
si ho comparem amb el camp de terra actual que és de 95 x 60,75 metres. Aquest 
camp permetrà la col·locació de dos camps de futbol 7 disposats perpendicular-
ment a aquest eix (tal com admet la normativa NIDE). L’espai condicionat amb ges-
pa artificial queda perfectament delimitat i encaixat, en els costats oest i sud, pels 

murs i baranes que configuren les grades, i en els costats nord i est pel paviment 
de formigó i la barana metàl·lica contínua.

Es preveuen 6 jocs de porteries, dues per a futbol 11 i quatre per als dos camps 
de futbol 7. Les antigues banquetes per als equips es substitueixen per unes de 
mòbils amb estructura metàl·lica i coberta de policarbonat transparent i cadires 
de polipropilè amb respatller. La disposició de les banquetes s’ha previst al mateix 
costat est, per bé que si es creu convenient es poden disposar al costat oest, a peu 
de grades i properes a l’accés als vestidors. •
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Altafulla, com a model de vila a la Diada d’Alaior

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, va ser el ponent 
convidat d’enguany en la celebració de la Dia-
da de la Fundació del Poble d’Alaior (Menorca). 

L’acte es va realitzar el passat 26 d’abril, a la sala de 
plens de l’Ajuntament. En la seva ponència, Fèlix Alon-
so va assegurar que per a ell “és un honor que el poble 
d’Alaior hagi escollit Altafulla per tal que el seu alcalde 
exposi què som i què fem”. En aquest sentit, durant la 
seva conferència, Alonso va explicar que “Altafulla de-
fensa un model que combina els seus atractius turístics 
i un desenvolupament on la qualitat de vida, els valors 
socials i la participació conformen el seu valor afegit”.

La celebració de la Diada de la Fundació del Poble 
d’Alaior es va instaurar l’any 2004 en coincidir amb el 700 
aniversari dels fets que van donar origen a la vila. L’acte 
commemora l’efemèride per la qual un 29 d’abril de 1304 
el rei Jaume II de Mallorca, des de la seva residència d’Ar-
gilers a França, va posar en marxa la compra de l’alqueria 
d’Ihalor per fer en ella una vila. Feia pocs anys que Me-
norca s’havia incorporat a la corona de Mallorca, el 1298, 
i el nou rei es va proposar estimular el creixement demo-
gràfic de l’illa que havia retrocedit considerablement amb 
l’expulsió dels musulmans degut a la conquesta cristiana 

del rei Alfons III. L’adquisició de l’alqueria va permetre la 
fundació d’una parròquia, situada en les immediacions 
del Munt de l’Àngel d’Alaior, que va donar origen a un 

poble al seu voltant. L’acte ha comptat amb l’assistència 
d’alcaldes, diputats, consellers i representants d’associ-
acions, entitats i col·lectius del municipi.•

L’Ajuntament d’Altafulla va ratificar el passat 29 
d’abril, en sessió plenària extraordinària, el decret 

d’expropiació de l’antic Hospital que ara fa uns dies 
signava l’alcalde, Fèlix Alonso, amb els propietaris de 
l’edifici. Una negociació pactada entre ambdues parts 
que ascendeix a 290.000 euros, i que recupera un 
espai, ara de titularitat municipal, que s’havia convertit 
en una reivindicació històrica per part dels diferents 
governs d’Altafulla. 

Aquesta recuperació ha estat possible gràcies a 
una modificació de crèdit, aprovada el passat mes de 
març pel ple municipal. El batlle ha destacat el valor 
sentimental, històric, i arquitectònic de la construcció. 

Més enllà de la rehabilitació de l’espai, la partida que 
s’hi destina inclou una petita quantitat per a la restau-
ració provisional de la teulada.

L’antic Hospital es tracta d’una construcció d’estil 
renaixentista del segle XVI de més de 1.000 m2. La 
voluntat del consistori és convertir aquest edifici en 
un espai polivalent amb capacitat per a un centenar 
de persones, que pugui funcionar com a auditori, i 
que pugui incloure també dependències administra-
tives i el centre d’interpretació de la Vila Closa. El Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) cataloga 
l’edifici com un espai d’equipaments. •

  Ratifiquen el decret d’expropiació de l’antic Hospital per passar a ser municipal

Altafulla commemora els 150 anys de la línia de 
ferrocarril Tarragona-Martorell

Més de 200 persones es van aplegar el passat 
19 d’abril a l’estació d’Altafulla per rebre el tren 

commemoratiu del 150è aniversari de l’entrada en 
funcionament de la línia de ferrocarril Tarragona-Mar-
torell. El Centre d’Estudis d’Altafulla ha format part 
de la comissió organitzadora, a proposta de l’Institut 
d’Estudis Penedesencs.

El que en un principi no va ser gaire ben rebut 
per les poblacions costaneres, s’ha convertit en un 
projecte essencial per al desenvolupament comercial 
i social. Per posar en valor la importància d’aquest 
tram, són molts els actes que s’han organitzat. Una 

altra de les activitats centrals va ser la pre-
sentació del llibre “150 anys del ferrocarril 
de Tarragona a Martorell (1865-2015)”. El 
comboi commemoratiu va fer parada al mu-
nicipi on l’Orquestra Crescendo de l’Escola 
Municipal de Música va interpretar la peça 
“Altafulla”, inclosa dins del cd recopilatori 
de l’efemèride, a banda d’altres tres can-
çons del seu repertori. Diferents membres 
del Centre d’Estudis d’Altafulla i represen-
tants municipals, acompanyats del director 
de Rodalies de Catalunya, Félix Martín, van 
descobrir, amb l’ajuda de dos infants, la 
placa commemorativa.

Per la seva banda, l’alcalde, Fèlix Alon-
so, va afirmar que cal continuar lluitant per-

què “continuï viu” i perquè s’incrementi el nombre de 
freqüències. En aquest sentit, va insistir que la línia 
directa entre Tarragona i Vilafranca és “una reivin-
dicació que tard o d’hora s’acabarà aconseguint”. 
També ha parlat de la necessitat d’instaurar un tren 
que pugui arribar des de Tarragona fins a Barcelona 
sense haver de baixar a Sant Vicenç de Calders. Està 
previst que el Centre d’Estudis, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, publiqui el proper mes de setembre 
el llibre “L’estació d’Altafulla-Tamarit. 1865-2015”. Ho 
va avançar Lluís Brullas, un dels autors de la publi-
cació. •

La regidoria d’Educació ha obert el període de 
preinscripcions a les llars d’infants municipals. 

Les famílies interessades en inscriure els seus fills 
ho podran fer fins el 15 de maig. Cal presentar l’im-
près de sol·licitud, una fotocòpia del DNI del pare, 
mare o tutor, una fotocòpia del llibre de família, i 
una fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant. El 
20 de maig es publicarà el barem; el dia 22, les llis-
tes provisionals segons aquest barem; del 25 al 27 
de maig tindrà lloc el període de reclamacions, que 
es resoldran el dia 29. El 2 de juny es publicaran 
les llistes definitives d’acord amb el barem, i en cas 
d’empat de punts tindrà prioritat aquell alumne que 
estigui empadronat a Altafulla. Aquest desempat 
tindrà lloc el 4 de juny a les 6 de la tarda. El llistat 
d’admesos es publicarà el 8 de juny, i el període de 
matriculació serà del 9 al 12 de juny.

Els centres altafullencs ofereixen per al curs 
vinent 2015-2016 56 noves places. En el cas de 
Francesc Blanc s’ofereixen 7 places a l’aula de Na-
dons (nascuts l’any 2015), 4 places a P1 (nascuts 
l’any 2014), i 6 places a P2 (nascuts l’any 2013). Pel 
que fa a Hort de Pau, les places són 7 a Nadons, 
17 a P1, i 15 a P2. La taxa s’incrementa de cara al 
curs vinent en un 2%, a excepció de la tarifa refe-
rent al menjar i el berenar que queda congelada. •

  Obert el període de 
     preinscripcions a les llars
     d’infants municipals
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“Altacústic” s’amplia a tres dies en la seva segona edició

La Vila Closa tornarà a convertir-se en l’escenari de 
la segona edició de l’ “Altacústic”, el Festival de 
Música Independent i de Petit Format d’Altafulla. 

El passat 28 d’abril es va presentar a les Escales de la 
Placeta, un dels tres escenaris de la mostra, el certa-
men d’aquest any que se celebrarà els dies 17, 18 i 19 
de juliol. A l’acte de presentació hi ha assistit el regidor 
de Cultura, Jordi Molinera; el director artístic de l’Al-
tacústic, Kike Colmenar, i Oriol Maymó i Joan Rubinat, 
membres del grup altafullenc Satèl·lit que presentaran 
el seu disc “Aeroports” a casa seva.

Com a novetat destacada en aquesta segona edi-
ció és l’ampliació de la mostra a tres dies, “després de 
la gran acceptació del públic que va rebre en la seva 
primera edició”, tal i com ha manifestat el regidor de 
Cultura. També en aquesta nova edició augmenta en 
número de grups les formacions que hi participaran: 
Nico Roig, Copa Lotus, Satèl·lit, Qu4rt Pr1mera, Nuria 
Graham, Ferran Palau, Pearson, Nyandú, Roger Mas, i 
resta per concretar una darrera banda musical. El direc-
tor artístic, Kike Colmenar, ha explicat que “la voluntat 
és consolidar el format i mantenir el model de festival”. 
Per aquesta edició, també ha destacat que “la majoria 
de grups presentaran disc a l’Altacústic com són Copa 
Lotus, Satèl·lit, Qu4rt Pr1mera, Núria Graham, Ferran 
Palau, Pearson, Nyandú”.

Els tres escenaris tornaran a ser les Escales de la 
Placeta, Escales del carrer Nou i Plaça del Pou. L’horari 

dels concerts serà a partir de les 20h fins les 24h, a 
excepció del darrer dia que acabarà molt abans de mit-
janit . Tots els concerts seran d’entrada lliure excepte el 
de Roger Mas que serà de pagament. El festival torna 
a comptar enguany amb el patrocini d’Estrella Damm i 

la col·laboració dels restaurants i bars del municipi. El 
pressupost és de 10.000 €. En les properes setmanes 
es podrà consultar tota la programació al web del festi-
val www.altacustic.cat •

L’Ajuntament d’Altafulla va iniciar el passat 16 d’abril el que al llarg d’aquest any 
ha de convertir-se en un nou atractiu cultural, històric i turístic del municipi. Es 

tracta dels treballs de neteja de l’entorn dels banys de mar, que formen part de la 
Vil·la romana dels Munts. Unes tasques que, un cop hagin finalitzat, permetran mu-
seïtzar el jaciment. Segons ha explicat el regidor de Cultura, Jordi Molinera, aques-
ta és la primera de diverses actuacions que es realitzaran a l’indret a partir d’ara. 
Unes feines que, tal com ha explicat Molinera, “en tot moment es faran seguint 
les directrius dels tècnics del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT)”.

Les tasques d’extracció de vegetació invasora que han començat van a càrrec 
dels alumnes del Programa de Transició al Treball (PTT) especialitzat en Vivers i 
Jardins de l’Escola de Formació Aldara d’Altafulla. Un cop acabades el MNAT farà 
una excavació del talús de terra adjacent a les escales que connecten amb el Pas-
seig del Fortí, segons ha avançat Josep Anton Remolà, tècnic de conservació del 
MNAT. “Podria trobar-se el forn o l’element que en època romana permetia escalfar 
l’aigua de les termes”, ha afegit. Amb tot això, Molinera que la voluntat del consis-
tori és promoure aquest espai singular, ja que “es tracta d’un element gairebé únic 
al món romà i cal millorar-ne la seva visualització”. L’edil de Cultura ha insistit també 
en què “amb aquesta obra s’identificarà l’espai tal com es mereix”. •

  Primer pas per a la museïtzació dels banys de mar dels Munts

Les VII Jornades Gastronòmiques serveixen prop de 1.700 menús

Les VII Jornades Gastronòmiques han servit un total de 1.642 menús en tres 
setmanes, després que finalitzessin el passat 3 de maig. Es tracta d’una “xifra 

rècord”,  com ha assenyalat el regidor de Comerç,  Pere Gomés, que ha destacat 
la llibertat que han tingut els restauradors a l’hora d’oferir els menús gastronòmics, 
deixant a banda el foment d’un únic producte. Aquesta promoció ha esdevingut 
la segona edició de la proposta de primavera, i ha portat per títol “El Mediterrani a 
taula”. Més enllà de les xifres, Gomés ha recordat que la voluntat del consistori és 
“implicar el sector de la restauració, i donar a conèixer la gastronomia local”.

La mostra ha apostat en aquesta nova edició pel maridatge amb vins i l’oferta 
àmplia i diversa de productes locals i de proximitat, fomentant així els de tempora-
da que ens apropa el Mediterrani. D’entre els plats que s’hi han pogut trobar han 
destacat el fusilli amb carabassó i gambes a l’aroma de menta, el pop a feira amb 
patates, els calçots arrebossats amb pa de romesco i la seva salsa, la tonyina fres-
ca amb guarnició de verdures, o la cassoleta de peix de roca i gambeta, encenalls 
de pa rústic i semolina, entre d’altres. Com a postres, la panna cotta amb fruits 
del bosc, la sorpresa de fruites, o el coulant de xocolata amb nata i maduixes. Els 
preus dels menús oscil·laven entre els 20 i els 30 euros. •
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Presentació del llibre “Antoni de Martí i Franquès, el savi català”, de Joan Carles 
Blanch, presentat per l’actor Oriol Grau. / Foto: A.J.

El Club Bàsquet Altafulla va participar a finals de març en el 12è Torneig Internacional de Bàsquet, que va reunir equips europeus d’Irlanda, França i Espanya. I una tren-
tena de nens i nenes van participar al Campus de Bàsquet d’Altafulla que va tornar a ser un èxit. / Foto: CB Altafulla

“Les aventures d’en Pepitu”, de Pepi Miró i Núria Riambau, ha estat la novetat 
d’aquest Sant Jordi a Altafulla. / Foto: Carla Gómez

El passat 27 de març, els més petits de l´Escola de Música van poder gaudir d’una 
sessió molt especial amb el Donyet Contacontes, que els va explicar amb titelles tres 
contes acompanyats de música i efectes especials en directe. / Foto: Luis Chacón

Intercanvi amb alumnes de l’Institut d’Altafulla amb la ciutat anglesa de Holmfirth. / 
Foto: Eva Altés i Anna Cid

El pilot Agustí Payá va participar en la Setmana Cultural de Sant Jordi al col·legi 
Roquissar. / Foto: A.J.

Entrega de premis del concurs literari de les escoles La Portalada i el Roquissar 
d’Altafulla. / Foto: Robert Vera

Una de les parades de la Fira de Sant Jordi que va tornar a acollir un gran ambient 
de roses i llibres. / Foto: Gemma Soldevila

Alumnes de la llar d’infants Francesc Blanch van visitar la princesa i el Sant Jordi al 
Castell. / Foto: Llar d’Infants Francesc Blanch



 Plaça del Pou / núm. 149 / maig 2015
7

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

ASSESSORIA COMPTABLE     FISCAL    LABORAL

GABINET
J. CORTES

ASSOCIATS
Ronda d’Altafulla, 53 43893 Altafulla

677 52 36 68 // 627 40 10 09
tel: 977 65 18 31  fax: 977 65 04 69
E-mail:gabinetjcortes@telefonica.net

antecSystems
serveis informàtics

Reparació d’ordinadors i portàtils
Creació de pàgines web i programes

Xarxes, telecomunicacions i veuIP
Equips i material informàtic

977 651 439 / 638 177 823
C/ Marquès de Tamarit 3A (davant la Policia Local) 43893 ALTAFULLA

contacto@antecsystems.com     www.antecsystems.com
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Ja fa un any i mig que l’Ajuntament d’Al-
tafulla ens va cedir un local al carrer 

Mainada (al costat de la Biblioteca), gràci-
es a aquest local Càritas ha pogut cobrir 
necessitats bàsiques d’aliments, d’acolli-
da… Càritas és una entitat oberta a totes 
les persones que en algun moment de la 
seva vida passin per una situació de difi-
cultats econòmiques, socials, personals.

El voluntariat de Càritas valora molt 
positivament la feina que s’està fent i està 
obert a tothom que hi vulgui participar. 
Volem donar les gràcies a tothom que va 
participar a la recollida d’aliments que es 
fa fer el passat dissabte dia 2 d’abril al 
supermercat Caprabo. La propera recolli-
da d’aliments serà  el dissabte 6 de juny. 
El local de Càritas està obert els dilluns 
i dimecres de 17:30 a 19:30h. El telèfon 
d’atenció és el 629.55.79.45. •

Carme ViVes

Càritas Parroquial d’Altafulla

Qui podia pensar que les seves 
històries es convertissin en un llibre de 
contes?
Sí, i no hi són tots. La veritat és que en 
pocs dies gairebé s’han exhaurit. De mo-
ment, amb l’ajuda de la Pepi i la Núria, que 
són molt amigues meves, hem publicat un 
primer llibre que recull tres historietes que 
de ben segur els sonen a molts. La intenció 
és publicar més llibres, però també cal dir 
que és una feina molt feixuga, i al mateix 
temps, agradable. Segur que la Pepi i la 
Núria s’empesquen alguna per fer-me tre-
ballar més!

Com és la seva relació amb la Pepi 
Miró?
Ai... La Pepi és com la meva mare. És molt 
bona persona perquè m’escolta, em fa 
riure, tot i que de vegades m’ha fet passar 
molta vergonya. M’ha convertit en drac, i 
no un drac qualsevol no... Desfigurat i lleig! 
Un dia, fins i tot, em va fer que em con-
vertís amb el caganer del pessebre. Quina 
vergonya vaig passar aquell dia... Però, tot i 
això, la Pepi és la meva parella inseparable. 

Si no hagués nascut a Altafulla, on li 
hagués agradat néixer?
A Altafulla. Aquí em sento molt estimat 
pels nens i les nenes d’aquest poble. Amb 
la Júlia i el Fréderic, que són els meus 
amics i companys d’aventures, també ens 
hem fet aquesta pregunta i la resposta és 
sempre la mateixa. A més, aquí jugo a fut-
bol amb el Centre d’Esports Altafulla, faig 
de porter. Cada any corro a la Cursa 1r 
de Maig, amb els Atletes d’Altafulla. Quan 
tenim una estona, intentem posar-nos la 

camisa dels Castellers i fer castells, i des fa 
pocs anys, també participem amb el Grup 
de Diables Infantil. Intento també anar 
amb bicicleta amb la Penya Ciclista... En 
fi, a Altafulla podem jugar als parcs, anar a 
córrer, a futbol, a futbol sala, bàsquet... Un 
munt de coses!

I les aventures que recordes més són...
Uf... N’hi ha moltíssimes! Totes són molt 
gracioses. De fet, els nens i les nenes 
sempre riuen de tot allò què em passa. I 
l’Helena de la Biblioteca també! És molt 
amiga meva perquè, com la Pepi i la Núria, 
sempre estan disposades a què els petits 
d’aquesta vila s’ho passin molt bé. El que 
més m’agrada de les aventures que visc és 
que totes tenen vinculació amb el poble: 
A la recerca de la Senyera perduda per 
Sant Antoni (La Petita); el Drac Enamorat 
per Sant Jordi; la Llegenda de Sant Martí... 
Però per saber-ne més, millor que vingueu 
a la Biblioteca i al Centre Obert que sovint 
m’hi trobareu.

El Pepitu és el nen més popular 
d’Altafulla. Se’l coneix per les seves 
particulars i fantàstiques anècdotes 
amb la Júlia i el Fréderic. És íntim amic 
de la veïna Pepi Miró, contacontes 
local, i de la Núria Riambau, directora 
de l’Escola Municipal de Música. Va 
néixer a Altafulla l’11 de novembre 
del 2009, per Sant Martí. És un dels 
nens més estimats per la canalla i pels 
pares i les mares de la vila. I no deixa 
indiferent a ningú. Albert Jansà

“Em sento molt 
estimat pels 

nens i les nenes 
d’Altafulla”

“La Pepi m’ha convertit 
en drac, en caganer, però 

continua sent la meva parella 
inseparable”



 Plaça del Pou / núm. 149 / maig 2015 Entitats 9

El 28 de març i com ja ve sent costum de fa uns anys, 
la Penya Ciclista Altafulla va fer una calçotada al Casal 

de Ferran (els hi agraïm que, gràcies al nostre soci Josep 
Suñé, ens obren les portes per a nosaltres). Uns 50 socis i 
sòcies gaudim d’unes hores junts i ens podem explicar les 
últimes coses que ens han succeït tant en la pràctica del 
ciclisme com en la nostra vida en general. El dia 12 d’abril 
va tenir lloc una sortida especial a Beceite. Un total de 46 
persones varem fer una sortida en carretera, en muntanya 
o a caminar. Tothom va admirar un paisatge molt bonic per 
les rodalies d’aquest poble i, al final, un bon dinar va posar 
punt i final a un dia per a recordar. Ara ja s’apropa l’Excur-
sió anual de la Penya que, juntament amb la Diada, són 
els dos esdeveniments més importants. Estem treballant 
perquè en uns dies, facilitar-vos el programa que desitgem 
us agradi. Us esperem el proper dia 7 de juny! •

JuanJo sirVent

Penya Ciclista Altafulla

  La Penya Ciclista, de calçotada i 
     sortida especial

Diumenge 26 d’abril de 2015, tres quarts de 
dues del migdia: Una vuitantena de cami-

ses liles omplen les escales de la Plaça del Pou. 
S’hi respira un ambient formidable, se senten 
riures i cants, brillen les mirades. Aquest bon 
ambient està més que justificat, no només per-
què acabem de fer una gran actuació (amb sol-
vència, amb estrenes, amb unes pinyes i uns 
troncs segurs i ferms, amb una canalla decidi-
da i valenta), ni perquè tots nosaltres sabem la 
feina que hi ha al darrere de tot això (les hores 
d’assaig, els entrebancs, la planificació). També 
hi ha aquest gran ambient perquè estem con-
vençuts que anem pel bon camí, que tot just 
acaba de començar una temporada en la qual 
tot està per fer, és cert, però en la què tot és 
possible: si continuem traient camises de l’ar-
mari i atorgant-ne de noves, si la canalla conti-
nua millorant tant com ho està fent, si continua 
existint aquest bon ambient i aquestes ganes 
de treballar tots plegats, assolirem tots els ob-
jectius que ens proposem; no en tingueu cap 
dubte. 

Però tenim per davant un llarg camí per re-
córrer, un camí que anem fent cada dimarts i 
cada divendres als assajos, i que té com a pro-
peres fites importants l’actuació del dia 17 de 
maig a la Plaça Martí Royo, junt amb els Nens 
del Vendrell i els Nois de la Torre, i el 6 de juny a Súria, on actuarem amb els nostres amics els Salats. És 
un camí llarg, és cert, però no feixuc: com a les grans travesses, anar ben acompanyat és la millor manera 
de continuar avançant i de fer-ho amb ganes. I no hi ha millor companyia que la de tots els amants dels 
castells del nostre poble. Som molts i som bons; tenim ganes de fer castells i xalem fent-ne; tenim els 
divendres i els dimarts reservats a l’agenda i les actuacions marcades al calendari; tenim el cor lila. Som i 
serem Castellers d’Altafulla! / Foto: Gemma Soldevila. •

Castellers d’altafulla

Som i serem Castellers d’Altafulla!
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Lideratge, coherència, seny... ‘Alea jacta est’
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa (AA-E)

 Alternativa Altafulla presenta en la 
seva candidatura un equip amb 
solvència i guanyador, per continu-
ar amb la tasca que ha fet durant 
aquests quatre anys, al front del go-

vern municipal.  A l’acte de presentació vaig dir que 
estem ‘tirant del carro’ d’un govern eficient i exemplar, 
però la feina feta sembla que no és suficient, estem en 
una cursa on els companys que venen ‘a roda’ volen 
aprofitar els últims metres per superar-nos. 

Estic convençut que aquests darrers dies i la cam-
panya electoral no faran canviar l’opinió de quasi nin-
gú, el que s’avalua és un tasca al capdavant d’un go-

vern municipal, no una altra cosa i per tant la pregunta 
a respondre és: S’ha aprovat, sí o no? Per molts ‘focs 
d’artifici’, visites i promeses que es vulguin fer, arriben 
tard. La ciutadania és suficientment madura per deci-
dir que és el que vol. Si l’estabilitat d’aquests quatre 
anys, el lideratge d’Altafulla al territori, l’exemple que 
arreu se’ns reconeix com a model de poble i govern 
diferent o un retorn al passat.

Quan parlo amb la gent del poble i amb altres alcal-
des i alcaldesses se’ns reconeix per la nostra capaci-
tat d’arribar a acords amb tothom dins de la radicalitat 
democràtica, de trobar sempre un consens, per ser 
formals, responsables, puntuals, treballadors i clars. 

En canvi la resta de formacions (espero que la ciuta-
dania, no) el que vol és canviar l’alcalde. Lícitament, 
tots volen manar per pocs regidors que treguin. 

Ens preguntem, per què? La primera resposta que 
em ve al cap és perquè si l’alcalde té consistència i 
actua amb equitat difícilment podran influir per dirigir a 
l’ombra. Bé, sigui com sigui, sortirem de dubtes aviat 
i com és fa en democràcia (el nostre principal valor) 
la ciutadania decidirà quin alcalde vol i quin model de 
poble prefereix. I ja que estem en temps de gladiadors, 
amb la magnífica programació de la Tarraco Viva a Al-
tafulla, que millor que dir-ho en llatí , ‘Alea jacta est’ (“la 
sort està llançada”). •

Vivim Altafulla, Decidim Catalunya: som L’EINA!
Jordi Molinera Poblet # Esquerra Republicana de Catalunya (L’EINA - AM)

  L’Esquerra Independentista d’Altafulla 
(L’EINA) som el grup format per mili-
tants d’Esquerra Republicana, adherits 
de Solidaritat i persones independents 
d’Altafulla. Fem pinya per continuar 

treballant per Altafulla i caminar cap a la propera Ca-
talunya independent. Som gent implicada a diferents 
àmbits del nostre poble, des d’institucions fins a enti-
tats, veïns i veïnes que estimem Altafulla. Som propers, 
coneixem i ens preocupem per tot el que passa al dia 
a dia de la nostra vila i tenim clar el que volem: la nos-
tra prioritat és Altafulla i la seva gent. En aquest proper 
mandat ens proposem, després de 4 anys al Govern, 

avançar encara més com a poble, millorant els serveis 
públics que tenim i creant noves eines per fomentar 
un Ajuntament més transparent. Des del Govern hem 
treballat fort i de valent per un poble viu i capdavanter 
en serveis i benestar. Ho hem fet des de l’honestedat 
i des de la vocació de servei públic, sense afany de 
protagonisme, hem aconseguit un poble model en mol-
tes àrees: Acció Social, Urbanisme, Educació, Cultura, 
Salut, Joventut, Polítiques de Gènere i Festes. Volem 
continuar fent aquesta feina, amb més força, i fer-ho 
millor gràcies a l’experiència obtinguda.

Estic segur que la feina que hem fet l’Eva Martínez i 
jo ha permès a la nostra vila avançar pel bon camí. Ara 

amb el teu suport volem estar al capdavant de l’Ajunta-
ment i continuar obtenint els bons resultats que s’han 
aconseguit, sabent que tot es pot millorar. Per això, és 
important una comunicació oberta i propera entre el 
poble i el Govern, fomentant més el diàleg i la interac-
ció constant amb l’actualització dels canals existents, a 
més de buscar-ne de nous. Hem de cuidar el que som, 
una vila única i amb unes entitats que donen vida a les 
nostres places i carrers, fent-la propera a la gent que 
ens ve a conèixer i poder gaudir-la encara més els que 
hi vivim tot l’any. Som un poble petit però amb un gran 
atractiu. El 24 de maig ets tu qui tens veu i vot per viure 
i decidir l’Altafulla de la República Catalana! •

Benvolguts tots 
Josep Maria Pérez Roiger # Independents d’Altafulla (IDEAL)

 Avui voldria començar el meu escrit 
donant les gràcies al Sr. Albert Jan-
sà, cap de mitjans de comunicació 
d’Altafulla, i per tant, encarregat de la 
publicació de La Plaça del Pou, per 

haver acceptat que tots els grups polítics que es pre-
senten a les eleccions puguin tenir un espai en aquesta 
edició. Tot just abans de les eleccions; li agraeixo a l’Al-
bert, així com a tots els altres partits que podien haver 
vetat perfectament la meva proposta, i no ho van fer. 
Gràcies Srs. d’Alternativa; Gràcies Srs. de l’Eina; Grà-

cies Srs. de CiU, i Gràcies Srs. del PP. Avui entre tots 
s’ha donat un bon exemple de com poden ser unes 
eleccions que només es contemplin en clau municipal.

Qualsevol que de vell nou, que tingui el coratge de 
presentar-se a unes  eleccions municipals, es mereix 
tenir les mateixes possibilitats d’adreçar-se als vila-
tans, que aquell que ja porta al Ple una legislatura, i 
això ho han entès vostès, tots vostès, moltes gràcies. 
Ara només voldria traslladar als vilatans d’Altafulla, el 
meu agraïment, per haver-me ajudat a fer una oposició 
digna, durant aquests últims quatre anys. De ben segur 

que sense el vostre suport això hagués estat molt més 
difícil, entre tots en vàreu fer comprendre, el que ja fa 
anys havia oblidat, que davant de la intransigència no-
més hi cal paciència.

Desitjo que aquestes properes eleccions, ens ense-
nyin que de la pluralitat de les candidatures, pugui sortir 
un govern de concentració que reculli tots els desitjos 
del poble i els pugui dur a terme. Per assolir això només 
cal els vostres vots, voteu a qui vulgueu, però voteu. 
Moltes gràcies. •

Aire fresc i renovador per part del Partit Popular d’Altafulla
Daniel Sánchez Puertas # Partit Popular (PP)

 Quan es tanca una porta sempre se 
n’obre una altra. Aquesta porta que 
s’acaba d’obrir du un aire fresc i re-
novador per part del Partit Popular 
d’Altafulla. Portem fe, convicció i de-

terminació per poder dur a terme aquelles propostes 
que creiem que seran beneficioses per al poble d’Alta-
fulla. Volem revisar les bases de càlcul de l’IBI, el famós 
impost directe que any rere any escanya als nostres 
veïns. El preu de l’habitatge ha baixat i no l’impost que 
el regula. 

Volem ajudar a totes aquelles famílies que tenen 
nens en edat escolar amb bonificacions de fins a un 

100% en llibres de text i material escolar, i ajudes de 
fins a 400€ en despeses de llars d’infants. Aplicarem 
una nova política de neteja, reciclatge i civisme al poble 
per crear zones més atractives. Des del Partit Popular 
intentarem fer coses, plantejar coses, millorar coses. És 
una qüestió d’actitud i voluntat. Altafulla té un capital 
humà i un teixit associatiu enorme per dur tot això a bon 
terme. Diguem no al conformisme, jo no em conformo. 
És per això que us demano l’ajuda de tots.

El Partit Popular d’Altafulla estem per solucionar els 
problemes diaris dels nostres veïns. Ho farem, actua-
rem i servirem a tots els ciutadans. No ens oblidem de 

ningú, no excloem a ningú. Altafulla som tots, grans, 
petits, joves, dones, jubilats, la gent de Brises del Mar, 
els Munts, Barri Marítim, Vila Closa, etc. Estem a dis-
posició de tothom per escoltar les seves inquietuds, 
dubtes i consells. Som flexibles i entusiastes, i l ‘únic 
compromís que tenim és amb la ciutadania. Sabem on 
estem i on volem anar, volem  aconseguir una Altafulla 
amb un futur, amb més ajudes econòmiques, més aju-
des socials, més equipaments , més qualitat de vida. 
Sabrem veure les necessitats que té Altafulla en tot mo-
ment i on es veurà reflectit cada cèntim que paguen els 
contribuents en l’estat del municipi.  Tu i jo som el futur. 
Visca Altafulla! •
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Pere Gomés, compromès amb Altafulla
Pere Gomés Miquel # Convergència i Unió (CiU)

 Aquest és el meu últim article 
d’aquest mandat com a portaveu de 
CiU a l’Ajuntament i com a regidor de 
Comerç. Aquestes responsabilitats 
m’han ajudat a veure Altafulla des 

d’una perspectiva molt més ampla i sobretot, han re-
forçat el meu compromís amb Altafulla! A pocs dies de 
les eleccions que dibuixaran un nou escenari, vull parlar 
a tots els altafullencs del que significa per a mi i per a 
tota la gent de Convergència i Unió aquest compromís! 

Compromís amb el nostre programa, amb allò que 
definim per a l’urbanisme, canvis importants perquè 
els altafullencs visquin més còmodament, amb millors 

carrers, voreres, places i parcs, amb millor circulació 
per als vehicles i vianants, amb menys ressalts inne-
cessaris, amb una Vila Closa i un Barri marítim renovats 
a gust dels vilatans, amb millors accessos d’entrada i 
sortida i també amb més places d’aparcament! Com-
promís amb allò que les entitats ens han demanat i que 
els prometem que farem, en esports, lleure, art i cultura, 
festes, joventut i gent gran, ensenyament i gent amb ne-
cessitats especials, les tradicions i els seus promotors! 
Compromís amb la natura, les platges i el seu entorn, 
amb els espais verds i la seva conservació i renovació! 

Compromís amb les persones, amb les famílies que 
viuen a Altafulla, amb els pares i mares, fills i filles, avis 

i àvies, als qui escoltem i escoltarem, perquè nosaltres 
som com ells, som d’Altafulla i som propers! Compro-
mís amb el turisme i el comerç, amb les empreses, amb 
els emprenedors, amb tota aquella iniciativa que signifi-
qui riquesa, tant econòmica com social! Compromís en 
tenir una Altafulla segura i amable amb els ciutadans i 
els qui ens visiten, una policia i un ajuntament propers 
i obert als altafullencs! Compromís amb el procés de 
sobirania Nacional, Convergència ha estat sempre al 
davant del procés i hi seguirà sent i CiU a Altafulla ha 
estat i en serà un dels principals puntals! Compromís 
amb la transparència, l’honestedat, el respecte, la fer-
mesa i la il·lusió! •

Oberta, pròxima, per a cadascú!!!
Fonxo Blanc # Candidatura de Progrés (LLOPA-PSC-PM)

 El Govern que surt, que acaba: ha 
tancat, s’ha allunyat, ha discriminat. 
Com mai! Per tant hem de recupe-
rar els drets d’una Altafulla oberta. 
Dins el propi Ajuntament: tornant als 

Plens i comissions mensuals, a les sectorials d’entitats 
i clubs. Noves comissions: de mobilitat; de policia mu-
nicipal. Consells de Baix a Mar; de Brises. Prou de fo-
namentalisme que “peatonalitza” a tort i a dret! Ens han 

tancat amb mentides i fanatisme la platja, tan familiar, 
de la Roca de Gaià.

La proximitat a restaurar es diu Policia municipal i 
rebaixar a una tercera part les multes de les ordenan-
ces. No som sospitosos a qui amenaçar! Per a ca-
dascú: segons els col·lectius. Els aturats que ens han 
d’embellir places i treure ressalts i traslladar bancs i 
plantar arbres. A les terrasses dels bars i restaurants, 
baixar a la meitat la taxa. Els contribuents informats 

de les causes dels impostos i taxes, i sobretot com 
la seva destinació a cada regidoria. Congelant l’IBI i 
bonificant els que vivim a Altafulla en les taxes d’en-
senyament municipals! Recorda que tres dels caps 
de llista (alcalde, CiU, PP) no paguen IBI a Altafulla... 
Contribueixo amb 841,45 € i l’Agustí amb 1.172,7 €. 
Comencen les obres per al camp de gespa artificial 
al Joan Pijuan. Acaben vuit anys de discriminació del 
club fundat el 1923… •

Ciudadanos se presenta para hacer lo correcto 
Alberto Moreno Espinosa # Ciudadanos-Partido de la Ciudadania (C’s)

 Desde aquí os saludamos y comuni-
camos nuestra candidatura liderada 
por Alberto Moreno. Desde Ciuda-
danos queremos trabajar para: hacer 
una política municipalista con la que 

sumemos, luchar por unos impuestos razonables y ra-
zonados. Respeto al ciudadano y a su participación y 
atención. Crear políticas para fomentar los emprende-
dores y empleo local. Ayudar al comercio, turismo de 
calidad y ocio juvenil sin olvidarnos de nuestras perso-

nas mayores. Ciudadanos no quiere lo fácil y lo fácil es: 
pisotear la democracia cuando se constituye una ma-
yoría excluyente. Incumplir las normas cuando las dicta 
uno mismo. Controlar y manipular los medios. Gastarse 
el dinero del pueblo en obras para venderlas en cam-
paña. Subir impuestos y recaudar. Fácil es manipular y 
engañar.

Ciudadanos quiere lo correcto y lo correcto es: res-
petar otras opciones y negociar. Cumplir las normas 
que nos permiten convivir. Dar voz a otras opciones. 

Gestionar bien el gasto público. Facilitar y mantener 
servicios sin asfixiar al ciudadano. Gobernar para todos 
y no solo para los que nos votan. Correcto es honesti-
dad, justicia y eficiencia.

Vamos a trabajar para el acuerdo y consenso ol-
vidando políticas personalistas donde Altafulla vuelva 
a ser un lugar donde vivir en paz. Ciudadanos Alta-
fulla no se presenta para hacer lo fácil, eso ya lo han 
hecho otros. Ciudadanos se presenta para hacer lo 
correcto. •

“Altafulla sí pot”: Por un pueblo de todos y para todos
Juan Alberto Spuch # Altafulla Sí Pot/Sí Puede

 El “Altafulla sí pot” es una agrupación 
de electores impulsada por el círculo 
Podem de Altafulla, que decidió ac-
ceder a las elecciones municipales 
sólo después de haber elaborado 

cincuenta propuestas socialmente eficaces y un mo-
delo de pueblo más transparente, vivo y participativo. 
No nos hubiéramos presentado por ocupar sillones del 
ayuntamiento; lo hacemos porque tenemos propuestas 

útiles, la motivación y el espíritu positivo de quien tiene 
mucho que aportar. Nuestros candidatos han firmado 
un riguroso código ético porque queremos un ayunta-
miento participativo y transparente al 100% para evitar 
intereses personales o partidistas. Revisaremos el IBI 
y tasas municipales; crearemos una bolsa de trabajo 
con gente del pueblo (no más ETT´S) e impulsaremos 
el cooperativismo (para jóvenes y desempleados) y 
programas de voluntariado; revisaremos el protocolo 

de viviendas sociales; crearemos un buzón municipal 
para los afectados por los recortes y listas de espera 
sanitarias; impulsaremos, con las escuelas, el inglés y 
el aprendizaje de natación para todos los niños; remu-
nicipalizaremos servicios públicos privatizados… Que-
remos muchas cosas y vamos a luchar por ellas porque 
imaginamos un pueblo mejor para todos —los que aquí 
nacieron y los que vinieron de afuera— y porque sabe-
mos que podemos conseguirlo. •
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Posicionament de l’ANC d’Altafulla per a les properes eleccions municipals
El proper 24 de maig se celebraran eleccions a tots el pobles i ciutats de Catalunya. En aquesta ocasió, però, els ciutadans i ciutadanes no només votarem per decidir 
quin serà el govern municipal durant els següents quatre anys, sinó que també tindrem l’ocasió, amb la vista posada en les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre, 
d’expressar-nos amb claredat sobre quin volem que sigui el futur polític del nostre país. Cada vegada més i més catalans, sigui quin sigui el nostre origen o la nostra 
llengua materna, estem prenent consciència que, sent realistes, davant la situació política espanyola, aconseguir un estat independent és l’única via factible, no única-
ment de mantenir la nostra identitat, sinó sobretot de construir un país millor per a tots. Els ajuntaments, la institució política més propera als ciutadans, tenen un paper 
fonamental en aquesta tasca. 

És molt important, per tant, de cara als moments transcendentals per al país que viurem els propers mesos, constituir el major nombre d’ajuntaments inequívocament 
independentistes. Per aquest motiu, l’ANC, com a organització cívica i des de la transversalitat política apartidista, demana als veïns i les veïnes d’Altafulla que donin 
suport a totes aquelles candidatures municipals compromeses a treballar per la independència de Catalunya. D’altra banda, d’acord amb els seus principis fundacionals, 
l’ANC considera que en la construcció d’aquest nou estat els eixos nacional i social són indestriables. És per això que també demanarem al govern municipal que surti 
de les properes eleccions no només que treballi per aconseguir la plena sobirania nacional del nostre país, sinó que ho faci seguint els eixos que han de constituir els 
fonaments de la futura República catalana: regeneració democràtica, justícia independent, preservació dels serveis socials, innovació, sostenibilitat, equilibri territorial, 
solidaritat, igualtat d’oportunitats, foment de l’educació i la cultura, obertura al món i respecte a la diversitat. •

territorial d’altafulla de l’anC

A tots els grups polítics que es presenten a les futures eleccions municipals d’Altafulla

Tingueu en compte que els impostos que paguem són dels més cars de Catalunya i d’Espanya. En els vostres programes electorals, tots voleu fer grans coses, però 
s’ha de tenir en compte la realitat. Només som 5000 vilatans i, per tant, no es pot fer ni demanar el que no es pot pagar i què, un cop fet, genera unes despeses 
insuportables (com a mostra la 2ª guarderia o el poliesportiu). N’hi ha que prometen grans reformes, obres faraòniques, esdeveniments fantàstics, etc. Altres volen 
tirar per terra el que ja hem pagat i han fet altres consistoris anteriors , fent-nos pagar dos cops per la mateixa cosa, com el mal son de “La Plaça de les Glòries 
de BCN”. Senyors, un xic de seny. Som com una gran família, fem bé els números i no ens tornem a endeutar. A tots ens agradaria viure en una gran casa, menjar 
pernil serrà i beure cava del millor i molts ens hem de conformar vivint en un piset i menjant cada dia arròs a la cubana. Poseu seny i mireu de fer més participatius  
i continguts els pressupostos i rebaixeu els impostos. 

A Catalunya, mentre no siguem independents, encara depenem, per a les subvencions, de les almoines que rebem del govern Central. Està clar que molts voldrí-
em carrers i grans avingudes només per a vianants, piscines, biblioteques gegants, un teatre dels millors, una residència (cosa molt necessària), etc. Però no ens ho 
podem permetre, només som 5.000´- a pagar. No cal fer comparances amb altres pobles propers (molt més grans) ni somniar uns serveis com Suïssa o Dinamarca, 
mentre els nostres sous siguin tercermundistes. Com dinamitzar el comerç si la gent no té diners?. És un fet que la classe mitjana ha desaparegut fins i tot a Altafulla. 
Marga Badia, vilatana censada a Altafulla, des de fa més de 23 anys i membre del grup d’econòmiques del Consell de Participació. •

marga Badia

Un nou alcalde/essa per Altafulla

S’acaba d’iniciar un període força interessant pel nostre poble. En les municipals s’hi presenten 8 formacions polítiques, algunes d’esquerres, algunes de dretes i 
algunes no se sap ben bé de què. Independentment de la inclinació de vots de cadascú, tinc clar que el nou alcalde o alcaldessa ha de reunir una sèrie d’aspectes 
que indiquin que pot servir a Altafulla i a tota la seva gent de la millor manera possible. Hauria de tenir la capacitat de resoldre els problemes als quals s’enfronta el 
municipi, ja siguin grans o petits.  És aquí on l’experiència és un grau. Hauria de ser una persona que s’impliqui i pugui mantenir i millorar Altafulla. 

També hauria de ser una persona que vulgui potenciar els tres components del desenvolupament sostenible,  una paraula sovint devaluada i que sovint s’ha 
fet servir de fora poc acurada. Evidentment aquests aspectes no són els únics que hauria de reunir el futur alcalde o alcaldessa d’Altafulla, però sí que són alguns 
dels necessaris. Encara rumiant el meu sentit de vot, sí que confio que l’alcalde o alcaldessa escollit tingui la capacitat d’integrar, governi per a tothom i defugi del 
clientelisme que tant caracteritza a altres formacions polítiques de l’arc parlamentari català.•

riCard Belmonte

La feina ben feta

Las elecciones municipales son el mejor termómetro de la vida de un pueblo. Los procesos electorales, en cualquier lugar del planeta, por más bien que se hayan 
hecho las cosas, despiertan demonios que duermen cada cuatro años y reaparecen dispuestos a devorar a cuanto adversario político aparezca en la ruleta electoral. 
El voto ciudadano se vuelve entonces generoso con quienes han hecho bien las cosas, cuando los progresos son evidentes, y se torna esquivo con los políticos 
camaleónicos que cambian de piel según los vientos que soplen y los colores de la bandera que circunstancialmente los cobije.

Altafulla, con sus casi cinco mil habitantes es una especie de casa extendida a gobernar. Y sí que hay ánimo de gobernar. O por lo menos eso parece. Y es que 
solo ello explicaría el porqué de la presencia de ocho listas en estas municipales. Listas que el vecino espera tengan claras propuestas ya que el entusiasmo, en 
solitario, no genera progreso. Las elecciones municipales no son las generales. En estas elegimos a nuestros mejores vecinos y vecinas. A aquellos que son ca-
paces de gobernar con una política de puertas abiertas, de garantizar estabilidad, que saben dialogar. A aquellos que han pasado del discurso a la práctica y han 
demostrado que sí saben hacer. A quienes trabajan con pasión lo público porque sienten que es devolverle un poco al pueblo todo lo que a propios y forasteros les 
dio y les sigue dando.

El 24 de mayo nos toca ir a las urnas. Y debemos ir de forma responsable. No votar es dejar que los demás decidan por uno. Es ponerse al margen de una deci-
sión colectiva. Es huir del compromiso con el destino de Altafulla,  que siempre la hemos sentido propia y que apostamos sea referente de calidad de vida. Quienes 
han hecho el trabajo bien hecho estos años deben sentirse tranquilos ante lo que viene. El altafullense no es ciego, ni sordo, ni mudo. Hablará, y lo hará, como es 
en toda democracia, en las urnas. Ahí se escuchará su última palabra.•

Zuliana laineZ

  FÒRUM 
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RENFE
Altf/Tgn Tgn/Altf

/Bcn
6:58 6:01
7:30 7:07
8:29 7:29
8:59 7:56
10:00 8:08
10:30 9:04
10:58 9:42
11:58 10:35
12:58 11:33
13:56 12:02
14:27 12:33
14:59 13:32
15:31 14:35
15:58 15:03
16:27 15:55
17:00 16:36
18:00 17:06
18:30 17:36
19:00 18:39
19:29 19:11
20:26 20:05
20:29 20:36
20:59 21:08
21:29 21:49
21:59
22:33

AUTOCARS

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

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

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

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

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

Diumenges i festius: 
No hi ha servei

Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners

Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
6.25 6.29 6.45 6.50 7.10 7.15
7.10 7.16 7.65 7.40 8.00 8.05
7.30 7.36 7.55 8.25 8.45 8.50
7.45 7.51 8.10 9.15 9.35 9.40
8.00 8.06 8.25 10.15 10.35 10.40
8.20 8.26 8.45 11.15 11.35 11.40
8.40 8.46 9.05 11.45 12.05 12.10
9.00 9.06 9.25 12.15 12.35 12.40
9.15 9.21 9.40 12.45 13.05 13.10
9.45 9.51 10.10 13.15 13.35 13.40
10.15 10.21 10.40 13.45 14.05 14.10
10.45 10.51 11.10 14.10 14.30 14.35
11.15 11.21 11.40 14.20 14.40 14.45
12.15 12.21 12.40 14.45 15.05 15.10
13.15 13.21 13.40 15.05 15.25 15.30
14.15 14.21 14.40 15.20 15.40 15.45
15.15 15.21 15.40 16.15 16.35 16.40
16.15 16.21 16.40 17.15 17.35 17.40
16.45 16.51 17.10 17.45 18.05 18.10
17.15 17.21 17.40 18.15 18.35 18.40
18.15 18.21 18.40 18.45 19.05 19.10
19.15 19.21 19.40 19.15 19.35 19.40
20.15 20.21 20.40 19.45 20.05 20.10
21.45 21.51 22.10 20.15 20.35 20.40

21.15 21.35 21.40
22.25 22.45 22.50

Dissabtes feiners
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8.20 8.26 8.47 9.00 9.24 9.30
9.30 9.36 9.57 10.30 10.54 11.00
11.40 11.46 12.07 12.40 13.04 13.10
13.45 13.51 14.12 14.30 14.54 15.00
16.10 16.16 16.37 17.00 17.24 17.30
17.10 17.16 17.37 18.00 18.24 18.30
17.55 18.01 18.22 18.45 19.09 19.15
18.55 19.01 19.22 19.45 20.09 20.15
19.55 20.01 20.22 21.00 21.24 21.30
20.55 21.01 21.22 21.35 21.59 22.05

Diumenges i festius
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8.55 9.01 9.22 10.00 10.24 10.30
10.30 10.36 10.57 11.30 11.54 12.00
12.00 12.06 12.27 13.00 13.24 13.30
16.10 16.16 16.37 16.50 17.14 17.20
17.20 17.26 17.47 18.00 18.24 18.30
18.45 18.51 19.12 19.30 19.54 20.00
20.15 20.21 20.42 21.00 21.24 21.30

v Transports
Autobusos
 NocturNs

Altafulla 
/ tarragona

Divendres, dissabtes 
i vigílies de festius

Al
ta

fu
lla

 -
 T

ar
ra

go
na

Altafulla

Parada 
centre

centre
comercial

23:29 23:30
01:04 01:05
02:34 02:35
04:34 04:35

Tarragona

rambla
Vella

Imperial
tarraco

23:53 23:55
01:28 01:30
02:58 03:00

04:56 05:00

Ta
rr

ag
on

a 
- 

Al
ta

fu
lla

Tarragona

Imperial
tarraco

rambla
Vella

00:15 00:17
01:45 01:47
03:45 03:47
05:05 05:07

Altafulla

centre
comercial

Parada 
centre

00:39 00:40
02:09 02:10
04:09 04:10
05:29 05:30

L2
Parades a Pau casals, st. Francesc, rambla Vella, balco, Miracle, 

beneficència, Fortí, casanovas, Marenostrum, La Platja, Arrabassada, 
savinosa, cala romana, tennis, Mediterrani, Platja Llarga, solimar, Mas 
rabassa, El Pont, Montsià, osona, La Mora, conca de barberà, blauet, 

Esquirol, Guineu, castell de tamarit, tamarit i Ferran

Pere 
Martell

Aiguamolls 
del Gaià

Aiguamolls 
del Gaià

Pere 
Martell

Fe
in

er
s

6:20 6:49 7:03 7:37
7:23 7:55 7:44 8:21
8:07 8:43 8:11 8:50
9:01 9:35 8:53 9:28
10:29 11:04 9:50
11:13 11:48 11:19 11:54
12:04 12:40 12:14 12:49
12:57 13:33 12:56 13:37
13:30 14:04 13:48 14:27
14:35 15:08 14:24 15:03
15:11 15:44 15:23 15:59
16:06 16:38 16:00 16:38
16:46 17:19 16:53
17:55 18:30 17:34
18:36 19:12 18:45 19:20
19:28 20:05 19:27 20:02
20:10 20:44 20:20 20:54
21:02 21:34 20:59 21:28
21:35 22:04 21:49

D
is

sa
bt

es

7:30 8:05 8:20 8:57
9:25 10:03 10:18 10:53
11:02 11:37 11:52 12:27
12:35 13:13 13:28 14:03
14:11 14:47 15:00 15:35
15:43 16:19 16:32 17:07
17:35 18:11 18:26 18:58
19:06 19:43 20:01 20:32
20:40 21:10 21:25 21:53
22:07 22:33

D
iu

m
en

ge
s 

i f
es

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

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

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

síNDIc DE GrEuGEs 977 65 22 69

rEcAPtAcIó MuNIcIPAL (Ajunt.) 977 65 61 09

corrEus 977 65 18 16

oFIcINA D’ocuPAcIó 977 65 19 88

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) 

977 65 16 76
900 194 998

EMErGèNcIEs 112

FArMàcIA susANA DoMINGo
Les Escoles, 3 (poble)

977 65 04 97

FArMàcIA ANNA ArAsA
Plaça dels Vents, 5

977 65 24 20

urGèNcIEs DENtALs cAstELLANI 977 65 14 33

oFIcINEs DE turIsME
Plaça del Pou, 1
Plaça dels Vents, s/n

977 65 14 26
977 65 07 52

AuLA DE ForMAcIó ALDArA 
EscoLA D’ADuLts 977 65 10 85

EscoLA LA PortALADA
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

cEIP roQuIssAr 977 65 19 69

IEs ALtAFuLLA 977 65 16 62

LLAr D’INFANts F. bLANch
Mainada, 2b

977 65 60 31

LLAr D’INFANts hort DE PAu
cabana, 2

977 65 21 20

EsPLAI DE LA GENt GrAN
c. de Les bruixes s/n

977 65 21 32

bIbLIotEcA MuNIcIPAL
Les Escoles s/n

977 65 11 76

cENtrE D’EstuDIs D’ALtAFuLLA
Escoles, 10

977 65 09 12

cENtrE obErt 977 65 06 90
648 54 62 72

PAVELLó PoLIEsPortIu 977 65 15 71

EscoLA DE MúsIcA (migdies)
s. Antoni Abat, a la Violeta

977 65 20 60

cAsAL LA VIoLEtA
s. Antoni Abat, 11

977 65 00 83

PuNt D’INForMAcIó juVENIL
Era de l’Esteve

977 65 24 68

ALbErG juVENIL ‘cAsA GrAN’
Placeta, 12

977 65 07 79
 

PIscINA MuNIcIPAL 
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

cLub MArítIM 977 65 02 63

PArròQuIA s. MArtí 977 65 01 58

EstAcIó DE sErVEI 977 65 22 54

tAxIs (j. GAbArró) 607 86 46 44
607 15 38 18
977 65 29 90

DEIxALLErIA (torredembarra) 977 64 58 19

AutocArs PENEDès 977 66 08 21

INForMAcIó rENFE 902 24 02 02

ProtEccIó cIVIL 977 65 14 89

tANAtorI DE torrEDEMbArrA 900 50 67 12

L’hort DE LA síNIA. 
PuNt D’INForMAcIó DEL GAIà

655 48 61 15

jutGE DE PAu 977 65 20 17

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

ProtEccIó cIVIL 648 14 57 56

càrItAs PArroQuIAL 629 55 79 45

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al 
teL. 977 65 00 08 (Re gidoRia d’acció Social i ciutadania)

Serveis Municipals
• SERvEIS SOcIALS · Atenció al públic
 Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
 Educador Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
• BiBlioteca Municipal ‘Martí Magriñà’
 De dilluns a divendres, de 16 a 20 h
• oficina de correus (c. Marquès de Tamarit, 16)

 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30 h
 Dissabtes, de 9:30 a 11:00 h
• aigües d’altafulla (c. Vinyet, 1 · Local 1)

 De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
• recollida de MoBles i andròMines
 Ajuntament d’Altafulla 977 65 00 08

centre de Salut
AtENcIó AL PúbLIc (977 65 60 07):
 De dilluns a divendres (matí): de 8 a 13 h
 Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
PEDIAtrIA I INFErMErIA PEDIàtrIcA: 
 Dilluns/tarda i dimecres/matí
 dra. riQuelMe     /     inf. MíriaM Vadillo
INFErMErIA tArDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
horArIs DE coNsuLtEs
 INF. ROSER FLEIX: De DL a DV (matins)
 dra. estHer Mur: DL, DM, Dj i DV (matins) 
     Dimecres a les tardes
 dra. carolina roBado: Dilluns a les tardes 
   DM, Dx, Dj i DV (matins)
urGèNcIEs: cAP DE torrEDEMbArrA 977 64 38 01

    FARMÀCIES DE GUÀRDIA
MAIG
01/03: s. DoMINGo
04/10: MIrAr FINEstrEtA
11/17: s. DoMINGo
18/24: MIrAr FINEstrEtA
25/31: s. DoMINGo

JunY
01/07: s. DoMINGo
08/14: MIrAr FINEstrEtA
15/21: s. DoMINGo
22/28: MIrAr FINEstrEtA
29/30: s. DoMINGo

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies de guàrdia de torredembarra 
als aparadors de les farmàcies locals.
A més: www.coft.org/guardies/ext/
cogul: 977640003 - c/ Antonio roig,14
Arasa: 977642704 - c/ Verge Montserrat, 4
Miró: 977640735 - c/ Pere badia, 55
Escudé: 977130735 - c/ Filadors, 6-8
sant jordi: 977642750 - Av. sant jordi, 19-21
Miramar: 977642022 – c/ oreneta, 2

ANADA

10,15 brises del Mar: carrer 
de l’àlber / taronger

10,25 carrer dels Munts 

10,35 Mirador dels Munts

10,45 carrer de santa Marta

10,55 Via Augusta/Plaça dels 
Vents

11,00 carrer de les Esplanes

11,10 carrer de la bassa

11,20 ronda d’Altafulla/
carrer de la cadernera

11,25 Eroski

torNADA

12,25 Eroski

12,30 ronda d’Altafulla/
carrer de la cadernera

12,40 carrer de la bassa

12,50 carrer de les Esplanes

12,55 Via Augusta/Plaça dels 
Vents

13,05 carrer de santa Marta

13,15 Mirador dels Munts

13,25 carrer dels Munts

13,35 brises del Mar: carrer 
de l’àlber / taronger

Servei de transport per a la gent gran

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

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

Pol. Ind. ’roques Planes’ - tel: 977 64 58 19

Deixalleria de Torredembarra

Església de Sant Martí
Diumenge: 11.45 h

Església de Sta. Maria
Dissabtes: 19.30 h

HORARI DE MISSES

Servei deixalleria mòbil
Primer dilluns de mes: Brises de Mar

Segons dilluns de mes: Plaça Catalunya
Tercer dilluns de mes: aparcament darrera església baix a mar

Quart dilluns de mes: carrer Alcalde Pijuan
Horari: de 9 a 13 hores i de 16 a 19 hores

Com a residus admissibles: fluorescents, pneumàtics, bateries, pin-
tures, petits electrodomèstics, ferro, ferralla...

Recollida de poda i restes de jardineria
Primer i tercer dilluns de cada mes,

Comunicació prèvia a l’Ajuntament (977650008).
La poda ha d’estar a la porta del domicili el dilluns a primera hora 

en bosses o lligada. També es pot dipositar directament a la deixa-
lleria de Torredembarra

Deixar la poda al carrer sense avisar pot comportar una sanció de 
60 € a 2.000 €

Dilluns i dijous

Altafulla 

Oficina Plaça Martí Royo

BASE. Horaris d’atenció de 9 h a 2 h
De dilluns a divendres

Torredembarra 

Oficina carrer Muralla




