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L’aritmètica pactista 

La coherència i naturalitat s’han imposat a l’aritmètica plenà-
ria per formar govern a Altafulla. Les dues formacions políti-

ques més votades en les eleccions del 24 de maig, Alternativa 
Altafulla i l’Esquerra Independentista, s’han posat d’acord per 
sumar els regidors i les regidores —vuit d’onze que té el ple— i 
fer possible un cop més una àmplia majoria per configurar un 
executiu local fort i estable per als propers quatre anys. A l’opo-
sició hi restaran, per tant, tres cadires, dues de Convergència i 
Unió, i una, de Ciutadans. Si uns han de governar, els altres han 
de controlar la gestió d’aquest govern. Vet aquí la democrà-
cia. El control i la fiscalització de la gestió política són elements 
bàsics de tot règim democràtic. Treballar per al poble significa 
fer-ho des  d’aquestes dues perspectives. Cal un govern que 
gestioni, que solucioni els problemes de la gent, i cal, per supo-

sat, que aquesta gestió sigui controlada per una oposició digna 
i seriosa, que doni suport a l’acció de govern quan cal, i que 
no ho faci quan la seva gestió desperti incertesa. Simplement, 
per higiene democràtica. Com va manifestar Fèlix Alonso, en el 
seu parlament un cop investit alcalde per segon mandat con-
secutiu, “el seny ha de ser el nostre patró per navegar en ai-
gües amb onades molt fortes. Tothom hi té cabuda en el nostre 
vaixell, des dels que volen anar fins a Ítaca fins als que voldrien 
trobar un port a mig camí. Sigui el que sigui, l’important és el 
camí. Un nou rumb on ningú quedi exclòs, ni caigui per la borda 
per falta de recursos o per opinar diferent”. I aquest model de 
poble ha d’estar basat en la proposta, la negociació i el pacte 
perquè a la fi i al cap, tots i totes volem el millor per Altafulla, qui 
hi ha nascut i qui l’ha escollit per viure-hi. Queda escrit. •
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fèlix Alonso és investit de nou alcalde d’Altafulla

Fèlix Alonso ha estat investit de nou alcalde d’Al-
tafulla amb els vots favorables d’Alternativa Al-
tafulla – Entesa (5), i de l’Esquerra Independen-

tista d’Altafulla – EINA (3). D’aquesta manera, Alonso 
revalida l’alcaldia d’Altafulla amb una àmplia majoria 
de vots favorables del Ple, vuit d’onze possibles. Con-
vergència i Unió havia presentat Pere Gomés com a 
candidat, i va obtenir dos vots, mentre que Alberto 
Moreno, de Ciutadans, també s’havia presentat com a 
candidat obtenint un únic vot.

D’aquesta manera, per segon mandat consecutiu, 
Fèlix Alonso estarà al capdavant d’un govern format 
per Alternativa Altafulla, amb cinc regidors; i l’EINA, 
amb tres representants. Les dues formacions han sig-
nat el pacte de govern que els tornarà a unir quatre 
anys més. Quedaran a l’oposició els dos represen-
tants de CiU, Pere Gomés i Xavier Rofes, i l’únic repre-
sentant de Ciutadans, Alberto Moreno. / fotos: Judit 
Suñé / Albert Jansà

lEs ClAus DEl Nou goVERN
• Alternativa Altafulla-Entesa (AA-E) i l’Esquerra Inde-

pendentista d’Altafulla (EINA-AM) acorden formar 
un govern d’estabilitat, catalanista i de pro-
grés, que garanteixen amb una majoria absoluta 
un executiu local fort i estable.

• Entre els eixos més destacats cal mencionar la ne-
cessitat d’articular la participació ciutadana, les polí-
tiques de joventut, medi ambient i de gènere com a 
elements transversals en tots els departaments.

• Reedició del pacte antitransfuguisme que ja 
va ser signat explícitament per ambdues formaci-
ons fa 4 anys. L’acció de govern també prioritzarà 
l’atenció als més desfavorits amb una política de 
cohesió social, dedicant especial atenció a aque-
lles famílies amb problemes socioeconòmics, i la 
possibilitat de generar ocupació des del consistori 
de manera transparent.

• Se seguiran impulsant consultes a la població i 
mecanismes per conèixer l’opinió de la ciutadania 
com a eixos de la participació ciutadana.

• El 9 de novembre de 2014 es va celebrar un procés 
participatiu sobre l’Estat propi i independent, on a 
Altafulla el Sí/Sí va obtenir 1.266 vots, el Sí/No 145, 
el No 69 i el Si/Blanc 18. És per això que l’Ajun-
tament d’Altafulla queda a disposició del Govern 
de la Generalitat i el Parlament de Catalunya que 
sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de 
2015 per exercir el dret a l’autodeterminació de 
Catalunya. Es continuarà treballant amb l’Associ-
ació de Municipis per la Independència per exercir 
aquest dret.

• Es treballarà conjuntament amb els municipis del 
Baix Gaià, en la constitució d’una taula de Càr-
recs Electes del baix gaià, per estudiar la possi-
bilitat de la creació d’una comarca pròpia que vetlli 
pels interessos del nostre territori.

• Els dos socis de govern establiran el repartiment 
de competències en les seves respectives àrees 
informant abans de la seva aprovació i difusió 
de les seves decisions a l’altre soci procurant 
que es produeixi el consens i l’aplicació dels punts 
comuns dels dos programes electorals.

• Es donarà més rellevància als consells secto-
rials per potenciar la participació de repre-
sentants de les entitats. Es mantindran com a 
comissions informatives totes aquelles en les quals 
es necessita dictaminar acords. Es decidirà la 
conveniència d’introduir coordinadors en de-
terminades àrees. 

• Es mantindrà la freqüència dels plens munici-
pals ordinaris en bimensuals i que en els me-
sos que no hi hagi plens ordinaris, es seguei-
xin realitzant Audiències públiques on l’Alcalde 
obrirà el torn de precs i preguntes del govern per 
escoltar i respondre a la gent. Queden exclosos 

per realitzar plens ordinaris els mesos d’agost i de-
sembre.

Els pRiNCipAls obJECtius DEl MANDAt 
2015-2019
1. Potenciar i incentivar la democràcia participativa 

perquè la ciutadania pugui participar activament en 
la presa de decisions, sigui de forma presencial o 
virtual.

2. El compromís de mantenir el coeficient de l’Impost 
de Béns Immobles (IBI) sense grans variacions en 
els ingressos rebuts per l’ajuntament.

3. Aplicar els principis d’eficàcia i eficiència en la ges-
tió municipal millorant l’atenció pública i els serveis 
a la ciutadania.

4. Donar una especial atenció a la preparació dels 
Jocs Mediterranis 2017 i la seu d’Altafulla en Triat-
ló.

5. Aplicar un nou sistema retributiu als principals re-
presentants polítics en funció de la seva respon-
sabilitat i dedicació a les tasques municipals i dins 
dels paràmetres marcats per la Llei de Racionalit-
zació i Sostenibilitat de l’Administració Local (LR-
SAL).

6. Continuar donant suport a les entitats (esportives, 
culturals, mediambientals…) d’Altafulla, per garan-
tir que el nostre poble és viu, inclusiu i participatiu.

7. Fer un pla de manteniment d’espais públics i un 
inventari de necessitats urgents de millora viària, 
de mobiliari urbà i d’actuacions mediambientals.

8. Creació d’una brigada d’intervenció immediata per 
reparar les incidències detectades per l’ajuntament 
o la ciutadania.

9. Analitzar la possibilitat de signar un nou conveni 
col·lectiu atenent les prioritats de les demandes 
dels treballadors municipals que puguin ser assu-
mibles amb els recursos econòmics i sense hipote-
car serveis d’atenció a la ciutadania.•

fèlix Alonso Cantorné (AA-E). Alcaldia, Adminis-
tració Pública, Seguretat i Mitjans de Comunicació
Jordi Molinera poblet (l’EiNA-AM). Primer Tinent 
d’Alcalde i Regidor d’Hisenda, Cultura i Joventut
Montse Castellarnau Vicente (AA-E). Segona 
Tinent d’Alcalde i Regidora de Turisme, Medi Ambient 
i Participació

Marisa Méndez-Vigo (AA-E). Tercera Tinent d’Al-
calde i Regidora d’Urbanisme i Via Pública
Eva Martínez giol (EiNA-AM). Regidora d’Acció 
Social i Gent Gran, Salut i Educació (el darrer curs 
escolar del mandat la regidoria d’Educació l’assumirà 
Alba Muntadas)
Jaume sánchez Hernández (AA-E). Regidor d’Ac-
tivitat Física, Esports, Comerç i Consum

Alba Muntadas oliver (EiNA-AM). Regidora de Po-
lítiques de Gènere i Festes
Michael preuss “Micha” (AA-E). Regidor de Ser-
veis i Protecció Civil
pere gomés Miquel (Ciu). Regidor a l’oposició
Xavier Rofas gasulla (Ciu). Re gidor a l’oposició
Alberto Moreno Espinosa (C’s). Regidor a l’opo-
sició

  Com queda la nova Corporació Municipal? 
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Demanen una suspensió cautelar de les obres del tercer fil

L’Ajuntament d’Altafulla va presentar el passat 11 de juny una petició de mesu-
res cautelars a l’Audiència Nacional, a Madrid, per demanar la suspensió de 
les obres del Tercer Fil, fins que es tingui en compte la participació del territori, 

les administracions locals, la ciutadania i la resta d’actors afectats en els tràmits le-
gals per a l’execució d’un projecte tant gran com aquest. L’alcalde d’Altafulla, Fèlix 
Alonso, entén que el Ministeri de Foment ha donat el vistiplau al projecte desenvo-
lupat per Adif sense seguir un procediment administratiu legal com el que marca la 
llei sobre el tràmit d’informació i exposició pública. Alonso també ha remarcat que 
“el Ministeri de Foment imposa de forma arbitrària un projecte que genera múltiples 
impactes negatius sobre el territori i les persones, sense que s’hagin ni estudiat ni 
avaluat”. La raó per la qual es procedeix a demanar aquestes mesures cautelars sor-
geix arran dels treballs que Adif va iniciar a finals de maig d’enguany en el tram de la 
línia fèrria d’Altafulla en què Foment intenta legitimar la seva actuació sobre la ficció 
que les obres que s’estan duent a terme són simplement treballs de manteniment 
de la línia. Contràriament a això, en el projecte dissenyat pel Tercer Fil s’afirma que 
aquesta actuació són “treballs de substitució d’elements de superestructura de via, 
per tal de permetre la utilització de la línia fèrria per trens d’ample estàndard, i també 
per trens d’ample convencional”, malgrat que hi hagi damunt la taula un recurs 
contenciós administratiu presentat pel consistori altafullenc. Per tot això, Fèlix 
Alonso entén que es tracta d’obres per al Tercer Fil, i ha recordat que “aquest ajun-
tament ja va presentar en el seu dia un dictamen pericial on es constata la triplicació 
del transport de mercaderies durant gairebé tot el dia amb el què comportarà efectes 
negatius per la ciutadania, el medi ambient i el territori”. / foto: Judit Suñé

gRAtuïtAt DE l’AutopistA Ap-7 pER EVitAR Els Col·lApsEs A l’N-340
L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha reclamat la gratuïtat de l’AP-7 després de l’anun-
ci de desdoblament de l’N-340, tot i mostrar-se satisfet per les manifestacions de la 

ministra Ana Pastor, que ha manifestat que el ministeri pretén licitar aquest desdobla-
ment en el segon semestre d’enguany. Alonso ha afirmat que el procés de negocia-
cions amb Foment continua en marxa, i considera que aquest es tracta d’un “primer 
pas molt important cap a la gratuïtat de l’AP-7”, reivindicació històrica del territori. El 
batlle d’Altafulla s’ha mostrat convençut que es durà a terme perquè “és una necessi-
tat, i no es pot continuar en aquesta situació”. També ha insistit en un altre dels temes 
pendents de solucionar en aquest vial, el pas de trànsit pesant. Exigeix que cal trobar 
una alternativa abans de l’estiu perquè la seva circulació per l’N-340 representa un 
“perill”, sobretot tenint en compte el volum de trànsit, com són els col·lapses històrics 
a l’antiga carretera nacional 340, sobretot a l’estiu. Està previst que a principis de 
juliol es mantingui una reunió amb alcaldes per fer front comú davant de Foment. •

Distingeixen la platja d’Altafulla amb la bandera blava per la seva excel·lència

L’Alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, va 
recollir el distintiu de Bandera Blava 

per la tasca feta per l’Ajuntament en la 
gestió ambiental i la seguretat de la seva 
platja, les instal·lacions i la prestació 
òptima dels serveis, la informació i 
l’educació ambiental, així com tam-
bé per la qualitat de l’aigua excel·lent. 
Fèlix Alonso s’ha mostrat molt satisfet 
“perquè és la recompensa de l’esforç de 
molts anys. És una distinció que acredita 
el bon estat i la bona qualitat de la plat-
ja d’Altafulla i reforça el nostre model de 
feina en l’àmbit de la defensa i millora del 
medi ambient”. L’alcalde d’Altafulla tam-
bé ha afegit que “ens alegra també poder 
mantenir sinergies amb entitats privades 
mediambientals com l’Hort de la sí-
nia, que ha rebut el guardó de Centre 

blau”. L’Hort de la Sínia ha estat reco-
negut com a Centre Blau, ja que reuneix 
els requisits de centre de visitants i aula 
de natura requerits i perquè inclou entre 
els seus objectius i activitats l’educació 
ambiental relacionada amb els ecosiste-
mes litorals i el desenvolupament soste-
nible. L’acte de lliurament dels guardons 
va anar a càrrec del conseller de Territori 
i Sostenibilitat, Santi Vila, i el president 
de l’Associació d’Educació Ambiental i 
del Consumidor (Adeac), José Ramón 
Sánchez Moro, a Platja d’Aro, entre d’al-
tres autoritats.

A principis d’aquest mes de juny, la 
Direcció General de Costes va finalitzar 
els treballs de reposició de sorra que es 
fan cada any a la platja abans de co-
mençar la temporada d’estiu. Una ac-

tuació conjunta amb l’Ajuntament l’ob-
jectiu de la qual és recuperar la correcta 
distribució de la sorra, malmesa per les 
llevantades. Les dutxes, les papereres, 
i les passeres estan ja instal·lades, així 
com la posada en marxa del servei de 
socorrisme. Enguany s’aprofitarà el 
drenatge de la sorra del port de tor-
redembarra per traslladar l’arena 
sobrant a la platja d’Altafulla. Con-
cretament, l’abocament es realitzarà a 
la zona de les Termes de Mar, per via 
marítima i amb l’ajuda d’una draga. Se-
ran les mateixes corrents d’aigua les 
que distribuiran la sorra al llarg del litoral 
altafullenc. És la primera vegada que 
s’impulsa una actuació d’aquestes 
característiques a la platja d’Alta-
fulla, i la voluntat, segons Fèlix Alonso, 

“és que es converteixi en un futur en la 
forma de regeneració natural de la nos-
tra sorra”. La previsió és desenvolupar 
aquesta actuació durant la primera set-
mana de juliol. •

L’Ajuntament d’Altafulla i el Grup d’Estudi i Protecció 
dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Cata-

lunya (Gepec-EdC) han presentat el Pla de Custòdia 
i Gestió de la Finca Canyadell. Després d’un any de 
la signatura del conveni subscrit entre l’ajuntament i 
l’entitat ecologista ambdues organitzacions estan més 
a prop d’obrir aquest espai a la ciutadania. Tal com ha 

explicat Ramon Ferré, tècnic de Gepec, “la voluntat 
de les dues organitzacions és obrir l’Escola de 
Naturalistes el curs escolar vinent”. Aquesta esco-
la pretén donar a conèixer el patrimoni natural d’aquest 
indret als escolars a través de cursos, tallers i activitats 
diverses. Per fer això, l’Ajuntament ha recuperat uns 
edificis en mal estat originaris de l’antic càmping dels 
Alemanys, i una vegada les obres de restauració es-
tiguin finalitzades es començarà l’escola en aquestes 
aules. Més enllà de l’Escola de Naturalistes, que serà 
la tercera a la demarcació de Tarragona que gestiona 
Gepec, el pla contempla el foment d’aquells aspectes 
que permeti augmentar la biodiversitat de l’espai i fer 
una pràctica de conservació i millora. D’aquesta ma-
nera, ja l’any passat es va iniciar l’acord de custòdia 
per a la protecció dels ratpenats. I enguany s’ha posat 
en marxa un viver experimental de plantes autòctones 
amb l’objectiu d’equilibrar territorialment les espècies 
vegetals on “existeix un dèficit a tota la costa catalana”.

Montse Castellarnau, regidora de Medi Ambient, 
ha remarcat la necessitat d’haver recuperat un pul-
mó verd de la costa tarragonina com és la Finca Ca-
nyadell “i no només, conservar-lo i millorar-lo des del 
punt de vista ambiental, sinó també social perquè la 
ciutadania se la faci seva”. La Finca Canyadell, de titu-
laritat municipal, és l’entorn natural on s’ubicava anti-
gament el càmping dels Alemanys, que desemboca a 
la platja del Canyadell. Es tracta d’una zona bosco-
sa d’uns 13.000 metres quadrats amb un elevat 
interès natural i vegetatiu. La seva platja gaudeix 
d’una gran qualitat i tranquil·litat, per la seva sorra fina 
i daurada, acompanyada d’un bon clima mediterrani, i 
pel seu singular espai reduït i semi-urbà. És una petita 
cala al redós del Roquer de Torredembarra, amb una 
longitud de 60 metres i una amplada de 35. En aquest 
cas, la platja és compartida entre ambdós municipis. / 
foto: Albert Jansà.•

  presenten el pla de Custòdia i gestió de la finca Canyadell
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Altafulla té un parc de biòtops únic al món

La platja d’Altafulla disposa des de principis de juny d’un parc de 
biòtops artificials al seu fons marí. Es tracta d’un projecte únic al 
món. El parc, que inclou cinc biòtops, s’ha instal·lat dins de la 

zona reservada al bany, en un espai arenós proper a una praderia 
de cymodocea mediterrània. Els biòtops artificials que composen el 
parc són grans peces d’obra i pedra de forma cònica, d’entre 1,5 i 
2 metres d’alçada, per 1,5 metres d’amplada. Pesen entre 1.500 i 
2.000 quilos, i estan fets d’un ciment de PH neutre i carbonat de calci 
que atrau la flora i la fauna marines tot formant un escull, segons ha 
explicat Miquel Rota, creador dels biòtops, i expert en aquariofília 
marina, cultiu de roca viva, i professional del busseig.

L’objectiu del parc de biòtops és atraure el major nombre possible 
de persones al mar, amb activitats aquàtiques i d’educació ambien-
tal. Unes activitats que en el cas de les escoles d’Altafulla passen 
per tallers mediambientals amb l’objectiu de donar a conèixer aquest 
sistema. L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, s’ha mostrat satisfet pel 
nou projecte, que esdevindrà un nou atractiu turístic per la vila, i al 
mateix temps, “restaurem allò que entre tots hem fet malbé”. 
Més enllà d’aquesta vessant educadora i de sensibilització, la volun-
tat també és afavorir la conservació i la regeneració de la flora i la fau-
na marines, així com validar el model d’abalisament ecològic de les 
platges. Tant és així, que es posarà en marxa un estudi de seguiment 
biològic dels parcs -a Torredembarra també s’hi ha instal·lat un altre 
de les mateixes característiques que el d’Altafulla-, que es presentarà 
el juny de l’any vinent.

L’aposta per aquestes boies ecològiques va néixer l’any 2012. 
És l’empresa Repsol qui des d’aleshores s’ha fet càrrec dels biò-
tops i la seva instal·lació, mentre que els ajuntaments financen el seu 
manteniment. A banda de la instal·lació d’aquest dos nous parcs de 
biòtops, també s’ha presentat al Port de Torredembarra la instal·la-
ció d’11 boies ecològiques més a les platges de Torredembarra (1), 
l’Ametlla de Mar (3), Salou (4), i Tarragona (3), que se sumen a les 46 
boies ja existents a la costa tarragonina. / foto: Judit Suñé •

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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Durant la setmana del 12 al 19 de maig, els alumnes 
de l’Institut d’Altafulla hem passat uns grandíssims 

dies d’intercanvi a Altafulla amb els nois i noies del po-
ble de Holmfirth (York). Han estat com una mena de 
vacances, però en les quals hem tingut l’oportunitat 
de poder practicar el nostre anglès amb alumnes de la 
nostra edat que estan aprenent espanyol, i ens hem fet 
amics d’una manera especial i commovedora. Doncs 
bé, al llarg d’aquesta setmana, un anglès o una anglesa 
s’instal·lava a casa nostra i convivia amb la resta de la 
família. En el transcurs del dia, ells anaven a visitar in-
drets magnífics de la nostra zona. Primer, van comen-
çar la seva ruta a Tarragona, on van tenir l’oportunitat 
de veure monuments romans com l’amfiteatre o el circ. 
Després, van anar a Barcelona a visitar el parc Güell, la 
Sagrada Família, les Rambles i el museu del Barça. A la 
tarda, ells tornaven a l’institut i nosaltres els esperàvem 
amb plans per fer amb la família, o també quedàvem i 
fèiem coses tots junts. Alguns dies anàvem a la platja a 
ensenyar-los com era i, així, a divertir-nos una estona.

El dijous dia 14 vam quedar amb ells a Tarragona i, al 
migdia, vam poder dinar tots junts. El cap de setmana, 
cadascú va fer coses diferents amb les famílies. Això sí, 
com a anècdota, destacar que hi va haver un grup de 

famílies que van quedar per dinar tots junts perquè els 
alumnes anglesos poguessin tastar la paella, el plat típic 
d’aquí, entre d’altres. L’últim dia de l’estada, els nostres 
companys anglesos es van acomiadar de les nostres 
famílies i van agafar l’autobús, que sortia de l’institut, 
per anar cap a l’aeroport de Barcelona i poder agafar 
l’avió corresponent cap a Manchester. Sens dubte, ha 
estat una experiència en què hem après moltíssimes 
coses: l’idioma, la manera de viure d’altra gent, la seva 

cultura, els seus costums, etc. Així doncs, encara que 
cadascú ha tingut els seus petits problemes d’aclima-
tació, la conclusió que traiem de l’intercanvi és molt 
bona. Sobretot, encoratgem aquelles persones que no 
ha tingut l’oportunitat de poder viure aquesta experièn-
cia que hi participin quan tinguin l’ocasió. •

AnnA Cid, JAvier riquelme i evA Altès

3r Eso de l’institut d’Altafulla

Alumnes de l’institut, premiats al MWC

El grup d’alumnes de 4t d’ESO de l’Institut d’Altafulla, 
format per Cristina del Águila, Frederic Oliva, Júlia Poll, 
Helena Silva, Sergi Segú i Marta Van Ginkel, dirigit per la 

professora de tecnologia Júlia Llurba, van guanyar el passat 
divendres 5 de juny el concurs d’apps de Mschools, organit-
zat pel Mobile World Congress de Barcelona i el Departament 
d’Ensenyament, celebrat al TecnoCampus de Mataró.

El projecte que han elaborat, anomenat The Blocker, és el 
resultat del treball de tot el curs a la matèria d’Informàtica i de 
la seva participació en el projecte “Mobilitzem la Informàtica”, 
un programa educatiu pioner que va engegar el curs passat el 
Departament d’Ensenyament amb MSchools, una de les àrees 
de treball de MWCB (Mobile World Capital Barcelona) i que es 
basa en els usos de la tecnologia mòbil a l’escola i en la creació 
d’apps escolars, i que promou el treball en grup i de col·labora-
ció a partir de les eines informàtiques. •

Alumnes anglesos visiten Altafulla

Les tasques de prevenció i de lluita contra la proliferació del mosquit tigre s’han 
posat ja en marxa a Altafulla, i han començat precisament per les escoles. L’em-

presa Blau i Verd ha iniciat aquest juny les activitats educatives i de sensibilitza-
ció a la portalada i El Roquissar. A diferència d’altres anys, més enllà dels tallers 
dins de l’aula, els alumnes també han sortit al carrer, acompanyats dels professio-
nals, per convertir-se en investigadors a la recerca d’aquells indrets del municipi on 
s’hi pot instal·lar aquest mosquit. El que també s’ha posat en marxa és el tractament 
en aquelles zones de la via pública considerades punts crítics; i la campanya també 
inclou unes jornades de porta a porta. Jordi Bru, responsable de Blau i Verd, em-
presa que gestiona la campanya, ha explicat que encara no s’ha arribat al període 
de màxima activitat del mosquit, que es dóna quan les temperatures mitjanes són 
superiors als 10ºC. Els indrets del municipi on s’han detectat uns nivells majors de 
presència del mosquit tigre són la zona de la Rasa, la zona de Baix a Mar, la zona 
d’Hort de Pau, i el nou vial de Lluís Companys.

Aquest és el tercer any consecutiu que l’empresa Blau i Verd s’encarrega del 
tractament contra el mosquit tigre a Altafulla. Un fet que celebra la regidora de Medi 
Ambient, Montse Castellarnau, ja que ha permès “obtenir els primers resultats, 
i que baixi la presència d’aquesta espècie al municipi”. També ha destacat la 
col·laboració ciutadana a nivell individual en els seus domicilis privats. El mosquit 
tigre es caracteritza per les seves potes ratllades en blanc i negre i el seu cos petit, 
blanc i negre. Per pondre els ous la femella i perquè les larves es desenvolupin en té 
prou amb una petita quantitat d’aigua, com la que es pot quedar en pots, gerros, o 

plats de testos, entre d’altres. A diferència de molts dels mosquits més estesos i co-
muns el mosquit tigre pica durant tot el dia, tot i que el moment de màxima activitat 
són les hores crepusculars. / foto: Judit Suñé •

  Comença la campanya contra el mosquit tigre a les escoles
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ASSESSORIA COMPTABLE     FISCAL    LABORAL

GABINET
J. CORTES

ASSOCIATS
Ronda d’Altafulla, 53 43893 Altafulla

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

antecSystems
serveis informàtics

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

Xarxes, telecomunicacions i veuIP
Equips i material informàtic

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

contacto@antecsystems.com     www.antecsystems.com

la connexió dels Munts ja és una realitat

Després de 50 anys d’espera, els 
veïns de la zona dels Munts d’Al-
tafulla i Torredembarra ja dispo-

sen d’una connexió en condicions en-
tre ambdós municipis, una reivindicació 
històrica que finalment s’ha fet realitat. 
Representants institucionals han visitat 
la nova rotonda que connecta els dos 
termes municipals, i s’han felicitat per la 
finalització de les obres. S’hi ha constru-
ït una rotonda i s’ha asfaltat el que fins 
ara era un camí arenós de difícil accés 
pels vehicles. També s’ha condicionat 
l’espai amb la construcció de voreres i la 
instal·lació de mobiliari urbà i enllumenat 
públic. Està obert al trànsit des de prin-
cipis de juny. El cost de les obres s’ha 
elevat als 18.232 euros, i ha anat a càr-
rec en la seva totalitat de l’Ajuntament de 
Torredembarra, mentre que el d’Altafulla 
s’ha fet càrrec del projecte.

Feia un any i mig que les obres esta-
ven aturades. En un primer moment, els 
treballs, inclosos dins del contracte de 
l’aigua de SOREA i realitzats per l’em-
presa Teyco, s’havien vist afectats per 
la presumpta trama de corrupció que 
acusava el consistori torrenc. Un entre-
banc, però, que ja es va poder soluci-
onar. Les dificultats passaven més tard 
per negociar amb el propietari d’una de 
les finques que limita amb un dels cos-
tats del vial, i per fer un replantejament 
del projecte. / Foto: J.S. •
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que hem desenvolupat des de l’ajuntament 
han esmorteït i evitat situacions d’extrema 
desesperació, però el problema continuarà 
existint durant anys i el govern que en-
capçalaré serà sensible davant d’aquesta 
situació. No podem abaixar la guàrdia. Les 
polítiques que desenvoluparem seran per 
continuar millorant la qualitat de vida de la 
gent amb el salari social que representen 
tots els serveis i equipaments municipals. 
Entenc que és la millor forma per sortir 
de la crisi, d’una manera solidària i justa 
socialment. Deia que tenim reptes nous 
que faran que Altafulla continuï en aques-
ta línia ascendent. Iniciarem la millora del 
carrer Martí d’Ardenya, els plans especials 
del Barri Marítim i La Vila Closa, i Brises 
de Mar, arranjarem voreres i altres petites 
obres per fer d’Altafulla una vila on les 
persones siguin l’eix central de les nostres 
polítiques.

I com es visualitza aquestes polítiques 
en el benestar de les persones?
En no deixar d’invertir des de les adminis-
tracions públiques en serveis i equipaments 
públics. Avui tenim el repte de la societat 
canviant on la dona pren un protagonisme 
rellevant, un repte complex però al ma-
teix temps il·lusionant. Exemples en tenim 
molts. Si tu inverteixes en espais i parcs 
públics, en equipaments públics com les 
llars d’infants, ajudes a esmorteir les de-
sigualtats socials que pot patir la societat. 
Ens imaginem Altafulla amb llars d’infants 
privades? I amb això, no només ajudes les 
famílies econòmicament, sinó que també 
ajudes a fomentar les relacions socials en-
tre famílies. Invertir en infraestructura públi-
ca significa també invertir en llocs de treball 
i en potenciar el moviment econòmic, i 
això, des de l’ajuntament també és possi-
ble. Si fa quatre anys el repte era recuperar 
l’autoestima de la gent, avui és consolidar 
el model Altafulla.

I el Jocs Mediterranis 2017 ajudaran a 
consolidar aquest model?
No només això, sinó que ajudarà encara 
més a millor Altafulla. O no va passar amb 
Barcelona i Catalunya amb els Jocs Olím-
pics del ’92? La imatge de la població, de 
la seva gent, però especialment l’empenta 
dels voluntaris i voluntàries serà la millor 
carta de presentació al món i als pobles de 
la ribera mediterrània en el marc de Tarra-

gona 2017. Els jocs serviran per la millora 
urbanística però sobretot ens ajudarà a 
situar-nos al capdavant de les corrents més 
avançades en polítiques mediambientals, 
socials i solidàries que han de ser les ciu-
tats intel·ligents. Cada cop més, i tenint en 
compte l’encariment de l’energia, l’ajunta-
ment i la ciutadania estudiarem la fórmula 
per estalviar a l’hora que canviem una 
bombeta, i de fet, des de l’administració 
pública ja ho estem fent.  La complicitat de 
la ciutadania serà imprescindible, igual que 
la col·laboració de tots els grups municipals 
als quals estendrem la possibilitat de partici-
par directament en les grans decisions que 
afecten al municipi.

I aquest model passa pel dret a 
decidir?
Sí perquè no exclou a ningú. Depèn com 
ho gestionem, la nostra societat sortirà en-
fortida. El dret a decidir d’un poble que vol 
ser sobirà per escollir quina forma volem 
construir el nostre futur. Sempre hem de-
fensat que Catalunya és i ha de ser un sol 
poble i Altafulla igual. Un poble que neix de 
múltiples orígens amb opinions i creences 
diverses que han de saber conviure sense 
fractures i que per superar l’actual status 
quo no serveix d’immobilismes. La volun-
tat d’un poble que, sigui quin sigui el camí 
que lliurament ha d’escollir mitjançant un 
referèndum, continuarà aixecant-se cada 
matí per anar a treballar amb els mateixos 
companys i veïns i amb la mateixa voluntat 
de viure en harmonia. Per això és necessà-
ria la regeneració democràtica que alguns 
voldríem fos un nou procés constituent que 
reconegués també el dolor de la nostra his-
tòria convulsa, recuperant l’honor d’aquells 
que van deixar la vida defensant els valors 
democràtics i que molts encara continuen 
en les nostres cunetes. La política és el 
camí. Si a  la transició vam parlar de recon-
ciliació, avui hem de parlar de la dignitat de 
tothom dels que van deixar el millor de la 
seva vida. Altafulla té model propi que ara 
moltes ciutats i pobles de Catalunya posen 
com exemple per construir els seus nous 
temps. Hem d’estar orgullosos que avui la 
nostra petita vila sigui un referent d’espe-
rança.

Llicenciat en Geografia i Història, 
Fèlix Alonso és periodista i ha 
estat investit per segona vegada 
consecutiva alcalde d’Altafulla. Té 
55 anys, amb parella, i pare de 
dues filles. Durant quatre anys va 
ser Director General de Relacions 
Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya, i pren la figura del seu 
pare com a guia en els valors i els 
objectius per continuar lluitant per un 
món més just i solidari.

Com encara aquests propers quatre 
anys?
Amb molta il·lusió per tirar endavant reptes 
importants en què estem treballant. El dia 
que perdi aquesta il·lusió, per fer la meva 
feina com a alcalde, em retiraré per donar 
pas a una altra persona que tingui la capa-
citat i la il·lusió per seguir-la fent.

I quins són aquests reptes?
Ho vaig avançar en el discurs d’investidura. 
Continuarem el que hem fet durant quatre 
anys però, també, donant respostes a les 
preguntes que ens fem avui en una situa-
ció canviant molt diferent a la que ens vam 
trobar. Per tant, comença una nova etapa 
en què molts dels reptes són nous. La cri-
si econòmica ha deixat a la majoria de la 
població en una situació pitjor de la que 
teníem fa 4 anys. És cert que les polítiques Albert Jansà

“si fa quatre anys el 
repte era recuperar 

l’autoestima de la gent, 
avui és consolidar el 

model Altafulla”

“Volem una vila oberta 
on la ciutadania opini, 

participi i no exclogui a 
ningú per pensar diferent”

“Els Jocs Mediterranis 
ens ajudarà a situar-nos al 
capdavant de les corrents 

més avançades”
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sense bastó
Fèlix alonso Cantorné # alternativa altafulla - entesa (aa-e)

 Altafulla inicia una etapa plena de 
reptes nous que ens faran créixer 
com a poble i com a persones. La 
línia de treball serà continuista per-
què aquesta és la lectura que faig 

dels resultats de les eleccions. Tot i així, penso que no 
ens hem d’acomodar. Hem de continuar treballant per 
millorar el nostre model de feina i seguir sent l’exemple. 
Les persones són la nostra prioritat. Vull que el govern 
que encapçalo sigui sensible amb la ciutadania. Heu 
dipositat la vostra confiança en nosaltres i treballar per 
vosaltres és la nostra manera d’agrair-vos-ho. Hi ha 
detalls que tot i no tenir importància són representa-

tius. Dissabte, 13 de juny, es va dur a terme la presa 
de possessió dels alcaldes i alcaldesses d’Espanya i 
Catalunya, també d’Altafulla. Per un oblit, ningú es va 
adonar que ens faltava el bastó que forma part de la 
litúrgia i que representa el poder de l’alcalde. I és que 
el mandat que començo es caracteritza per la capaci-
tat de convicció i centralitat en la proposta, no pas per 
“ordeno y mando”. També sabeu els que em coneixeu 
que si cal prendre decisions no me n’amago ni em 
tremolen les cames.

Durant el discurs d’investidura vaig destacar que 
Altafulla, com Catalunya, és un sol poble de molts orí-
gens, opinions i creences i que ha de continuar així, 

res ens pot fracturar. Ens esperen temps de reivindi-
cació incerta i a la vegada il·lusionant, on haurem de 
donar exemple d’enteresa i unitat. Només 48 hores 
després de ser proclamat de nou alcalde, vaig tenir 
l’oportunitat de recollir un any més la bandera blava 
del nostre municipi. L’acte em va servir per parlar amb 
el conseller Santi Vila, del problema que ens ve a sobre 
amb les cues a la N340, en un moment en què es nota 
ja un petit repunt en la mobilitat. Aquest enrenou em fa 
recordar que tenim a sobre un estiu ple d’activitats per 
gaudir i de lluites que lliurar. Estic convençut que ens 
en sortirem si fem junts el camí. Tinc la plena convicció 
que no són temps de bastons sinó d’Entesa. •

liderarem Altafulla des de l’ajuntament, Ciu s’hi ha compromès!
Pere Gomés miquel # Convergència i unió

 El plenari de l’Ajuntament d’Altafulla 
ja té nova composició i alcalde, vull 
felicitar al Sr. Fèlix Alonso per la reno-
vació d’Alcalde i als companys que 
s’incorporen com a regidors, tant 

els que renoven com els que són nous, en especial al 
meu company Xavier Rofas. La nostra disposició era 
formar part del govern d’Altafulla, per donar continuïtat 
a la feina que havíem estat fent en l’anterior mandat, 
però finalment, la preferència ideològica per tancar un 
pacte d’Esquerres entre AA i L’EINA, ens ubicaran a 
l’oposició. Oposició significa anar en contra, i nosaltres 
no estem aquí per anar en contra sinó per anar a fa-
vor. A favor dels altafullencs, d’una societat més justa, 

igualitària, amb menys pobresa, amb oportunitats per 
a tothom, que cuidi dels infants i la gent gran. A favor 
de tenir millors carrers i places, millors instal·lacions de 
lleure, millors jardins i zones verdes. Que els joves tin-
guin espais de trobada però també oportunitats labo-
rals. Que el poble gaudeixi d’unes festes participatives i 
per a tothom i que la cultura tingui el protagonisme i les 
instal·lacions que es mereix. Que els altafullencs paguin 
allò que és just i què allò que paguen ho vegin repercutit 
en més benestar per a ells. 

A favor que la vida associativa creixi en activitats i 
en participació de la gent. D’una Altafulla neta, respec-
tuosa amb el medi i energèticament cada vegada més 
sostenible. Que tothom faci esport o activitat física i 

sobretot que els qui ho fan des de clubs, tinguin el 
millor que els puguem donar. A favor de la transparèn-
cia, de la comunicació i transmissió de tot el que es fa 
a l’ajuntament. D’un model educatiu públic, modern, 
català i plural. I sobretot, estarem a favor que Altafulla 
continuï al costat del procés de Catalunya cap a la 
seva plena sobirania i llibertat com a poble! Per fer-ho, 
estarem atents al que faci aquest govern, proposa-
rem millores en allò que facin, modificacions en allò en 
què no estiguem d’acord i farem propostes perquè les 
incorporin a les accions de govern. D’entrada, els do-
nem aquest període de gràcia de 100 dies, i en funció 
dels resultats CiU prendrà decisions de com continuar 
treballant! •

Contribuiremos en el logro del bien común con equidad y justicia 
alberto moreno espinosa # Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía

 Desde estas líneas, Ciudadanos Alta-
fulla, quiere en primer lugar felicitar al 
nuevo equipo de gobierno y se pone a 
su  disposición para darle su apoyo en 
todo cuanto sea una correcta, honra-

da actuación  siempre a favor y con la participación de 
los ciudadanos de Altafulla. Nuestra labor empieza ahora 
y tenemos como meta fundamental trabajar por una po-
lítica plenamente municipalista y para ello  procuraremos 
hacernos portavoces desde nuestra de posición de to-
dos los Altafullenses que puedan o quieran manifestar 
su opinión, así como dar seguimiento a los problemas 
de los mismos desde nuestra modesta y  leal  oposición 

.Velaremos por el cumplimiento de la más estricta legali-
dad y apego a las leyes y normativa vigente.

Somos un partido tan catalán como español y ac-
tuaremos en consecuencia en todo momento, defen-
diendo las posiciones de todos los Altafullenses que 
quieran seguir siendo catalanes y españoles, procuran-
do y poniendo todos nuestros esfuerzos para que Ca-
taluña y Altafulla sigan siendo parte de la nación espa-
ñola, defendiendo la pluralidad lingüística y rechazando 
aquellas manifestaciones y actuaciones de carácter 
independista.  Exigiremos respeto absoluto a las reglas 
de convivencia democrática, pues entendemos que 
son las que nos amparan a todos los que queremos 

una Cataluña dentro de España, y en la que se respete 
la voluntad popular en su más amplio sentido.

Queremos tender puentes de comunicación y con-
vivencia común, en paz y prosperidad para el pueblo 
que hemos elegido como nuestro sin entrar en otro tipo 
de políticas de cualquier ámbito externo al municipio. Y 
nuevamente y por último, desearíamos poder ser par-
tícipes del desarrollo de nuestro pueblo tanto comer-
cial como turístico, así como con especial atención a 
nuestra gente, tanto niños, jóvenes y mayores que son 
quienes merecen todo nuestro respeto, sin distinción 
de ideologías políticas. Vamos a trabajar por una Altafu-
lla mejor y ahí estaremos para quién nos solicite. •

Altafulla, baix gaià, Catalunya... governem-nos! 
alba muntadas Oliver # esquerra independentista d’altafulla – L’eina-am

 El passat 12 de juny l’Esquerra Inde-
pendentista d’Altafulla signàrem amb 
Alternativa Altafulla un acord per a 
governar conjuntament Altafulla els 
pròxims quatre anys. Amb aquest 

acord revalidem el pacte de 2011, ja que cada grup 
municipal conservarà les mateixes regidories que en el 
mandat anterior amb un únic canvi, Urbanisme passa-
rà a mans d’Alternativa i Hisenda a les de l’EINA. Així 
doncs, mantenim les regidories d’Acció Social, Salut, 
Polítiques de Gènere, Educació, Joventut, Cultura i 
Festes, i incorporem Hisenda des d’on volem aplicar 
polítiques de transparència. Al capdavant d’aquestes 

regidories continuarem desenvolupant el nostre projec-
te d’esquerres i sobiranista des del Govern d’Altafulla 
seguint els eixos del mandat anterior als quals hi vo-
lem afegir un objectiu important: impulsar la constitució 
d’una Taula de Càrrecs Electes del Baix Gaià que vetlli 
pels interessos del territori i estudiï la possibilitat de cre-
ació d’una comarca pròpia. D’aquesta manera volem 
donar una resposta política als diversos moviments so-
cials que ja fa temps que es desenvolupen en l’àmbit 
d’aquest territori.

Sempre hem dit que la nostra principal raó de ser és 
Altafulla, aplicant-nos la màxima de “pensa globalment, 
actua localment”. És per això que volem continuar im-

pulsant polítiques de suport a les nostres entitats, que 
fan que el nostre poble sigui viu, dinàmic i inclusiu. Tam-
bé portem demostrant des del 2011 la importància que 
té per nosaltres les polítiques socials, tenint en compte 
la situació actual. Així mateix, el nostre grup reafirma el 
seu compromís amb el procés independentista català i 
els tres regidors de L’EINA vam prometre el càrrec se-
guint la fórmula proposada per l’AMI, posant-se a dis-
posició del Govern de la Generalitat de Catalunya que 
sorgeixi de les eleccions del pròxim 27 de setembre per 
exercir el nostre dret a l’autodeterminació i proclamar 
l’Estat Català lliure i sobirà. Des de L’EINA fem poble, 
fem territori i fem país! •
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bones perspectives per a Altafulla
Estic satisfet pel resultat de les passades eleccions. Enguany, com el 2011 i el 
2007, han participat 8 partits polítics tot i que només 4 han obtingut representació 
a l’Ajuntament. Aquests quatre han gaudit del crèdit de la ciutadania, millorant 
tots ells el resultat de fa 4 anys. En canvi, els altres 4 partits no han presentat 
unes opcions suficientment atractives o consistents (recordo les intervencions dels 
candidats al Saló de Plens), fet que possibilitarà un consistori menys plural però 
possiblement més estable. Enguany també hi ha hagut un increment en la partici-
pació d’una mica més del 2% en relació al 2011 i una disminució del vot en blanc i 
del vot nul. Entenc que això vol dir que la ciutadania s’ha implicat més i millor per a 
definir el futur d’Altafulla en un moment delicat. Delicat perquè encara estem patint 
els efectes de la crisi econòmica sobre la ciutadania i les creixents desigualtats 

socials afavorides pels governs de dretes. És en aquest context on els resultats de 
les eleccions obren bones perspectives per a Altafulla. I no només des de l’òptica 
dels partits polítics d’esquerres (clars triomfadors de la nit electoral), sinó des de 
l’àmbit de les persones. Davant de la incontinència verbal i la grolleria d’alguns 
personatges autoanomenats “demòcrates”, ens trobem amb la claredat d’idees i 
el respecte vers la diferència d’opinió. Davant la molt sana absència de majories 
absolutes, ens trobem amb una capacitat de diàleg i de pacte més que provada. 
Davant aquells que  miren per uns pocs, ens trobem amb els que faran possible 
un govern per a tots i totes. •

riCArd Belmonte 

  fÒRuM 

Rita, l’última llar, Riudoms

Estimada, molt estimada Rita, avui has estat enterrada a Riudoms, tant a prop, a 
Riudoms tant lluny de mi. Jo sé que tu saps el què has estat per a mi, però no em 
cansaré mai de dir-ho al món: tu eres la meva vida. Aquesta carta, honestament, 
no va dirigida a tu, ja ens ho hem dit tot, va dirigida a tots els que et coneixen. 
Que sàpiguen que ja no estàs entre nosaltres, que no tornaràs a omplir d’alegria 
els carrers d’Altafulla, que no pidolaràs mai més “xuxes”. Aquesta carta és per 

demanar que no t’oblidin i que sempre et recordin com la cadelleta esbojarrada 
que vas ser fins que els molts anys et van fer dir prou. A tots els que l’heu cone-
guda que el seu record us porti pau i un somriure. La teva mare i la teva àvia que 
mai t’oblidaran. •

AdelA CAsAls (i empAr) 
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Uns 240 atletes van participar el 7 de juny en la V SERTRI Altafulla on l’altafullenc Jordi Trapé i l’equip Li-
las Team Altafulla van classificar-se en primer lloc. A la foto, l’altafullenc Manolo Carmona. / 
fotos: Robert Vera  

Unes 400 persones d’arreu de la demarcació van participar en el 15è Aplec de 
Sardanes Vila d’Altafulla, organitzat per l’Associació Altafulla Sardanista. / foto: 
Ildefonso Cuesta

Per tercer any consecutiu, el Centre d’Estudis d’Altafulla va retre homenatge al 
científic altafullenc Manel Chiva Royo. El doctor Daniel Closa va pronunciar la xer-

rada “Mites de la ciència”. / foto: JM Recasens

Acte de cloenda dels alumnes del Pla de Transició al Treball d’Auxiliar en Vivers i 
Jardins al centre de formació Aldara. / foto: Judit Suñé

Concert coral al Castell d’Altafulla protagonitzat per la coral Nous Rebrots i l’Agru-
pació Musical de Cerdanyola del Vallès. / foto: R.V.

El conjunt Benjamí Masculí del CFS Altafulla va quedar 
sots-campió del programa dels Jocs Esportius Escolars 

de Catalunya, que organitza el Consell Esportiu del Tarra-
gonès. / foto: CFS

Graduació de la segona promoció de Batxillerat de l’Institut d’Altafulla que es va 
celebrar per primera vegada al pati d’Armes del Castell. / foto: I.C.

La Generalitat reconeix els regatistes del Club Marítim Altafulla, Beatriz Muro 
Nuñez, en Làser, els germans Cristina i Fernando García, en l’equip de Làser, i el 

regatista de windsurf, Toni Bonet Macias. / foto: Generalitat 
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“troianes 15”, a la Vil·la romana dels Munts l’11 de juliol

La companyia de teatre La Pell presentarà el dissab-
te 11 de juliol, a les 22 hores, el seu nou espectacle 
“Troianes 15”, i ho farà a la Vil·la romana dels Munts 

d’Altafulla. “Troianes 15” mostra a la dona com a mer-
caderia, com a botí de guerra. Parla del paper que se li 
adjudica, del lloc on se la relega. Les dones de Troia se-
ran repartides com trofeus per convertir-les en esclaves 
i concubines dels vencedors. No podran quedar-se per 
refer les seves vides a la seva terra, no hi ha compassió 
per a elles, són humiliades i se’ls hi arrenca la seva digni-
tat. La Reina de Troia, Hècuba, és informada per Taltibi, 
militar grec, que tant ella com la seva filla Cassandra i 
Andròmaca, esposa del seu difunt fill Hèctor, seran lliu-
rades a militars grecs.

L’obra s’endinsa en el dolor de la pèrdua i la lluita 
d’aquestes dones per no acceptar l’inacceptable. Hècu-
ba passarà a ser esclava d’Ulisses; Cassandra, la verge, 
serà la concubina d’Agamèmnon i Andròmaca serà la 
dona del fill d’Aquil·les, i la separaran del seu fill. Cap 
honor, cap dignitat per a elles. Només hi ha la humilia-
ció. Aquesta realitat encén les seves ires i les ganes de 
revenja. Helena, l’excusa dels grecs per començar una 
guerra amb la rica Troia, és l’altra cara de la moneda. 
Es ven al millor postor i no té escrúpols. Abandona a 
Menelau per París. No obstant això, ara, davant el càstig 
del vencedor Menelau, desplega els seus encants per 
tornar a ser la seva amant esposa i ho aconsegueix. Una 
injustícia més per a les troianes. 

L’obra se centra també en l’horror de la guerra, les seves conseqüències de-
vastadores tant per als vençuts com per als vencedors. Quan la por usurpa la raó. 
Parla, doncs, del dolor, de la venjança, del sacrifici, de l’amor, i de la mort. Qual-
sevol guerra arrasa a totes les parts afectades, un catàleg d’atrocitats i barbàrie 
que l’ésser humà és capaç de provocar i patir al mateix temps. I en la majoria de 
conflictes bèl·lics a les dones se les humilia, viola i pren la veu, sistemàticament. 

Segons la directora de la companyia, Anna Estrada, l’obra Troianes 15 “m’ofereix la 
possibilitat de reflexionar sobre el valor que donem a la dignitat, la veu i l’opinió de la 
dona en el segle XXI. Sobre el comportament humà en situacions de debilitat. Sobre 
la misèria i el dolor que comporten les guerres. I em permet compartir una història 
plena de complexitats i matisos per comprendre millor l’ésser humà”. Les entrades, 
a un preu de 12 €, es poden adquirir a l’Oficina de Turisme de la plaça dels Vents, 
o bé a www.tarracoticket.cat. •
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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: 15.45 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
7.25 7.30 7.55 8.30 8.50 8.55
7.40 7.45 8.05 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 14.15 14.36 14.40
12.15 12.21 12.40 14.45 15.05 15.10
13.15 13.21 13.40 15.10 15.30 15.35
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

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
Juliol
01/05: s. DoMINGo
06/12: MIrAr FINEstrEtA
13/19: s. DoMINGo
20/26: MIrAr FINEstrEtA
27/31: s. DoMINGo

AGOST
01/02: s. DoMINGo
03/09: MIrAr FINEstrEtA
10/16: s. DoMINGo
17/23: MIrAr FINEstrEtA
24/30: 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




