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el 2016, un any de canvis i projectes que miren cap al futur 

Ja hem deixat enrere el 2015 i toca encarar un nou any 
ple de reptes i il·lusió. I sens dubte, no serà un any 

únic. Més enllà del que pugui passar a Catalunya i a Es-
panya, els altafullencs i les altafullenques viuran de ben 
segur un 2016 marcat pels canvis, com podria ser la re-
modelació de la Via Augusta, i de projectes de futur, com 
els Jocs Mediterranis Tarragona 2017 en què Altafulla és 
seu de la prova del triatló. A finals de gener, veurem un 
nou i renovat carrer Martí d’Ardenya, adaptat als nous 
temps, donant així prioritat als vianants sense discriminar 
tampoc el trànsit rodat. I a més, embellint una vegada 
més la nostra Vila Closa. 

Durant aquest mes, també s’iniciaran les obres de la 
Via Augusta que, per una banda, pretenen reduir les inun-
dacions que es produeixen al Barri Marítim quan hi ha 
fortes pluges, i que, a més, comportaran l’arranjament 
de l’entrada des de la rotonda del Puntet. Per una altra 
banda, es donarà a conèixer el guanyador del projecte de 

reconversió d’aquesta via, entre el Pont de Mar i el Camí 
del Prat, que té com a principal objectiu rendibilitzar al 
màxim les potencialitats de les Botigues de Mar de cara 
als veïns, els comerços i els visitants. I tot això, sense 
parar de buscar finançament extern que ajudi a tirar en-
davant aquests projectes. L’escó de l’alcalde d’Altafulla al 
Congrés dels Diputats, també podria afavorir en aquest 
sentit perquè d’aquesta manera, Altafulla tindrà una veu 
directa a la cambra espanyola.

Abans que res, el 25 de gener s’aprovaran els Pres-
supostos Municipals, l’eina imprescindible per tirar enda-
vant tots aquests projectes. A més, enguany, presenten 
la principal novetat sobre la reorganització de les partides 
per tal de fer-los més entenedors i transparents de cara 
a la ciutadania, ja que ja ha entrat en vigor la llei de trans-
parència. I no podríem acabar aquestes línies sense tenir 
un record especial per la Marta Ribas. Sempre ens acom-
panyarà el teu tímid somriure... •
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Toti Soler actuarà a Altafulla el 24 de gener en el marc del 
XXI BarnaSants

El Festival de Cançó d’Autor Barnasants arrenca de nou el proper 21 de ge-
ner amb més de 100 concerts. Aquests recullen els noms més destacats del 
panorama català i de la resta de l’Estat, a més de convidats internacionals. En 

aquest sentit, el director artístic del Barnasants, Pere Camps, defensa que el festival 
“segueix convocant a l’inconformisme d’artistes i espectadors, tot esdeve-
nint una manifestació cada cop més necessària en els temps que corren”.

Un festival Barnasants que s’allargarà fins el 14 d’abril, dia de la República, i que 
enguany, per cinquena vegada consecutiva, tornarà a fer parada a Altafulla. La sala 
La Violeta serà l’escenari dels tres concerts programats al municipi. Al pro-
grama hi figuren Toti Soler, que actuarà a La Violeta el diumenge 24 de gener a 
les 19h; la cantant cubana Ludmila Mercerón, el dimarts 8 de març, també a 
les 19h, i l’artista barceloní Guiu Cortés “El Niño de la Hipoteca”, que ho farà el 
divendres 25 de març a les 22h.

Amb un preu de 10 € l’entrada anticipada, i de 12 €, a taquilla, Toti Soler reivin-
dica Ovidi Montllor amb Joan Massotkleiner i Gemma Humet, amb el mateix 
repertori que va inaugurar el BarnaSants 2015. El títol “Poema sense acabar” fa 
al·lusió a la poesia de Joan-Salvat Papasseit, alhora que es refereix a la vida i obra 
de Montllor, interrompudes prematurament. Un cop més, el guitarrista maresmenc 
és l’eco transparent i imprescindible del cantautor valencià. Una vetllada de cançons 
perennes de mot punyent i aire mediterrani. 

Paral·lelament, i per un preu de 3 € l’entrada anticipada, i de 5 €, a taquilla, la 
cantant cubana Ludmila Mercerón oferirà un concert en el Dia de la Dona 
Treballadora com a homenatge a les grans artistes cubanes. La jove cantant 
és una de les incorporacions més sorprenents a l’etern —i sempre vigent— pano-
rama cubà. Al BarnaSants visitarà els grans títols de les dones compositores, troba-
dores, autores i intèrprets de la música antillana, a la vegada que presentarà temes 
propis. Un viatge per les ciutats i els paisatges de l’illa revolucionària.

I el darrer concert, i per un preu de 12 € l’entrada anticipada, i de 15 €, a taquilla, 
tindrem a la Violeta el cantant barceloní Guiu Cortés “El Niño de la Hipoteca” 
que, durant anys buscant una banda perfecta, ja l’ha trobada amb Los Ratones. 
Junts van gravar el celebrat Gratis Hits (NDLH Records, 2012), que ja ha assolit 
50.000 descàrregues a la xarxa. El cantautor, proper i amb molt de sentit de l’humor, 

ha trobat a Youtube la seva punta de llança. El seu canal té 57.000 subscriptors i 
els seus clips superen el milió de visites.

L’Alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha qualificat de “tot un honor” esdevenir un 
any més una de les seus del Festival de Cançó d’Autor i ha destacat el fet que el 
Barnasants ajudi a situar i posicionar Altafulla al costat de grans ciutats com 
Barcelona, Terrassa o l’Hospitalet de Llobregat. Alonso, a més, ha afegit que 
“uns recitals com el de Toti Soler i la cantant cubana Ludmila Mercerón són un regal 
per als amants de la música i la cançó d’autor”.

Després de quatre edicions, Altafulla ha acollit a grans artistes del panorama ca-
talà i internacional com Pau Alabajos, Meritxell Gené, Pedro Guerra, Maria del Mar 
Bonet, Quico Pi de la Serra, Joan Americ, Dani Flaco i Vicente Feliu, entre molts al-
tres. Les entrades es poden comprar a www.barnasants.com. Des de l’Ajuntament, 
s’ha fet una promoció especial amb un preu de 15 € per un abonament vàlid 
per als tres concerts.  •

Joan Massotkleiner i Gemma Humet, amb Toti Soler. / Foto: COMEDIA

“Regala’t, 

Regala, un 

capRici!”
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ara fa tot just un any, 
l’ajuntament d’altafulla 

anunciava la seva intenció 
de convertir l’actual traçat 
de la Via augusta en un en-
torn més ample com ho és 
ara l’avinguda Marquès de 
tamarit en el seu tram cen-
tral. un projecte en el qual el 
nou equip de govern sorgit 
de les eleccions del passat 

mes de maig hi continua tre-
ballant. de fet, la intenció de 
l’àrea d’urbanisme, segons 
ha avançat la regidora Mari-
sa Méndez-Vigo, és elaborar 
un pla de re-urbanització, 
que contempli les aporta-
cions i suggeriments de la 
ciutadania.

el primer pas d’aquest 
projecte es donarà aquest 

mateix mes de gener, quan 
s’iniciaran les obres del 
dipòsit de pluvials a la ro-
tonda dels càmpings Don 
Quijote i Santa Eulàlia de 
la part final del vial. L’actu-
ació, més enllà de millorar 
la xarxa general d’aques-
tes aigües, també preveu 
una millora del carrer fins 
la rotonda del Puntet. les 
tasques suposaran variaci-
ons i restriccions en la cir-
culació del trànsit, i es pre-
veu que estiguin enllestides 
abans de l’estiu. el projecte 
de la Via augusta es podrà 
fer realitat gràcies a les in-
versions previstes dins del 
pressupost dels jocs Me-
diterranis tarragona 2017, 
que ascendeixen als més de 
252.000 euros.  •

  Primers passos per ampliar la Via Augusta

Fèlix Alonso renuncia al sou d’alcalde després d’entrar 
com a diputat al Congrés

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, ocupa-
rà un escó al Congrés dels Diputats a 
Madrid després dels resultats electorals 

del 20 de desembre en què la coalició que en-
capçalava, En Comú Podem, va ser la força 
guanyadora a la demarcació de Tarragona. El 
batlle va destacar la victòria aclaparadora de la 
coalició a la demarcació.

Fèlix Alonso compaginarà la feina com 
a alcalde d’Altafulla amb la de diputat al 
Congrés, tot i que ha renunciat al sou d’al-
calde, ja que és incompatible amb el de re-
presentant a la cambra. Com ja havia avançat 
en aquest mitjà abans de les eleccions, “fins 

a dia d’avui jo continuo treballant a Barcelo-
na i compatibilitzo les feines d’alcalde amb les 
meves professionals al diari (dimecres, dijous i 
divendres) a Barcelona.  Com a diputat hauré 
d’estar a Madrid els dimarts, dimecres i dijous 
(no tots) amb la qual cosa resulta que l´únic que 
faig és canviar Madrid per Barcelona ja que de-
manaré una excedència al diari SPORT”.

De fet, Alonso va insistir en què “una de les 
condicions per ser cap de llista era no abando-
nar les seves obligacions al municipi”. Alonso 
va dedicar la victòria al seu amic i antic coordi-
nador general d’EUiA, Jordi Miralles, i també a 
la lluitadora antifranquista, Neus Català. • Fèlix Alonso, primer a la dreta, de la fila superior, al Congrés. / 

Foto: En Comú Podem 

Altafulla ja disposa d’una nova 
màquina de neteja viària 

La Brigada Municipal d’Altafulla 
compta des d’aquest mes de 

gener amb una nova màquina de 
neteja viària. El regidor de Serveis, 
Micha Preuss, ha explicat que la 
intenció és que aquesta nova mà-
quina doni servei arreu del muni-
cipi. La seva adquisició, però, fa 
que l’Ajuntament estudiï, paral·le-
lament, la possibilitat de traslladar 

una de les màquines antigues a 
Brises del Mar per tal de millorar el 
servei de neteja a la urbanització. 
Una decisió, però que encara està 
per confirmar. A banda d’escom-
brar, la nova màquina disposa 
també de la funció d’aspirar. Un 
fet que, segons el regidor, dóna 
“una nova dimensió i més rendi-
ment” al servei de neteja. •

ALTAFULLA S’ADHEREIX 
AL PROJECTE 
“CATALUNyA REGIÓ 
EUROPEA DE LA 
GASTRONOMIA 2016”

l’ajuntament d’altafulla, a tra-
vés de la regidoria de comerç 
i consum que encapçala l’edil 
jaume Sánchez, s’ha afegit 
al projecte “catalunya regió 
europea de la gastronomia 
2016”. catalunya va obtenir el 
febrer de l’any passat el títol de 
regió europea de la gastro-
nomia 2016, després que els 
departaments d’agricultura, 
ramaderia, pesca, alimen-
tació i Medi natural (daaM) i 
d’empresa i ocupació (deMo) 
de la generalitat de catalunya, 
a través de l’agència catalana 
de turisme, conjuntament amb 
entitats, agents i personalitats 

del país, presentessin a portu-
gal la candidatura catalana per 
poder optar a aquest reconei-
xement.

l’objectiu del consistori, 
segons ha apuntat el regidor 
de comerç, jaume Sànchez, 
“és promoure i posar més en 
valor els productes locals, la 
cuina i el municipi d’altafulla 
com una clau per al desen-
volupament sostenible. afe-
gir-se al títol obtingut com a 
regió europea de la gastro-
nomia és també compartir el 
coneixement i aprendre dels 
altres socis del projecte”.

EL PLE DE 
PRESSUPOSTOS SERà EL 
25 DE GENER

el ple de pressupostos de 
l’ajuntament d’altafulla serà 

el 25 de gener. en un primer 
moment, la sessió havia de 
celebrar-se el passat 22 de 
desembre, però es va haver 
de modificar ja que la corpo-
ració havia de continuar tre-
ballant en l’elaboració de les 
diferents partides per tal de 
donar compliment a la nova 
llei de transparència, que 
ha entrat en vigor aquest 
passat 1 de gener. la ses-
sió se celebrarà amb caràc-
ter ordinari, coincidint amb 
l’últim dilluns de mes. els 
números de l’exercici 2016 
presentaran com a principal 
novetat respecte el d’exer-
cicis anteriors, segons ha 
avançat el regidor d’Hisen-
da, jordi Molinera, una nova 
organització i configuració 
d’acord amb les diferents 
regidories. no presentarà 

gaire variacions ni a nivell 
de quantitats ni a nivell de 
repartiment. el pressupost 
de l’ajuntament d’altafulla 
per al 2016 tornarà a rondar 
els 7 milions d’euros. uns 
comptes que s’establiran de 
nou segons els criteris de 
contenció, d’estabilitat, i de 
garantia dels serveis essen-
cials que presta el consistori 
a la ciutadania.

L’AJUNTAMENT OBRIRà 
UN CONCURS D’IDEES 
PER DONAR ÚS A LA 
FINCA CANyADELL 

la previsió és que en un fu-
tur no gaire llunyà s’hi ins-
tal·li una escola de natura 
del grup ecologista gepec. 
Més enllà d’aquesta utilitat, 
però, la regidora d’urbanis-

me, Marisa Méndez-Vigo, 
ha explicat que la intenció 
és donar-li altres usos per 
tal que pugui donar servei al 
conjunt de la població. les 
obres de reconstrucció d’un 
dels mòduls estan pràcti-
cament enllestides, i s’em-
marquen dins de l’acord 
de custòdia que a finals de 
l’any 2013 van signar l’ajun-
tament i el gepec. l’acord 
de custòdia entre ambdues 
entitats va néixer amb la vo-
luntat de potenciar aquells 
aspectes d’aquest espai, 
de titularitat municipal, que 
permetin augmentar-ne la 
biodiversitat i fer una pràc-
tica de conservació i millora. 
un projecte que ja compta 
amb el permís del departa-
ment de costes.  •

  Breus
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Altafulla disposa per primera vegada d’un servei 
d’ambulància urgent

Altafulla disposa des del passat 29 
de desembre, i per primera vega-
da, del servei d’ambulància urgent 

durant 12 hores al dia, fruit de l’acord a 
què ha arribat l’Ajuntament d’Altafulla amb 
la Regió Sanitària de Tarragona del Servei 
Català de la Salut i el Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques (SEM). El servei entra en 
funcionament a les 9h del matí fins 
21h de la nit. El dispositiu es fa càrrec 
de la prestació del servei sanitari urgent, 
competència de l’administració autonòmi-
ca. 

Tot i que el centre d’operacions havia 
de ser inicialment al Centre de Salut, ubi-
cat al carrer Mainada d’Altafulla, la regi-
dora de Salut, Eva Martínez, ha confirmat 
que, de forma provisional, tant l’am-
bulància com el centre operatiu s’ha 
instal·lat a l’Oficina de Turisme de la 

plaça dels Vents, al Barri Marítim, mitjan-
çant un conveni entre l’Ajuntament i l’em-
presa concessionària. Una vegada hi hagi 
govern definitiu a la Generalitat de Catalu-
nya, la seu operativa passarà al Centre de 
Salut, ja que pertany al Departament de 
Salut del govern català. 

Tant l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, i la 
regidora de Salut, Eva Martínez, han valorat 
molt positivament aquest servei, després 
de les negociacions que s’havien iniciat el 
passat estiu. El transport sanitari urgent, 
que depèn de la Generalitat, es tracta d’un 
servei unitari per tot Catalunya que està do-
tat d’un sistema més avançat per atendre 
les urgències amb la màxima rapidesa pos-
sible. Amb aquest acord, segons ha indicat 
Fèlix Alonso s’aconsegueix una reivindica-
ció de la societat que feia mesos que “es 
treballava”. •

la fibra òptica ha començat a ser 
una realitat aquest passat mes de 

desembre a altafulla. els operaris de 
telefonia han començat la seva ins-
tal·lació en diferents punts del muni-
cipi. les tasques que s’estan duent 
a terme aquestes darreres setmanes 
han consistit en la instal·lació del 
cablejat i l’alimentació a través de la 
xarxa i s’estima que entre finals de 
gener i febrer podria començar la 
seva connexió amb aquells habitat-
ges que hagin sol·licitat el servei. es 
tracta d’una actuació conjunta que 

es du a terme a altafulla, torredem-
barra, i tarragona. d’aquesta mane-
ra, altafulla serà una de les primeres 
poblacions del territori en disposar 
de fibra òptica, un fet pel qual l’al-
calde d’altafulla, fèlix alonso, s’ha 
mostrat molt satisfet. permetrà, a 
més, acabar amb aquells punts ne-
gres del municipi i amb les dificultats 
de connexió a Internet que patien 
fins ara algunes zones de la vila.

per als usuaris que estiguin in-
teressats en aquest servei, s’han 
de posar en contacte amb el seu 
proveïdor de telefonia i consultar si 
el seu sector on s’ubica el domici-
li ja disposa de cobertura d’aquest 
avançat equipament. entre els 
avantatges de la fibra òptica en 
relació amb altres sistemes de co-
municació en destaquen un major 
ample de banda, enllaços de major 
longitud sense necessitat de repeti-
dors, un índex menor d’errors en la 
transmissió de senyals digitals, una 
major seguretat i un major aïllament 
elèctric, i una major resistència en-
vers les condicions ambientals des-
favorables.  •

  Operaris de telefonia comencen a instal·lar la 
fibra òptica a Altafulla

Un dels sectors on ja ha començat a 
instal·lar-se és el Barri Marítim

Aboquen un total de 10.000 m3 de sorra a la 
platja d’Altafulla

La Direcció General de Costes i Medi 
Marí, del Ministeri de Medi Ambient, ha 

abocat un total de 10.000 m3 de sorra a 
la platja d’Altafulla. Segons ha explicat la 
regidora d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vi-
go, “més enllà d’estendre la sorra per la 
façana marítima, l’actuació ha deixat unes 
dunes d’apilament davant del passeig de 
Botigues de Mar per poder actuar de ma-
nera immediata en cas de noves llevan-
tades”. 

Aquests treballs han consistit princi-
palment en traslladar sorra de la Roca del 
Gaià cap a la platja d’Altafulla —que com-
prèn el tram que va des del Fortí fins al 
Club Marítim— per tal de deixar-la en bo-
nes condicions. Les tasques de reposició 
es van allargar una setmana, i el cost de 

les obres les ha assumit la Direcció Gene-
ral de Costes i Medi Marí, del Ministeri de 
Medi Ambient. La regidora d’Urbanisme 
s’ha mostrat molt satisfeta per la respos-
ta de Foment i ha agraït el seu esforç per 
tal de condicionar la platja d’Altafulla. Ha 
remarcat en aquest sentit la bona entesa 
entre ambdues administracions. 

Aquesta reposició de sorra dóna 
continuïtat a l’actuació de dragatge que 
l’Ajuntament d’Altafulla i el Port de Tor-
redembarra van dur a terme el passat mes 
d’octubre, amb el vistiplau del Ministeri de 
Foment. L’actuació va consistir en traslla-
dar via marítima 36.000 m3 de sorra des 
de la bocana del Port fins la platja, des del 
canal de la Rasa, a la plaça Consolat de 
Mar, fins al Club Marítim. •
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El programa “Créixer en Família” comença el 19 de gener

El proper dia 19 de gener del 2016 
s’inicia el projecte Créixer en Famí-
lia subvencionat per la Generalitat 

de Catalunya i coordinat des de de la 
regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament 
d’Altafulla.  

El programa Créixer En Família és un 
programa formatiu dirigit a orientar, refor-
çar i donar eines a les famílies per exercir 
el seu paper educatiu de forma positiva, 
amb l’objectiu de potenciar el reconeixe-
ment i la confiança en les pròpies capa-
citats dels progenitors. Ofereix cicles de 
tallers, que pretenen ser espais d’inter-
canvi d’experiències entre pares i mares 
amb fills i filles d’edats similars, guiats per 

professionals experts en la formació de 
famílies en què les prioritats són reflexi-
onar en relació amb per què educar, què 
fer i com fer-ho.

En el cas d’Altafulla s’engega un taller 
per a mares i pares amb fills i filles amb 
edats compreses entre els 3 i 6 anys. 
El contingut de les sessions és el que a 
continuació es detalla:
 Sessió 1 (19/01/2016) – T’estimo tal 

com ets?
 Sessió 2 (26/01/2016) – Ho he provat 

tot, però no em fa cas!
 Sessió 3 (02/02/2016) – Vols dir que ja 

està ordenat?
 Sessió 4 (09/02/2016) – Als nens els 

cotxes i a les nenes les nines?
 Sessió 5 (16/02/2016) – Jugar serveix? 

Aprenem jugant?
 Sessió 6 (23/02/2016) – Sessió mono-

gràfica i de tancament de cicle

L’espai de treball serà a l’Escola 
d’Adults de l’Era de l’Esteve, al carrer 
Onze de Setembre. I les inscripcions es 
poden fer fins el 12 de gener de 2016 al 
telèfon 977 65 00 08 (Mar Riambau), o bé, 
al correu electrònic mriambau@altafulla.
altanet.org. Les places són limitades.
Si en voleu saber més, podeu consultar a 
la web: www.gencat.cat/benestarsociali-
familia/familia/creixerenfamilia. •

L’es previsions d’ampliar en un fu-
tur el local de Càritas a Altafulla 

es compliran en les properes setma-
nes. L’entitat disposarà d’una sego-
na dependència que funcionarà com 
a supermercat, mentre que l’actual 
local, situat en un primer pis del car-
rer de les Escoles, continuarà fent-se 
servir pel programa d’acollida i per al 
seguiment de les famílies que fan ús 
del servei. La regidora d’Acció Social 
i Ciutadania, Eva Martínez, ha explicat 
que s’instal·larà un contenidor de 12 
m2 amb una porta i una finestra darre-
ra de la Biblioteca. Es tracta d’un mò-
dul reciclat que s’adapta a diferents 
usos. Aquesta ampliació ve donada, 
segons la regidora, per la manca d’es-
pai —degut a la creixent demanda 
d’usuaris—, i per la dificultat d’accés 
dels aliments a les dependències ac-
tuals. Acció Social ha destinat aquest 
2015 a Càritas un total de 4.800 eu-
ros, 1.300 més que el 2014.

Càritas ha destacat que “en 
aquest moment s’estan atenent a 
58 famílies del nostre entorn, i que 
cada mes es lliuren al voltant de 700 
litres de llet, 80 quilos d’arròs, 150 
paquets de pasta, 85 quilos de lle-
gums, 110 pots de tomàquet, 90 
litres d’oli, 300 llaunes de tonyina, 
60 quilos de sucre, a més, d’altres 
productes alimentaris i d’higiene per-
sonal”. Caritas ha agraït, a través de 
la seva presidenta, Carme Vives, la 
col·laboració de l’Ajuntament: “Tot 
això no hauria estat possible sense 
la col·laboració ciutadana i sense la 
col·laboració de l’Ajuntament. Un 
cop més, us donem les gràcies”. Per 
la seva banda, l’Hort de la Sínia va 
entregar a Caritas Altafulla part de la 
producció del programa Hort Social 
impulsat des de l’Ajuntament on hi 
ha participat una desena de perso-
nes en atur i jubilades. / Foto: Albert 
Jansà. •

  L’Ajuntament ampliarà el local de Càritas 
    amb un mòdul complementari 

La recaptació d’Altafulla per a La Marató de 
TV3 ascendeix als 3.404,76 euros

Altafulla ha assolit una nova xifra his-
tòrica en favor de La Marató de TV3. 

El consistori ha fet públics els números, 
que ascendeixen a un total de 3.404,76 
euros, després de comptar les darreres 
aportacions. Una xifra força elevada te-
nint en compte les dimensions del mu-
nicipi, el context econòmic i financer de 
moltes famílies i la col·laboració desinte-
ressada que cada cop més es demana 
a la ciutadania des de diverses entitats 
socials.

Amb les xifres desglossades, la re-
captació de la venda de pastissos solida-
ris ha estat de 96,61 euros per a l’AMPA 
de la llar d’infants Francesc Blanch i de 
205 per a la d’Hort de Pau. La penjada 
d’estrelles i la guardiola i tómbola de l’es-

cola La Portalada ha recaptat 265 eu-
ros, i l’AMPA del centre n’ha aconseguit 
251,85 amb un berenar solidari. L’Ateneu 
de Dones i l’ONG Mans per l’Acció So-
lidària han aconseguir 175 i 150 euros, 
respectivament, a la Fira de Nadal. El 
Club Bàsquet Altafulla ha recaptat 64,71 
euros amb l’activitat de zumba. El con-
cert de l’Escola de Música, 211 euros, i el 
de la Jazzorquestra de l’Institut, 763,59. 
I finalment, el berenar solidari de l’AMPA 
de l’Institut, 222 euros. A més, el consis-
tori hi ha afegit, també, 1.000 euros més.

Els donatius es poden seguir fent fins 
el 31 de març de l’any vinent. Serà a par-
tir d’aleshores quan es donarà a conèixer 
la xifra final que haurà recollit la 24a edició 
de La Marató de TV3.  •

LA POLICIA LOCAL REALITzA 16.750 SERVEIS 
DURANT EL 2015 
La Policia Local d’Altafulla ha realitzat al llarg d’aquest 
2015 un total de 16.751 serveis. D’aquests, 7.805 cor-
responen a serveis de control, ja siguin preventius en di-
versos àmbits, de protecció escolar, d’instal·lacions mu-
nicipals, de verificació de gossos, o de documentació, 
entre d’altres. A aquests se li sumen, a més, els controls 
a peu, que s’eleven als 2.042; les regulacions de trànsit, 
que n’han sumat 446; i els serveis en actes oficials, que 
n’han registrat 117. Els serveis d’urgència s’han quanti-
ficat en 151. També en destaquen les citacions, que en 
aquest darrer any se n’han registrat 921, provinents de 
l’Ajuntament, de l’Audiència Provincial, del Jutjat de Pau, 
del Jutjat Penal, o del Jutjat d’Instrucció. També amb 971 

registres en destaca l’atenció, la consulta, l’assessora-
ment, o la identificació de persones. Presenten també 
un nombre important els informes policials, amb un total 
de 607. A aquests se li sumen 430 registres sobre siste-
mes d’informació policial; 661 denúncies de trànsit; 144 
queixes per brutícies o problemes amb l’enllumenat de 
la via pública; 392 alarmes i molèsties dels veïns; 20 de-
núncies en el marc de l’Ordenança Municipal de Civisme; 
i 65 informes de permís d’ocupació de la via pública. Cal 
destacar també els serveis relacionats amb animals, que 
s’han elevat als 144; una seixantena d’actuacions d’im-
mobilització de vehicles i ús de la grua; i 236 senyalitzaci-
ons de treballs en la via pública. Pel que fa a accidents de 
trànsit, al llarg del 2015 se n’han registrat una cinquante-
na, la gran majoria sense ferits o amb ferits lleus. Quant a 

l’alteració de l’ordre públic, tinença d’armes i drogues, se 
n’han realitzat una vintena. D’altra banda, ja podeu seguir 
les incidències que transmet la Policia Local d’Altafulla a 
través de Twitter a @PoliAltafulla. 

EL MUSEU ETNOGRàFIC D’ALTAFULLA 
OBRIRà ELS CAPS DE SETMANA DEL 2016 
Davant la bona acollida que ha rebut la prova pilot du-
rant els mesos de novembre i desembre, tant per part 
de vilatans com de turistes, la regidoria de Cultura, que 
encapçala l’edil Jordi Molinera, ha decidit continuar 
obrint les portes del Museu Etnogràfic els caps de set-
mana d’aquest nou any. Aquesta és també la intenció 
dels anomenats “Amics del Museu”, una xarxa de vo-
luntaris que s’encarrega de l’obertura. •

  Breus

Concert per a la Marató de la Jazzorquestra de l’Institut d’Altafulla. / Foto: I. Cuesta
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ASSESSORIA COMPTABLE     FISCAL    LABORAL

GABINET
J. CORTES

ASSOCIATS
Ronda d’Altafulla, 53 43893 Altafulla

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

antecSystems
serveis informàtics

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

Xarxes, telecomunicacions i veuIP
Equips i material informàtic

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

contacto@antecsystems.com     www.antecsystems.com

l’ajuntament d’altafulla ha enderrocat 
el sortidor d’aigua que hi havia ubicat 
al conegut popularment com a recinte 
firal de l’Avinguda Marquès de Tamarit, 
després que al llarg del darrer any s’hi 
hagin celebrat diverses iniciatives com 
les Altafira o la Fira de Sant Jordi. Un 

espai d’ús municipal i que s’ha redes-
cobert per a acollir diferents activitats. 
la seva amplitud, arbres que hi fan 
ombra, bancs, un terra de grava i altres 
característiques fa que aquest espai 
cada cop sigui més utilitzat. un “im-
pediment” de l’espai, però, era el que 

fins fa pocs dies suposava el brollador 
d’aigua que hi havia en un dels extrems 
del recinte, just davant d’un negoci de 
restauració. Segons la regidora d’ur-
banisme, Marisa Méndez-Vigo, “el sor-
tidor feia molts anys que no funcionava 
i era un cau de brutícia cada cop que 

plovia o queien les fulles dels arbres”. 
l’edil ha explicat que “ara no serà cap 
impediment per al desenvolupament 
d’activitats en aquesta zona”. el treball 
d’enderroc l’ha dut a terme la Brigada 
Municipal i les feines han tingut una du-
rada de menys de dos dies.”  •

  Enderroquen el sortidor d’aigua del carrer Marquès de Tamarit
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La Festa de Cap d’Any amb el grup Zapping Trio va omplir la Violeta. / Foto: J. Segovia

Les autoritats municipals van donar la benvinguda a Ses Majestats a la plaça del 
Pou. / Foto: Gemma Soldevila

Més d’un centenar de persones van participar en el 1r Bany de l’Any. / Foto: R. Vera

Carrossa de Sa Majestat el Rei Gaspar. / Foto: G.S. 

Carrossa de Sa Majestat el Rei Melcior. / Foto: G.S

Carrossa de Sa Majestat el Rei Baltasar. / Foto: G.S

Nens i nenes d’Altafulla, vestits de pastorets, van tornar a acompanyar els Reis. / 
Foto: Albert Jansà

La família de patges dels tres Reis d’Orient durant la Cavalcada. / Foto: G.S. 

Centenars de famílies van seguir la cavalcada dels Reis que va acabar a la plaça 
del Pou. / Foto: G.S.
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Els Grallers d’Altafulla, com l’Orfeó Nous Rebrots, van participar a la Fira de Nadal. / 
Foto: G.S.

L’Escola de Música va oferir un concert de Nadal en favor de la Marató. / Foto: J.S.

La Fira de Nadal d’Altafulla allargava 
enguany la seva estada a la plaça de 
l’Església. / Foto: G.S.

Tres imatges dels guanyadors del 4t Concurs de Pessebres d’Altafulla on Vicens Fraguas i Àngel Altès van obtenir premi en la categoria d’adult. / Foto: Diego Spano

 Fi de curs del grup de cuina de l’Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla. / Foto: R.V.

El Parc de Nadal va superar les xifres de visitants d’anteriors edicions. / Foto: Diego Spano

Dues de les guanyadores de la rifa d’una 
cistella del Bar Restaurant Viavins. / Foto: 
Viavins
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Un 2016 ple de reptes i esperances 
fèlix alonso cantorné # alternativa altafulla - entesa (aa-e)

 Aquest any que comença pot mar-
car un abans i un després per Alta-
fulla, Catalunya i Espanya. El repte 
de noves eleccions per tenir govern 
a Catalunya, la possibilitat de formar 

un govern alternatiu al del PP a Espanya i tots els pro-
pòsits que Altafulla es marca d’aquí a l’inici dels Jocs 
Mediterranis del 2017 envoltaran aquest nou any.

A diferència de Catalunya i Espanya, a Altafulla tenim 
govern que treballa i té un clar full de ruta. A finals de ge-
ner tindrem enllestit el carrer Martí d’Ardenya, aparador 
del que serà el nucli més proper a la Vila Closa. No és 
menys significatiu el fet que aquesta inversió és producte 
de la veu de la ciutadania, expressada en referèndum el 

2014. Cal recordar-ho perquè les decisions importants 
no es materialitzen en nou mesos, sinó en un recorregut 
llarg que sovint fa que s’oblidi el seu origen.

A més, aquest gener s’iniciaran les obres del calaix 
de la Via Augusta, que pretén minimitzar les afectacions 
de les grans pluges i que comportaran l’arranjament de 
l’entrada des de la rotonda del Puntet (karting). També 
tindrem ja el projecte guanyador de l’altre tram de la 
Via Augusta, entre el Pont de Mar i el Camí del Prat. 
Una actuació que compta amb un pressupost apro-
ximat d’un milió d’euros. Es vol fer d’aquest tram un 
nou espai semblant al de la tercera fase de Marquès de 
Tamarit per aprofitar al màxim les potencialitats de les 
botigues de Mar. 

Tot això, a més, farcit d’actuacions més petites però 
també importants.

Comença un any en el qual tinc l’orgull de ser la 
persona més votada en les eleccions generals del 20 
de desembre a la demarcació de Tarragona i continuar 
lluitant perquè Altafulla i Tarragona tinguin el que es me-
reixen. No tot han estat alegries, ja que el passat 25 de 
desembre ens deixava una persona important per a mi 
i per a Altafulla, la directora de l’Escola d’Adults, Marta 
Ribas. Estic segur que aquests èxits serveixen també 
d’homenatge a una persona estimada i que estimava 
Altafulla. •

Propòsits d’any nou
alba Muntadas olivé # esquerra Independentista d’altafulla - eIna

 Tanquem l’any 2015 amb un calo-
rós Nadal que ha afavorit que la gent 
sortís a carrer a participar en les dife-
rents activitats que s’han organitzat 
des de l’ajuntament com la Fira de 

Nadal, el tió o els diversos concerts solidaris amb la 
Marató de TV3. Entrem al 2016 a ritme dels `70-’80-
’90 amb la festa de Cap d’Any a la Violeta però amb 
la vista posada al futur, ja que des de l’EINA ens hem 
posat una sèrie de propòsits d’any nou que esperem 
complir al llarg d’aquest any. El primer repte i el més 

important és l’elaboració dels pressupostos del 2016, 
amb les partides reorganitzades per tal de fer-los més 
entenedors i transparents. Esperem també poder tenir 
ben aviat la pàgina web de l’ajuntament adaptada a la 
llei de transparència. També volem seguir impulsant la 
participació dels veïns i veïnes en totes les activitats que 
s’organitzen al poble per tal de fer d’Altafulla un poble 
més viu i que tothom se senti seu. 

Seguirem treballant per fomentar la igualtat de gène-
re deixant enrere els estereotips sexistes.

Aquest final d’any hem pogut celebrar que el Gaià 
ha tornat a desembocar al mar. Després de 40 anys 
hem tornat a tenir un riu continu des de Santa Colo-
ma a Tamarit, la qual cosa és una molt bona notícia 
per la recuperació dels valors naturals del nostre riu. 
En aquest sentit, des de l’EINA també ens proposem 
seguir avançant aquest 2016 per la recuperació dels 
nostres espais naturals, des de la platja fins als boscos 
de Sant Antoni, preservant-los i donant-los a conèixer. 
Esperem complir tots aquests propòsits i que vosaltres 
també pugueu complir els vostres. Bon any a tothom! •

Platja o sorral?

És decebedor veure la platja convertida en un sorral 
d’obra pública fet a base d’amuntegar sorra. És un 
tracte molt allunyat del que és mereixedor un sistema 
natural. I la platja ho és, encara que se’ns passi per 
alt. Parlar de dunes d’apilament o d’acció ecològica 
perquè la sorra és de la mateixa platja, és una justi-
ficació incorrecta i insuficient, i alhora una evidència 
del pèssim coneixement que tenim del funcionament 
d’una platja. Ens esgarrifem quan el moviment de ter-
ra és en un ecosistema forestal o a la llera d’un riu 
amb una estructura vegetal més evident, igual com 
ho fem quan veiem tales massives en una selva tro-
pical. Però a les platges això no passa, i el fet no és 
massa diferent. 

Hem convertit i tractem les platges com espais 
de servei. Les hem encotillat per la rereguarda amb 
passejos, construccions i vies de comunicació, pri-
vant-les de la flexibilitat que requereixen, i ignorem la 
seva continuïtat dinàmica, biològica i geològica més 
enllà d’on fem peu per banyar-nos. Amb aquest es-
perit de servei la netegem i remenem durant bona 
part de l’any amb vehicles pesants, i difícilment dei-
xem que s’hi dipositi o s’hi desenvolupi alguna traça 
de vida aparent, o la soterrem, com ha passat ara 
amb la feina dels voluntaris. Segur que, caminant o 
capbussant-se, no sóc l’únic que constata l’empobri-
ment biològic de la platja els darrers 30 anys. Tenim 
una platja petita i significativa, amb un interessant va-

lor patrimonial dels seus elements naturals, històrics i 
culturals. Una platja amb capacitat de generar activi-
tat econòmica amb un turisme familiar fidel, arrelat i 
amb vincles afectius molt especials. 

Altafulla podria ser una marca turística rellevant i 
diferenciada si fos capaç de gestionar la platja amb 
coneixement científic per fer-la millor. Una platja que 
esdevingui el pal de paller per transformar l’activitat 
turística local, que proposi alternatives a l’homogene-
ïtat actual i que es vagi capacitant pels reptes futurs, 
que arriben accelerats.

Anton Aymemí

Bien por el Ayuntamiento de Altafulla

Habitualmente nos movemos con demasiada fre-
cuencia por la crítica negativa, pero pocas veces ha-
cemos crítica positiva de cosas que merecen ser ha-
lagadas o que conviene echarles pétalos de flores. En 
el número 156 de Plaça del Pou, de diciembre pasa-
do, se ha insertado un suelto, bajo el encabezamien-
to de “Breus. Les zones urbanes sense desenvolupar 
tributaran com a rústiques”.

Posiblemente, para muchos lectores de Plaça del 
Pou, el texto ha pasado desapercibido. Pero debo fe-
licitar  al Pleno del Ayuntamiento de Altafulla porque, 
a petición mía, aprobó el pasado 30 de noviembre, 
por unanimidad, la moción relativa al suministro de 
información correspondiente a los terrenos afectados 
por la reforma de la Ley Hipotecaria. Se trata de una 

modificación del Catastro Inmobiliario, que hace refe-
rencia a una rebaja en aquéllas zonas urbanas que no 
estén desarrolladas urbanísticamente y que pasarán, 
a partir de ahora, a tributar como si se tratasen de 
fincas rústicas.

Bien es cierto que la decisión del Pleno deriva de 
una norma de obligado cumplimiento, en la que el ac-
tual Gobierno de España, se ha mostrado más bien 
cicatero. Pero lo que merece felicitación es el rápido 
cumplimiento, por parte del Ayuntamiento de Altafu-
lla. Posiblemente el Catastro Inmobiliario, no pondrá 
en marcha la misma diligencia. Pero como digo hay 
que felicitar al actual consistorio altafullense por la 
rapidez en el cumplimiento de la norma. Y además, 
en una materia que va en contra de su recaudación 

tributaria, habida cuenta de que pasar de urbana a 
rústica supone un importantísimo ahorro para el con-
tribuyente afectado.

Pero el Gobierno de España, en este asunto se ha 
mostrado, como digo, cicatero al interpretar bien la 
música pero no la letra de la canción en la disposición 
como, en mi opinión, hubiera correspondido. Pero 
esto sería ya objeto de crítica negativa y en cuanto al 
Catastro Inmobiliario, en lo que respecta a Altafulla, 
mejor no hablar. Sería difícil  hallar una gestión admi-
nistrativa más ineficaz que la catastral.

José-DAniel VilA RobeRt

  FÒRUM 
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Mor Marta Ribas, la directora de l’Escola Municipal d’Adults

La directora dels Serveis Territorials del Departament de Benestar i 
Família de la Generalitat de Catalunya, Anna Vendrell, va lliurar el 

passat 9 de gener la Medalla Centenària al veí d’Altafulla Pascual Segu-
ra Blasco. L’acte, celebrat a la Sala de Plens de l’Ajuntament, va comp-
tar amb l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso; la regidora d’Acció Social i 
Gent Gran, Eva Martínez; els regidors Micha Preuss, Jaume Sánchez, 
Montse Castellarnau i Xavier Rofes, i familiars i amics de l’homenatjat. 

Pascual Segura Blasco va néixer a Barcelona el 4 de gener de 1916. 
Va viure cinc anys a Sevilla, quaranta anys a Saragossa, i l’any 1961 va 
començar a estiuejar a Altafulla. Finalment va decidir quedar-s’hi i ja en 
porta gairebé trenta al municipi. Actualment viu al número 7 del carrer 
Farigola. I va reconèixer que el secret d’arribar als 100 anys “és no fu-
mar ni beure, fer esport i viure a Altafulla”, qui va reconèixer la qualitat 
de vida de la nostra vila.

Està casat des de fa 73 anys amb Ana Maria Moya Marsá, amb qui 
ha tingut tres fills: l’Ana, que viu amb els seus pares a Altafulla; el José 
Luis, que va néixer l’any 1949 i va morir l’any 2012; i l’Àlex, nascut el 
1956 i mort el 1997. Tots dos descansen al cementiri d’Altafulla. També 
té dues netes: l’Anna i la Leonor.

Va ser empresari de transports nacionals, internacionals, i d’agència 
de duanes. És aficionat a l’escriptura, toca el piano, i és del Barça. Ell 
mateix es defineix com un “catalano parlant i catalanista”. El reconeixe-
ment es tracta d’una medalla commemorativa personalitzada, gravada 
amb el nom de la persona i l’any de celebració del seu centenari.  •

  L’altafullenc Pascual Segura rep la Medalla Centenària de la Generalitat

L’Ajuntament d’Altafulla ha expres-
sat el seu condol per la mort de 
la directora de l’Escola d’Adults 

d’Altafulla, Marta Ribas, qui va traspas-
sar el passat dia de Nadal, 25 de de-
sembre, a l’edat de 56 anys, després de 
diversos mesos lluitant contra una greu 
malaltia. Sens dubte, ha deixat un llegat 
inoblidable. Va néixer a Barcelona el 8 
de desembre de 1959 i l’any 1994 es 
va traslladar a Altafulla juntament amb el 
seu marit Robert i la seva filla Aixa. 

Va estudiar Sociologia a l’ Institut 
Catòlic D’Estudis Socials de Barcelona, 
i va realitzar una tesina sobre el com-
portament electoral  a Catalunya en les 
eleccions de 1982. Els seus estudis de 
sociologia li van permetre treballar en 

l’arxiu personal  del catedràtic de Dret 
Constitucional J. Antonio González Ca-
sanova i va realitzar diferents estudis de 
comportament electoral per a diferents 
organitzacions polítiques d’esquerres.

Va participar en un programa infan-
til radiofònic, El Pati Màgic, en el qual 
donava veu als seus propis contes que 
escrivia exclusivament per aquest pro-
grama. Aquest programa s’emetia a 
Ràdio Obrera, però també va col·labo-
rar a Ràdio Poble Sec i Ràdio Grame-
net. Va estudiar alemany i àrab a l’Esco-
la Oficial d’Idiomes (EOI) de Tarragona. 
Va obtenir el certificat d’aptitud de l’EOI 
de llengua àrab. Va obtenir una beca, 
que li va permetre ampliar els seus estu-
dis d’àrab estàndard a la Universitat del 

Caire. L’any 2005 va obtenir el certificat 
de nivell D per la Junta Permanent.

El 2006 va entrar a donar classes d’al-
fabetització, català inicial i català nivell A 
a l’Escola Municipal d’Adults d’Altafulla, 
on principalment va ajudar a alfabetitzar 
en català a persones estrangeres i espe-
cialment dones magrebines. La recerca i 
la passió per les lletres i el món àrab tam-
bé es va posar de manifest el 2005 en la 
publicació dels Estudis Altafullencs sobre 
el nom d’Altafulla, un topònim d’origen 
àrab, “altahuyya”. L’any 2008 va ser no-
menada directora de l’Escola, en la qual 
compartia les feines de docència d’alfa-
betització i català inicial, a més de la  ges-
tió. Durant l’alcaldia de Francesc Farré, 
va ser també gerent d’Altafulla Ràdio. •
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HORARI D’HIVERN
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h i de 17:00 a 20:30h

Dissabtes i diumenges de 9:00 a 14:00h
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La Penya Ciclista inicia una nova temporada

UIna de les millors pel·lícules de l’any 2015 segons dife-
rents mitjans especialitzats; una sorpresa cinematogrà-

fica que destaca en tots els aspectes tècnics, començant 
per la direcció novell i, sobretot, pel seu trio protagonista. 
Guardonada amb més de 20 premis des de la seva estrena 
ara farà només un any i recentment nominada al Globus d’Or 
al premi a Millor Actriu Secundària... 

Ex Machina, el film que avui ens ocupa, ha estat selecci-
onada per la prestigiosa revista Rolling Stone com la 3a mi-
llor pel·lícula del 2015, superant inclús a Spielberg, Tarantino 
o Alejandro González Iñárritu. Tenim el privilegi de començar 
l’any al Cineclub d’Altafulla amb aquesta petita joia de ci-
ència ficció que tantes alegries ha donat als seus creadors 
com a aquells espectadors que ja han tingut el  privilegi de 
veure-la. Si, heu llegit bé: ciència ficció.

Des de Link us proposem un experiment: acompanyeu al 
Caleb, un informàtic de la multinacional empresa Bluebook 
(com el Google actual) que un bon dia guanya un sorteig 
d’aquesta mateixa empresa. El premi sembla molt senzill: 

anar a treballar durant una setmana amb el seu director, 
el Nathan, al seu refugi secret on desenvolupa la tecnolo-
gia informàtica més sofisticada. Una vegada allà, el Caleb 
se n’adona que ha estat seleccionat per posar a prova la 
humanitat d’una intel·ligència artificial amb la que el Nathan 
ha estat treballant, és a dir, determinar si un robot pot ser 
igual d’intel·ligent que una persona. Els problemes comen-
cen quan descobreix que aquest robot amb possible cons-
ciència i/o intel·ligència té el cos d’una atractiva i misteriosa 
noia anomenada AVA.

Acompanyeu-nos en aquest thriller que suscita preguntes 
actuals, on hi ha espai pel misteri, la reflexió, la sàtira i la críti-
ca i descobrireu una hipnotitzant peça de cambra, una faula 
sobre els límits del ser humà i una interpretació femenina per 
part d’Alicia Vikander que ja forma part dels referents del 
cinema de ciència ficció. 

Acomyeu-nos el pròxim dia 21 de gener a la Violeta, 
a les 20:30, si voleu ser testimonis de l’ elegant, intrigant i 
magnífica Ex Machina. •

El passat 12 de desembre, el Club Bàsquet Altafulla 
va celebrar l’acte de presentació dels equips de la 

temporada 2015-2016. A l’acte, amb un gran èxit de 
participació, hi van assistir el representant de la Fede-
ració Catalana de Bàsquet, Joan Cortina, i el regidor 
d’Activitat Física i Esport de l’Ajuntament d’Altafulla, 
Jaume Sánchez. En aquesta 5a temporada, el club ha 
inscrit en competició 10 equips; 5 en lliga escolar i 5 en 
federada; així doncs, la família del bàsquet altafullenc 
es consolida. 

Un cop fetes totes les presentacions i les fotos ofi-
cials dels equips; aprofitant que l’acte coincidia amb 
el cap de setmana de la Marató de TV3, el nou patro-
cinador del Club NaturFit Training Team va organitzar 

una sessió ludicoesportiva a ritme de 
música per recaptar fons. Amb aquesta 
activitat, NaturFit i el CBA van voler cons-
cienciar la gent de la necessitat practicar 
l’esport habitualment i de dur una vida 
sana per lluitar contra l’obesitat i afavo-
rir el benestar general. NaturFit fa moure 
el CBA! La jornada va acabar amb un 
pica-pica saludable, com no podia ser 
d’una altra manera, que va comptar amb 
la col·laboració de MercaDelta. •

JuntA Del Club bàsquet AltAfullA

  Presenten els equips del Club Bàsquet Altafulla

La plaça Martí Royo ja gaudeix del “Parc de les Entitats”

El “Parc de les Entitats” d’Altafulla ja és una 
realitat. La corporació municipal el va in-
augurar el passat 27 de desembre amb 

la participació de les diverses entitats protago-
nistes de les instal·lacions, desenes de perso-
nes i moltíssima canalla. A la nova zona d’oci 
infantil de la plaça Martí Royo hi ha represen-
tats els Gegants, els Castellers, els Diables i els 
Bastoners de la vila amb il·lustracions de Pilarín 
Bayés. L’acte va comptar amb un pilar dels de 
l’Era de l’Ixart, un correfoc del Grup de Diables 
Petits, una mostra de ball de bastons infan-
til, una cercavila del grup de Gegants i Nans i 
l’acompanyament en tot moment de la música 
dels Grallers d’Altafulla.

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, va explicar 
que amb aquest parc se segueix la línia que ja 
es va iniciar amb la instal·lació ara fa uns mesos 
del “Parc de la Caputxeta” i del “Parc del Pa-
tufet”, “que tenen la voluntat de marcar un tret 
diferenciador amb la resta de parcs i jardins dels 
pobles de la contornada”. La regidora de Parcs 
i Jardins, Montse Castellarnau, va destacar que 
aquest nou espai pretén ser un “homenatge a 
les entitats que participen en els actes festius 
de la vila”. I és que la nova instal·lació d’oci in-
fantil, de 130m2, compta amb un multijoc de 
tres torres, amb dos tobogans, amb diferents 
elements d’escalada i amb un gronxador doble. 
/ Foto: Eduard Virgili . •

S’ESGOTEN DIES ABANS LES 
INSCRIPCIONS PER A LA V 
MARXA CASTELLS DEL BAIX GAIà  
A falta encara de 26 dies per a la cele-
bració de la V Marxa Castells del Baix 
Gaià, l’organització, a càrrec de les re-
gidories de Turisme i Esports de l’Ajun-
tament d’Altafulla, es va veure obligada 
a tancar les inscripcions el passat 5 de 
gener, ja que s’havia arribat al topall dels 
500 participants. D’aquests 500 inscrits, 
el 60% són dones, i la procedència dels 
participants és molt diversa superant així 
la seixantena de poblacions la majoria de 
la qual s’integra dintre de l’àrea metropo-
litana de Barcelona. Entre corredors i vo-
luntaris, més de 600 persones ompliran 
camins i carrers del Baix Gaià el proper 
31 de gener en la que serà la cinquena 
edició d’una cursa no competitiva que, 
des dels seus inicis ha hagut de tancar 
les inscripcions abans d’hora. 

El recorregut pels castells del Baix 
Gaià inclou Altafulla, Tamarit, El Catllar, 
La Riera (Castellot) i Ferran. La marxa 
té una durada estimada de 7h. 30 min. 
La bossa de cada participant inclou una 
samarreta tècnica i avituallaments. L’ac-
tivitat culminarà amb una calçotada po-
pular. La sortida, des del pati del Castell 
d’Altafulla, està prevista per a les 8:30h 
del matí. L’organització compta amb la 
col·laboració del grup Atletes d’Altafulla, 
la Penya Ciclista Altafulla, Altafulla Bloc, 
Athletic Events, Valor Tarragona 2017, i 
la Gelateria La Perla d’Altafulla. •

 Breu

Ex Machina, el 21 de gener a la Violeta

El passat diumenge 10 de gener a les 9 del matí, la Penya 
Ciclista, després de la foto inicial, va donar el tret de sorti-

da a una altra temporada que es preveu plena d’activitat. Com 
ja es tradicional, el primer dia vam fer una etapa curta que va 
anar per Salomó, Bonastre i va acabar al Càmping Santa Eulàlia 
d’Altafulla, amb un bon esmorzar per unes 70 persones que 
formaven el grup de sortida, entre muntanya i carretera, i amb 
la participació especial, també com altres anys, dels companys 
de la Riera. A partir d’ara, cada diumenge, tindrem les sortides 
programades pels diferents grups i que es poden consultar a 
www.pcaltafulla.cat i podeu contactar també, personalment, 
amb la Penya, al Centre d’Entitats, tots els dissabtes de 18 a 
21 h. Us esperem a tots i totes, als que sou aficionats a aquest 
esport. La foto pertany a la sortida de Nadal, que va tenir lloc el 

passat 13 de desembre, i que va comptar amb un total de 35 
participants. • 

JoAn Josep siRVent

President Penya Ciclista Altafulla
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RENFE
Altf/Tgn Altf/Bcn

6:58 6:01
7:23 7:07
7:30 7:29
8:29 7:56
8:59 8:08
10:00 9:04
10:30 9:42
10:38 10:35
10:58 11:33
11:58 12:02
12:58 12:33
13:56 13:32
14:27 14:35
14:59 15:03
15:31 15:55
15:58 16:36
16:27 17:06
17:00 17:36
18:00 18:39
18:30 19:11
19:00 20:05
19:29 20:36
20:26 21:08
20:29 21:49
20:59
21:29
21:59
22:33

AUTOCARS

Període temporada baixa
(del 2 de novembre al 30 d’abril)

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

De DL a DV: 9.05h
Dissabtes feiners: 10.15h

Diumenges i festius: 18.00h
BCn / AlTAfUllA
Sortida Barcelona:

De DL a DV: 15.45 h
Dissabtes feiners: 21.15h

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 7.35 7.40 8.00 8.05
7.25 7.31 7.55 8.30 8.50 8.55
7.40 7.45 8.05 9.15 9.35 9.40
7.55 8.01 8.20 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 14.00 14.20 142
11.15 11.21 11.40 14.15 14.35 14.40
12.15 12.21 12.40 14.45 15.06 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 14 26

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       
comunicació prèvia a l’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
GENER
28/03: MIrAr FINEstrEtA
04/10: s. DoMINGo
11/17: MIrAr FINEstrEtA
18/24: s. DoMINGo
25/31: MIrAr FINEstrEtA

feBrer
01/07: s. DoMINGo
08/14: MIrAr FINEstrEtA
15/21: s. DoMINGo
22/28: MIrAr FINEstrEtA
29: 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 divendres: De 09 a 13 h i de 15 a 18 h
 Dissabte:  De 10 a 13 h i de 17 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

Podeu dipositar les piles als con-
tenidors situats a l’Ajuntament, 
Llibreria regal i Paper, Estanc 
Pijuan, Forn Martí ronda, Forn 
Martí Llevant, Electrodomèstics 
Quixalos i Quisoc Lluís. 

Contenidors de piles

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
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 diposi-

tar directament a la deixalleria 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 14 h
De dilluns a divendres

Torredembarra 

Oficina carrer Muralla




