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números que miren cap al futur

El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla ha aprovat uns pressupos-
tos que s’eleven fins als nou milions d’euros, una xifra que 

augmenta notablement respecte el 2015 arran de la petició 
d’un crèdit d’1.390.000 euros que es destinaran a inversions. 
És a dir, endeutar-se per invertir. Però que ningú s’espanti! 
Gràcies a la bona gestió econòmica i financera de molts anys, 
les arques municipals altafullenques podran permetre’s endeu-
tar-se en una ràtio del 22%, molt per sota del 75% legal que 
fixa l’Estat en l’endeutament de les administracions locals. Fins 
ara, l’Ajuntament d’Altafulla tenia una ràtio de deute per sota 
del 5%, convertint-se així en una de les caixes públiques menys 
endeutades d’Espanya. Endeutar-se per invertir en benestar, 
no ens ha d’espantar, sempre i quan el deute no sigui fora de 
mida, com és el cas. 

Invertir en aquelles coses que milloraran el municipi, invertir en 
aquelles coses que produiran benestar a la ciutadania, és la 
millor de les inversions per tal que Altafulla sigui més prospera, 
més preparada pels reptes i les oportunitats. I tot això és el 
que ens depara aquests propers anys. A les portes del 2017, 
any en què Altafulla serà la seu del triatló en uns jocs esportius 
internacionals, on el nostre poble serà observat per més de 
400 milions d’espectadors d’arreu del món, no ens ha de fer 
por millorar la nostra vila pels que hi viuen i pels qui ens visiten. 
Uns diners que serviran per posar al dia, i especialment la Via 
Augusta, els carrers i les places, els parcs i jardins, per acon-
seguir una Altafulla més maca i més neta. Perquè, tot i ser uns 
pressupostos continuistes en despesa corrent, són uns núme-
ros que miren cap al futur. 

La “Plaça del Pou” es distribueix en  
més de 30 establiments d’Altafulla.  

La podeu trobar a l’Ajuntament,  
Quiosc Llibreria Lluís, als forns A. Martí i Nogués,  

a les gelateries La Perla i Ronda,  
a la Papereria Regal i Paper, entre d’altres.

Vols rebre-la per correu electrònic? 
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a:  

altafullaradio@altafullaradio.cat  
o també entrant al web 
www.altafullaradio.cat

Plaça del Pou  
informació i inserció d’anuncis:  

696 40 50 16  
comercial@altafullaradio.cat  

Àrea de Mitjans de Comunicació

on potS troBAr lA “plAÇA del pou”?

JA uS podeu AnunciAr A:

ens interessa que hi participis:
Envieu els vostres articles a altafullaradio@altafullaradio.cat. 
La “Plaça del Pou” tria per publicar aquells textos que no superin 
els 2.000 caràcters amb espai inclòs. 

Els articles han d’anar signats amb nom i cognoms i hi ha de 
constar el DNI o el passaport, l’adreça i el telèfon. La “Plaça del 
Pou” es reserva el dret de resumir-ne o extractar-ne el contingut 
i de publicar els que consideri oportuns.
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la marxa castells del Baix Gaià es consolida al territori

Èxit rotund en la V Marxa Castells del Baix Gaià 
on la representació femenina ha ascendit fins al 
60% de la participació. La prova es va celebrar el 

passat 31 de gener i va tornar a unir els castells d’Al-
tafulla, Tamarit, el Catllar, la Riera i Ferran en un recor-
regut de 27 km. Per primera vegada, la participació 
femenina va superat la masculina, i es va situar en 
el 60%, mentre que el percentatge dels homes va ser 
d’un 40%. Així ho va destacar el director de la prova, 
Guillermo Alonso, qui va insistir que des dels seus inicis 
l’objectiu era intentar assolir la paritat en la participació, 
una fita que s’ha tornat a aconseguir per la qual es va 
mostrar “molt satisfet”.

des de la primera edició de la prova, el perí-
ode d’inscripcions ha hagut de tancar-se abans 
del previst donat l’elevat nombre de participació. Un 
èxit que, segons l’organització, en aquesta ocasió es 
va superar amb escreix, ja que es va assolir el topall 
dels 500 participants un mes abans de la seva cele-
bració. L’organització és conscient que aquesta xifra 
màxima de 500 inscrits “podrien arribar a doblar-la”, 
ja que es va quedar molta gent sense poder parti-
cipar-hi, però considera que “és el nombre que els 
permet gestionar-la amb suficient capacitat com per 
oferir una prova de gran qualitat”. L’objectiu, segons 
el director, “no és massificar-la i treure’n profit econò-
mic, sinó promocionar el territori de tal manera 
que els participants vegin Altafulla com un lloc 
on tornar i recomanar”.

Enguany hi ha hagut participants de més d’una 
seixantena de localitats d’arreu de catalunya. La 
cursa va acabar amb una calçotada popular per a tots 

els participants al Parc del Comunidor. L’organització, 
a càrrec de l’Ajuntament d’Altafulla i Athletic Events, va 
comptar amb la col·laboració del grup Atletes d’Altafu-

lla, la Penya Ciclista Altafulla, Altafulla Bloc, Valor Tarra-
gona 2017, i la Gelateria La Perla. / foto: Jean Segovia 
/ Altafulla Bloc •
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la primera platja d’europa amb punt de recàrrega i Wifi 

L’Ajuntament d’Altafulla compta amb la primera 
platja d’Europa amb una estació de recàrrega de 
dispositius electrònics i servei WIFI que genera 

energia amb la pressió de l’aigua. es tracta del pro-
jecte Water Green Project, que aprofita el sobrant 
de pressió de l’aigua de la xarxa de canonades de 
subministrament d’Altafulla per generar més de 
1.000 kWh a l’any d’energia mitjançant una turbina i 
que ha costat un total de 40.000 euros.

No es coneix cap platja urbana que compti amb 
un dispositiu d’aquestes característiques a tot Europa, 
d’acord amb les conclusions del Congrés Mediterrani 
d’Smart Green Cities. La regidora d’Urbanisme, Marisa 
Méndez-Vigo, assenyala que és “un sistema pioner 
a europa que s’alimenta per l’energia renovable 
generada per la pròpia xarxa municipal de pro-
veïment d’aigua”. També ha deixat clar que el cost 
d’aquest servei s’inclou dintre de la partida de 40.000 
euros que ha permès renovar la xarxa de canonades 

del Barri Marítim, i que han estat finançats íntegrament 
per l’Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla. En aquest 
sentit, l’estació de recàrrega i servei WIFI ha costat uns 
12.000 euros.

El projecte s’emmarca dins del pla de millora de 
la xarxa de canonades de subministrament d’aigua al 
Barri Marítim funcionament del qual el cap de servei 
d’Aigües d’Altafulla, Jordi Aran, ha comparat amb “una 
dinamo d’una bicicleta”, i ha detallat que una turbi-
na transforma la pressió de l’aigua en energia elèctrica 
neta i contínua. Aquesta primera estació s’ha instal-
lat a la plaça consolat de mar i permet també als 
usuaris seure’s-hi mentre esperen que el seu disposi-
tiu electrònic carregui la bateria.

Si el sistema dóna bons resultats, se n’instal·laran 
més, ja que també pot aprofitar-se com a punts de re-
càrrega de vehicles elèctrics, subministrament parcial 
de l’enllumenat públic i alimentació de bombes, instru-
mentació i equips més complexes. L’empresa proveï-

dora de l’estació de càrrega és Yup!Charge i Tecnoture 
és l’empresa proveïdora del sistema de muntatge de la 
microturbina per a la càrrega i servei WIFI. / foto: Albert 
Jansà  •

la regidoria de medi ambient de l’ajuntament d’al-
tafulla ha instal·lat una passera de fusta al camí de 

Ferran. una passarel·la que, a partir d’ara, permet cre-
uar el riu Gaià amb més facilitat després que l’avingu-
da d’aigua de principis del mes de novembre deixés 
impracticables els passos habilitats en aquesta zona. 
amb la riuada, molts dels camins i itineraris senyalit-
zats a la part baixa del riu van quedar interromputs. 
l’associació mediambiental la sínia d’altafulla ha 
estat qui ha recollit la demanda de molts veïns de la 
incapacitat de creuar el riu en alguns dels seus trams. 
de fet, és aquesta entitat que treballa per a la preser-
vació de la reserva natural de la desembocadura del 
Gaià qui ha traslladat la problemàtica, solució i petició 
a les administracions dels municipis per on transcorre 
el curs baix del riu.

l’ajuntament d’altafulla ha estat el primer en re-
accionar. en aquest sentit, un cop rebut el vistiplau 
de l’agència catalana de l’aigua (aca), ha iniciat la 
instal·lació de la primera de les quatre passeres que 
preveu el projecte. l’alcalde d’altafulla, Fèlix alon-
so, ha explicat que l’actuació respon a la voluntat 
del consistori perquè “tothom recorri i conegui el 
territori i, a la vegada, gaudeixi d’una reivindicació 
històrica com és la recuperació del riu Gaià, que des 
de fa unes setmanes arriba al mar”. la passarel·la 

consisteix en uns taulons de fusta tractada, de 80 
cm d’ample i 8 metres de llarg, i que té un cost d’un 
miler d’euros. en els propers mesos, el projecte pre-
veu instal·lar més passeres; dues al tram que trans-
corre pels termes municipals de tarragona, i una 
quarta a la Riera de Gaià, en aquest cas, finançades 
pels ajuntaments de tarragona i la riera. / foto: 
neus Gris •

  instal·len una passera de fusta per creuar el riu Gaià al camí de ferran

lA zonA trAc orGAnitzA 
l’eSquiAdA Jove A vAllnord 
d’AndorrA

els punts d’informació Juvenil de la zona 
trac, torredembarra, roda de Berà, al-
tafulla i creixell, organitzen una nova edi-
ció de l’esquiada Jove dins del projecte 
propera parada. la sortida es farà els 
dies 26, 27 i 28 de febrer a l’estació Vall-
nord d’Andorra. S’adreça a majors de 14 
anys i el preu per persona és de 130 €. 
enguany com a novetat qui vulgui pot fer 
pagament fraccionat. això permetrà al 
jovent pagar 50€ de preinscripció abans 
del 5 de febrer i 80€ en un segon paga-
ment abans del 19 de febrer, data en què 
es tanquen les inscripcions. aquest preu 
inclou el transport, el forfait per a dos 
dies, l’assegurança i l’allotjament a mitja 
pensió a l’Hotel panorama de 4 estrelles. 
les inscripcions ja estan obertes i cal fer-
les a qualsevol dels 4 punts d’informació 
Juvenil d’altafulla, torredembarra, roda 
de Berà i creixell.  •

  Breus
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Aproven un pressupost de 9,3 milions 
d’euros per al 2016

El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va aprovar el passat 
25 de gener, en sessió plenària ordinària, un Pres-
supost General de 9.300.000 euros per a l’exercici 

2016. L’aprovació, amb caràcter inicial, va ser possible 
gràcies als vots a favor dels grups de l’equip de govern 
(Alternativa Altafulla – Entesa i l’Esquerra Independentista 
d’Altafulla), l’abstenció de Convergència i Unió (CiU) i el vot 
en contra de Ciutadans (C’s).

El regidor d’Hisenda, Jordi Molinera, va explicar que 
els comptes presenten una despesa ordinària “conti-
nuista”. En aquest sentit, es manté en els poc més de 
set milions d’euros. Així doncs, el salt fins la nova xifra 
dels 9 milions ve donat per una variació en el capí-
tol de crèdit, que s’incrementa en 1.390.000 euros. 
Molinera ha explicat que els números d’aquest nou exer-
cici “parteixen d’una base força realista i prudent, per tal 
d’estalviar possibles sorpreses”.A aquesta quantitat de 
pràcticament 1,4 milions d’euros, inclosa sota el parai-
gües de la partida de “Patrimoni”, se li suma una sub-
venció de la Diputació de Tarragona de 250.000 euros, 
de manera que en total s’eleva a 1.641.000 euros. Gran 
part d’aquesta partida se l’endurà el projecte d’ur-
banització de la via Augusta que té previst ampliar 
l’espai del tram central.

Aquest crèdit suposarà incrementar el deute de l’Ajun-
tament d’Altafulla a finals del present exercici del 4% actual 
al 22%. Una decisió que, segons Jordi Molinera, “es pot 
prendre gràcies a unes arques municipals sanejades 
que eviten qualsevol risc a nivell financer”. 

Una de les principals novetats en l’elaboració d’aquests 
Pressupostos és que compten amb les aportacions i els 
suggeriments dels grups de l’oposició, amb la voluntat d’ar-
ribar al màxim consens possible. De fet, el regidor d’Hisen-
da s’ha reunit amb els representants de CiU i C’s en diver-
ses ocasions des del passat mes d’octubre. En aquesta 
ocasió, l’elaboració dels Pressupostos ha estat marcada, 
també, pel compliment de la llei de transparència. 
Els comptes, de fet, hi dediquen una partida de 25.000 
euros. D’aquests, 15.000 es destinaran a una persona 
que s’hi dedicarà prioritàriament els primers mesos, tot i 
que també es farà càrrec d’altres treballs. Els 10.000 res-
tants seran per a l’establiment d’eines i plataformes que 
facilitin el seu desplegament, com ara una pàgina web, 
una campanya informativa o una aplicació per a mòbils.

D’altra banda, la partida del Capítol 1 de Personal 
també s’incrementa en 134.000 euros. Un augment que 
correspon al pagament pendent de la paga extra dels tre-
balladors municipals del 2012, i a l’increment de l’1% de 
la massa salarial. •

el ple de l’ajuntament d’altafulla ha fet enrere 
l’acord de delegació en favor del consell comar-

cal del tarragonès de la prestació del servei de ne-
teja viària al Barri marítim. una tasca que es va de-
legar a l’ens intercomarcal, donada la incapacitat de 
la Brigada municipal de fer-se’n càrrec. l’adquisició 
d’una nova màquina escombradora permetrà que el 
consistori reprengui de nou la seva gestió. Aquesta 
recuperació del servei suposarà un estalvi per les 
arques municipals, ja que el cost del servei extern 
s’elevava als 100.000 €, com ha remarcat el regidor 
de Serveis, Micha Preuss, tot i que ha avançat que 
no es descarta que s’hagi de contractar un reforç de 
cara a l’estiu per la gran afluència de visitants.  

les característiques més innovadores d’aquesta 
nova màquina són la unitat d’escombrat, el sistema 
d’aspiració i el sistema d’aigua. el regidor de serveis 
ha subratllat que aquesta nova eina “garanteix una 
major eficiència en la neteja de la via pública grà-
cies a la innovació tecnològica d’aquest equip ja 
que no només realitza l’escombrat sinó que tam-
bé disposa d’una funció aspiradora”. pel que fa a la 
unitat d’escombrat, disposa de tres raspalls, un dels 
quals accedeix als racons de més dificultat. Quant 

al sistema d’aspiració, disposa d’una turbina d’as-
piració d’alt rendiment amb un flux d’aire de 15.000 
m3/h, i pel que fa al sistema d’aigua, l’escombradora 
compacta disposa d’un dipòsit de plàstic amb una 
capacitat de 700 litres d’aigua per a la neteja viària.

amb la nova adquisició, que ha tingut un cost de 
145.250 € (iVa inclòs), ja són tres les màquines de via 
pública amb què disposa la Brigada municipal per a 
les tasques de neteja de carrers i places. des del con-
sistori s’estudia també la possibilitat de traslladar-ne 
una a la urbanització de Brises del mar. •

  Remunicipalitzen el servei de neteja de la via pública al Barri Marítim

Aproven la nova ordenança 
reguladora de l’ocupació 

de la Via Pública

El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va aprovar 
la nova ordenança municipal reguladora 

de l’ocupació de la via pública amb taules, 
cadires, i altres instal·lacions anàlogues, amb 
els vots a favor dels grups de l’equip de go-
vern —AA-E i l’EINA—  i de CiU, i l’abstenció 
de C’s. La Comissió d’Urbanisme ja hi havia 
donat el vistiplau i, segons la regidora d’Ur-
banisme, Marisa Méndez-Vigo, va ser “con-
sensuada” amb l’Associació Turística d’Em-
presaris i Comerciants d’Altafulla (ATECA). 
El consistori es va reunir amb comerciants i 
propietaris de bars i restaurants i va obrir un 
període d’al·legacions perquè presentessin 
les seves propostes amb la voluntat d’incor-
porar-les en el text de la normativa. En van 
presentar sis, i d’aquestes finalment se n’han 
inclòs tres. 

Els tres anys de moratòria que proposa-
va l’Ajuntament perquè els establiments do-
nessin compliment a l’ordenança s’amplien 
a quatre, després que els comerciants de-
manessin un període de vuit anys. Segons 
la regidora, però, “els serveis tècnics han 
considerat que quatre anys són suficients, 
donat que només un 30% dels establiments 
necessiten renovar-se”. El text inicial tam-
bé establia que per col·locar un televisor a 
l’exterior dels locals calia demanar permís 
prèviament. Donant resposta a la demanda 
dels restauradors, finalment es podrà treure, 
sempre i quan es faci sense so i controlant 
la quantitat de dies. Sí que s’haurà de sol·li-
citar prèviament en cas d’instal·lar-hi equips 
de música per a esdeveniments especials. 
També s’ha inclòs la possibilitat de disposar, 
en el cas de les terrasses, de sostre i de fins 
a dos tancaments laterals. 

L’Ajuntament ha mantingut, tot i la de-
manda dels afectats, la renovació de llicèn-
cies de forma anual a través d’una instància 
per tal de poder tenir un major control dels 
establiments en cas d’incidències. En el cas 
dels establiments de Botigues de Mar, tam-
poc s’ha acceptat que les terrasses s’ins-
tal·lin de forma permanent al passeig ja que 
és una qüestió que depèn del departament 
de Costes. Cal tenir en compte, a més, que 
més de vuit mesos es considera concessió. 
L’aplicació de la nova ordenança es farà 
efectiva aquest 2016. Aquells establiments 
que li donin compliment al llarg d’aquest any 
i a principis del 2017 optaran a una rebaixa 
de la taxa d’ocupació de la via pública, amb 
ajuts que poden ascendir fins el 80%. •
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S’obren les inscripcions per al ii pleamar vintage market

L’Associació Cultural Pleamar ja ha obert el 
període d’inscripcions per participar en la 
segona edició del Pleamar Vintage Market, 

que tornarà a fer parada a Altafulla el pro-
per 26 de març, enmig de la Setmana Santa, 
un dels moments de major afluència al municipi. 
En la primera edició hi van prendre part una cin-
quantena de parades, i enguany la intenció dels 
organitzadors no és aglutinar un major nombre 
d’estands, sinó oferir parades de més qualitat.

L’entitat va elaborar una enquesta un cop 
finalitzada l’edició de l’any passat, i la valora-
ció dels paradistes va ser més que positiva. De 
fet, segons ha explicat un dels responsables 
de la iniciativa, Nicolás Leo, més del 95% es-
taven disposats a repetir. També, segons Leo, 
la resposta de l’Ajuntament d’Altafulla va ser 
molt positiva ja que veu l’aposta com un atrac-

tiu més per ampliar la seva oferta d’oci, 
com ha destacat el regidor de Comerç, Jaume 
Sánchez. La convocatòria està oberta a para-
des d’articles i roba de segona mà, antiguitats, 
articles vintage, articles d’upcycling, artesania, 
vinils, llibres, bicicletes, i mobles. Les persones 
interessades en prendre-hi part poden trobar 
el formulari d’inscripció al perfil de Facebook 
“Pleamar Vintage Market”. Més enllà de les pa-
rades d’articles de segona mà, el festival també 
comptarà amb food trucks, i música en viu, en-
tre altres activitats.

La idea va néixer sota la influència dels mer-
cats d’aquestes característiques que actual-
ment se celebren a Barcelona, i la voluntat és 
consolidar aquesta aposta també a la Costa 
Daurada convertint-se així en el primer mercat 
vintage del territori. •

Després de la gran 
actuació a la Violeta 

de Toti Soler reivindicant 
la figura d’Ovidi Montllor 
en el marc del Festival de 
Cançó d’Autor Barna-
sants, la cantant cuba-
na ludmila mercerón 
oferirà un concert en 
el dia de la dona tre-
balladora com a ho-
menatge a les grans 
artistes cubanes. La 
jove cantant és una de 
les incorporacions més sorprenents a 
l’etern —i sempre vigent— panorama 
cubà. Al Barnasants, que compleix 
la 21ena edició i la quarta a Altafulla, 
visitarà els grans títols de les dones 
compositores, trobadores, 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. El concert tindrà 
lloc a la Violera el 8 de març, a les 19h, 
i el preu de l’entrada anticipada és 
de 3 €, i de 5 €, a la taquilla. 

El Barnasants a Altafulla acabarà 
el 25 de març amb el concert del 
cantant barceloní Guiu cortés “el 
niño de la Hipoteca”. Juntament 

amb “Los Ratones” van gravar el 
celebrat Gratis Hits (NDLH Records, 
2012), que ja ha assolit 50.000 des-
càrregues a la xarxa. El cantautor, 
proper i amb molt de sentit de l’hu-
mor, ha trobat a Youtube la seva pun-
ta de llança. el seu canal té 57.000 
subscriptors i els seus clips 
superen el milió de visites. Per a 
aquest concert, el preu de l’entrada 
és de 12 € anticipada, i de 15 €, a 
la taquilla. Les entrades per ambdós 
concerts es poden comprar a l’Ajun-
tament d’Altafulla, en horari d’atenció 
al públic, i a www.barnasants.com. / 
foto: Juan Miguel Morales. •

  la cubana ludmila mercerón actuarà el 8 
    de març en homenatge al dia de la dona

una vintena de premis en la campanya de 
nadal als comerços

L’Associació Turística d’Empresaris 
i Comerciants d’Altafulla (ATECA) i 

l’Ajuntament d’Altafulla van lliurar el pas-
sat 26 de gener, a la sala de plens de 
l’Ajuntament, els premis de la campanya 
de Nadal “Compra a Altafulla, i guanya 
un mar de premis”. Una vintena d’obse-
quis que es van repartir entre els afor-
tunats del sorteig que es va celebrar en 
directe a Altafulla Ràdio. És el tercer any 
consecutiu que se celebra la iniciativa, i 
la valoració que en fan des d’ATECA i la 
regidoria de Comerç és “molt positiva”. 
El president d’ATECA, Lluís Canyellas, ha 

destacat la “gran participació en aquesta 
edició respecte altres anys” en què s’han 
omplert 8.000 butlletes, fet que ha esde-
vingut “en un incentiu pel comerç local”. 
Per la seva banda, el regidor de Comerç 
i Consum, Jaume Sánchez, ha explicat 
que, segons li han transmès els comer-
ciants, “hi ha hagut una lleugera millora 
de les compres”. També ha parlat de la 
importància de “fidelitzar el client i premi-
ar el bon consumidor”. La regidoria està 
treballant ara en la ruta de tapes que es 
posaran en marxa a la primavera. / foto: 
Eduard Virgili  •

Aquest any, s’ha editat el Novè Concurs de Dibuix a la Farmàcia Susana Do-
mingo, amb una gran participació. S’han presentat una quarantena de di-

buixos, tots ells exposats a la farmàcia. La temàtica del dibuix, com cada any, 
Nadal o hivern. La pintora local Marta Balañà va liderar el procés de selecció dels 
dibuixos guanyadors. El guanyador de la categoria de 0 a 6 anys, ha estat el 
Ferran Dorante Cortés, de 4 anys i la guanyadora de la categoria de 7 a 13 anys, 
la Marwa Jaghdal, de 9 anys. Cadascun d’ells va ser obsequiat amb un regal. Els 
seus dibuixos, estan exposats i “emmarcats” com a guanyadors a la part central 
de la farmàcia. Feliç 2016! / Foto: Susana Domingo •

novè concurs de dibuix 
farmàcia Susana domingo
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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

fixen leS dAteS per Al nou cAlendAri 
fiScAl

l’ajuntament d’altafulla ha donat el vistiplau en ses-
sió plenària al calendari Fiscal per al 2016. la corpo-
ració va aprovar a l’octubre les ordenances Fiscals, 
marcades per la congelació de l’impost sobre Béns 
immobles (iBi) i per la majoria de taxes, a excepció de 
la brossa, que s’incrementa aquest exercici en un 1%, 
i la tarifa de l’aigua, sobre la qual el consistori també 
en va aprovar un augment el passat mes de setembre. 
els terminis per aquest nou any seran molt similars 
als de l’any passat. el fraccionament de l’iBi es manté 
en quatre pagaments: l’11 d’abril, el 10 de juny, el 10 
d’agost, i el 10 d’octubre. el fraccionament s’ha de 
sol·licitar abans del proper 18 de març a l’oficina de 
BASE de la plaça Martí Royo. El pagament de l’IBI 

urbà, rústic i de característiques especials s’ha de fer 
efectiu entre el 30 de juny i el 31 d’agost. el de l’im-
post d’activitats econòmiques, del 29 de juliol al 30 de 
setembre; i el de l’Impost de vehicles, del 31 de març 
al 31 de maig. la resta de taxes s’han d’abonar del 29 
de juliol al 30 de setembre.

AltAfullA S’AdHereix A l’oBServAtori 
de leS doneS en elS mitJAnS de 
comunicAciÓ 

l’ajuntament d’altafulla ja forma part de l’obser-
vatori de les dones en els mitjans de comuni-
cació. així ho va aprovar el ple de la corporació 
per unanimitat amb la voluntat de donar suport 
a les iniciatives que promou l’entitat. l’adhesió li 
permet, a més, disposar de tots els recursos que 

ofereix per fer difusió de la seva tasca a través de 
diferents plataformes. el cost de l’adhesió és de 
500 euros anuals.

curS GrAtuït de voluntAriS de 
protecciÓ civil

la Generalitat de catalunya ha convocat un curs 
gratuït de Voluntaris de protecció civil el termi-
ni d’inscripció del qual finalitza el dilluns 15 de 
febrer. les persones interessades poden infor-
mar-se i inscriure’s a l’ajuntament. cal recordar 
que l’ús de les instal·lacions del gimnàs del po-
liesportiu i de les piscines és gratuït pels membres 
en actiu de l’associació de Voluntaris de protec-
ció civil d’altafulla. •

  Breus
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Hi dediqueu moltes hores...
GS: Moltes més de les que dormim! —riu—. 
A cada reportatge, cadascú dispara unes 400 
fotos. Després hem de fer la tria, i de vegades 
ens hi estem fins a altes hores de la matinada.
ic: Limitem molt aquesta selecció de les mi-
llors imatges, finalment publiquem entre 50 i 
100 per àlbum, el 10% de la nostra activitat.
JS: Jo en un acte de dues hores puc fer-ne 
un miler. Com ha dit l’Ilde, el que es veu cor-
respon a un 5 o un 10% del total de les foto-
grafies que disparem.

Cal matisar que no perseguiu cap ànim 
de lucre...
ic: Som aficionats, i no rebem cap subvenció 
ni cap remuneració. Per nosaltres, de fet, el 
balanç econòmic és negatiu:  assumim totes 
les despeses perquè és la nostra afició.
JS: És una dedicació totalment desinteressa-
da. La gent ens veu actius i pensa que rebem 
algun ajut, però mai hem cobrat res. De fet, si 
Altafulla BLOC fes un gir cap a la professiona-
lització perdria la seva essència.

Quin és el vostre estil?
JS: Ens agrada captar el procés sencer a 
cada reportatge, amb els detalls. A més, totes 
les nostres fotografies porten el segell de la 
marca d’aigua: ja que no cobrem per fer-les, 
evitem que es perdi l’autoria a través de les 
xarxes socials.
ic: L’única línia vermella per nosaltres són les 
activitats polítiques: com que no ens devem a 
cap Ajuntament, ens desmarquem.

Sentiu que la gent us valora?
ic: Molt. Trobar-te a algú pel carrer i que 
t’agraeixi una foto que li has fet és molt gratifi-
cant, no es pot pagar amb diners.
rv: Hi ha gent de Barcelona que estiueja aquí  
i ens agraeix que publiquem tot allò que no 

poden veure a diari. La nostra feina els apro-
pa a un poble que s’estimen, i això és molt 
maco.
JS: Ens han arribat a dir: “no deixeu mai de 
fer-ho!”.  És un gran elogi, i, mentre puguem, 
hi seguirem!

Altafulla és un marc fotogràfic únic.
JS: És molt bonic. Moltes famílies sense cap 
relació directa amb Altafulla ho escullen com a 
escenari per fer-se reportatges, i m’enorgulleix 
molt.
rv: Sempre trobes racons per descobrir, la 
Vila Closa és meravellosa.
ic: És el millor: és molt actiu, i amb un altíssim 
nivell esportiu, cultural i associatiu. I, a nivell 
de paisatges, té castells, mar i muntanya: és 
espectacular.

Com veieu Altafulla BLOC a mig termini?
JS: En un futur, ens agradaria crear-nos com 
a agrupació fotogràfica per tal de poder aspi-
rar a subvencions culturals i engegar alguns 
projectes. A dia d’avui, ni tan sols tenim un 
local on poder-nos reunir i treballar de manera 
conjunta.
ic: Alguna vegada hem parlat d’arribar a tot 
el Baix Gaià i ampliar la nostra zona... però 
tenim prou feina a Altafulla!

Quins nous reptes us marqueu?
GS: Estaríem encantats de fer una exposició 
de les nostres fotografies, però és inviable 
sense cap subvenció al darrere.
JS: Al principi, ens preocupava que cap en-
titat se sentís exclosa. Ara, el més difícil és 
mantenir el ritme i no caure en la repetició. És 
tot un repte que els nostres reportatges se-
gueixin sorprenent!

Equipats amb una càmera i un somriure, 
les seves fotografies els han consolidat 
en els darrers dos anys com els 
reporters gràfics d’Altafulla. Espontanis 
i simpàtics, tenen més de 2.700 
seguidors a Facebook i només cobren 
en forma de l’estima dels altafullencs i 
altafullenques. Jean Segovia, Ildefonso 
Cuesta, Gemma Soldevila i Roberto 
Vera són la columna vertebral d’Altafulla 
BLOC.

Quan neix Altafulla BLOC?
ildefonso cuesta:  Naixem l’abril del 2014, 
quan el Jean i jo decidim unir esforços i fer 
una posada en comú dels nostres reportat-
ges, a semblança d’altres entorns virtuals 
com Tarragona Bloc.
Gemma Soldevila: Jo vaig començar fent 
fotos a la platja, i als sis mesos d’haver nascut 
Altafulla BLOC em van oferir penjar-les a la 
pàgina. Em vaig engrescar, i em vaig apuntar 
a un curset organitzat pel Jean per agafar se-
guretat.

Un curs que va ampliar la família...
Jean Segovia: Totalment. Jo sóc professor 
de fotografia a l’Escola d’Adults, i amb aques-
ta iniciativa he donat una empenta inicial que 
han seguit els alumnes més motivats. 
roberto vera: La Gemma i jo vam coincidir 
al curs, i amb el temps ens vam incorporar 
a Altafulla BLOC. Ara som quatre membres 
actius, a més de comptar amb col·laboradors 
puntuals.

Us heu consolidat com els reporters 
gràfics del municipi.
ic: Comptem amb gairebé 3.000 seguidors, 
i alguns reportatges superen els 10.000 visi-
tants. Si tenim en compte la població d’Altafu-
lla, la nostra visibilitat és altíssima.
JS: La proporció de la mida d’Altafulla amb el 
material gràfic que oferim és molt bona. En al-
tres municipis, de fet, ens han reconegut que 
ens envegen!

Toni Cabanillas

“mai hem cobrat
cap subvenció
ni remuneració,

la nostra dedicació
 és desinteressada”

“només es veu un 5 o un 
10% de les fotografies 

que fem”

“tenim molta visibilitat, 
algun reportatge supera 

els 10.000 visitants”
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Sorra sí o sorra no
marisa méndez-Vigo # alternativa altafulla - entesa (aa-e)

 Cada cop que la platja d’Altafulla 
perd sorra per l’efecte de les llevan-
tades  torna a aparèixer el conflicte 
entre qui vol que no s’aboqui arena 
a la platja i es deixi a la natura seguir 

el seu curs i qui pensa que és necessari tenir una platja 
amb abundant sorra per ser un valor dels més impor-
tants d’Altafulla i pel turisme que atrau, fonamental per 
a l’economia local. 

Fa unes setmanes s’ha fet un desplaçament impor-
tant d’arena de la zona de la Roca del Gaia a la de 
Botigues de Mar i les veus discordants s’han fet sentir 
i tenen raó. Si no existís el port de Torredembarra que 

modifica substancialment els corrents i les aportacions 
de sorra a la nostra platja o tinguéssim un espai dunar 
consolidat no hi hauria aquest dilema. Tant de bo Alta-
fulla tingués una economia diversificada, de tal manera 
que el turisme fos un complement i no l’activitat princi-
pal. Tant de bo, el turisme que ens visita fos un turisme 
disposat a mantenir i valorar una platja en estat natural,  
amb els ritmes de la natura, la vegetació dunar i fins i tot 
les algues que la mar ens llença quan està brava; una 
platja que no es netegés de manera agressiva i que tant 
sols s’hagués de treure la mínima brutícia d’una ciuta-
dania conscienciada. El concepte de desenvolupament 
sostenible té vessants ambientals, socials i econòmi-

ques; i l’ajuntament les ha de gestionar tenint en comp-
te les relacions entre les tres i les diferents necessitats 
dels vilatans i les vilatanes.  Alternativa Altafulla ha de-
mostrat sobradament el seu interès i preocupació per 
la sostenibilitat mediambiental, en la defensa i actuació 
al Gaià, la mobilitat sostenible, l’èmfasi en la recollida 
selectiva, la col·laboració amb Tarragona per la rena-
turalització  de la platja de Tamarit o la recuperació i 
ús del camins rurals entre altres. Sens dubte mai és 
suficient i són benvingudes aportacions que millorin la 
gestió i relatives a com tractar la platja, la seva arena i 
també considerin les qüestions socials i econòmiques 
específiques d’Altafulla. •

objectius 2016: transparència i consens
Jordi molinera poblet # l’esquerra independentista d’altafulla - acord municipal (eina)

 Una de les noves responsabilitats 
que vam voler assumir des de L’EI-
NA al Govern municipal sorgit de les 
darreres eleccions municipals era la 
Regidoria d’Hisenda. Aquesta àrea 

durant tot l’any no té un excessiu contingut polític, té un 
caràcter més tècnic, però és evident que la redacció del 
pressupost municipal determina part de la línia política 
que tindrà el Govern durant tot l’any. Ja per començar 
hem volgut deixar clar que el pressupost de 2016 no 
només és una eina de feina del Govern: també ho ha 
de ser de l’oposició. És per això que durant el darrer tri-
mestre de 2015 vaig reunir-me com a regidor d’Hisenda 

amb tots els partits que conformen el Ple del nostre 
Ajuntament. Durant aquestes reunions hem presentat 
el bon estat econòmic d’Altafulla, així com hem rebut i 
acceptant propostes dels diferents grups polítics. Des 
de l’EINA creiem que és necessari aquest tarannà de 
treball en equip, de fer partícip a tothom intentant arri-
bar al màxim consens. 

La despesa ordinària del pressupost d’enguany 
és força conservadora el que fa la despesa, garantint 
l’estat del benestar propi que hem anat consolidant 
els darrers anys. D’altra banda, el deute municipal és 
del 4%, i això ens ha animat al Govern a incorporar al 
pressupost una petició d’un crèdit d’1,39M€ per fer in-

versions, cosa que farà que el deute s’incrementarà al 
22%. Financerament és una decisió que Altafulla es pot 
permetre per ser un motor actiu de l’economia.  Amb 
l’aprovació definitiva d’aquest pressupost caldrà seure 
a la taula tots els agents, partits i ciutadania, i fer dues 
llistes: una de desitjos i una de necessitats. Des de L’EI-
NA estem segurs que entre tots i totes podrem arribar 
al consens a l’hora de decidir quines són les inversi-
ons que tenen més acceptació entre els i les veïnes del 
poble. És a les grans inversions com les que s’estan 
plantejant on cal deixar de costat algunes diferències i 
pensar en el futur que tenim en comú. •

l’èxit dels drets que no tenim...

Després de tantes meditacions com decepcions he 
arribat a aquesta lúcida conclusió: si vol tenir un bon 
gruix d’electors fer-los-hi creure o apuntant-se als 
“drets que no tenim”.

Així els “alternatius” van fer el primer forat reivindicant 
el fals dret “a no tenir veïns”; els seus dirigent viuen 
a zones limítrofes, i l’alcalde fins i tot té la propietat 
a la Móra.. Prou d’expansió urbanística! Una fórmula 
que havia reeixit en boca d’Upa, quan Manel Ramon 
exposava “l’agenda de...” contra un alcalde – i soci 
regidor - que fins i tot s’havia hagut d’abstenir una re-
qualificació on tenia comissió de gestió... Afortunada-
ment el meu admirat Manolo va implantar “l’urbanis-
me social” (conveni de les Bruixes amb compensació 

part del Roquissar de tres equipaments; Pla General 
amb el parcial de l’Hort de Pau, amb dos blocs d’ha-
bitatges d’oferta d’Adigsa i la llar d’infants). Els “alter-
natius” van trobar el segon os per mossegar en el nou 
Cadastre i tipus d’IBI de manteniment de personal 
(sense ERO...) i austeritat. El fals dret a “no contribuir 
a l’equilibri” pressupostari... Desdit, també, quan han 
tingut hisenda... 

El tercer (auto)engany: que Altafulla s’acosti més a 
una residencial Cala Romana que a un poble medi-
terrani, costaner, amb construcció, comerç i turisme. 
On l’ecologia compta més que els aturats o els ba-
nyistes de la Roca de Gaià... “Fèlix, jo vull ser peixet”. 
L’altre opció d’èxit, els independentistes, promet un 

dret encara més inexistent, i dins el dret internacional: 
el dret a l’autodeterminació... Reservat a les colònies 
i els oprimits en els drets humans. Aquesta opció la 
comparteix CDC amb ERC. Es pensen que la geo-
política de sobiranies compartides i interdependent 
no els abasta... als seus xalets i aparellades tan de 
“nosaltres sols”... C’s té dues banderes, el fals dret a 
hiper-rebaixar els impostos “apretándose el cinturón” 
tot l’Ajuntament. I el d’enredar la troca amb una acti-
tud tan separadora i dividint la unitat civils dels cata-
lans com la d’aquells que encara són Junts pel Sí al 
Parlament. Els qui com el més que veterà PSC volem 
integrar, incloure, “formar” no seguint la fórmula d’èxit. 
I no som al Ple...

Fonxo Blanch canyelles

  fÒrum 

de las deudas se encargan los de siempre: los ciudadanos
alberto moreno espinosa # ciutadans – partit de la ciutadania (c’s)

 Visto lo visto en el pleno pasado, 
tras la aprobación (por parte del 
equipo de gobierno) de los presu-
puestos para el 2016, podríamos 
decir que el Ayuntamiento quiere 

que “de las deudas se encarguen los de siempre: los 
ciudadanos de Altafulla”. Ciutadans Altafulla vota en 
contra claramente, por dos motivos. El primero: Ya no 
se acuerdan que se acordó subir la tarifa del agua a 
los ciudadanos del municipio para equilibrar la deuda 
de tres millones de euros que el Ayuntamiento de Alta-
fulla tiene con la empresa Mixta de Aguas. Un esfuerzo 
económico, que tendremos que hacer frente todos los 
ciudadanos. Esfuerzo, que el Ayuntamiento no valora 

en absoluto, ya que ahora, aprueban pedir un crédito 
de casi dos millones de euros y así dejar al Ayunta-
miento, además de la deuda de esos tres millones, 
con una deuda que pasará del 4% actual al 22%, ya 
que según ellos “tenemos las arcas municipales sa-
neadas” (ya que ellos no cuentan esa deuda al decir 
eso, ya que para ellos son “partidas distintas”). Para 
Ciutadans Altafulla no es estar saneado teniendo esa 
deuda, ya que el propietario de esa deuda es el mis-
mo, el Ayuntamiento.

No podemos esperar que las deudas del Ayunta-
miento las paguen los ciudadanos subiéndoles los reci-
bos y mientras se pida un crédito de esa magnitud para  
obras no precisamente urgentes. Desde Ciutadans 

Altafulla vemos más responsable y urgente, el intentar 
quitar esa deuda lo más rápido posible para no perju-
dicar más a los ciudadanos, en vez de seguir pidiendo 
créditos de esa magnitud sin su debida urgencia. El se-
gundo motivo por el cual Ciutadans Altafulla vota en 
contra: El Ayuntamiento tiene un presupuesto municipal 
para ocupación laboral de 0 euros (como en años ante-
riores) y eso que en el municipio tenemos un porcentaje 
de paro muy significativo (llegando casi al 20%). Esta-
mos totalmente en contra con esta medida de no dotar 
ni con un céntimo esta partida tan importante para po-
der ayudar a ciudadanos a poder encontrar un trabajo 
o un trabajo más digno. •



 Plaça del Pou / núm. 158 / febrer 2016
10 Carnaval 2016

imatges de l’arribada del carnestoltes, de la rua de nit i de la Guerra de confeti del
carnaval 2016. / Fotos: Jean Segovia, robert vera i Gemma maymó  
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el fons documental de la família 
ixart es podrà consultar a l’Arxiu 

Històric de tarragona 

Després de quatre jornades de feina 
al turó de Sant Antoni d’Altafulla, la 

Xarxa de Voluntariat de l’Associació Me-
diambiental la Sínia, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Altafulla, ha enllestit els 
treballs de recuperació d’una barraca de 
pedra seca. Uns treballs que han consistit 
en la reconstrucció i rehabilitació de l’ha-
bitacle gràcies a l’assessorament de l’es-
pecialista en aquest art tan antic de Xavier 
Jové, així com també als alumnes que van 
impartir els tallers de pedra seca que es 
van impartir a l’entitat conservacionista. 
Fent el símil de col·locar la bandera so-
bre la teulada, l’Associació Mediambiental 
La Sínia va guarnir el sostre de la barraca 
amb lliris de color lila amb motiu de la seva 
finalització. La barraca s’ubica en un dels 

terrenys que custodia l’entitat, i l’actuació 
s’emmarca dins del programa d’accions 
de conservació de patrimoni municipal. 
A Altafulla hi ha una quarantena de barra-
ques de pedra seca, algunes de les quals 
esperen poder reformar en un futur. Al Baix 
Gaià, esdevé una de les construccions 
més representatives. / Foto: La Sínia  •

  recuperen una barraca de pedra seca a la muntanya 
de Sant Antoni 

L’Arxiu Històric de Tarragona ja 
compta a les seves dependències 
del fons documental de la família 

Ixart d’Altafulla. La casa, ubicada a la plaça 
del Pou, es va posar a la venda ara fa uns 
mesos, i el fill dels propietaris, Jaume Ixart, 
va decidir “donar-li una ubicació ade-
quada a tot aquest material, que data 
des del segle xvii, i que el seu pare te-
nia arxivat a casa”. 

Ha estat el mateix director de l’Arxiu 
Històric de Tarragona, Ricard Ibarra, l’en-
carregat de gestionar els documents. Ha 
explicat que “a hores d’ara el centre 
està valorant els arxius perquè sigui 
tractat degudament, i posar a l’abast 
dels investigadors”. Ibarra ha reconegut 
que l’Arxiu “sempre hi havia estat interes-
sat”. Es van endur una trentena de capses, 
i abans de tancar aquesta edició, quedava 
pendent formalitzar la cessió documental.

El paper que ha jugat l’Ajuntament d’Al-
tafulla en aquesta cessió ha estat de me-
diador entre les dues parts implicades. El 
regidor de Cultura, Jordi Molinera, ha des-
tacat la importància de conservar un 
llegat d’aquestes característiques. El 
llegat Ixart estarà a mans de l’Arxiu, però 
la propietat continuarà sent de la família. / 
foto: Eduard Virgili. •

el conSell de pArticipAciÓ d’AltAfullA eS reunirà el 
proper 20 de feBrer 

el consell de participació d’al-
tafulla es reunirà el 20 de febrer 
a partir de les 10 del matí. la 
regidora responsable de l’àrea, 
montse castellarnau, ha expli-
cat que la trobada consistirà en 
una xerrada informativa per do-
nar a conèixer la situació actual, 
i en la celebració de diferents 
cursos i tallers que marcaran 
el full de ruta dels propers me-
sos. la voluntat és “engrescar la 
ciutadania a col·laborar i donar 
una resposta més ràpida des de 
l’ajuntament a les seves deman-
des”. en aquest sentit castellar-
nau ha insistit que “no només 

s’ha de demanar, exigir i quei-
xar-se, sinó també participar”. 
l’ajuntament aposta enguany 
per donar-li un gir als pressu-
postos participatius. no s’hi 
destinarà una partida concreta, 
sinó que es mantindrà la im-
plicació de la ciutadania en els 
projectes previstos al municipi, 
principalment els que s’inclouen 
dins de l’àmbit de les inversions. 
per fer-ho possible, s’ impulsa-
ran més processos participatius. 
el sistema de participació que 
es durà a terme es determinarà i 
es donarà a conèixer en aquests 
tallers que ja hi ha previstos.

nouS curSoS A l’eScolA municipAl d’AdultS

la regidoria d’educació co-
mençarà nous cursos a l’Esco-
la d’adults que se centraran en 
les noves tecnologies, la foto-
grafia digital, jardineria, i en la 
cultura xinesa. segons ha des-
tacat la regidora eva martínez, 
la majoria esdevenen una con-
tinuació de primeres edicions, 
i responen a la demanda dels 
alumnes. també ha remarcat 
que aquests tallers pretenen ser 
“una plataforma per adaptar-se 
a les necessitats de la societat 

actual”, com és el cas del curs 
de Formació en noves tecnolo-
gies i del Mòdul II de Fotografia 
digital. també s’ha programat 
un segon mòdul de Jardineria, 
destinat al disseny i la projecció 
d’un jardí, a l’arboricultura mo-
derna, a la jardineria sostenible, 
i a la maquinària de jardineria. la 
regidoria també ha decidit apos-
tar per un curs d’introducció a 
la cultura Xinesa, a càrrec de la 
professora de llengua xinesa Ya 
Jie Wang.

AltAfullA Acollirà el 16 de Juliol lA copA d’europA 
en el cAmpionAt mediterrAni de triAtlÓ

després d’organitzar els campi-
onats d’espanya sprint del 2013 
i 2014, el d’aquatló del 2014, i 
el campionat d’espanya en dis-
tància olímpica el 2015, arriba el 
moment de donar el salt interna-
cional aquest 2016. serà el 16 de 
juliol, quan altafulla serà la seu 

de la copa d’europa en el cam-
pionat mediterrani de triatló. en 
quatre anys altafulla, s’ha situat 
en el centre del calendari estatal 
i europeu, al costat de grans ciu-
tats com rotterdam, singapur, 
ottawa, malmö, osaka, entre 
d’altres. •

  Breus
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presenten els equips del centre d’esports Altafulla

Aquest mes passat, uns 150 nens i nenes de 5è i 
6è de Primària, dels CEIP La Portalada i del Ro-

quissar, han fet un primer assaig del joc de Scrabble, 
amb la intenció de preparar-se per a la Prèvia que fa-
rem a Altafulla el pròxim diumenge 14 de febrer. Abans 
de començar, en Francesc Gallen, de la Federació In-
ternacional  de Scrabble en català ha explicat el regla-
ment, la normativa i la importància de ser respectuós 
amb els altres jugadors i jugadores. 

S’han fet grups de quatre alumnes, o sigui que han 
jugat en parelles i fins i tot alguna parella s’ha atrevit a 
jugar controlant el temps amb els corresponents rellot-
ges. Les sessions han transcorregut amb la suficient 
normalitat i ordre per a poder acabar l’hora de joc. Tot-
hom ha construït força paraules, han fet algun Scrab-
ble i algunes parelles han acabat el joc completament. 
Tal com ens han manifestat, la gran majoria ha gaudit 
molt d’aquesta experiència, pensant quines paraules 

es podien formar amb les 7 fitxes de què disposaven 
i entrecreuant paraules i, sobretot sumant punts i més 
punts.

Aquest primer contacte amb el joc (de fet és el se-
gon, perquè l’any passat ja es va fer, tot i que va ser de 
forma més informal) haurà servit per escalfar motors 
abans de la Prèvia que es farà a Altafulla el diumenge 
14 de febrer al matí. Aquesta Prèvia aplegarà nens i 
nenes de tot el territori que vulguin inscriure’s, i serà 
classificatori per al VII Campionat de Scrabble Escolar 
dels Països Catalans, que se celebrarà al Prat de Llo-
bregat el dia 12 de març.

L’any 2015, dues nenes de La Portalada, la Maria 
Poll i la Marina Brullas ja es van presentar al Campionat 
de Catalunya. Esperem que aquest 2016 hi participi 
molta més colla que representi la nostra població. I la 
inscripció és gratuïta. Recordeu que aquest any Altafu-
lla serà la seu del Campionat d’Espanya de Scrabble 
que es desenvoluparà durant els dies 29 i 30 d’abril i 
l’1 de maig. •

cluB scraBBle altaFulla-link

  un primer contacte

Jean Segovia i Gemma Soldevila, d’Altafulla Bloc, guanyen 
els Premis Repsol de Fotografia Castellera

Els fotògrafs d’Altafulla Jean Segovia i Gemma Sol-
devila han guanyat el premi com a primer i segona 
classificada en la categoria professional de la ter-

cera edició del Premi Repsol de Fotografia Castellera, 
convocat per la Revista Castells i patrocinat per Repsol, 
atorgats per cronistes castellers a la desena edició de 
la Nit de Castells del  passat 30 de gener al Centre Cul-
tural Municipal de Valls. Amb l’assistència dels dirigents 
de prop de 80 colles castelleres, la Nit de Castells és 
l’acte social anual més representatiu d’aquest àmbit on 
es lliuren els deu Premis Castells, creats per la Revis-
ta Castells, i que també enguany celebren el seu desè 
aniversari.

El catàleg de premis reconeix i distingeix 
diferents facetes del món casteller, amb una 
atenció especial a la darrera temporada: 
castells, colles, trajectòries, places, iniciati-
ves, consecucions i altres facetes pròpies 
dels castells. Els premis apleguen diferents 
jurats: el consell assessor de la Revista, 
els cronistes castellers, les colles de gam-
ma extra, la Junta de la Coordinadora de 
Colles Castelleres de Catalunya i a través 
de votació popular, que permeten tenir una 
visió àmplia i plural de la realitat castellera. / 
foto: Altafulla Bloc. •

El CE Altafulla va presentar el passat 30 de gener 
tots els equips que integren el club a excepció 

dels veterans i el primer equip. El president de l’en-
titat, Francesc Julià, es va mostrat molt satisfet i va 
qualificar la jornada de “molt especial”. El club està 

integrat per 110 jugadors i més d’un centenar de fa-
miliars, amics i veïns van omplir les grades de l’Estadi 
Municipal Joan Pijuan. També va expressar la seva sa-
tisfacció el regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Alta-
fulla, Jaume Sánchez, qui va destacar el CE Altafulla 

com l’entitat que més ha crescut aquesta temporada. 
En aquest sentit, ha remarcar també el fet de disposar, 
per primera vegada, de camp de gespa. / foto: CE 
Altafulla • 

Alumnes de 2n i 3r d’ESO de l’Institut d’Altafu-
lla han assolit la tercera posició en la III Copa 

Cangur, una prova de resolució de problemes ma-
temàtics, convocada per la Societat Catalana de 
Matemàtiques, que es va celebrar a l’Institut Els 
Pallaresos el passat 28 de gener. L’equip altafullenc 

va ser representat pels alumnes Paula Benet, Mire-
ia Estebanell, Maria Carretero, Andrea Soliño, Lídia 
Pons, Adrià Galán i Marc Velasco, sota la direcció del 
professor de matemàtiques del centre, Joan Sanc-
hís. La comissió organitzadora convocarà els cen-
tres més destacats de la primera fase a la final del 

certamen, que se celebrarà pels volts del mes de 
març. Paral·lelament, aquest 2016 des de la prova 
“Canguro Italia” també han anunciat la convocatòria 
de la tercera copa Cangur internacional. A aquest 
esdeveniment hi seran convidats alguns dels centres 
amb millor puntuació de la final catalana. •

  l’institut d’Altafulla assoleix la tercera posició en la iii copa cangur
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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
feBrer
01/07: s. DoMINGo
08/14: MIrAr FINEstrEtA
15/21: s. DoMINGo
22/28: MIrAr FINEstrEtA
29: s. DoMINGo

MARÇ
01/06: s. DoMINGo
07/13: MIrAr FINEstrEtA
14/20: s. DoMINGo
21/27: MIrAr FINEstrEtA
28/31: 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




