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ltafulla ha començat aquest mes d’abril amb un nou govern a l’Ajuntament. Un acord, entre Alternativa Altafulla i
Convergència Democràtica de Catalunya, que permetrà tenir
una àmplia majoria a l’executiu local amb set regidors —cinc
per AA, i dos per CDC. Restaran a l’oposició al Ple els tres representants de l’Esquerra Independentista d’Altafulla (EINA),
i l’únic regidor de Ciutadans. Aquest nou pacte és fruit de
l’expulsió dels tres regidors de l’EINA del govern, Jordi Molinera, Eva Martínez i Alba Muntadas, un fet que també ha
desembocat a la renúncia com a regidora de la fins ara responsable d’Acció Social i Gent Gran, Salut i Educació, Eva
Martínez, que segons ha manifestat, no se sent identificada
ni amb el partit ni amb les formes de treballar. La substituirà
Dani Franquès, número 4 a les passades eleccions de la llista
independentista. AA expulsa a l’EINA per “manca de confian-
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ça”, segons han assegurat, i els titlla de “deslleials” per realitzar una sèrie de declaracions “que els situen automàticament
fora d’aquest govern”. L’EINA, per la seva banda, defensa la
feina feta al govern des de la lleialtat cap a AA on Molinera assegura que “hem ofert solucions al soci i sempre hem treballat
en positiu”. “Nosaltres només vam proposar una consulta
ciutadana i ens van fulminar”, va sentenciar el regidor independentista en referència al projecte de Via Augusta. Per Fèlix
Alonso (AA), “la Via Augusta ha estat una excusa. Feien oposició dins de l’equip de govern. Ja no confiàvem amb ells”. Tot i
això, AA ha elogiat la feina feta per Eva Martínez. El que queda
clar és que dos no es barallen si un no vol. I dit això, Altafulla,
governi qui governi, necessita un govern fort i estable per tirar
endavant tots els projectes que se li encomanen, pel bé de la
ciutadania. •

ON POTS TROBAR LA “PLAÇA DEL POU”?
La “Plaça del Pou” es distribueix en
més de 30 establiments d’Altafulla.
La podeu trobar a l’Ajuntament,
Quiosc Llibreria Lluís, als forns A. Martí i Nogués,
a les gelateries La Perla i Ronda,
a la Papereria Regal i Paper, entre d’altres.
Vols rebre-la per correu electrònic?
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a:
altafullaradio@altafullaradio.cat
o també entrant al web
www.altafullaradio.cat

JA US PODEU ANUNCIAR A:
Plaça del Pou
Informació i inserció d’anuncis:
696 40 50 16
comercial@altafullaradio.cat
Àrea de Mitjans de Comunicació

Ens interessa que hi participis:

L’Escola de Naturalistes del Canyadell s’obrirà a la tardor
Serveis renovarà l’enllumenat per estalviar energia
Nou tractament fitosanitari per a les palmeres

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.

ESPORTS 14

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.

Un miler d’atletes, a la Cursa 1 de Maig
Eloy Pérez (RCD Espanyol) visita el CE Altafulla
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Les recreacions històriques de Tarraco Viva
tornen a Altafulla al maig

es recreacions històriques “El món
dels gladiadors a l’Antiga Roma”,
a càrrec de la companyia italiana
Istituto Ars Dimicandi, i “Les legions
Baiximperials”, del grup tarragoní Septimani Seniores, faran parada a Altafulla el diumenge 22 de maig en el marc
d’una nova edició del festival Tarraco
Viva. En la primera, autèntics gladiadors
romans faran una demostració sobre les
diferents armes i tècniques de combat,
tal i com es feien servir en aquell temps. I
en la segona, les protagonistes seran les
antigues legions altimperials que es van
veure obligades a adequar-se als nous
temps que s’avenien, el final de l’Imperi
Romà en el segle III dC. L’escenificació
vol mostrar aquest inici de la decadència
de l’expansió romana.
El director del festival, Magí Seritjol,
ha avançat que l’escenari escollit per a
totes dues representacions tornarà a
ser el Parc Voramar d’Altafulla. Enguany
la principal novetat del festival serà “la
trobada entre la cultura grecoromana i l’egípcia”. Tarragona i els municipis amb herència romana volen convertir-se així en l’aparador del món antic
mediterrani en aquesta nova edició del
Festival Tarraco Viva, que compleix la
18a edició i que se celebrarà del 15

al 29 de maig. Per fer-ho barrejarà les
tradicions romanes com és habitual i les
egípcies contraposant realisme i idealisme.
El Festival espera rebre més de
100.000 persones en un model de turis-

me cultural i que paeix la cultura poc a
poc com ha explicat el director de Tarraco Viva, Magí Seritjol. En total seran
124 activitats de les quals 27 seran
novetats. El Festival té un pressupost
de 300.000 euros i sota el títol “Roma

i Egipte una fascinació mediterrània” es
podrà gaudir a Tarragona del 15 al 29 de
maig. Més enllà d’Altafulla, també farà
parada a Constantí, Falset, Porrera, i Vila-rodona, que enguany també s’incorpora al programa. / Foto: Arxiu. •

Ajuntament
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Nou acord municipal entre AA i CDC en el govern d’Altafulla

A

Alternativa Altafulla (AA) i Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC) van segellar el passat 4
d’abril el nou acord de govern municipal que pretén “garantir un executiu fort
i estable fins al final del mandat”. Nou
mesos després de constituir el desè
mandat municipal sorgit de les urnes el
passat 24 de maig, i després que AA expulsés el passat 22 de març al seu soci
de govern l’EINA, l’alcalde d’Altafulla,
Fèlix Alonso (AA), i el regidor de CDC,
Pere Gomés, van fer efectiva la signatura
del pacte.
Segons l’acord, el nou govern pren
com a “principis ideològics els del
catalanisme, el progrés, la participació, la cohesió social, els valors
republicans i el dret a decidir”. Així,
es mantenen les consultes que siguin
necessàries i la freqüència dels plens
municipals garantint la participació del
públic assistent en el plens ordinaris i les
Audiències Públiques que s’aniran alternant mensualment a excepció dels mesos d’agost i desembre.
L’acord subscrit manté la pertinència del consistori d’Altafulla a l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI), i el compromís de col·locar la
bandera estelada en els dies assenyalats, ja marcats en l’anterior mandat, tot
això compatibilitzant amb l’acatament
a la legalitat vigent. Altres acords subscrits són la potenciació del turisme com
a principal motor econòmic d’Altafulla i
convertir el municipi com a marca de referència de turisme familiar; i donar una
especial atenció a la preparació dels
Jocs Mediterranis 2017 i la seu d’Altafulla en Triatló.
El pacte dóna suport als grans projectes endegats en aquest mandat
per la transformació urbanística de
diverses zones i millora d’equipaments
com els plans d’actuació al nucli històric

i al barri marítim; així com impulsar i planificar nous projectes de transformació i
millora en altres zones del municipi, com
els Munts i Brises del Mar. També avançar en els projectes de millora de diferents equipaments com l’Hospital,
la Violeta, i la Biblioteca. El cartipàs
municipal queda definit de la següent
manera:
• FÈLIX ALONSO (AA-E)
Alcaldia, Administració Pública, Seguretat i Mitjans de Comunicació
• MONTSE CASTELLARNAU (AA-E)
Primera Tinent d’Alcalde i regidora de
Medi Ambient, Participació Ciutadana, Cultura i Festes
• PERE GOMÉS (CDC)
Segon Tinent d’Alcalde i regidor de
Turisme i Joventut
• MARISA MÉNDEZ-VIGO (AA-E)
Tercer Tinent d’Alcalde i regidora de
Urbanisme, Via Pública, Hisenda i
Polítiques de Gènere
• MICHAEL PREUSS (AA-E)
Regidor de Serveis i Protecció Civil
• JAUME SÀNCHEZ (AA-E)
Regidor d’Activitat Física, Esports,
Comerç i Consum
• XAVIER ROFAS (CDC)
Regidor d’Acció Social i Gent Gran,
Salut i Educació
El pacte també acorda la delegació d’alcaldia a favor de Pere Gomés
en la presidència de l’Empresa Mixta
d’Aigües d’Altafulla, en la representació
municipal en el consell d’administració de la televisió TAC12 i en el consell
d’alcaldes del Tarragonès, en aquest
cas quan l’alcalde no hi pugui assistir.
La comissió d’hisenda, la comissió especial de comptes i la comissió d’urbanisme estaran presidides per Marisa Méndez-Vigo, la comissió paritària
de Personal estarà presidida per Fèlix

Alonso, i el consell escolar per Xavier
Rofas. Els diferents consells sectorials
estaran presidits pels regidors de cada
àrea corresponent.
En complir-se un any i mig de vigència
d’aquest acord de govern, s’ha acordat
revisar la seva composició i correspondrà a CDC assumir fins al final de
mandat al 2019 una àrea de govern

de pes com Hisenda o Urbanisme o
la primera tinença d’alcaldia.
D’aquesta manera, restaran a l’oposició municipal els tres regidors de l’EINA, Jordi Molinera, Alba Muntadas i Dani
Franquès (que substitueix a Eva Martínez arran de la seva renúncia el passat
5 d’abril); i l’únic representant de Ciutadans, Alberto Moreno. •

Eva Martínez: “Renuncio a la meva acta de regidora per raons personals i morals”

E

va Martínez Giol s’ha desvinculat oficialment del grup municipal
L’EINA i ha renunciat a la seva acta
de regidora a l’Ajuntament d’Altafulla.
L’edil responsable de les àrees d’Acció Social i Gent Gran, Salut, i Educació fins el passat 22 de març, quan
AA va decidir fer fora del govern el seu
soci “per manca de confiança”, ha fet
pública la seva decisió mitjançant una
carta en què al·lega “raons personals i
morals”, després de gairebé nou anys
en la política municipal. Segons la
missiva, “després de diferents maniobres polítiques que han esdevingut en
aquests últims mesos a l’Executiva i a
l’Assemblea de l’EINA i que han tingut
com a desenllaç la ruptura d’un govern que funcionava, la meva reflexió
és sentir que no tinc res a veure amb

totes aquestes idees, que no tinc res
a veure amb les estratègies per aconseguir poder. El meu únic propòsit que
sempre m’ha motivat ha estat treballar
pel poble d’Altafulla”.
I segueix: “Per coherència amb els
meus sentiments, no puc pertànyer a
un grup amb el que no combrego amb
res del que es decideix, amb un líder
que tot i tenir talent, sota el meu punt
de vista, no el sap aprofitar adequadament i pot arribar a manipular les
informacions a la seva conveniència.
Per aquestes raons, i sense entrar en
detalls perquè no cal..., la meva decisió és desvincular-me oficialment del
grup municipal L’EINA lliurant la meva
acta de regidora al partit i acabant així
la meva etapa política en aquest mandat”.

La fins ara regidora també ha destacat “la gratitud de treballar en equip
amb totes les persones que heu fet
possible aquest treball compartit,
aquesta gran experiència que m’ha
enriquit més com a ésser humà”. Així,
ha agraït profundament el treball i les
relacions laborals i personals de totes
les entitats, organitzacions i particulars amb qui ha compartit aquesta experiència, així com també del “govern
amb l’Alcalde Fèlix Alonso i amb tots
els regidors i regidores” on ha subratllat que “quan hi ha hagut algun petit conflicte sempre ens hem entès,
perquè si es vol... parlant les persones s’entenen”. Martínez, que també
ha expressat mostres d’agraïment a la
seva família, estén la mà “als regidors
que ara encapçalaran les àrees que

he liderat, i compteu amb mi per a totes aquelles qüestions que considereu
oportunes d’una forma absolutament
desinteressada”. •

Urbanisme
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Adjudiquen la contractació de la redacció del projecte
del tram central de Via Augusta

alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso,
acompanyat de la regidora d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo, i
representants de l’empresa adjudicatària
per concurs públic, Forgas Arquitectes
SLP, han signat aquest matí el contracte
de la redacció del projecte bàsic, executiu, estudi de seguretat i salut i direcció d’obra pel projecte d’urbanització
del tram central de Via Augusta, àrea
d’aparcament nord, zona verda la fassina i tall del carrer Boga, per un import
de 68.635,85 €, al Barri Marítim.
L’objectiu del projecte és endegar un
pla especial de millora de l’Espai Urbà
del Barri Marítim d’Altafulla destacant la
Via Augusta com a eix cívic central del
barri amb la finalitat de fer compatible
el trànsit rodat amb els recorreguts a
peu i en bicicleta. Per tant, l’avantprojecte proposa una plataforma única, amb
un sol material i diversos especejaments
que permetin unificar i alhora distingir els
diversos modes de mobilitat.
En aquest sentit, la regidora d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo, ha deixat
clar que “una vegada s’hagi redactat
l’avantprojecte s’obriran diferents vies
de participació perquè veïns i veïnes
puguin consultar i aportar les seves

idees”. Les sessions estan previstes
pels dies 17 d’abril i pel 8 i el 29 de
maig. També ha volgut aclarir que “la
Via Augusta no serà exclusiu per a
vianants, sinó que comptarà amb
voreres més amples, carril bici i
trànsit de vehicles en dos sentits”.
En aquesta mateixa línia, la regidora
d’Urbanisme ha avançat que la illa de
contenidors de la plaça del Vents es

traurà i que aquest entorn s’integrarà
dintre del projecte de Via Augusta. La
redacció de l’avantprojecte també preveu una reordenació del sistema viari,
el replantejament dels aparcaments i el
sistema de Parcs i Jardins, el soterrament dels serveis d’aigua, telecomunicacions, gas, enllumenat públic i instal·
lacions d’electricitat, i l’organització de
l’arbrat i les terrasses.

Les obres podrien començar cap a
l’octubre d’aquest any 2016, i es realitzaran en fases, ja que el projecte total té un
cost d’uns set milions d’euros. Aquesta
primera fase s’eleva als 1.151.920 €
amb IVA inclòs. D’aquests, 255.000
€ provenen d’una subvenció per als
Jocs Mediterranis, i l’Ajuntament
tramitarà una altra ajuda de 350.000
€ a la Generalitat de Catalunya. •

Comerç
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El Ple aprova l’Ordenança d’Ocupació de la Via Pública

L’

aprovació amb caràcter definitiu
de l’Ordenança d’Ocupació de
la Via Pública amb taules, cadires, i altres instal·lacions anàlogues va
centrar la sessió ordinària del passat Ple
celebrat el 21 de març. La normativa va
ser aprovada amb la incorporació d’algunes de les propostes dels propietaris
afectats. Després d’un mes d’exposició
pública, els veïns van presentar diferents
al·legacions que van ser desestimades.
Una d’aquestes demanava que l’ordenança únicament s’apliqués en algunes
zones del municipi, sol·licitud que es va
denegar per motius de “discriminació”,
segons va destacar la regidora de Via
Pública, Marisa Méndez-Vigo.
Altres al·legacions presentades van
ser reduir la temporada turística i els horaris d’obertura dels establiments, tant
en temporada turística com fora d’ella, i

tampoc es van acceptar perquè, segons
l’edil, “van en contra de l’objectiu de desestacionalitzar el turisme”. També es va
desestimar la reclamació que demanava
una nova classificació de les faltes, de
tal manera que dues faltes lleus esdevinguessin una de greu, sense necessitat d’haver d’arribar a les tres faltes lleus
com estableix la normativa.
Sí que s’han variat les infraccions
tipificades, que queden de la següent
manera: les faltes lleus es poden castigar amb sancions de fins a 750 euros; les greus, amb sancions d’entre
751 euros a 1.500 euros; i les faltes
molt greus, amb sancions d’entre
1.501 euros a 3.000 euros. L’aprovació
definitiva va tirar endavant amb els vots
a favor del fins llavors equip de govern
(AA i l’EINA), i de CiU, i amb el vot en
contra de C’s. El seu portaveu, Alberto

La ruta “Xoixeta. Tapes Bruixes
Altafulla” reparteix més de 6.000 tapes les
dues primeres setmanes

V

ilatans i visitants han pogut degustar aquesta passada Setmana Santa la gastronomia altafullenca a través de la ruta
de tapes que ha posat en marxa per primera vegada la regidoria
de Comerç i Consum de l’Ajuntament. Una iniciativa que ha rebut una molt bona acollida entre el públic, i que ha repartit més
de 6.000 tapes les dues primeres setmanes. El regidor responsable, Jaume Sànchez, ha valorat molt positivament aquesta
xifra, i especialment, la resposta dels restauradors i comensals
que han valorat la iniciativa com a innovadora i integradora, ja
que el ventall d’establiments que hi poden participar és
més ampli que les jornades gastronòmiques de tardor.
Sànchez també ha reconegut que aquesta xifra, més que positiva, s’ha vist afavorida per aquests dies de festa, tot i que augura una molt bona primera edició de la “Xoixeta. Tapes Bruixes
Altafulla”.
La mostra ha ofert una divuitena de tapes de bars i restaurants del municipi, elaborades d’una manera molt acurada. Ha
estat organitzada per la regidoria de Comerç de l’Ajuntament
d’Altafulla, amb la col·laboració d’Estrella Damm, Altafulla Bloc
i l’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla
(ATECA).
Els participants han pogut també omplir un llibret amb el
segell de cada establiment, i aquells que l’han completat, han
entrat en el sorteig de deu lots del Grup Estrella Damm, i han
pogut votar la tapa que més els ha agradat. Totes les tapes
han tingut un preu de 2,5 €, que ha inclòs la tapa i un quinto
de cervesa Estrella Damm. La iniciativa, que s’ha allargat tres
setmanes, forma part de les activitats que es programen dins
el marc de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016.
/ Foto: A. J. •

Moreno, va criticar el fet de “no tenir en
compte la petició d’alguns propietaris de
bars i restaurants d’ampliar el període de
compliment de la normativa fins als vuit
anys”.
El ple també va aprovar el Manual
d’Autoprotecció del centre comercial Mercadona, aprovat favorablement
pel tècnic municipal de Protecció Ci-

vil, i que serà la Generalitat qui en faci
l’aprovació definitiva. La corporació va
dedicar un minut de silenci a les 15 víctimes mortals per violència de gènere
que es van registrar des de la passada
sessió plenària; així com a les víctimes
de l’accident de trànsit que es va produir a l’autopista AP-7, al seu pas per
Freginals. •

El Pleamar Vintage Market es consolida com la mostra
de segona mà de la Costa Daurada

M

és de 6.000 persones van visitar el passat
26 de març la segona edició del Pleamar
Vintage Market d’Altafulla. Una xifra que va superar la de l’any passat, i per la qual l’organització fa una valoració més que positiva. Un dels
responsables, Nico Leo, s’ha mostrat molt satisfet per la bona acollida que ha rebut un any més
la iniciativa, i ha destacat el bon temps que ha
fet de la jornada un dia rodó.
Les principals novetats presentades enguany, la Kid Zone i el Vinil Corner, han estat molt ben rebudes pel públic, qui ha ressaltat la qualitat de la mostra. El mercat ha
tornat a oferir parades de segona mà i articles
vintage, un espai gastronòmic de tendències
amb diferents food trucks, i diferents activitats i
música en directe.
La programació musical també ha estat
un altre dels atractius d’aquesta segona
edició del primer mercat vintage de la Costa Daurada. El parc de Voramar va acollir des
de les onze del matí i fins les vuit del vespre un
ampli repertori de punxadiscos i de formacions,

amb noms reconeguts dins del panorama musical català, com ara els de Juan Cruz, Miqui Puig,
o Las Ruinas. També va tenir molt bona acollida
la classe oberta de Lindy hop.
Des de la regidoria de Comerç de l’Ajuntament, també s’ha fet una bona valoració. El regidor de Comerç, Jaume Sànchez, ha destacat
el fet que aquesta fira sigui un atractiu més d’Altafulla, idiferenciat, que representa ser únic a la
Costa Daurada. / Foto: Salva Pou. •

Breus
Balanç positiu del primer
any en funcionament de l’APP
Drag Alert entre la Policia i el
comerç
La Policia Local d’Altafulla ha celebrat
aquest mes de març el primer any en funcionament del sistema de comunicació entre
els agents i els comerços en casos d’emergència, l’aplicació ‘Drag Alert’. El sotsinspector, Àngel Fernàndez, ha valorat “molt
positivament” aquests primers dotze mesos.
La Policia ha rebut una seixantena de trucades, amb un temps de resposta de mitjana
de dos minuts. Són 59 els establiments que
s’hi han adherit, dos dels quals s’han hagut
de donar de baixa per haver fet “un mal ús

del servei”. Fernàndez, però, ha explicat que,
passats tres mesos, s’hi tornaran a posar en
contacte per oferir-los una nova possibilitat
de participar, sempre i quan compleixin la
normativa establerta. Es tracta d’un sistema
d’alarma que s’instal·la als telèfons mòbils i
a les tauletes Android, i que està sincronitzat amb el cos policial. Un botó virtual que al
polsar-lo genera un senyal a la central de policia o al telèfon mòbil de la patrulla indicant
la ubicació associada al telèfon des d’on es
fa la trucada i en aquest moment s’activa
una dotació que es desplaça fins al lloc en
qüestió. Aquest sistema permet un estalvi
de temps i una comunicació directa sense
necessitat d’intermediaris, i afavoreix la seguretat ciutadana de proximitat. •

Patrimoni
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La Generalitat finalitza la restauració del criptopòrtic als Munts i l’Ajuntament reclama que es
recuperi el pla director aprovat el 2007

E

l Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) del Departament de Cultura de la Generalitat ha finalitzat la restauració del criptopòrtic de la
domus de la vil·la romana dels Munts d’Altafulla. Un dels
conjunts arqueològics més importants d’Hispània en la
seva categoria, i l’emplaçament romà amb un millor nivell
de conservació a Catalunya i que preserva una de les millors representacions de pintura mural d’època romana
i dels conjunts de mosaics de tota la península Ibèrica.
Les feines de conservació i restauració es van iniciar
amb una neteja dels mosaics de la zona del criptopòrtic i
amb una reintegració de les tessel·les, que s’havien anat
perdent amb el temps. També es va retornar l’esplendor
cromàtica a les pintures murals de la mateixa zona, els
colors de les quals havien esdevingut opacs arran d’una
antiga intervenció dels anys 90. L’alteració dels mosaics
i de les pintures romanes havien estat causats principalment per les aigües de filtració i de capil·laritat, que havien provocat deformacions i pèrdues de material, entre
d’altres degradacions, que havien afectat tant les capes
més superficials com les de suport.
La intervenció s’emmarca en el projecte de rehabilitació i adequació de les cobertes de la domus i de les
termes de la vil·la imperial dels Munts, previst en l’acord

marc del Departament de Cultura i l’Ajuntament de Tarragona per a la posada en valor del Patrimoni Mundial
de Tàrraco. Des de l’Ajuntament d’Altafulla, l’alcalde Fèlix Alonso ha reclamat en més d’una ocasió
recuperar el projecte executiu aprovat el 2007 pel
Departament de Cultura sobre el pla director de la
vil·la romana dels Munts com a centre d’interpretació i que a dia d’avui encara no s’ha desenvolupat, tot i estar aprovat pel govern català.
Dins d’aquest pla de conservació es preveu, en un
futur immediat, la substitució de l’actual coberta per
una de nova, amb la finalitat de renovar i de continuar
protegint de la pluja els elements arqueològics i decoratius de la domus, alhora que s’ampliarà el seu abast de
protecció. D’aquesta manera, els mosaics de la zona
anomenada del triclini i de l’ambulacre es podran
retornar al seu emplaçament original, fet que permet una millora substancial de la interpretació de
les restes arqueològiques per part dels visitants.
Els Munts es va construir a mitjan segle I i va ser
reestructurada al segle II per Caius Valerius Avitus, un
alt càrrec de l’administració de Tàrraco, i la seva esposa
Faustina. Caius va engrandir les termes principals de la
vil·la, amb la inclusió de més piscines i noves estàtues.

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

Imatge de la restauració dels mosaics de la zona del criptopòrtic. / Foto: Gencat

Va construir una gran cisterna i va renovar les pintures i
alguns dels paviments de la casa. Forma part del conjunt de Tàrraco, declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO l’any 2000. •

antecSystems

serveis informàtics

Reparació d’ordinadors i portàtils
Creació de pàgines web i programes
Xarxes, telecomunicacions i veuIP
Equips i material informàtic
977 651 439 / 638 177 823
C/ Marquès de Tamarit 3A (davant la Policia Local) 43893 ALTAFULLA
contacto@antecsystems.com www.antecsystems.com
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El concurs Altaxef de la fira Altakids va ser un èxit amb desenes de joves participants. / Foto:
Jean Segovia

El campus CE Altafulla va comptar amb esportistes de nivell com Alberto Benito, Llorenç Gómez i Eduard Suárez. / Foto: Jessica Colomina

Com és tradicional fa més de 40 anys, un combinat del CE Altafulla i una selecció alemanya van jugar un partit al nou camp
de gespa per Setmana Santa. / Foto: J.M.Vidal

Un any més, la coral Nous Rebrots va amenitzar la Setmana Santa
amb caramelles. / Foto: Pepi Miró

El Camí de la Creu va omplir de gom a gom l’Església de Sant
Martí en la 16a edició. / Foto: Carla Gómez

Una trentena d’infants van participar al Campus del CB Altafulla que va coincidir amb el primer curs d’entrenador, amb uns 40 alumnes. / Foto: CBA

Alumnes de 5è de La Portalada van visitar el
Parlament de Catalunya. / Foto: Gencat

La Festa de l’Olla d’Altafulla va reunir al Parc del Comunidor unes 180 persones. / Foto: Robert Vera

La plantada de les “alzines Bigas Luna”, protagonista de la Diada de l’Arbre a l’Ermita de Sant Antoni. / Foto: Eduard Virgili

Cada Dimarts de Pasqua, l’Ermita de Sant Antoni obre
les portes pel vot de poble. / Foto: J.S.

Infraestructures
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“El problema de l’N-340 ja no és de cues sinó de seguretat”

L

es reivindicacions a l’N-340 no
s’aturen. El passat 19 de març,
aprofitant l’“operació sortida” de
Setmana Santa, alcaldes, transportistes
i veïns de l’Ebre i el Camp de Tarragona
van tallar la carretera en tres punts diferents de la via per demanar solucions
a l’alta sinistralitat que registra la nacional 340 al seu pas per les comarques
tarragonines. Reclamen, com a primera

solució, que l’autopista sigui de franc
allà on no hi ha una via ràpida i gratuïta
alternativa.
Els alcaldes de l’Ebre van tallar l’N340 a l’altura del Perelló, al Baix Ebre. Els
alcaldes del Pacte de Berà ho van fer a
l’altura del Vendrell i el moviment veïnal,
a les Cases d’Alcanar. Els transportistes
van fer fins a quatre marxes lentes per
l’AP-7 des del Vendrell fins a Amposta

per reclamar la gratuïtat de l’autopista.
Tal com explica l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, és un problema de seguretat: “Els darrers anys, la sinistralitat
s’ha elevat moltíssim. Pensem que,
en cinc anys, han mort 66 persones,
però que el 2015, només el 2015, 17
persones. Ja no és un problema exclusivament de cues i problemes que
es produeixen tots els cap de setmana

i l’estiu, sinó que també és un problema
de seguretat.”
Per la seva banda, l’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, va denunciar que la
gratuïtat de l’AP-7 es podria aplicar de
manera immediata i va advertir que, si la
situació continua igual, es faran més mobilitzacions. Els talls, que van durar una
hora tot i la pluja, van ocasionar cues
quilomètriques en aquesta via. •

Breus
La regidoria de Comerç i la URV ofereixen un nou Curs Exprés d’Emprenedoria
Facilitar els coneixements necessaris als emprenedors en potència per
ser capaços de llençar el seu projecte personal al mercat. Aquest és el
principal objectiu del nou Curs d’Em-

prenedoria que oferirà la regidoria de
Comerç i Consum de l’Ajuntament
d’Altafulla. En aquesta ocasió, una
oferta exprés d’únicament 8 hores
que s’emmarca dins del conveni que

el consistori altafullenc manté amb la
URV Emprèn. S’impartirà el proper 15
d’abril de 16 a 20h; i el dia 16, de 10
a 14h, a càrrec dels professors de la
URV Pere Segarra i Amadeu Ibarz. Les

sessions es desenvoluparan a l’Aula
de Formació Aldara. La inscripció és
gratuïta i es pot fer efectiva a través
del portal web http://events.urv.cat/
go/0804cursexpres. •
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La lleialtat no és negociable

Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa
Per a molts haurà estat una sorpresa.
Per els implicats i els treballadors de
les oficines de l’ajuntament, no. S’ha
trencat allò que durant 4 anys amb
les seves lògiques discrepàncies
havia funcionat. Les eleccions de maig van donar un
resultat que alguns mai van assumir i les comtesses
del 27-S i el 20-D, al meu entendre, han acabat amb
l’acord d’Alternativa Altafulla-Entesa i EINA.
Era la Via Augusta el problema? NO! La Via Augusta
es va presentar l’any passat a la Plaça del Pou, juntament amb un Pla Director. Hi havia un altre regidor d’Urbanisme. A les eleccions, AA es va presentar amb un

programa on, fins i tot, donava dates d’execució. És va
arribar a un acord de govern i ningú va dir res i ara... Per
nosaltres, Via Augusta és una prioritat per dinamitzar
econòmica i urbanísticament el poble, cal substituir o
millorar infraestructures obsoletes i perilloses; per d’altres ha estat l’excusa buscada per situar-se al marge
d’un govern que ja feia mesos no respectaven.
Per a mi, el compromís i la lleialtat amb un govern en
que participes no és negociable. El contrari és una expressió d’oportunisme i de pèrdua de confiança. Convocar una roda de premsa, quan estàs d’alcalde accidental, per carregar-te al titular i al partit amb el que has
pactat, saltar-se una sentència judicial exposant als fun-

cionaris i convocar a una reunió (de forma unilateral) als
grups polítics de l’oposició per esmenar al govern és per
a mi com a persona, com alcalde i per AA, intolerable.
Ho vam dir a la nota de premsa, no tenim la mateixa opinió dels tres regidors i es va avisar a la direcció
comarcal i nacional d’ERC que si no hi havia un gir en
l’actitud envers al govern municipal, aquests quedarien
autoexclosos. Així ha estat com també a ells se’ls va
avisar. La confiança perquè un equip funcioni és fonamental. El govern post crisi surt reforçat i continuarà
treballant per un model d’èxit consolidat en aquests
quasi cinc anys i farem el possible per evitar que cap
oportunisme el trenqui. •

Tenir opinió pròpia és deslleialtat?

Alba Muntadas Olivé # Esquerra Independentista d’Altafulla – L’EINA
El passat 22 de març l’alcalde Fèlix
Alonso ens va comunicar la seva decisió d’expulsar els tres regidors del
nostre grup municipal de l’equip de
govern. Les seves raons: “pèrdua de
confiança i deslleialtat”. Però del que ells consideren
deslleialtat nosaltres en diem tenir opinions diferents. És
evident que dins un govern de coalició cada grup tindrà
les seves pròpies idees i el seu propi tarannà i per això
és normal que sorgeixin discrepàncies. Aquestes discrepàncies s’han de posar sobre la taula i així ho hem
fet nosaltres, no per posar pals a les rodes a l’acció de
govern, sinó per poder arribar a un acord. Així doncs,

quan Alternativa ens va presentar la seva decisió de tirar endavant el projecte de Via Augusta nosaltres els
vam dir que no el consideràvem prioritari i que crèiem
que hi havia altres inversions més urgents: la Violeta, la
biblioteca o el projecte de l’enllaç nord.
Creiem que un projecte d’aquesta magnitud, que representa una primera fase d’un pla que s’hauria d’executar a llarg termini en el decurs de diversos mandats,
ha de tenir el consens suficient per garantir que propers
governs el continuïn, tal com s’ha fet amb Marquès de
Tamarit. En aquests moments aquest consens no existeix, ja que tan sols Alternativa dóna suport al projecte.
Per tal de trobar una solució a aquesta discrepància,

vam proposar a tots els grups municipals la celebració d’una consulta per tal d’elaborar uns pressupostos
participatius. Cada votant podria seleccionar diferents
projectes fins a esgotar la partida d’1.6M€ que es va
aprovar en el ple, i com més vots tingués una projecte
més prioritari es consideraria.
rèiem que aquesta proposta podria haver agradat
al nostre ex-soci de govern, ja que sempre han apostat per la participació ciutadana, però malauradament
no ha estat així. Lamentablement, la proposta ha estat
titllada de deslleial i ens han expulsat del govern. Tot i
això, des de L’EINA continuarem treballant, sigui des
d’on sigui, per Altafulla. •

FÒRUM
AA torna a expulsar per megainversions…
La història es repeteix. En la primera alcaldia d’AA,
PAU vam ser expulsats per oposar-nos el 2008 a la inversió de tres milions d’euros en un pla de sanejament
a Baix a Mar; per veure com els 300.000 € que calien
pel camp de gespa anaven a asfaltar l’aparcament de
l’estació. Desenllaç: el dèficit de 2007 impedí inversions; moció de censura i regulars grans inversions
d’Aigües d’Altafulla, i plans ZP, en aquell sanejament
a Baix a Mar.
Estem en el cinquè any de la segona alcaldia d’AA;
amb un soci, també en la cinquena anyada. Eina és
expulsada per oposar-se a la inversió de Via Augusta. Inversió que ha anat desplegant unilateralment,
com a “alcaldada”, l’encara actual: al marge del regi-

dor d’urbanisme, soci de govern, encarrega l’esbós
que publica a portada aquesta Plaça del Pou, en ple
període preelectoral, com a gran reclam. Lliga amb
dues dèries de l’encara alcalde: a) Mutar l’Altafulla
mediterrània (també comercial i turística, de platges
accessible) en la seva Móra de més categoria (residencial d’alt estànding, amb piscines). b) La megalomania d’imaginar que el Triatló dels suposats JJMM
passarà pel bulevard, admirant-lo 600 milions d’espectadors!
En el segon pacte de Govern, AA + Eina, en cap
dels punts acordats figura la inversió en el bulevard.
Tampoc als primers esborranys del pressupost per al
2016. És introduïda pel congressista alcalde, al marge

del soci que se n’adona mercès a una lectura atenta.
En el pacte de pressupost i en l’acord de la comissió
d’urbanisme consta com a “Rehabilitació de carrers”;
això sí, amb el mateix préstec que el megaprojecte
únic de l’actual alcalde. Ep! Als papers de l’acta del
Ple penjada a internet s’hi llegeix “Tram central de Via
Augusta i altres”...
Tant en el pressupost de 2008 com en el de 2016,
AA no negocia les grans inversions. Perquè per a l’elit
social d’AA l´únic poder sobirà a Altafulla no és el Ple
electe sinó la seva Assemblea. La seva quota electoral la converteixen en total i única. Espero la història
de 2008…
Fonxo Blanch

Aclariments per part de la presidenta del Grup d’Econòmiques del Consell de Participació
En descàrrega dels regidors expulsats del govern per
l’Alcalde d’Altafulla, haig de dir alt i clar que, com a
presidenta del Grup d’Econòmiques del Consell de
Participació, en som nosaltres els primers culpables
de no voler la gran inversió que pretén AA, endeutant
altre cop el poble en un carrer que, d’entrada, ja és
prou correcte i ample comparat amb altres. Quan el
regidor d’Hisenda, Jordi Molinera, ens va fer partícips
del muntant de 1.600.000 euros en què s’incrementaven els pressupostos arran de la inversió que AA vol
fer a la Via Augusta, i que són diners que s’han de demanar, vam mostrar la nostra disconformitat i vàrem

demanar que per poder acceptar els pressupostos, a
la partida d’inversions, s’hi canviés el nom i, en comptes de posar-hi Via Augusta, s’hi posés arranjament
de carrers i què es donés un temps per parlar entre
els dos grups municipals per veure si hi havien altres
inversions més necessàries a fer en el poble amb
aquests diners, i què, com s’havia fet altres vegades,
estaria bé fer una consulta oberta a la ciutadania que,
a la fi, som els que paguem i ens endeutem.
El regidor ens va fer cas i així ho va fer, al mateix
temps va consultar també al gruix de la seva assem-

blea del grup EINA i gairebé tots van votar en contra
del projecte exclusiu Via Augusta i per tant, ell només
ha estat el portaveu de les peticions del nostre grup i
la seva pròpia assemblea. No em sembla ni intel·ligent
ni democràtic que AA hagi expulsat a l’EINA per voler
consultar la població, quan AA sempre han estat fen
bandera de la Participació Ciutadana i de tots és sabut que quan hi ha un pacte de govern sempre s’han
de consensuar i arribar a acords entre els que el composen de totes les coses que es projecten.
Marga Badia
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Impulsen un projecte per afavorir la inserció
laboral dels joves

S

TART! Formació i Feina per tu és
el nom del projecte adreçat a joves d’entre 16 i 24 anys del Camp
de Tarragona que no treballen ni estudien. El programa, que forma part dels
projectes de la Garantia Juvenil i que
està finançat pel Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC) i el Fons Social
Europeu, té com a objectiu que els seus
participants aconsegueixin una titulació
que els permeti inserir-se al mercat laboral amb una feina de qualitat. Fundació

Intermedia i Fundació Formació i Treball,
entitats especialitzades en la inserció
laboral i l’ocupació, són les responsables de tirar endavant aquest projecte al
Camp de Tarragona.
El programa sorgeix de la necessitat de fer front a l’abandonament
escolar prematur i té com objectiu
prioritari que els joves retornin a la
formació reglada i assoleixin una
certificació, a més de lluitar per a
què obtinguin una feina de qualitat.

Es tracta d’un projecte integral que combina l’orientació personalitzada, que ha
de permetre a cada participant disposar
de les eines i recursos necessaris per trobar el seu millor itinerari laboral i formatiu,
amb l’acompanyament en el desenvolupament del seu projecte vital, amb un suport continuat que els transmeti i conscienciï sobre competències tan importants
com el plaer per aprendre i la superació
personal. Més informació a cno@cnotarragona.cat, o bé, al 977 78 60 30. •

Inicien una campanya per
adquirir el llibre sobre els 150
anys del ferrocarril per Sant Jordi

Els Armats presenten el nou element del “signum”
amb el “signífer”

E

ls Armats d’Altafulla van presentar Divendres
Sant un nou element dins de la seva cort. Es
tracta del “signum”, un estendard de l’exèrcit romà
que el llueix el “signífer”. Aquesta nova figura se
suma als dotze soldats, als quatre timbalers, i al
Capità Manaies. A hores d’ara ja en són divuit, i la
intenció és continuar fent-se grans, tal i com ho va
assegurar el capità dels Armats, Toni Puig, que va
elogiar “el bon treball” de l’artista local Joan Vives,
que l’ha elaborat. La presentació de la nova figura,
tot just acabar el Via Crucis, va anar acompanyada
també de l’estrena de la nova peça musical “La
Marxa dels Armats d’Altafulla”, composada per
Joan Albert Blanch i arranjada per Josep Maria
Ferré. Els Grallers d’Altafulla la van interpretar en
públic per primera vegada a l’interior de l’Església
de Sant Martí el passat 25 de març. La idea va
sorgir l’any passat després d’interpretar la “Marxa
dels Armats de Manresa”, tal com va explicar Joan

E

E

Albert Blanch, que va reconèixer que li fascinaven
els Armats des de ben petit i fins i tot havia sigut
un dels timbalers. Els Grallers d’Altafulla ja fa més
d’una quinzena d’anys que toquen a la processó
del Divendres Sant. En un primer moment, la iniciativa no va rebre gaire bona acollida, però amb el
pas del temps ha esdevingut “una nova manera de
fer poble”. / Foto: A.J. •

Agustí Martí presenta un llibre de relats

l dissabte 16 d’abril, a les 19 hores, el restaurant Faristol acollirà
la presentació de Las diosas transparentes el primer llibre publicat pel seu
propietari, Agustí Martí. A l’acte intervindran també el professor i escriptor
Fonxo Blanch i l’editor Manuel Rivera.
En aquest volum es recull un conjunt
de relats de ficció on són importants
entre d’altres elements i gèneres: la fic-

E

ció i el somni en uns escenaris realistes, l’assaig breu, els contes britànics
de fantasmes, la novel·lística negra, la
narrativa de viatges, i la prosa lírica. Pel
que fa a la intenció de l’autor, hi ha una
clau —les deesses, humanes o mitològiques, com a font inspiradora— i dos
assumptes principals: l’afany de llibertat i l’absurd existencial —salvat per les
forces de la bellesa, l’amor i l’art. •

l Centre d’Estudis d’Altafulla
conjuntament amb
les altres onze entitats i centres d’estudis que en el seu
moment van tirar
endavant l’edició
del volum històric “150 anys del
ferrocarril de Tarragona a Martorell (1865-2015)” han
endegat una campanya per tal de donar a conèixer aquest
volum (que s’acompanya d’un disc exclusiu amb les músiques del ferrocarril) que commemora el segle i mig d’història ferroviària, del pas del ferrocarril pel Penedès i el
Tarragonès.
En aquest sentit la campanya als mitjans de comunicació
i a les xarxes socials recorda les característiques del volum,
que es qualifica d’“iniciativa singular” i de “treball excepcional” pel fet que és la iniciativa d’una dotzena d’entitats i
aplega el resultat de la labor de catorze autors, alguns d’ells
professors universitaris, directors d’arxius o reconeguts especialistes en el tema ferroviari a casa nostra.
Es recorda així que es tracta d’una edició de 325 pàgines,
en bona part a color, amb multitud de dades i imatges inèdites. La campanya, amb vistes a la propera diada de sant
Jordi, remarca que el llibre necessita el suport de tots, en
especial dels que encara no coneixen el llibre a la vegada que
proposa als que ja el tenen al seu abast que en vulguin adquirir un altre per obsequiar. Tota la informació i característiques
d’aquesta campanya es pot trobar a www.150ftm.cat. •

El Centre d’Estudis d’Altafulla celebra el 40è aniversari

l Centre d’Estudis d’Altafulla està
de celebració. L’entitat cultural
compleix 40 anys de trajectòria aquest
2016, i ja té a punt el calendari d’activitats que commemoraran l’efemèride.
Els actes s’allargaran fins el 10 de
gener del 2017, data oficial del seu
reconeixement com a entitat jurídica. El tret de sortida oficial de la celebració el va donar a finals del mes de
gener la presentació del llibre “29 retalls
nous d’Història d’Altafulla”, de la mà de
l’historiador i fill adoptiu d’Altafulla, Salvador J. Rovira Gómez.
El passat dissabte 27 de febrer el
centre va celebrar la seva Assemblea

Anual de socis, en la qual va acabar de
definir la seva agenda fins a finals d’any.
Els propers actes tindran lloc els caps
de setmana del 16 i 17 d’abril i del
23 i 24 d’abril amb una exposició de
fotografies antigues de la vall del Gaià,
de l’Arxiu Albert Bastardes de Vila-rodona. La mostra tindrà lloc al Centre
d’Interpretació de la Pallissa de l’Era del
Senyor. El dia 22 d’abril, a les 19:30h
al Centre d’Estudis, hi ha prevista
la presentació del número 40 dels
“Estudis Altafullencs”, a càrrec de
Magda Blanch. Pel 30 d’abril i l’1 de
maig, l’entitat, que presideix ara Lluís
Brullas, ha organitzat una sortida a Bar-

bastro, a Osca, a Alquézar, i al Castell
de Loarre.
Altres activitats seran la trobada
de cant coral del 7 de maig, amb la
participació dels grups Gregal de Tarragona i Nous Rebrots d’Altafulla. El
concert tindrà lloc a les 18:30h al Pati
del Castell. També s’inclourà en el programa commemoratiu el IV Memorial
Dr. Manel Chiva Royo, el 4 de juny
a les 18:30h a la Sala de Plens de
l’Ajuntament. S’oferirà la conferència
“Viure dues vides: la metamorfosi dels
insectes”, a càrrec de Xavier Bellés. De
l’1 al 6 de juliol, l’entitat emprendrà un
nou viatge, en aquesta ocasió a Sant

Petersburg, a Rússia. I del 16 al 31 de
juliol participarà en la segona edició de
la Roda d’Art. / Foto: Maria Noguera. •
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L’Escola de Naturalistes El Corriol de la Finca Canyadell
es posarà en marxa a la tardor

G

EPEC i la regidoria de Medi
Ambient de l’Ajuntament
d’Altafulla porten mesos
treballant perquè l’Escola de Naturalistes El Corriol vegi la llum
a la tardor. El centre s’ubicarà a
la Finca Canyadell, propietat del
consistori. L’Ajuntament va cedir a
l’entitat ecologista un dels mòduls
d’aquest espai perquè hi pugui
desenvolupar la seva activitat. A
hores d’ara, segons ha avançat la
regidora de Medi Ambient, Mont-

se Castellarnau, el consistori està
enllestint l’adequació d’aquestes
instal·lacions, i la previsió és acabar l’actuació un cop passat l’estiu. La cessió s’emmarca dins
de l’acord que a finals de l’any
2013 van signar l’Ajuntament i
l’entitat ecologista. La voluntat
del GEPEC és posar en marxa uns
tallers adreçats a infants d’entre 6 i 12 anys perquè redescobreixin la natura. L’entitat ja disposa a dia d’avui d’altres escoles

de naturalistes a Cambrils i a Roquetes. Mentre no es posi en marxa de forma oficial el nou centre,
l’entitat ecologista pot desenvolupar la seva activitat a l’aire lliure
a la mateixa finca. Les persones
interessades en formar part de
l’escola poden sol·licitar més
informació a través del correu
electrònic escoladenaturalistes@gmail.com. La intenció de la
regidora és donar-li altres usos al
nou espai. •

Breus
Prohibit fer foc en terrenys forestals
sense autorització
El departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural informa que fins el
15 d’octubre no es pot encendre foc en terreny
forestal. Una mesura que té com a principal objectiu prevenir els incendis al bosc. La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no
poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500
metres que els envolta, no es pot encendre foc
sigui quina sigui la finalitat. Especialment, no es
poden cremar restes de poda i d’aprofitaments
forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges propers a zones forestals, sense una autorització expressa del departament d’Agricultura. Tampoc no
es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats
amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i
d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions,
es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra
amb mataguspires. També queda prohibit llençar
objectes encesos; abocar escombraries i restes
vegetals i industrials de qualsevol mena que pu-

guin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets,
focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin
foc; i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys
forestals.
Nou tractament a les palmeres per
evitar l’escarabat morrut
La colonització de l’escarabat morrut continua sent
una de les plagues més esteses, especialment al
litoral. La regidoria de Medi Ambient dedica especial atenció als tractaments per evitar la proliferació
d’aquesta espècie al municipi. Les darreres actuacions al respecte es van centrar a la zona d’Hort
de Pau, un dels indrets amb més presència de palmeres. Un seguiment que va a càrrec de l’empresa
FitoNatur, i que es realitza cada dos o tres mesos. El
proper 14 d’abril hi ha previst un nou pla de treball
de tractament fitosanitari. Paral·lelament, ja fa tres
anys que el consistori també realitza tasques de
prevenció i de lluita contra la proliferació del mosquit tigre. En aquest cas, és l’empresa Blau i Verd

la que s’encarrega de fer-ne el seguiment, des de
finals del mes de maig fins el mes d’octubre, aproximadament.
Serveis renovarà l’enllumenat públic
per estalviar energia
La regidoria de Serveis de l’Ajuntament d’Altafulla
renovarà de forma progressiva l’enllumenat públic
per tal d’adaptar-lo a les noves normatives i de contribuir en l’estalvi energètic. La Brigada Municipal
ha instal·lat diferents pantalles LED en els fanals de
l’avinguda Marquès de Tamarit —el que es tradueix
en un estalvi del 50%—, s’han substituït les bombetes del passatge de Santa Teresa per unes més
resistents a la humitat, i també s’han canviat els
focus de l’entrada de l’Ajuntament —el que també
es tradueix en un estalvi d’energia del 66%. Altres
actuacions que s’han impulsat des de l’àrea de Serveis són la reducció dels 1.600 watts als 700 watts
a l’aparcament de la Piscina Municipal, i el canvi
de bombetes incandescents en alguns fanals per
bombetes LED o de baix consum. •
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L’Ajuntament i la FETRI presenten el Campionat Mediterrani i Copa
d’Europa de Triatló, que se celebrarà a Altafulla el 17 de juliol

P

rimer va ser el Campionat d’Espanya de Triatló Sprint; després el
Campionat d’Espanya en modalitat olímpica; i aquest estiu serà el torn
del Campionat Mediterrani i Copa d’Europa de Triatló. Altafulla s’ha convertit en
els darrers anys en l’epicentre d’aquesta
modalitat esportiva a l’Estat Espanyol.
Una progressió que mira des del primer
dia cap als Jocs Mediterranis Tarragona
2017, on el municipi del Baix Gaià esdevindrà la seu del Triatló.
El director de competicions de la
Federació Espanyola de Triatló (FETRI),
Jorge García, ha explicat el pla estratègic que la Federació va iniciar ara fa tres
anys en coordinació amb l’Ajuntament
d’Altafulla. Un projecte conjunt en què
“continuaran treballant plegats pel
que esdevindrà el mirall del que serà
el 2017”.
Per la seva banda, l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha compartit la satisfacció d’anar de la mà en un projecte amb
el qual Altafulla “guanya en promoció”.

S’ha mostrat satisfet de “tornar a estar al capdavant acollint un campionat de caràcter internacional”, i ha
reconegut ser els “alumnes avantatjats”
dels Jocs ja que “entenen aquestes
proves com un test”. La nova cita se
celebrarà el proper 17 de juliol.
El triatló ha anat creixent a Altafulla
any rere any amb una excel·lent capacitat organitzativa que compta amb la
implicació activa dels seus veïns, que
sumen uns 200 voluntaris i voluntàries.
La prova reunirà a més de 200 triatletes
provinents de més de 20 països. Dels
atletes espanyols destaca la participació
de David Castro i Uxío Abuin.
La presentació va tenir lloc el passat 4
d’abril al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona; i hi van prendre part
Mateu Montserrat, diputat de la Diputació
de Tarragona; Fèlix Alonso, alcalde d’Altafulla; Jorge García, director de competicions de la FETRI; Maria Isabel Negueruela, consellera d’Esports de l’Ajuntament
de Tarragona i delegada del Comitè Or-

ganitzador dels JJMM Tarragona 2017;
Joan Plana, representant territorial de
l’Esport a Tarragona de la Generalitat de
Catalunya; Sergi Noguera, secretari general de la Federació Catalana de Triatló;

La Cursa 1 de Maig preveu un miler de participants”

i Guillermo Alonso, director de la prova de
triatló d’Altafulla a Tarragona 2017. També hi van ser presents el regidor d’Esport,
Jaume Sánchez; i el nou regidor de Turisme, Pere Gomés. / Foto: A.J. •

Eloy Pérez,
exjugador del
RCD Espanyol,
visita la pedrera del
CE Altafulla

Q
E

l ritme d’inscripcions a la Cursa de l’1 de Maig d’Altafulla
ha començat enguany amb molta força, un fet que il·lusiona l’organització, a càrrec dels Atletes d’Altafulla i la regidoria d’Esport de l’Ajuntament. La voluntat és arribar als 600
infants que van prendre-hi part l’any passat, i a les gairebé
400 persones que van córrer en la categoria Open 5.000
metres. L’edició d’aquest 2016 incorpora com a novetat
destacada la Cursa Specials i la Cursa de Cadires de
Rodes. Més enllà dels números, un dels responsables de
l’organització, Guillermo Alonso, ha insistit que “en un context de sobresaturació de calendari de les curses populars,
la voluntat és que els participants marxin satisfets i amb la
intenció de repetir l’any vinent”. El període d’inscripcions
romandrà obert fins el proper 28 d’abril. En el cas de la
Cursa Open —limitada als 400 participants— el preu és de 10
euros fins el 24 d’abril; de 12 euros, del 25 al 28 d’abril; i de
15 euros, el mateix dia de la prova. Pel que fa a la Cursa de
Cadires de Rodes, el preu és de 5 euros fins el 28 d’abril. Per
a les Curses Infantils, la inscripció serà gratuïta i es tancarà
el mateix dia de la prova. Les persones interessades poden
apuntar-se de forma presencial a la Gelateria La Perla d’Alta-

fulla, a la botiga Boom Sport de Torredembarra, o a la botiga
Bikila de Tarragona. També ho poden fer per internet a www.
atletesaltafulla.com, o a www.athleticevents.net. / Foto: Arxiu
Maria José Carabante i Laura Alonso
superen rècords
L’atleta d’Altafulla Maria José Carabante es va proclamar a
Ancona, a Itàlia, subcampiona d’Europa en l’XI Campionat
de Veterans en Pista Coberta. Ho va aconseguir en categoria W45 amb un temps d’1 minut, 1 segon, i 19 centèsimes;
només 3 centèsimes més que la primera classificada, la
també espanyola Esther Colas. També va assolir el Subcampionat en relleus 4x200 m, acompanyada d’Arancha
Barroeta, Cour Hightower, i la mateixa Colas. Per la seva
banda, l’atleta altafullenca Laura Alonso ha tornat a sumar
un nou títol al seu palmarès. Es va imposar en els 500 metres del Campionat de Catalunya Universitari, celebrat a
l’Estadi Municipal d’Atletisme El Congost de Manresa. Amb
una marca d’1 minut, 14 segons, i 51 centèsimes, Alonso
va establir un nou rècord amb la samarreta de la Universitat
de Barcelona. •

ui va vestir la samarreta del RCD
Espanyol de Barcelona a Primera
Divisió durant set temporades (19871994) defensant el braçalet de capità
i sots-campió de la copa de la UEFA,
Eloy Pérez Garcia, va visitar el passat
30 de març l’Escola de Futbol Base
XEF Centre d’Esports Altafulla.
El va acompanyar Jordi Munté,
secretari d’organització de la Xarxa
d’Escoles Formatives del club blanci-blau i artífex del conveni amb el CE
Altafulla. Eloy Pérez va compartir la
seva experiència esportiva davant la
curiositat dels joves futbolistes del
planter que no van parar de fer-li
preguntes. El president del CE Altafulla, Francesc Julià, va lliurar-li una
samarreta del club altafullenc com a
mostra d’agraïment per haver compartit una sessió d’entrenament amb
els futbolistes de l’entitat groga i negra. / Foto: Jessica Colomina •
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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
Escola La Portalada
Plaça la Portalada s/n

977 65 10 85
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

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

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, pintures, 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 dipositar directament a la deixalleria de Torredembarra.

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

Servei de transport per a la gent gran
ANADA
10,15

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

10,25

Carrer dels Munts

10,35
10,45

TORNADA
12,25

Eroski

12,30

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

Mirador dels Munts

12,40

Carrer de la Bassa

Carrer de Santa Marta

12,50

Carrer de les Esplanes

10,55

Via Augusta/Plaça dels
Vents

12,55

Via Augusta/Plaça dels
Vents

11,00

Carrer de les Esplanes

13,05

Carrer de Santa Marta

11,10

Carrer de la Bassa

13,15

Mirador dels Munts

11,20

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

13,25

Carrer dels Munts

13,35

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

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

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al
TeL. 977 65 00 08 (Re g id o ria d ’Acció So cial i Ciu tad an ia )

Piscina Municipal
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

Deixalleria de Torredembarra

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
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

11,25

Eroski

De dimarts a divendres:
Dissabte:
Diumenge:

De 09 a 13 h i de 15 a 18 h
De 10 a 13 h i de 17 a 18 h
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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
ABRIL
01/03: S. Domingo
04/10: MIRAR FINESTRETA
11/17: S. Domingo
18/24: MIRAR FINESTRETA
25/30: S. Domingo

MAIG
01: S. Domingo
02/08: MIRAR FINESTRETA
09/15: S. Domingo
16/22: MIRAR FINESTRETA
23/29: S. Domingo
30/31: MIRAR FINESTRETA

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

Transports
Autobusos
nocturns

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
6:20
7:23
8:07
9:01
10:29
11:13
12:04
12:57
13:30
14:35
15:11
16:06
16:46
17:55
18:36
19:28
20:10
21:02
21:35

Aiguamolls
del Gaià
6:49
7:55
8:43
9:35
11:04
11:48
12:40
13:33
14:04
15:08
15:44
16:38
17:19
18:30
19:12
20:05
20:44
21:34
22:04

Aiguamolls
del Gaià
7:03
7:44
8:11
8:53
9:50
11:19
12:14
12:56
13:48
14:24
15:23
16:00
16:53
17:34
18:45
19:27
20:20
20:59
21:49

Pere
Martell
7:37
8:21
8:50
9:28

7:30
9:25
11:02
12:35
14:11
15:43
17:35
19:06
20:40
22:07

8:05
10:03
11:37
13:13
14:47
16:19
18:11
19:43
21:10
22:33

8:20
10:18
11:52
13:28
15:00
16:32
18:26
20:01
21:25

8:57
10:53
12:27
14:03
15:35
17:07
18:58
20:32
21:53

7:30
9:25
11:01
12:34
14:11
15:43
17:36
19:06
20:40
22:00

8:00
9:59
11:33
13:09
14:44
16:16
18:08
19:41
21:09
22:30

8:20
10:17
11:50
13:27
14:59
16:32
18:25
20:01
21:25

8:56
10:53
12:25
14:06
15:30
17:08
18:58
20:32
21:53

Centre de Salut

Pavelló poliesportiu

Deixalleria (Torredembarra)

v

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

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

Contenidors de piles
Podeu dipositar les piles als contenidors situats a l’Ajuntament,
Llibreria Regal i Paper, Estanc
Pijuan, Forn Martí Ronda, Forn
Martí Llevant, Electrodomèstics
Quixalos i Quisoc Lluís.

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

Altafulla
Parada
Centre
23:29
01:04
02:34
04:34

Centre
Comercial
23:30
01:05
02:35
04:35

Tarragona

19:20
20:02
20:54
21:28

Rambla
Vella
23:53
01:28
02:58

Imperial
Tarraco
23:55
01:30
03:00

04:56

05:00

Tarragona
Imperial
Tarraco
00:15
01:45
03:45
05:05

Rambla
Vella
00:17
01:47
03:47
05:07

Altafulla
Centre
Comercial
00:39
02:09
04:09
05:29

Parada
Centre
00:40
02:10
04:10
05:30

AUTOBUSOS

RENFE

Altf/Tgn
6:58
7:23
7:30
8:29
8:59
10:00
10:30
10:38
10:58
11:58
12:58
13:56
14:27
14:59
15:31
15:58
16:27
17:00
18:00
18:30
19:00
19:29
20:26
20:29
20:59
21:29
21:59
22:33

11:54
12:49
13:37
14:27
15:03
15:59
16:38

Altafulla
/ Tarragona

Altafulla - Tarragona

Recaptació Municipal (Ajunt.)

• 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

Tarragona - Altafulla

977 65 00 08

Feiners

Ajuntament (Plaça del Pou, 1)

Serveis Municipals

Dissabtes

(

Diumenges i festius

TELÈFONS I ADREÇES

15

De dilluns a divendres feiners
Trdb
6.25
7.10
7.25
7.40
7.55
8.20
8.40
9.00
9.15
9.45
10.15
10.45
11.15
12.15
13.15
14.15
15.15
16.15
16.45
17.15
18.15
19.15
20.15
21.45

Altf
6.29
7.16
7.31
7.45
8.01
8.26
8.46
9.06
9.21
9.51
10.21
10.51
11.21
12.21
13.21
14.21
15.21
16.21
16.51
17.21
18.21
19.21
20.21
21.51

Trdb
8.20
9.30
11.40
13.45
16.10
17.10
17.55
18.55
19.55
20.55

Altf
8.26
9.36
11.46
13.51
16.16
17.16
18.01
19.01
20.01
21.01

Trdb
8.55
10.30
12.00
16.10
17.20
18.45
20.15

Altf
9.01
10.36
12.06
16.16
17.26
18.51
20.21

Tgn
6.45
7.35
7.55
8.05
8.20
8.45
9.05
9.25
9.40
10.10
10.40
11.10
11.40
12.40
13.40
14.40
15.40
16.40
17.10
17.40
18.40
19.40
20.40
22.10

Tgn
6.50
7.40
8.30
9.15
10.15
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.00
14.15
14.45
15.10
15.20
16.15
17.15
17.45
18.15
18.45
19.15
19.45
20.15
21.15
22.25

Altf
7.10
8.00
8.50
9.35
10.35
11.35
12.05
12.35
13.05
13.35
14.05
14.20
14.35
15.06
15.30
15.40
16.35
17.35
18.05
18.35
19.05
19.35
20.05
20.35
21.35
22.45

Trdb
7.15
8.05
8.55
9.40
10.40
11.40
12.10
12.40
13.10
13.40
14.10
142
14.40
15.10
15.35
15.45
16.40
17.40
18.10
18.40
19.10
19.40
20.10
20.40
21.40
22.50

Altf
9.24
10.54
13.04
14.54
17.24
18.24
19.09
20.09
21.24
21.59

Trdb
9.30
11.00
13.10
15.00
17.30
18.30
19.15
20.15
21.30
22.05

Dissabtes feiners
Tgn
8.47
9.57
12.07
14.12
16.37
17.37
18.22
19.22
20.22
21.22

Tgn
9.00
10.30
12.40
14.30
17.00
18.00
18.45
19.45
21.00
21.35

Diumenges i festius
Tgn
9.22
10.57
12.27
16.37
17.47
19.12
20.42

Tgn
10.00
11.30
13.00
16.50
18.00
19.30
21.00

Altf
10.24
11.54
13.24
17.14
18.24
19.54
21.24

Trdb
10.30
12.00
13.30
17.20
18.30
20.00
21.30

BASE. Horaris d’atenció de 9 h a 14 h
Dilluns i dijous

De dilluns a divendres

Altafulla

Torredembarra

Oficina Plaça Martí Royo

Oficina Carrer Muralla

