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no és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta 

La recollida d’escombraries és un mal endèmic que arrosse-
guen moltes administracions públiques, i que, com és evi-

dent, afecta a la neteja de la via urbana i a la imatge dels muni-
cipis. Altafulla no n’és pas una excepció, i més encara a l’estiu, 
època de l’any en què la població pot arribar a quadruplicar-se. 
Aquest mal endèmic passa al debat veïnal, i també polític, i 
tot i els esforços econòmics que tots els governs municipals 
han fet per frenar certes imatges de deixadesa, malgrat totes 
les campanyes de sensibilització que es duen a terme, aques-
tes imatges continuen reproduint-se. Farta d’aquesta situació, 
la regidoria de Serveis de l’Ajuntament d’Altafulla ha anunciat 
que sancionarà l’incivisme amb multes que poden arribar fins 
als 3.000 € per als particulars; i 12.000 € per als comerços, 
com ja estan aplicant diferents administracions com Tarrago-
na i Reus per tal que es compleixi l’ús adequat de les àrees 
de recollida d’escombraries. No és la primera vegada que des 
de l’Ajuntament s’alerta que es perseguiran aquelles pràctiques 

incíviques, així com tampoc és el primer cop que es veuen conte-
nidors buits envoltats de brossa ni papereres plenes perquè algú 
hi ha dipositat la bossa del rebuig, l’orgànic o els envasos. L’Ajun-
tament, com en altres ocasions, ha reforçat enguany el servei de 
recollida, cosa que suposa també un increment del cost per les 
arques municipals, per reduir que aquestes acumulacions es tornin 
a repetir, i malauradament, ha tornat a succeir. De ben segur que, 
des de l’Ajuntament es pot seguir millorant la recollida selectiva, 
segur. Però, i nosaltres? Què hi podem fer? Quantes vegades ve-
iem propietaris de gossos que no recullen els excrements de les 
seves mascotes a la mateixa via pública que reclamem que estigui 
sempre neta? Quantes vegades hem obert un contenidor qual-
sevol i l’hem vist buit, i en canvi, està rodejat de caixes de cartró, 
bosses de brossa diversa... quantes? Hem d’exigir naturalment 
una neteja viària digna, però també hem d’exigir-nos col·laborar al 
màxim amb l’ús adequat dels contenidors. No és més net qui més 
neteja, sinó qui menys embruta. •

La “Plaça del Pou” es distribueix en  
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La 19a Fira d’Artesans d’Altafulla ha 
superat amb escreix les seves ex-
pectatives. Un any més, l’entorn 

de les Eres va quedar petit amb la visi-
ta de més de 25.000 persones, segons 
dades de la Policia Local. Una xifra que 
torna a demostrar la consolidació d’una 
mostra marcada en vermell cada estiu a 
l’agenda de vilatans, turistes, i veïns de 
la contrada.

L’afluència de visitants, que no es van 
voler perdre l’ampli programa d’activitats 
que oferia aquesta dinovena edició, va 
ser constant al llarg dels quatre dies de 
mostra, del 18 al 21 d’agost.

Els visitants van poder gaudir de més 
de 120 parades d’artesania i gastrono-
mia, mostres d’oficis antics, tallers in-
fantils, i actuacions musicals en directe. 
Les activitats van culminar el diumenge 
a la nit amb un marcat accent local amb 
la participació dels Bastoners, els Ge-

gants, i els Grallers d’Altafulla. Enguany 
el públic també va poder fotografiar-se 
al photocall, dissenyat específicament 
per la fira de la mà de l’artista local Orion 
Leim. I una altra de les novetats d’aques-
ta nova edició va esdevenir el concurs 
d’Instagram, que va proclamar guanya-
dors Carla Gómez i David Garcia. Molts 
dels visitants també van aprofitar per fer 
un cop d’ull al Museu Etnogràfic, que va 
obrir les seves portes en el marc de la 
celebració de la fira.

El coordinador de la mostra, Diego 
Spano, ha qualificat aquesta dinovena 
edició de “magnífica”. Ha destacat la 
satisfacció tant per part de l’organit-
zació, com dels visitants i dels para-
distes.

Una valoració “molt positiva” que ha 
compartit la presidenta del Col·lectiu 
d’Artesans, Laia Gatell, qui també ha 
remarcat les “bones sensacions de visi-

tants i paradistes”, i ha avançat que ja 
estan pensant en la vintena edició. En 
referència a les novetats, ha destacat la 
bona resposta de les entitats i del pú-
blic respecte la vessant més local que ha 
ofert la mostra; així com la bona acollida 
per part de les famílies de la zona infan-
til, que “esperem continuant perfilant en 
la propera edició per acabar-la d’arro-
donir”. Per la presidenta del Col·lectiu 
d’Artesans, les claus de l’èxit després de 
dinou anys de trajectòria són “la qualitat, 
la varietat, i la familiaritat”.

Un èxit que, segons el regidor de Tu-
risme de l’Ajuntament d’Altafulla, Pere 
Gomés, és “mèrit del Col·lectiu d’ar-

tesans, que ha aconseguit que l’esde-
veniment sigui un referent a la Costa 
Daurada”. El consistori ha estat l’encar-
regat d’habilitar zones d’aparcament, as-
sistència mèdica permanent, i neteja. El 
regidor ha fet un balanç “més que posi-
tiu”, i ha destacat “l’èxit de participació, 
l’èxit de públic, i l’èxit de diversitat”.

L’edició d’enguany ha esdevingut 
una prèvia del que serà la 20a Fira d’Ar-
tesans d’Altafulla. Un número rodó en 
què el Col·lectiu d’Artesans d’Altafulla 
espera tornar-se a superar. Ara toca seu-
re per acabar de fer balanç, i uns me-
sos de descans per encarar amb força 
aquest vintè aniversari. / Fotos: C.G. •

La 19a Fira d’artesans rep més de 25.000 visitants
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El 29è Festival Internacional de Mú-
sica d’Altafulla ha tornat a esde-
venir un èxit rotund. Les xifres de 

públic han superat les registrades l’estiu 
passat, i al llarg de les sis actuacions que 
ha ofert el programa d’enguany, hi han 
assistit prop de 1.500 persones. “Èxit 
tant pel que fa a assistència com pel que 
fa a la qualitat de la programació”. Així de 
contundent s’ha expressat el coordina-
dor del festival, Josep Maria Recasens, 
qui n’ha fet una valoració “plenament 
positiva”, i ha reconegut que “hem com-
plert amb escreix les expectatives que hi 
teníem posades”.

El director artístic de la mostra, Clau-
di Arimany, també ha parlat “d’èxit”. Ha 
destacat “la millora substancial que viu el 
festival any rere any, quant a assistència 
com a qualitat del programa”, i el fet que 
“cada vegada compta amb un públic 
més fidel”. Per a Arimany, “el més im-
portant en un festival d’aquestes carac-
terístiques”.

Una aposta que, segons l’alcalde, 
Fèlix Alonso, s’emmarca dins de “la llui-
ta que mantenim des de fa anys en la 

línia de guanyar qualitat en les nostres 
programacions”. En aquest sentit, ha 
qualificat el festival com “un dels espec-
tacles més punters que podem tenir al 
municipi, i l’element emblemàtic del que 
ha de ser Altafulla en l’àmbit de la cul-
tura”. 

Tant el coordinador del festival, Jo-
sep Maria Recasens, com el director 
artístic, Claudi Arimany, han destacat 
de l’edició d’enguany la gran as-
sistència de públic, i les dues parts 
d’‘els 6 concerts de Brandemburg’. 
D’aquestes dues actuacions, Reca-
sens ha fet referència a la “popularitat, 
als solistes de primeríssima línia que hi 
han pres part, i al fet de tractar-se d’una 
obra cabdal”.

Per la seva banda, Arimany ha titllat 
ambdues interpretacions de “repte, sen-
se menystenir la resta d’actuacions, amb 
una programació en general ben feta i 
ben pensada”.

Més enllà d’aquestes dues parts d’ 
‘Els 6 concerts de Brandemburg’ amb 
l’orquestra de cambra Camerata JS 
Bach, la 29a edició del festival també 

ha comptat amb les actuacions ‘Let it 
Piazzola’, amb el violinista Joaquín Pa-
lomares; ‘El Virtuosisme a l’Òpera Itali-
ana’, amb la soprano Paola Antonucci, 
el flautista Massimo Mercelli, i el pianista 
Lorenzo Bavaj; el ‘Gran recital de piano’, 
amb Francesco Nicolosi; i ‘La millor mú-
sica per a guitarra’, amb Javier García 

Moreno. Aquesta darrera actuació ha 
estat l’encarregada de posar el punt i fi-
nal a l’edició d’enguany la nit d’aquest 
dissabte. 

L’organització ja pensa ara en els 
preparatius del que esdevindrà la tren-
tena edició del Festival Internacional de 
Música d’Altafulla. / Foto: J.C.•

Prop de 1.500 persones gaudeixen del 29è Festival 
internacional de Música

les formacions Penjats de 
l’Ham, Xató, i Vent fort van 

ser les encarregades d’amenitzar 
el passat 7 d’agost la tradicional 
Cantada d’Havaneres d’altafulla. 
una de les activitats de més ressò 
i amb més tradició a l’agenda cul-
tural d’estiu del municipi. 

Prop de 500 persones van viu-
re en primera persona al Racó del 
fortí la quinzena edició de la mos-
tra, on les cançons marineres i el 
rom cremat van ser els veritables 
protagonistes de la nit. tampoc hi 
va faltar el presentador Pep Suñé, 
periodista i veí d’altafulla que en 
els darrers anys s’ha convertit en 
el fil conductor de la iniciativa. 

un any més, la regidoria de 
Cultura de l’ajuntament també va 

posar a disposició de la ciutada-
nia el servei de trenet turístic. 

una aposta que, segons l’edil 
responsable, montse Castellar-
nau, “dóna un valor afegit a la 
cantada”, i que des de la seva 
posada en funcionament ha rebut 
“molt bona acollida per part del 
públic”. 

la novetat d’aquesta quinze-
na edició va ser un lleuger canvi 
d’ubicació. des del consistori es 
va decidir avançar uns metres 
l’escenari, a tocar del parc de 
Voramar. Una modificació que, 
segons Castellarnau, “respon a 
raons logístiques a l’hora de car-
regar i descarregar el material, el 
que permet una reducció de la 
despesa”. •

  Penjats de l’Ham, Xató, i Vent Fort amenitzen 
la XV Cantada d’Havaneres al racó del Fortí

La Nit de Piano i Poemes omple la plaça de 
l’església en la seva divuitena edició

La Nit de Piano i Poemes d’Altafulla 
ha complert la majoria d’edat aquest 

2016. El festival, que va deixar un regust 
agredolç a l’organització en la passada 
edició, ha omplert enguany la plaça de 
l’Església. Prop de 130 persones no es 
van voler perdre el passat 28 d’agost un 
programa que enguany recuperava la 
participació d’una soprano, Maria Belli-
do, i de la veïna Marga Badia.

El tret de sortida a la divuitena edició, 
com és habitual, el va donar l’impulsor 
de l’espectacle, Fonxo Blanch. També 
hi van prendre part el cantautor Paton 
Soler, la rapsoda Joana Badia, el poe-
ta Josep Maria Bellido, la pianista Anna 
Balvak, l’arpista i el poeta Ariadna i Car-
les Terrón, i Òscar i Maria Vidal a la veu 
i guitarres.

El plat fort de la nit va arribar de la mà 
de Fonxo Blanch, Joana Badia, Josep 
Maria Bellido, i Montse Blanch, que van 

retre homenatge al crític i poeta Josep 
Ixart i de Moragues quan es commemo-
ren 120 anys de la seva mort. •
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el ple aprova les clàusules per a la licitació d’obra del 
projecte de Via augusta

El ple extraordinari del passat 17 
d’agost va donar llum verda al plec 
de clàusules administratives par-

ticulars i al plec de prescripcions tècni-
ques per al contracte d’obres del projec-
te de remodelació del tram central de Via 
Augusta. L’únic punt de l’ordre del dia 
va tirar endavant amb els vots a favor de 
l’equip de govern —AA i CDC— i amb 
el vot en contra de L’EINA. El represen-
tant de C’s, Alberto Moreno, va excusar 
la seva presència.

Un cop aprovades aquestes clàusu-
les -que regiran la contractació de l’obra 
per un import d’1.199.544,78 € i un ter-
mini d’execució de nou mesos-, les em-
preses interessades disposen d’un perí-
ode de 26 dies hàbils per presentar les 
seves ofertes. La regidora d’Urbanisme, 
Marisa Méndez-Vigo ha explicat que “es 
triarà aquella que compleixi de la millor 

manera amb els criteris objectius que es-
tableix la licitació”.

D’acord amb el que es va decidir en 
la darrera Comissió d’Urbanisme, tant 
en la primera com en la segona mesa de 
contractació, hi prendrà part un repre-
sentant de cada grup municipal. 

La intenció de la regidora d’Urba-
nisme és “haver escollit l’empresa 
a finals d’aquest mes de setembre 
o començaments d’octubre per tal 
de procedir a la seva contractació, 
i començar a treballar el més aviat 
possible”.

En referència als terminis, durant la 
sessió plenària, el portaveu de L’EINA, 
Jordi Molinera, va criticar que “les clàu-
sules enlloc de valorar criteris professio-
nals, prioritzen el temps”. Va afegir que 
“la rebaixa en el termini d’execució de 
l’obra denota l’objectiu del plec de clàu-

sules”, i que “per vostès el temps és or 
i premien més fer-ho ràpid que no pas 
tenir el personal idoni perquè abans de 
l’estiu de l’any vinent ho volen tenir fet, 
inaugurat, i llest pels Jocs del Mediter-
rani”. També va insistir que “amb aquest 
projecte es condemna a un espai d’ús 

exclusiu turístic una zona del Barri Marí-
tim que podria ser d’ús residencial”.

En aquest sentit, Marisa Méndez-Vi-
go va explicar que “no podem deixar el 
Barri Marítim desfet a l’estiu”. Segons la 
regidora, l’obra hauria d’estar enllestida 
per Sant Joan. •

altafulla encetarà el nou curs escolar 2016-
2017 amb més de 1.200 alumnes

La regidoria d’Educació de l’Ajunta-
ment d’Altafulla aprofita la tempo-

rada d’estiu per posar a punt els cen-
tres educatius de la vila. Segons l’edil 
responsable, Xavier Rofas, “actuacions 
enguany de caràcter ordinari que s’han 
centrat, bàsicament, en la revisió de les 
instal·lacions i en la reposició dels ma-
terials malmesos pel dia a dia, com és 
el cas, per exemple, de la lluminària o 
de la poda”. 

El nou curs escolar donarà el tret de 
sortida aquest mes de setembre amb 
total normalitat als diferents centres. En 
el cas de l’escola La Portalada, però, 
a l’espera de conèixer quin és el fu-
tur de l’“hipotètic projecte de gimnàs” 
que s’hi podria construir en un futur. El 
conveni d’aquest projecte contempla 
la participació econòmica de la Gene-
ralitat de Catalunya, de l’Ajuntament 
d’Altafulla, i de l’Associació de Mares i 
Pares (AMPA) del centre. Xavier Rofas 
ha reconegut que es tracta d’un “pro-
jecte complex que encara es troba en 
fase embrionària”. 

El regidor es va reunir abans de l’es-
tiu amb els Serveis Tècnics d’Ensenya-

ment a Tarragona, i hi ha prevista una 
nova trobada el proper mes d’octubre 
per reprendre les negociacions.

A Altafulla, encetaran el nou curs 
escolar 2016-2017 més de 1.200 
alumnes. La xifra és molt similar a la 
de l’any passat. La Portalada encetarà 
el curs amb 424 estudiants; l’escola El 
Roquissar, amb 213 alumnes; i l’Insti-
tut, amb uns 500 alumnes. Pel que fa a 
les llars d’infants, a falta encara d’om-
plir les darreres places per a nadons, 
l’alumnat rondarà la cinquantena en el 
cas d’Hort de Pau, i la trentena a Fran-
cesc Blanch. 

Les principals novetats del nou curs 
escolar són el canvi en la direcció de 
l’escola La Portalada, on Cristina Gon-
zález substitueix Josep Lluís Pagès, 
que es jubila; i el relleu en la direcció de 
l’Institut, que passa de mans de Catali-
na Muñoz, que també es jubila, a mans 
de José Ramón García. 

Les classes s’allargaran fins el 21 
de juny del 2017. Les vacances de 
Nadal enguany seran del 23 de de-
sembre al 8 de gener; i les de Setma-
na Santa, del 8 al 17 d’abril. •

la regidoria d’acció Social i Gent 
Gran de l’ajuntament d’altafulla ja 

ha donat el tret de sortida a les activi-
tats per a gent gran pel nou curs 2016-
2017. Ho ha fet de la mà de l’empresa 

Vital activity, en els àmbits de la salut i 
l’activitat física. Són tres les activitats 
que ha proposat el consistori: gimnàs-
tica al Parc de Salut (dilluns i dimecres 
de 9:30h a 10:30h), educació postural 

i fisioteràpia a l’Aula Aldara (dimarts de 
9:30h a 11:30h), i benestar emocional 
i risoteràpia també a l’aula aldara (di-
jous de 9:30h a 11h).  una oferta que, 
com demostra l’elevada demanda dels 

vilatans, ha consolidat els seus usuaris.
la voluntat del consistori és man-

tenir una línia continuista respecte el 
curs anterior, i continuar fomentant 
una gent gran activa. •

  en marxa les activitats per a la gent gran pel nou curs 2016-2017
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Sol, bona mar, i incidències molt 
poc destacables. Aquest és el 
balanç que fa de l’estiu l’empresa 

de prevenció, vigilància, salvament i so-
corrisme Provita SCM a la platja d’Al-
tafulla. El segon coordinador a la zona, 
Sergi Pons, parla d’estiu “molt tranquil”. 
Pel que fa a l’estat de la mar, enguany 
ha onejat la bandera verda la majoria 
de dies; i quant a cures i assistències, 
les persones ateses han estat prop de 
500. La majoria per picades de medusa i 
d’aranya, que són els incidents més fre-

qüents i que comporten un major volum 
de feina. També s’han registrat assistèn-
cies per talls, contusions, i traumatismes. 

L’estiu a la piscina municipal també 
ha estat molt tranquil. Sergi Pons explica 
que s’han realitzat “les assistències típi-
ques, sense cap incident fora de lloc”. 
Destaca el fet que “cada vegada els 
usuaris són més conscients de les nor-
matives que han de seguir dins de les 
instal·lacions”.

L’empresa Provita SCM va signar un 
acord amb l’Ajuntament d’Altafulla el 

passat mes de juny per oferir els seus 
serveis aquesta temporada d’estiu. A la 
platja, el servei va donar el tret de sortida 
el 18 de juny i s’allargarà fins el 18 de 
setembre. A la piscina, es va iniciar el 23 
de juny i va posar el punt i final el pas-
sat 4 de setembre. Han estat un total de 
cinc socorristes els que han desenvolu-
pat les tasques de vigilància i atenció als 
banyistes.

El termini d’execució del contracte és 
de dos anys, amb possible prorrogació 
del conveni. / Foto: Jean Segovia. •

tranquil·litat a la platja i a la piscina durant el juliol i l’agost

altafulla ha viscut un dels estius 
de major afluència turística dels 

últims anys. l’ocupació ha estat molt 
elevada als establiments hotelers i als 
càmpings del municipi, que fan un ba-
lanç molt positiu de la temporada. el 
turisme va arribar amb força al mes de 
juny amb una ocupació que va fregar 
el 60% de mitjana. un percentatge 
que es va incrementar fins el 80% al 
mes de juliol, i que va arribar al 90% 
d’ocupació durant el mes d’agost. 
unes xifres que el regidor de turisme, 
Pere Gomés, ha valorat de forma molt 
positiva. l’edil en destaca l’aposta de 
l’ajuntament “més per la qualitat que 

no pas per la quantitat”. Segons ex-
plica, “dades com la procedència dels 
turistes, la majoria catalans i de la res-
ta de l’estat, evidencien el nivell d’un 
tipus de turista que gasta més i fa es-
tades més llargues”.

de fet, respecte l’any passat, les 
pernoctacions s’han incrementat en 
un 10%, i també ha augmentat consi-
derablement la durada mitjana de l’es-
tada. els turistes no només venen al 
municipi a passar-hi el cap de setma-
na, sinó que la majoria s’hi està com a 
mínim una setmana. 

Pel fa a la procedència dels vi-
sitants, en la majoria dels casos els 

nacionals estan molt per sobre dels 
turistes internacionals. Segons da-
des de l’Oficina de Turisme, encap-
çalen el rànquing els catalans, se-
guits dels espanyols, els francesos, 
els alemanys i els anglesos. al llarg 
de l’estiu també s’han registrat al-
gunes consultes de turistes belgues, 
holandesos, i italians. En total, l’Ofici-
na de turisme ha rebut més de 5.000 
consultes al llarg dels mesos de juny, 
juliol, i agost. 

les visites guiades a la Vila Closa 
han estat un dels principals atractius 
pels turistes. al mes de juny les van 
realitzar 279 persones; al juliol, 204; i a 

l’agost, 250. unes xifres que, segons 
el regidor, “han batut rècords respecte 
altres anys”.

es calcula que enguany el municipi 
ha multiplicat per quatre els seus ha-
bitants durant els mesos d’estiu. “una 
població flotant —segons paraules del 
regidor de Turisme— que incrementa 
el nombre de vendes i millora l’eco-
nomia local, però alhora multiplica les 
demandes i sobresatura els serveis”. 
de cara a properes temporades, Pere 
Gomés ha reconegut que “cal trobar 
l’equilibri entre la vida quotidiana i 
aquest volum extra que es produeix a 
l’estiu”. •

  altafulla tanca un estiu de rècords turístics

els contacontes es consoliden com els grans 
protagonistes de la 3a edició de la Bibliomar

la Bibliomar d’Altafulla va tancar les 
seves portes el passat 31 d’agost 

amb una festa de comiat al parc de Vo-
ramar. La cloenda va consistir en una 
gimcana i un berenar en què hi van pren-
dre part una trentena d’infants acompa-
nyats de les seves famílies. 

Els contacontes han estat l’activitat 
estrella d’aquesta tercera temporada, 
que ha anat molt orientada al públic 
infantil i familiar. Baixar a la pineda les 
tardes dels dijous s’ha convertit en una 
tradició per les famílies aquest estiu, on 
s’han aplegat prop de 130 persones a 
cada sessió. La responsable, Rosalia 

Ciuró, ha destacat “l’elevada participa-
ció i el fet de tractar-se d’un servei cada 
vegada més consolidat al municipi”. 

La principal novetat d’aquest estiu ha 
estat la substitució de la ja tradicional ca-
ravana per una caseta de fusta, decora-
da per l’artista local Orion Leim. Un canvi 
de format que ha permès augmentar la 
capacitat i l’oferta de llibres, revistes i di-
aris, i habilitar un servei de préstec.

Més enllà d’aquest fons documental i 
dels contacontes, al llarg d’aquests dos 
mesos en funcionament també ha ofert 
tallers, manualitats, lectures, i presenta-
cions de llibres. / Foto: C.G.•

el servei de trenet turístic d’altafulla 
va posar el punt i final a la tempo-

rada d’estiu el passat 28 d’agost. Ha 
estat l’empresa Catalana de Subpro-
ductes Serveis turístics Sl l’encarre-
gada de gestionar el servei per tercer 
any consecutiu.

la companyia fa un balanç molt 
positiu de l’estiu. les xifres assolides 
són molt similars a les registrades 
l’any passat, amb un lleuger repunt 
d’usuaris durant el mes d’agost. en el 
cas del mesos de juny i juliol, tot i que 
l’afluència de clients també ha igualat 
la de l’any passat, els beneficis han 
estat un pèl inferiors, donat que molts 
dels visitants fan ús dels abonaments 
que surten més econòmics.

les novetats d’aquest estiu han 
estat la limitació dels horaris única-
ment durant les tardes, i l’ampliació 
del recorregut. dos canvis que han 
estat molt ben rebuts pels usuaris, la 
majoria famílies que passen uns dies 
al municipi. també hi ha alguns casos 
de vilatans que fan ús del servei per 
desplaçar-se pel municipi. també com 
a novetat, l’empresa ha ofert paquets 
per a grups de colònies i d’agències 
de viatges durant els matins.

més enllà del trenet, aquesta tem-
porada la companyia també ha portat 
al municipi autocars de gent gran pro-
vinents de les rodalies de Barcelona. 
en total han visitat la vila 1.400 per-
sones.

l’empresa agraeix el tracte que 
rep any rere any al municipi, i destaca 
la bona relació que manté amb l’ajun-
tament. el consistori és conscient de 
la importància de mantenir aquest 
servei, que no suposa cap cost ni 
per l’ajuntament ni per l’associació 
turística d’empresaris i Comerciants 
(ateCa), i que ofereix un atractiu més 
als vilatans i turistes. la intenció és 
renovar el conveni i repetir la mateixa 
fórmula la propera temporada. •

  el trenet turístic incrementa el nombre d’usuaris
    durant el mes d’agost respecte l’any passat
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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

Les obres de remodelació dels carrers 
Llevant i Mestral es posaran en marxa el 
proper 3 d’octubre, tal i com ha confir-

mat la regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament 
d’Altafulla, Marisa Méndez-Vigo. L’edil cal-
cula que l’actuació estarà enllestida en dues 

setmanes, i ha volgut deixar clar que “durant 
aquest període els dos carrers es tallaran al 
trànsit rodat, però s’hi podrà accedir i circular 
a peu”. L’actuació consistirà en l’arranjament 
de les voreres, i en l’adequació i l’asfaltat del 
paviment. / Foto: Albert Jansà •

Les obres d’adequació dels 
carrers Llevant i Mestral 

començaran el 3 d’octubre
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D’on sorgeix aquesta vena artística 
de la màgia?
La meva família ve del món de la faràn-
dula: el meu pare era actor i la meva 
mare, actriu. Jo era ajudant del meu 
germà, que també era il·lusionista, i des-
prés vaig començar en solitari. Des que 
em vaig casar, actuo amb la dona com 
a partenaire, com a companya.

És interessant com matises la 
diferència entre ‘mag’ i ‘il·lusionista’.
És que ‘mag’ sona a ancestral, a cucu-
rutxo i barba, a Merlí. Ens agrada més 
que ens diguin il·lusionistes, perquè la 
màgia no és més que la il·lusió de la rea-
litat. No hi ha trucs, hi ha efectes màgics 
i molta tècnica. Fer màgia és com ven-
dre una rentadora, s’ha de saber molt 
bé com fer-ho —riu—.

Et coneixem com a ‘Mag Norman’, però 
és un nom artístic!
Sí, jo em dic Ramon. Però el meu nom 
al revés és ‘Nomar’, que sona a mobles 
de cuina. Vaig variar-ho una miqueta i al 
final em vaig posar Norman, com el de 
la pel·lícula Psicosi. 

Tants anys d’espectacles han de donar 
per centenars d’anècdotes...
En tinc una molt curiosa, que no m’ha-
via passat mai. Una nit de Cap d’Any, 
vaig anar a fer una Magic Party amb la 
meva dona i una vedette a una discote-
ca de Sant Carles de la Ràpita. Quan va 
acabar el show, l’amo de la discoteca 
ens va oferir una casa seva a les afores 
per passar la nit, a 3km, i ens va portar 
en cotxe.

Però la vedette, que ni era d’aquí ni 
coneixia la zona, ens va dir que notava 
presències paranormals, que coneixia 
aquests fenòmens i no podia dormir. 
Vaig sortir a la porta, davant la carrete-
ra i els cotxes, quan, davant meu, un 
camió va il·luminar un cartell on posava 
‘Càmping Los Alfaques’. Jo en aquestes 
coses no hi crec, però els 3km de torna-
da a pota cap a Sant Carles els vam fer 
força ràpid!

No m’expliquis aquestes coses...
També he vist volar el David Copperfield 
en persona, com si fos Superman. I no 
va lligat a res, no hi ha cap fil... ara ja sé 
com ho fa!

Quin és el segell personal de les 
actuacions del Mag Norman?
Els gags d’humor i el llenguatge més 
universal que existeix: el visual. També 
hi ha molt pocs altres il·lusionistes amb 
aparells grans, perquè comporten difi-
cultats logístiques. El número de la caixa 
de la mort crida molt l’atenció. O el de 
la guillotina, on la gent pensa que el truc 
és un canvi de fulla quan s’apropa al 
cap. I on s’amaga l’altra? Et puc asse-
gurar que no hi ha cap canvi de fulla...

Quins projectes tens per davant?
Vull fer un espectacle per celebrar els 
meus 50 anys de màgia, i convidar a 
tots els meus amics. M’agradaria fer-ho 
a Altafulla, però ens falta un teatre, per-
què tots sabem que La Violeta no és un 
teatre, sinó una sala polivalent. Has vist 
el d’El Catllar? Mira’l un dia, i veuràs un 
teatre.

I què es pot fer a Altafulla?
També m’agradaria celebrar l’aniversari 
al Castell. I, més enllà de l’espectacle, 
voldria fer una trobada de mags anual 
aquí, tant per als del poble com per a 
visitants. Un amic meu ho fa a Platja 
d’Aro, i jo vull fer-ne una a Altafulla!

Sí que es poden fer coses!
Sempre. De fet, ara estic preparant un 
curset de màgia per a invidents sobre 
mentalisme, l’endevinació. Em fa molta 
il·lusió tirar-ho endavant amb alguna as-
sociació solidària, com l’ONCE.

La màgia passarà de moda?
Espero que no. Wenceslao Ciuró, un 
capellà que escrivia llibres sobre màgia, 
deia que “un il·lusionista primer ha de 
divertir, i després, sorprendre”. Al cap i a 
la fi, fer màgia és jugar a ser nens amb 
altres nens a qui no coneixes de res. I 
vendre la rentadora, és clar.

La il·lusió és el motor de la vida. 
Ramon Socias ho sap, i és per 
això que porta més de 50 anys 
creant-les sobre els escenaris 
sota el nom de ‘Mag Norman’. 
Periodista i il·lusionista, viu des de 
fa tres dècades a Altafulla. És dels 
que explica els trucs, però jugant 
amb les seves cartes: un aire de 
misteri i un gran sentit de l’humor.

Vas néixer a Barcelona, i vas arribar 
a Tarragona com a periodista
Vaig venir fa 30 anys per muntar una 
revista literària, que es deia Crònica. 
L’empresa em va buscar un apartament 
a Salou, i anys després vaig demanar al 
Ministeri passar-me com a periodista a 
Tarragona fins que em vaig jubilar.

Vas aparcar la teva activitat com a 
mag?
No, de fet vaig ser el primer il·lusionista 
que va actuar de manera periòdica en 
el programa d’animació dels hotels de 
Salou. Em vaig oferir per fer un show 
de màgia a l’Hotel Els Àngels, i després 
vaig ampliar-ho també als altres hotels 
de la companyia. I així durant 27 tempo-
rades.

Un cop es va jubilar el periodista, va 
despuntar l’il·lusionista.
Des de fa uns anys faig números més 
impactants, sobretot a les Festes Ma-
jors, i actualment porto un espectacle, 
Percepcions, que agrupa el repertori i 
els aparells de tants anys actuant a Sa-
lou. Mentre un agent artístic em doni un 
bolo, l’aprofitaré i actuaré.

Toni Cabanillas

“Fer màgia és jugar a 
ser nens amb altres 

nens a qui no coneixes 
de res”

Un il·lusionista primer ha 
de divertir, i després ha de 

sorprendre

actualment porto un 
espectacle, Percepcions, i 
estic preparant un curset 
de màgia per a invidents
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El projecte ‘Dimarts Emprenedor’ de 
la URV Emprèn tornarà a fer para-
da a Altafulla el proper dimarts 20 

de setembre. Són moltes les activitats 
que la regidoria de Comerç i Consum, 
encapçalada per l’edil Jaume Sànchez, 
organitza al municipi en l’àmbit de l’em-
prenedoria en el marc d’aquest conveni 
de col·laboració. La sessió d’aquest mes 
de setembre girarà entorn de la venda 

online. Una modalitat de comerç que 
s’ha popularitzat en els darrers anys, do-
nat l’interès de molts usuaris de comprar 
per internet, i que ja s’ha integrat dins de 
les dinàmiques de compra-venda. Tant 
és així, que atrau l’atenció de molts em-
prenedors que veuen en aquesta nova 
plataforma una manera de fer negoci. 

Es tracta, però, d’una activitat com-
plexa que requereix de coneixement 

en diferents àmbits i disciplines en què 
intervenen recursos tècnics, aspectes 
legals, les habilitats d’interacció comu-
nicativa, la gestió logística, o l’atenció al 
client, entre molts altres. 

Sota el títol l’ ‘Ecommerce, el golós 
laberint digital’, la nova sessió del Di-
marts Emprenedor aproximarà els assis-
tents al complex món de la venda online, 
amb una visió analítica, ordenada i refle-

xiva. La sessió inclourà un taller pràctic 
amb exemples de casos reals amb l’ob-
jectiu d’identificar els elements clau que 
afecten de manera positiva en l’èxit d’un 
servei de venda online. 

La nova cita es desenvoluparà a les 
18h a l’Escola d’Adults. Les inscripcions 
es poden realitzar de manera gratuïta a 

http://events.urv.cat/go/200916di-
martsEmprenedors •

tornen els Dimarts emprenedors de la UrV emprèn: 
‘ecommerce, el golós laberint digital’

El Grup de Diables d’Altafulla, encarregat com és tradició dels coets d’Esclat de la Festa Major Petita. / Foto: C. Gómez
La plaça de l’Església va comptar amb la Fira Gastronòmica de les Cultures 

que enguany celebrava la 16a edició. / Foto: C.G.

La companyia Espectacles Infantils Tururut presentava a la plaça Martí Royo l’espectacle de titelles i pallassos “Avui és 
festa”. / Foto: C.G.

L’esdeveniment “DeTardeo” va ser una de les novetats enguany en el pro-
grama sota l’organització de l’associació altafullenca Towntobe. / Foto: C.G.

Vida social
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Per la campanya d’estiu, l’Ajunta-
ment d’Altafulla va reforçar subs-
tancialment les freqüències de 

recollida de residus urbans, de les pa-
pereres i de la neteja viària, tal i com va 
anunciar a principis de la temporada el 
regidor de Serveis, Micha Preuss. Con-
cretament, les recollides de residus ur-
bans a totes les cinc fraccions (rebuig, 
vidre, paper, envasos lleugers i fracció 
orgànica) es va efectuar com a mínim a 
diari, i fins i tot en alguns casos, diverses 
vegades al dia. Segons Preuss, “aques-
tes freqüències amb els volums existents 
de contenidors absorbeixen de sobre la 
quantitat generada a Altafulla”. Puntu-
alment, també es van instal·lar conteni-
dors de reforç, i addicionalment, es va 
realitzar un servei d’intervenció ràpida 
de matí i tarda, per tal d’eliminar vessa-
ments indeguts i acumulacions puntuals, 
fet que això va provocar un sobrecost 
de gairebé 15.900 €. 

En referència a la recollida de pape-
reres, es van dur a terme recollides ad-
dicionals durant sis dies de la setmana, 
de matí; i els caps de setmana de tarda, 
amb un sobrecost de 6.800 €. La nete-
ja viària a Baix a Mar es va reforçar 
durant 19 dies amb un sobrecost de 
6.750 €. El regidor de Serveis ha deixat 
clar que “des de l’Ajuntament d’Altafulla 
es faran tantes accions addicionals com 
siguin necessaris per aconseguir una 

gestió òptima dels residus i de la neteja 
viària”. Malgrat aquests reforços subs-
tancials, s’han detectat molts casos 
d’ús indegut de les instal·lacions 
de les àrees d’aportació de resi-
dus, com ara disposicions de residus 
voluminosos expressament prohibits, o 
l’incompliment de l’obligació de diposi-
tar els residus dins dels contenidors so-
terrats quan “en la gran majoria dels 
casos no estan plens”. Tanmateix, 
s’han acumulat els casos de dipo-
sitar bosses senceres a les papere-
res, i els llançaments de tot tipus de 
residus a la via pública. també han 
augmentat els casos de llançament 
de runes i altres estris als camins 
rurals.

En aquest sentit, el regidor de Ser-
veis, Micha Preuss, ha anunciat que 
“com que les successives campa-
nyes de conscienciació ciutadana no 
han donat els resultats desitjats, a 
part d’assumir el sobrecost, haurem 
d’aplicar sancions contra aquests 
comportaments incívics amb multes 
que poden arribar fins als 3.000 € per 
via administrativa pels particulars, 
i fins als 12.000 € pels comercials, 
amb la possibilitat de la revocació 
de la llicencia d’activitat correspo-
nent, o, en casos greus, poden ser 
perseguits com a delicte mediam-
biental per via penal”. Per això també 

ha demanat la màxima col·laboració 
de tota la ciutadania, per a eradicar 
aquestes practiques incíviques.

El regidor de Serveis també ha lamen-
tat el comportament d’alguns propietaris 
de gossos. Tot i reconèixer que “son una 
minoria”, Micha Preuss ha anunciat que 

l’Ajuntament “estarà més pendent sobre 
l’incivisme i la neteja específica sobre 
aquesta qüestió” destinat a reduir les ac-
tituds de propietaris que porten els seus 
animals sense lligar i que no recullen els 
excrements de la via pública. / Fotos: 
Ajuntament d’Altafulla •

Micha Preuss: “augmenta l’incivisme, augmenta el cost i 
tolerància zero”

el setembre és històricament el mes en què la proliferació de mosques i mosquits és més evident. Per aquest motiu, la regidoria 
de Serveis de l’Ajuntament d’Altafulla, malgrat reconèixer els bons resultats de la campanya contra el mosquit tigre, recorda la 

importància sobre la prevenció de la cria d’aquesta espècie. Remarca així diferents consells per eliminar el màxim nombre de llocs 
d’acumulació d’aigua:

• Buidar dos cops per setmana els recipients de l’exterior que puguin acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, piscines 
de plàstic, etc.

• Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela mosquitera espessa els safareigs i basses petites.
• Treure els plats de sota els testos. Si no és possible, buidar-los quan l’aigua s’hi acumuli.
• Canviar l’aigua setmanalment a les plantes que viuen en aigua.
• Mantenir cobertes les piscines mentre no s’utilitzen.
• Canviar l’aigua dels animals domèstics amb assiduïtat.
• Assegurar que pous, cisternes, tancs o barrils d’aigua estiguin degudament coberts.
• Tapar els forats de troncs i branques omplint-los amb sorra.
• Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o desguassos.
• Evitar els forats i les depressions del terreny on es pugui acumular aigua.
• Eliminar la presència continuada d’objectes que en general puguin acumular aigua de pluja.

CoM es PoDeN eVitar Les PiCaDes?

• Roba de màniga llarga i pantalons llargs (preferiblement de color clar), així com mitjons.
• Si s’utilitzen repel·lents, cal tenir en compte que són productes químics: tan sols utilitzar-los a l’exterior, complint estrictament les 

condicions d’ús sobretot pel que fa al nombre d’aplicacions diàries indicades: 1.no aplicar a nens menors de dos anys, en nens 
més grans s’evitarà en la mesura que sigui possible, evitant sempre l’aplicació a les mans, ja que se les poden ficar a la boca o als 
ulls.

• No és recomanable aplicar a la roba.
• Quan no sigui necessari el repel·lent, cal netejar la pell amb aigua i sabó.
• Si presenteu qualsevol tipus de reacció a la pell, renteu bé la zona i consulteu amb el vostre metge. •

  el setembre, mes propens a la proliferació del mosquit tigre
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Una trentena de parelles participen al i open Multivoley

El I Open Altafulla Multivoley ha su-
perat amb escreix les expectatives. 
El municipi va acollir per primera 

vegada el passat 27 d’agost una de les 
proves del circuit aragonès, en les 
modalitats de vòlei platja i watervo-
ley 3x3. Hi van prendre part un total de 
28 parelles. 

La prova va esdevenir la vuitena del 
circuit, que organitza l’associació Multi-
voley, el Club Voleibol Zaragoza i la Fede-
ració Aragonesa de Voleibol. Al municipi 
també va comptar amb la col·laboració 
de la regidoria d’Activitat Física i Esports 
de l’Ajuntament. 

Un dels responsables, Diego Carreras, 
fa un balanç “més que positiu” del campio-
nat. El resultat va ser “molt satisfactori”, i la 
intenció és “repetir en futures edicions 
i, fins i tot, millorar la participació”.

Una satisfacció que comparteix el re-
gidor d’Activitat Física i Esports, Jaume 
Sánchez, qui parla “d’èxit rotund”. Explica 
que altafulla es va compartir durant 
aquell cap de setmana en “la festa del 
voleibol”, amb “una elevada participa-
ció de jugadors d’arreu del territori”.

La idea de portar aquest circuit ara-
gonès a la Costa Daurada va néixer de la 
voluntat del Club Voleibol Zaragoza d’im-
pulsar una escola d’estiu per la canalla. 
Diego Carreras ha explicat que, després 
de mantenir converses amb els ajunta-
ments d’Altafulla i de Torredembarra, van 
decidir “implantar a Catalunya aquests 
dues proves del Circuit Multivoley”.

Es tracta d’un torneig popular obert 
als vilatans i veïns de la contrada que 
pretén promoure, donar a conèixer, i po-
pularitzar el voleibol. 

Els guanyadors en la modalitat de vò-
lei platja van ser ‘Los Ángeles de Laura’, 
com a primer classificat; ‘CAI CEVOL 
ZGZ’, com a segon classificat; i ‘Vòlei 
Pupas’, com a tercer classificat. El pri-
mer classificat en la modalitat de water-

voley va ser ‘CAI CEVOL ZGZ’; el segon 
classificat, ‘El bizcocho de Claudia’; i el 
tercer classificat, ‘Cucaratitis’.

El campionat es va disputar a la 
platja d’Altafulla, al costat del Club Ma-
rítim. / Foto: Multivoley •

una setantena de participants 
van prendre part el passat 14 

d’agost en la tercera edició del mi-
ni-tri-atletes d’altafulla. una xifra 
que va millorar les previsions de l’or-
ganització, que va fer una valoració 
molt positiva d’una competició no 
competitiva cada vegada més con-
solidada i amb més adeptes dins i 
fora del municipi. 

la prova, a càrrec dels atletes 
d’Altafulla i amb la col·laboració de 
l’ajuntament, va presentar diverses 
novetats en l’edició d’enguany. les 
més destacades, petites variacions 
en els recorreguts i ampliacions en 
les franges d’edat dels tri-atletes. 
donat que aquest any no es va ce-
lebrar la prova de triatló SeRtRI 
al municipi, els alumnes de 1r i 2n 
d’eSo van poder participar, per pri-
mera vegada, en la mini-tri-atletes. 

del total de participants, gairebé el 
50% eren noies, un percentatge que 
manté la dinàmica dels darrers anys. 

l’organització preveu canvis de 
cara a l’edició del 2017. la intenció 
és emmarcar la prova dins del ca-
lendari escolar per afavorir una ma-
jor participació d’infants i joves del 
municipi. una possibilitat seria tras-
lladar la prova o bé al mes de juny o 
bé al mes de setembre. •

  Èxit de participació a la tercera edició del Mini-tri-
atletes

El Pavelló Municipal 
va acollir del 4 al 6 

d’agost la 23a edició del 
Torneig de Bàsquet 3x3, 
organitzat per cinquè 
any consecutiu pel Club 
Bàsquet Altafulla. Tradi-
cionalment, el campionat 
es disputava al parc del 
Canal, però enguany l’or-
ganització va decidir can-
viar-lo d’ubicació per tal 
d’evitar les altes tempe-
ratures durant el dia i per 
solucionar els problemes de llum amb 
què s’havien trobat als vespres en altres 
edicions. El canvi d’emplaçament, però, 
no va afectar la participació, que va arri-
bar als 37 equips, un més que l’any pas-
sat. Una altra de les novetats d’aquesta 
edició va ser l’ampliació dels horaris. 

L’equip guanyador en categoria Mini 
va ser ‘Step Baker’; en Fèmines, la vic-
tòria va ser per l’equip ‘Gràcies Soria’; 
‘Estrella Coja’ es va proclamar campió 
de ‘Joves’; i el vencedor en categoria 
‘Adults’ va ser ‘FabFour’. / Foto: CBA •

el 3x3 de Bàsquet es trasllada al 
Pavelló amb 37 equips participants

una la Penya Ciclista altafulla ja 
té lligat el programa d’una de les 

activitats estrella del seu calendari. 
després d’un any carregat d’actes i 
de sortides, l’entitat prepara la festa 
de cloenda de la temporada, la tra-
dicional Pujada a l’ermita de Sant 
antoni. 

enguany, la iniciativa celebrarà la 
seva 32a edició, i ja té data prevista: 
el dissabte 8 d’octubre.

Com marca la tradició, la recolli-
da de dorsals tindrà lloc a les 10h 
a la plaça del Pou, on es realitzarà 
la foto de família, abans d’iniciar la 
cursa. 

la prova tornarà a oferir les mo-
dalitats de bicicleta de carretera i de 

Btt, amb trofeus pels primers clas-
sificats de cada categoria, i coca, 
cava i xocolata per tots els partici-
pants.

la jornada culminarà amb el tra-
dicional sopar de germanor, i l’en-
trega de premis d’una temporada 
que enguany ha estat marcada per 
l’organització de l’open Infantil de 
Btt dins de la Copa Catalana, per 
la calçotada i l’excursió anual, i per 
totes les sortides que els diferents 
grups de la Penya han realitzat arreu 
de Catalunya i aragó. 

les inscripcions al sopar es po-
dran fer efectives els dissabte 24 de 
setembre i l’1 d’octubre, de 18h a 
20h, al local social de l’entitat. •

  La XXXii Pujada a l’ermita de sant antoni de la 
Penya Ciclista altafulla ja té data: el 8 d’octubre

El 20 d’agost de 2016 s’ha convertit en 
una data per recordar a Altafulla. El veí 

Alberto Benito aconseguia el primer gol 
del CR Reus Deportiu a Segona Divisió 
en la primera jornada de competició en 
un dels escenaris més emblemàtics de 
la categoria, l’estadi del Mallorca. L’alta-
fullenc va sortir a l’onze inicial de Natxo 
Gonzàlez, el primer onze de la història 
roig-i-negra a la Segona A. Durant tot el 
partit va demostrar amb escreix que hi 
havia de ser, i va ser al minut 89, a un pel 
final, quan en una gran jugada personal va 
enviar la pilota a la xarxa contrària per l’es-
caire amb un fort xut des de fora de l’àrea. 
Aconseguia, d’aquesta manera, els tres 
punts davant d’un dels rivals més compli-
cats d’una temporada on Benito, de ben 
segur, tornarà a tenir un paper molt impor-
tant. / Foto: CF Reus Deportiu •

alberto Benito fa història amb el primer 
gol del CF reus Deportiu a segona a
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Conquesta i contradiccions a l’espai públic
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa

 Si aquests anys Altafulla semblava 
una illa dins el mar de la crisi turística, 
aquest estiu s’ha convertit de nou en 
referent, no tant pel volum, aspecte 
que coincideix amb un repunt a tota 

la Costa Daurada, sinó per l’afluència de gent a carrers, 
places i terrasses, per prendre un gelat, passejar o per 
participar en una activitat ciutadana. Aquesta ocupació 
de l’espai públic és una gran conquesta ciutadana que 
s’ha de preservar perquè no entri en contradicció amb 
el model de poble tranquil amb marca pròpia dins la 
Costa Daurada. No és fàcil combinar aquestes dues 
vessants d’un poble viu i en el qual la gent surt per gau-

dir de l’espai públic, amb iniciatives tant privades com 
municipals, aspectes que permeten fer més atractiu un 
poble privilegiat. Les hores de tancament, la brossa, el 
soroll i el possible excés d’activitats poden convertir-se 
en un problema més que una solució. Ara passat l’estiu 
cal analitzar amb calma si podem redimensionar les ac-
tivitats festives mantenint la màxima qualitat.

L’espai públic és de tothom i buscar l’equilibri és la 
nostra obligació. Estem celebrant la Festa Major petita 
que a més coincideix amb la Diada Nacional de Cata-
lunya, una data assenyalada tant per Altafulla com per 
a la resta de Catalunya. Una Diada de tothom i festiva, 

que a Altafulla té la seva expressió reivindicativa amb 
la senyera estelada que es col·loca a la rotonda de la 
piscina. Darrerament, hi ha persones i grups que volen 
que l’equip de govern se situï al marge de les normes o 
les modifiqui per interessos legítims però parcials, que 
poden entrar en contradicció amb la mateixa norma o 
que es poden veure com excloents cap a una altra part 
de la societat. Per això no ens podem comportar com 
els que ens critiquen, i ja que celebrem Sant Antoni, 
l’Ermita és un exemple de convivència entre diferents 
actors: Ajuntament, Església i interessos privats amb un 
resultat positiu d’un espai dignificat i conquerit per a l’ús 
ciutadà. •

així no, sr. alcalde, així no
Dani Franquès Marsal # L’Esquerra Independentista d’Altafulla – Acord Municipal

 En el seu escrit de fa dos mesos, 
deia que el temps i la història posa-
ria a cadascú al seu lloc, a vostè, el 
temps no s’ha esperat i ja l’està po-
sant. Aquest mes d’agost (cosa inu-

sual) s’han convocat dos plens extra-
ordinaris per aprovar la re-urbanització d’un tram de 
la Via Augusta i licitar-la, quines presses per a gas-
tar-se els diners (un milió dos-cents mil), i quines 
males maneres, fent ús del seu càrrec, deixant anar 
‘perles’ com: “No els contestarem” a les nostres pre-
guntes sobre la necessitat o no de fer aquesta obra, 
o en el darrer ple, donant-lo per finalitzat sense deixar 

acabar de parlar a l’oposició, argumentant: “Sóc jo el 
qui decideix quan s’acaba el Ple”. Plens convocats a 
hores en què a la població no li és fàcil assistir i en 
aquest últim no hi havia ni un sol vilatà. Pressa per 
aprovar una obra que no té el consens necessari i 
que va provocar un trencament de govern, i pas lent 
per contestar a la petició d’una entitat del poble: Alta-
fulla Decideix, precisament per convocar una consul-
ta sobre la prioritat de fer aquesta obra, porten un 
mes i mig i encara no s’han dignat a fer-ho. Per a qui 
governen? Tenen por de preguntar a la població què 
és el què vol? Així és com entenen la participació ciu-
tadana?

Estem de Festa Major petita, on hem participat en la 
Festa de les Cultures com en altres anys. Ens hauria agra-
dat col·laborar en l’organització des de la Comissió de 
Festes, però tot i demanar-ho públicament en el ple i des-
prés amb una instància, des del govern se’ns ha ignorat 
(a dia d’aquest escrit no hem rebut resposta) negant-nos 
el dret a participar en la Festa Major de tots. Tot i així, us 
animem a participar i gaudir dels actes. I no oblidem la 
celebració de la Diada de Catalunya, el nostre país, l’11 
de setembre. Des de l’EINA donem suport a les manifes-
tacions que aquest any ompliran els carrers de Barcelona, 
Berga, Lleida, Salt i Tarragona: Ja arriba la República Ca-
talana, i estem a punt! No ens quedem a casa! •

Des del PET fins al Proficiency 
Les examinacions d’anglès de la Uni-
versitat de Cambridge són reconegu-
des mundialment com les capdavan-
teres en titulacions oficials d’anglès. 
Aquests exàmens es divideixen en 
cinc nivells de dificultat diferents, des 
del nivell més bàsic fins a un nivell per 
als més competents. El PET (Prelimi-
nary English Test) és el primer pas real 
en el camí per convertir-se en un adep-
te de la llengua anglesa, un camí llarg 
i difícil que acaba amb el Proficiency, 
passant primer pel First i l’Advanced, i 
que poca gent arriba a completar. 

Recentment, quatre estudiants de The 
Little School han aconseguit arribar a 
la meta després de molts anys d’es-

forç i de preparació. Voldríem donar 
la nostra enhorabona al Javier de Hi-
ges Casado, al Daniel Price Croft, a la 
Raquel Agüera Andreu i a l’Alejandro 
Thérèse Navarro.

Terry CrofT

roda d’art 2016: joan Cunillera. Pintures

Durant els darrers tres caps de setma-
na del mes de juliol el Centre d’Estudis 
d’Altafulla va exhibir al Centre d’Inter-
pretació (Pallissa del Senyor) la mostra 
de pintura de l’autor de Vila-rodona 
Joan Cunillera. Els 35 quadres que in-
tegren la Roda d’Art 2015-2016 han 
estat realitzats expressament per a 
l’ocasió per l’autor amb el retorn figu-
ratiu a paisatges del monestir de San-
tes Creus, natures mortes i personat-
ges diversos, on el color és bàsic i la 
pinzellada incisiva.

Com a anècdota de la mostra, Joan 
Cunillera va fer donació d’una pintura 
emmarcada perquè fos sortejada en-
tre els visitants, prèvia adquisició d’uns 
tiquets. El número premiat fou la sèrie 
46-50, sent agraciada la Sra. Virgínia 
Soret Catalán, veïna d’Altafulla. La re-
captació dels tiquets es va lliurar com-
pletament a Càritas Altafulla

CenTre d’esTudis d’AlTAfullA

  FÒrUM 
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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 alta
(de l’1 de maig a l’1 de novembre)

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

De DL a DV: 9.05h
Dissabtes feiners: 07.15h

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

De DL a DV: 15.45 h
Dissabtes feiners: 19   .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
seteMBre
01/04: s. DoMINGo
05/11: MIrAr FINEstrEtA
12/18: s. DoMINGo
19/25: MIrAr FINEstrEtA
26/30: s. DoMINGo

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

ANADA

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

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




