BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL / AJUNTAMENT D’ALTAFULLA

Plaça
del Pou

núm. 185 / maig 2018 / www.altafulla.cat

3 SIMULACRE

Altafulla és l’únic municipi
de Tarragona en provar el
DUPROCIM

5 COMERÇ

Neix la marca Comerç del
Baix Gaià impulsada des
d’Altafulla

6 PLATJA

Un parc subaquàtic
d’esculls podria evitar la
regressió de la sorra

7 ALTAFULLA 2018

La Via Augusta, llegat
dels Jocs Mediterranis de
Tarragona

Deute a zero i més d’un milió i mig
d’euros per a inversions

2

Editorial

Plaça del Pou / núm. 185 / maig 2018

Plaça
del Pou
www.altafulla.cat

Butlletí L’

Sobre la sentència de “La Manada”

d’Informació
Municipal de
l’Ajuntament

d’Altafulla

• Edita / Àrea Municipal
de Mitjans de Comunicació
d’Altafulla Plaça del Pou, 1.
43893 ALTAFULLA
www.altafulla.cat
• Direcció / Àrea Municipal de
Mitjans de Comunicació.
• Redacció / Eduard Virgili, Carla
Gómez i Albert Jansà.
• Col·laboradors /
Marc Pérez, Gemma Soldevila,
Rubén Domínguez, PIJ Altafulla,
Luis Lorenzo, Terry Croft i
Atletes d’Altafulla.
• Portada / Una imatge de la
Fira de Sant Jordi 2018 a l’espai de
Marquès de Tamarit. /
Foto: Gemma Soldevila
• Coordinació /
Albert Jansà 639 775 436
Nou Silva Equips SL 977 248 883
nousilva@telefonica.net
• Disseny /
Croma Produccions Multimèdia
• Producció /
Nou Silva Equips SL
• Dipòsit Legal / T-1721-1999
• Tirada / 2.200 exemplars

Ajuntament d’Altafulla va convocar el passat 27 d’abril al
migdia una concentració de rebuig a la sentència del cas
“La Manada” on s’hi van aplegar una quarantena de persones
a la plaça del Pou sota el crit unànime de “Nosaltres et creiem”,
entre d’altres lemes. Són un fets gravíssims. Cal que totes i tots
rebutgem fermament la sentència de l’Audiència Provincial de
Navarra per la qual s’ha condemnat a nou anys de presó i a
cinc de llibertat vigilada, després del compliment de la pena, a
cada un dels cinc membres del grup anomenat “La Manada”,
jutjats per la violació grupal d’una noia durant els Sanfermines
de 2016. Els cinc han estat condemnats per delictes continuats d’abús sexual amb prevalença, però no per violació, ja que
el tribunal no ha considerat el delicte d’agressió sexual, que
implica violència i intimidació.
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Com a societat, no podem entendre un escenari d’abús sexual
sense intimidació i/o violència. Per això, és importantíssim que
alcem clarament la nostra veu i denunciem i condemnem el
sentit patriarcal de la Justícia que, una vegada més, afavoreix
la impunitat de les agressions masclistes fomentant la violència masclista institucional. La no credibilitat dels relats de les
dones, ja que suposa la doble victimització. Si volem avançar,
cal que exigim la modificació del Codi Penal per a l’abolició del
supòsit d’abús sexual, ja que és una categoria que posa en
perill les dones i no garanteix els seus drets. I paral·lelament
i especialment, hem de donar suport incondicional a les víctimes, moltes vegades invisibles, de les agressions sexuals, i a
totes les mobilitzacions dels moviments feministes en contra
d’aquesta sentència judicial. Ja n’hi ha prou! •

ON POTS TROBAR LA “PLAÇA DEL POU”?
La “Plaça del Pou” es distribueix a l’Ajuntament, Altafulla
Ràdio, Consultori Mèdic, Llar d’Infants Hort de Pau, Esplai
de la Gent Gran, Biblioteca Municipal, Quiosc Lluís, Forn
Nogués, Gelateria La Perla, Forns Martí (Ronda, carrer Martí
d’Ardenya i barri marítim), Farmàcia Altafulla Mar, Bar Cano,
Pizzeria Solocomo, Pa amb Xocolata, Bar la Violeta i Centre
Cívic de Brises del Mar.

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 i www.altafulla.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:
Envieu els vostres articles a altafullaradio@altafullaradio.cat.
La “Plaça del Pou” tria per publicar aquells textos que no superin
els 2.000 caràcters amb espai inclòs.
Els articles han d’anar signats amb nom i cognoms i hi ha de
constar el DNI o el passaport, l’adreça i el telèfon. La “Plaça
del Pou” es reserva el dret de resumir-ne o extractar-ne el contingut i de publicar els que consideri oportuns.
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Altafulla, preparada per a una emergència

Quatre imatges del que es va viure en el simulacre per activar el TRANSCAT i el DUPROCIM en el desdoblament de l’N-340. / Foto: A.J.

P

rotecció Civil de la Generalitat i
l’Ajuntament d’Altafulla van organitzar el passat 17 d’abril a la
tarda un simulacre d’accident entre un
camió de transport de mercaderies perilloses de l’empresa Transquality que
va xocar frontalment amb un turisme
a l’N-340 al punt quilomètric 1.175, al
nord d’Altafulla, a l’entorn del camí de
servei cap a Torredembarra. A conseqüència de l’accident es va activat el
Pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies
perilloses per carretera i ferrocarril a
Catalunya TRANSCAT, així com el DUPROCIM o Document únic de protecció
civil municipal del municipi d’Altafulla en
el que s’inclouen els plans d’actuació
municipal i els plans específics municipals d’Altafulla. Precisament Altafulla
és l’únic municipi de la demarcació
de Tarragona que té aprovat el DUPROCIM.
L’objectiu d’aquest exercici va ser
provar l’activació dels dos plans, el
municipal i el de la Generalitat, així com
la coordinació entre cossos d’emergències i institucions implicades en la
resolució de l’emergència. El simulacre
va consistir en un xoc frontal entre un
turisme i un camió cisterna compartimentat de Gasoil/Gasolina a l’N-340 al
punt quilomètric 1.175. A conseqüència
de l’accident, el conductor del turisme

va quedar atrapat, i posteriorment, la
fuita de gasolina es va acabar inflamant
provocant un incendi. El conductor del
camió quan va detectar la fuita va trucar
al telèfon d’emergències 112 Catalunya
informant del lloc de l’accident, i que la
cisterna patia una fuita. També va trucar
al responsable tècnic de Transquality i
després va perdre el coneixement. El
conductor del turisme accidentat també
va trucar al 112 per dir que havia patit un
accident i estava ferit.
Per part de Protecció Civil de la Generalitat van participar el personal de
guàrdia del CECAT, que en un cas real
hagués coordinat i efectuat els avisos a
la població de la zona afectada, i un tècnic dels serveis territorials. Els Bombers
van participar amb dos vehicles del parc
de Bombers de Tarragona (amb un comandament i dos bombers de torn); un
vehicle Bomba Rural Pesant (BRP) amb
quatre Bombers Voluntaris, un vehicle
lleuger adscrit a la Regió d’Emergències de Tarragona amb dos Bombers que
van realitzar les tasques d’observadors,
a més de diversos aspirants a la categoria de sots-inspector i inspector del
Cos de Bombers de la Generalitat que
fan la capacitació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), i que va
servir per practicar el Pla d’acció de la
intervenció (PAI) per part dels comandaments.

A banda de la possibilitat de posar en
pràctica l´ús de les eines que permetin
el control del PAI, el simulacre també va
pretendre entrenar les actuacions
dels Bombers per resoldre una actuació complexa de llarga durada, com
solen ser els accidents de vehicles de
mercaderies perilloses amb afectació a
la població, al trànsit i amb persones ferides i entrenar les maniobres concretes
associades a l’escenari que es planteja.
Així mateix, al llarg de l’exercici es van
posar en pràctica els principis bàsics del
Sistema de Comandament dels Bombers de la Generalitat (SISCOM).
Els Mossos d’Esquadra van participar amb quatre dotacions de trànsit de
l’Àrea Regional de Trànsit del Camp de
Tarragona; tres efectius de la Sala Regional del Camp de Tarragona i Terres
de l’Ebre; i set observadors. Els Mossos
d’Esquadra, conjuntament amb una dotació de la Policia Local d’Altafulla, van
comprovar la situació i la fitxa de transport de mercaderies perilloses, van limitar l’accés a la zona de l’accident, i van
gestionar els desviaments del trànsit a la
rotonda del vial de servei.
El Sistema d’Emergències Mèdiques
va desplaçar dues unitats, una ambulància de Suport Vital Bàsic (SVB) amb
dos Tècnics en Emergències Sanitàries
(TES) i un Vehicle d’Intervenció Ràpida
(VIR) amb un metge i un TES amb la fi-

nalitat de valorar el temps de resposta i
la correcta accessibilitat al lloc de l’incident.
L’Ajuntament d’Altafulla va activar el
DUPROCIM, va avisar de la seva activació al Centre de Coordinació Operativa
de Catalunya CECAT de Protecció Civil,
va activar el comitè d’emergència municipal mitjançant trucada telefònica als
constituents del comitè (Alcalde, regidor
de Protecció Civil, Sotsinspector de la
Policia Local, i Cap de l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil) i es va activar el CECOPAL i la xarxa RESCAT.
També es va simular l’existència
d’un núvol tòxic derivat de l’incendi,
que per l’acció del vent es va traslladar
en direcció a l’escola Roquissar i l’Institut
d’Altafulla. En aquest sentit es va activar
el protocol d’evacuació per part de la
Policia Local, amb el suport de voluntaris
de Protecció Civil i els centres (l’evacuació va ser “virtual” i no efectiva, és a dir,
els escolars no van haver de sortir del
centre).
En l’exercici, va participar personal
tècnic de Protecció Civil de la Generalitat del Servei Territorial de Tarragona
fent d’observadors en el lloc de l’accident, Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra, Sistema d’Emergències
Mèdiques, Ajuntament d’Altafulla i hi va
col·laborar l’empresa de transport Transquality. / Fotos: A.J. •
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L’Ajuntament reinvertirà 1,8 milions d’euros del romanent del
2017 per a projectes i millores i situar el deute del municipi a 0

L’

Ajuntament d’Altafulla reinvertirà
un total d’1.846.712,14 € del romanent de tresoreria positiu del
2017 (2.299.524,82 €) per a diferents
projectes i millores urbanes per al municipi, així com també situar el deute municipal a zero. Així ho va aprovar per unanimitat el Ple municipal celebrat el passat
dijous 26 d’abril a partir de l’aprovació
d’una modificació de crèdit del Pressupost Municipal del 2018.
Aquests diners es destinaran a les
principals inversions del municipi com les
obres de construcció del gimnàs de la
Portalada (706.711 €); la remodelació
del Casal La Violeta (499.537,54 €); la
renovació total de l’enllumenat públic
del carrer Santa Marta, al barri dels
Munts (150.000 €); una nova màquina
escombradora per a la Brigada Municipal (118.000 €), i l’expropiació dels ter-

renys per a la construcció d’una bassa de laminació per reduir notablement
les inundacions al Barri Marítim (100.000).
D’aquesta modificació de crèdit d’1,8 milions d’euros, també es destinarà un total de 175.000 € a eixugar totalment el
deute de l’Ajuntament d’Altafulla.
Quant a les inversions amb menor
partida, destaquen l’adequació de la
plaça Major d’Altafulla (40.000 €); la rehabilitació de la Pallissa de l’Era de
l’Ixart, local dels Castellers d’Altafulla
(30.000 €); la pista multiesportiva del
Carrer Avellaners (16.080,90 €); la realització d’un projecte per a la millora de
l’enllumenat de Brises del Mar (5.000
€); la renovació total de l’escenari per
al Festival Internacional de Música
de la plaça de l’Església (4.682,70 €), i
el lloguer de contenidors per a escombraries (1.700 €). •

Recuperen i arrangen un camí rural a la urbanització de Brises del Mar

L’

Ajuntament d’Altafulla ha enllestit els treballs d’arranjament
d’un camí de 439,83 metres de longitud de la urbanització de Brises
del Mar.
Aquest sender rural es trobava en molt mal estat i totalment intransitable per la gran quantitat de
pedres de grans dimensions que
havien caigut dels marges cap a la
via, així com també per la gran presència de branques que obstaculitzaven el pas de vianants.
La regidora de Medi Ambient,
Montse Castellarnau, ha explicat
que l’objectiu de les tasques d’arranjament ha estat “recuperar un
camí rural de Brises del Mar i fer-lo,

com abans, transitable pels veïns i
els visitants”. Els treballs han consistit en la reconstrucció dels marges
de pedra seca, la neteja i el desbrossament del brancatge que envaïa el
camí i que obstaculitzava totalment
el pas de vianants.
Aquesta actuació se suma a la
millora i ampliació del parc infantil de
Brises del Mar les tasques del qual
van finalitzar el passat mes de març,
i que va comptar amb la instal·lació
d’un multijoc amb tobogan i escalada adreçat per a menors de 3 a
12 anys, dos jocs de molles nous, i
dues cistelles de bàsquet fixes amb
protecció anti-vandàlica, a la pista
poliesportiva. •

Breus
Augmenten un 1,38 % les taxes per a
l’Escola Municipal de Música
El Ple municipal va aprovar un augment de l’1,38 %
de les taxes de l’Escola Municipal de Música. A tall
d’exemple, el preu de matrícula per a la sensibilització A se situava el 2017 en els 37,88 €, i enguany
passarà als 38,41 €. Aquest lleuger increment està
motivat, segons el regidor d’Educació, Jaume Sànchez, per l’actualització de preus sobre les taxes i
també a l’ajustament del reglament intern del centre.
Amb tot, se segueix mantenint les bonificacions dels
alumnes d’entre 4 i 17 anys que tinguin germans o
pares a l’Escola amb un 15% sobre la quota mensual
de la tarifa-2.
Tanmateix, i independentment de l’edat, gaudiran
d’aquesta bonificació els discapacitats sempre i quan
acreditin una minusvalidesa igual o superior al 33%,
per la qual cosa caldrà que aportin la resolució i l’informe del Departament de Benestar i Família de la Ge-

neralitat de Catalunya o Departament competent en la
matèria. Si l’alumne que dóna lloc a la bonificació causés baixa, l’esmentada bonificació es perdria, sempre
que no hi hagi més germans matriculats al centre. Així
mateix els alumnes joves o adults que facin instrument
individual i conjunt instrumental musical només pagaran la quota corresponent a instrument.
Modifiquen les ordenances 16 i 18
d’ocupació de la via pública
El Ple d’Altafulla també va aprovar una modificació en
les ordenances 16 i 18 que afecten a l’ocupació de la
via pública amb la finalitat d’adaptar-la a la Fundació
dels Jocs Mediterranis i altres entitats sense ànim de
lucre amb l’objectiu de no entorpir el desenvolupament
de la prova de triatló el 23 de juny dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018. Fins ara, el redactat de l’ordenança obligava al pagament de la taxa a persones i
entitats que ocupessin la via pública per dur-hi a terme

la seva activitat. A partir d’ara, el redactat inclou que
estaran exempts de pagament les entitats sense ànim
de lucre degudament acreditades.
Els plens municipals ordinaris passen a
celebrar-se cada dos mesos
Els membres del Ple, a excepció dels regidors de l’EINA i l’edil no adscrit, van aprovar establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació tinguin lloc
l’últim dilluns, no festiu, de cada dos mesos (gener,
març, maig, juliol, setembre i novembre), a les 20h del
vespre a la sala de plens de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte, començant la celebració de la propera
primera sessió ordinària, un cop adoptat l’acord, el
dia 28 de maig de 2018. D’aquesta manera, es recupera el format que ja va ser aprovat el 23 de juny
del 2015, motivat pel volum d’assumptes municipals
a tractar, tal i com va manifestar l’alcalde Fèlix Alonso. •

Comerç
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Neix la marca Comerç del Baix Gaià

ltafulla ha estat el municipi impulsor de la I Taula del Comerç del Baix Gaià,
que es va celebrar el passat 20 d’abril a l’Hotel Gran Claustre amb la voluntat
d’analitzar la situació del sector en les diferents poblacions i dinamitzar accions conjuntes per promocionar el turisme, l’economia i el desenvolupament local de
la subcomarca. La jornada, organitzada per PIMEComerç Tarragona, l’Associació
d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla (ATECA) i la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament va reunir els onze ajuntaments del Baix Gaià (el Catllar, Renau, Vespella de
Gaià, Salomó, La Nou de Gaià, La Riera de Gaià, La Pobla de Montornès, Altafulla,
Torredembarra, Creixell i Roda de Berà); les associacions de comerciants i empresaris d’aquests municipis, i el Consorci del Comerç, Artesania i Moda; la Diputació de
Tarragona; el Consell Comarcal del Tarragonès; la Cambra de Comerç de Tarragona
i el Departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, va destacar aquesta unió entre els diferents
agents implicats per reforçar i fer un comerç més competitiu. L’objectiu és ben
clar: crear la marca pròpia Comerç del Baix Gaià. Com va destacar Florenci Nieto,
president de PIMEComerç Tarragona, “cal establir sinergies per la dinamització del
comerç i la promoció d’aquest territori i perquè el Consorci de Turisme del Baix Gaià
sigui una realitat”. La jornada va comptar amb la directora general de Comerç de la

Generalitat, Muntsa Vilalta, i la cloenda va anar a càrrec del president de la Diputació
de Tarragona, Josep Poblet. Els resultats obtinguts d’aquesta trobada es recolliran en
un document conjunt amb les diferents institucions participants. / Foto: A.J. •
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Un parc subaquàtic d’esculls artificials podria acabar
amb la regressió de la sorra

s tracta només d’una proposta elaborada per Miquel Rota, creador
dels biòtops artificials a la Costa
Daurada, i Oriol Milà, oceanògraf i capità del Port de Torredembarra. Segons
expliquen en el projecte, es tractaria de
crear i desenvolupar un parc subaquàtic
a partir d’esculls artificials submarins al
litoral d’Altafulla, formant d’aquesta manera una barrera de diferents estructures
muntanyoses situades davant la costa
altafullenca.
Segons l’estudi, Altafulla és la millor
localització que existeix amb la possibilitat real per construir i gestionar un
parc subaquàtic, no només per lluitar contra la regressió de la sorra a al
platja, sinó també per destinar-lo a
l’esport i la pràctica del submarinisme, fotografia subaquàtica, educació i formació ambiental, investigació i
desenvolupament en el marc de l’enginyeria i biologia marina. En les últimes
dècades, el turisme destinat a l’activitat
subaquàtica ha incrementat la seva demanda i afició a tota Europa. És a dir,
no només beneficiaria la platja sinó que
també seria una oportunitat com a reclam turístic.
Per construir aquest escull format
de carbonat de calci s’ha de tenir en
compte que la roca a utilitzar ha de ser
estable en condicions submarines i so-

Simulació del parc subaquàtic al litoral d’Altafulla, i un exemple d’escull artificial al parc de Torredembarra.

bretot, respectuoses amb el medi
natural que les envolta. Les condicions actuals del Mar Mediterrani fan que,
degut al nivell de salinitat de l’aigua, així
com també la seva temperatura, una
roca d’origen marí i de composició bàsica sigui la més adequada per aquest
projecte.
La finalitat és ben clara: Transformar
l’artificialitat inerta de l’escullera de carbonat de calci en esculls marins que

protegeixin, produeixin i permetin la coexistència de la biodiversitat local, creant
un biòtop marí que al mateix temps pugui interaccionar amb la resta del litoral
i l’entorn. Per la seva banda, l’alcalde
d’Altafulla, Fèlix Alonso, ja ha avançat
que es tracta d’una proposta, tot i que
és una de la trentena d’esmenes que ha
presentat al Congrés a Madrid, com a
diputat.
Aquesta proposta sorgeix arran del

Medi Ambient destinarà 782.000 euros a la regeneració de
platges com la d’Altafulla

E

l Ministeri de Medi
Ambient ha donat els
detalls de la inversió de
782.000 € que ja havia
anunciat per regenerar la
platja de diversos municipis de la costa tarragonina, entre els que es troba
la d’Altafulla. A més de la
platja altafullenca, els treballs, gestionats des del
Servei de Costes que el
Ministeri té a la demarcació de Tarragona, milloraran les de Roda de Berà,
Cunit, Calafell, El Vendrell,
Tarragona, Salou, Cambrils, Mont-roig, l’Ampolla, Deltebre, i Sant Jaume
d’Enveja. La inversió ja la
va anunciar el subdelegat del Govern a Tarragona, Jordi Sierra, en la seva visita a Altafulla a finals
de febrer. I precisament l’alcalde, Fèlix Alonso, ja
va explicar en aquell moment que l’actuació ha
d’estar enllestida una setmana abans del 23
de juny, dia en què se celebra al municipi la prova
de triatló dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018,
perquè la platja llueixi per a la gran cita esportiva.
Prèviament als treballs del Ministeri, la Brigada
Municipal ja ha realitzat tasques de neteja i d’anivellament del terreny i durant els propers dies, tècnics

del servei de Costes de l’Estat es reuniran amb els
tècnics de l’Ajuntament per coordinar l’execució
de les feines. Els treballs consistiran bàsicament en
l’aportació de sorra de platja als llocs erosionats
procedents de zones d’acreció. Aquests treballs ja
han estat adjudicats per subhasta i a Altafulla i als
municipis del nord de Tarragona serà l’empresa
Jaume Morell SL qui executi la regeneració,
i al sud, Regimovi SL. Amb aquesta actuació, la
platja d’Altafulla tornarà a estar en estat òptim de
cara a la temporada de bany. •

projecte “Creació i desenvolupament
d’un parc subaquàtic a partir d’una escullera artificial submarí en el litoral de
Torredembarra”, també conegut com a
Biòtop Antina; i del projecte “Boies ecològiques a partir de la creació i desenvolupament d’esculleres artificials submarines de carbonat de calci, dels mateixos
Miquel Rota i Oriol Milà, i que ha estat
reconeguda en un article de National
Geographic el 2013. •

Breus
I Jornades de Paisatge Històric del Baix Gaià
Altafulla acollirà unes jornades sobre el paisatge cultural
com a valor del territori amb el clar objectiu de donar a
conèixer el valor del paisatge històric del Baix Gaià, especialment de les poblacions d’Altafulla i Torredembarra,
i impulsar la difusió del valor d’aquest patrimoni entre la
ciutadania i les institucions locals. Les jornades, organitzades per l’Ajuntament d’Altafulla, la Fundació Tarragona
2018 i la Diputació de Tarragona s’han dissenyat amb la
col·laboració de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i
s’organitzaran al voltant d’un cicle de xerrades amb destacats experts, i una visita guiada a càrrec dels voluntaris
del Museu Etnogràfic d’Altafulla. La data de celebració
està per concretar.
Els protagonistes de les jornades seran experts del
territori però els organitzadors també volen donar veu
a entitats i col·lectius locals perquè expliquin els seus
coneixements i experiències. Entre d’altres ponents, hi
haurà el director de l’Observatori del Paisatge, Pere Sala
Martí; l’investigador i sotsdirector de l’Institut Català
d’Arqueologia Clàssica, Josep Maria Palet Martínez, i el
membre de l’Institut d’Estudis Penedesencs, Joan Anton
Ventura.
Les I Jornades de Paisatge Històric del Baix Gaià també
comptaran amb la intervenció de la tècnica de Desenvolupament Local de l’Ajuntament d’Altafulla i Investigadora a
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Maria Jesús Ortega, i del geògraf i fotògraf Rafael López-Monné. La Taula
rodona amb especialistes, i la passejada etnogràfica per la
vila, amb una visita al Museu Etnogràfic d’Altafulla, clouran les activitats. •

Turisme
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La Via Augusta, llegat dels Jocs Mediterranis

alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, el
president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet i el president
del Comitè Organitzador dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, Josep Fèlix Ballesteros, van visitar el passat 27 d’abril
la Via Augusta. Aquest carrer, que serà
l’epicentre de les competicions de triatló
dels Jocs Mediterranis, ha estat recentment millorat per adaptar-se al certamen, una millora urbana que serà llegat
d’aquests Jocs i finançada gràcies a la
col·laboració d’entre tres administracions: Ajuntament, Diputació i Generalitat.
A la visita també hi va assistir el diputat de la Diputació, Mateu Montserrat; la directora dels Serveis Territorials
d’Empresa i Coneixement, Carmen
Mansilla, el tinent d’alcalde comissionat dels Jocs Mediterranis, Javier Villamayor, i els regidors Jaume Sànchez,
Marisa Méndez-Vigo, Micha Preuss,
Montse Castellarnau i Xavier Rofas. Els
representants van descobrir una placa
commemorativa.
Més de 800.000 euros d’inversió
Les actuacions a Altafulla han consistit
en la urbanització del tram central de la
Via Augusta, carrer principal de la façana marítima, en la remodelació de l’àrea
d’aparcament nord i de la zona verda de
la Fassina.
La Via Augusta s’ha reformat per reorganitzar el trànsit i millorar-ne la fluïdesa. Per aquest motiu, s’hi han fet dos
carrils de circulació per als vehicles, així
com mesures que permetin evitar velocitats elevades. La reordenació d’aquesta
zona també afavoreix l’ús per part dels
vianants gràcies a l’eixamplament de

les voreres, on s’ha habilitat un carril
bici de doble sentit i s’hi ha instal·lat vegetació arbrada i àrees amb canvis de
paviments. L’eliminació d’aparcaments
en aquest tram central també afavorirà la dinamització del comerç i la restauració. La millora de la Via Augusta,
més enllà de la profunda remodelació i
de la redistribució dels espais, suposa
una important actuació d’integració
urbanística tant de la plaça dels Vents
com de la renovada Oficina Municipal
de Turisme i de l’església, que s’ha integrat al vial gràcies a la supressió d’un
mur de separació.
L’actuació al tram de la Fassina ha
permès la creació d’una nova zona d’es-

Obert el període de preinscripcions per al Casal Jove d’Estiu
El casal, que organitza el Punt d’Informació Juvenil, té una durada de cinc
setmanes, i inclou activitats com sortides a la platja i a la piscina, en caiac
o excursions i reforç escolar de cara al

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

setembre. La data límit per a les preinscripcions finalitzarà el 15 de juny. Cal
que us adreceu a l’Era de l’Esteve, de
dilluns a divendres, de 16 a 19h; i al correu electrònic pijaltafulla@gmail.com. •

tacionament que concentra l’aparcament en aquest punt del barri marítim i
completa la reorganització de la Via Augusta. En el tram oest que limita amb la
via del tren, s’ha creat una àrea asfaltada
per a 68 places permanents d’aparcament degudament senyalitzada, a més
s’ha habilitat una altra àrea de terra i sauló que limita amb la zona verda pública
amb 60 places més.
Pel que fa a l’actual zona verda,
aquesta actua com a únic element que
uneix les dues àrees verdes que, abans
de les obres, estaven separades pel
carrer Boga. Això ha permès organitzar de forma unitària tot aquest àmbit
amb recorreguts per a vianants i cre-

ant espais més generosos pel passeig i
el gaudí dels veïns amb espais amplis i
arbrat. Les obres han tingut un cost de
849.274,80 €. El projecte urbanístic ha
comptat amb una aportació de la Diputació de Tarragona de 178.772,35 €, i
una altra, del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya de 229.868,07 €. La resta, ha estat
finançada per l’Ajuntament d’Altafulla.
Aquest tram central de la Via Augusta
és l’escenari principal del Triatló que tindrà lloc el proper 23 de juny en el marc
dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018.
/ Foto: A.J. •
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El grup altaullenc Teatre + A prop va actuar a la Fira Modernista de l’Arboç. / Foto: Luis Lorenzo

Marta Balañà va presentar la seva exposició de pintures “Retrobada”, a l’Era del Senyor. / Foto: A.J.

La veïna Terry Croft va córrer la Mitja Marató de València i
va recaptar 168,46 € per l’AFANOC. / Foto: T.C.

“Pianos al carrer”, iniciativa de l’Escola de Música per apropar-la a la ciutadania. / Foto: Gemma Soldevila

Roses, llibres, els Estudis Altafullencs 42, titelles, música, tallers, castellers, parades i molt ambient festiu a l’espai firal de Marquès de Tamarit per Sant Jordi. / Fotos: G.S. / E.V. / A.J.

Plaça del Pou / núm. 185 / maig 2018

9

10

Opinió

Plaça del Pou / núm. 185 / maig 2018

Invertir a Altafulla

Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa - AA-E
El darrer Ple de l’Ajuntament va aprovar destinar els prop de 2 milions
d’euros que teníem estalviats en invertir pel que resta d’any i fins al segon semestre del 2019. El més destacat són les obres de La Violeta que probablement
s’iniciaran al gener, el Gimnàs de La Portalada (novembre 2018) i l’enllumenat del carrer Santa Marta
(setembre 2018); aquestes, juntament amb altres inversions més petites, van omplint de millores la nostra
població que en aquests anys s’ha convertit en el lloc
més atractiu per a viure de tota la província, tal i com
ha publicar el Diari de Tarragona. Una dada positiva,
però que té aspectes negatius com és l’increment del

preu de l’habitatge que per resoldre, en els propers
anys, necessitarem de la col·laboració de l’administració catalana. Una ajuda que en forma d’inversions que
sí hem rebut de la Diputació i del Departament d’Empresa i Ocupació per finançar les obres ja finalitzades
de la Via Augusta, com a contribució per formar part
dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 i ser la seu del
triatló el proper 23 de juny.
Una altra inversió molt destacada, referenciada al
govern d’Espanya, és el desdoblament de la N-340
fins la nova entrada a l’AP7 amb un cost total de 60
milions d’euros. En aquest cas, i a tall d’exemple de
la importància que té aquesta nova obra, el que va dir
en el Congrés el secretari general d’infraestructures

a preguntes d’un altre diputat tarragoní: “En cuanto
a nuevas obras, el tramo más importante está en
la N-340, la conversión en autovía entre La Mora y
Altafulla, una obra de la que hemos hablado muchas
veces”. Aviat també serà una realitat la bonificació del
100% per els desplaçaments diaris entre Vilafranca
sud i Ulldecona.
A banda, com a diputat al Congrés, he presentat
esmenes que permetrien subvencionar la rehabilitació
de l’edifici més antic d’Altafulla, inversions a les Termes romanes i a l’escull de coral de carbonat càlcic
per facilitar l’arrelament de la biodiversitat marina que
serveixi de parc subaquàtic i permeti aturar la regressió de la sorra. •

Presos polítics, transparència i el Casal Municipal “La Violeta”
Dani Franquès Marsal # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Acord Municipal - EINA-AM

Cada dia més, constato que l’alcalde
no és l’alcalde de tots els altafullencs,
sinó d’una part, m’explicaré: en el Ple
Municipal, màxim òrgan representatiu
d’un municipi, el passat mes de novembre vam presentar una moció en la que s’instava a
penjar la pancarta de “LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS”,
cosa que lluny de fer-se, quan l’hem col·locat els representants de l’EINA, ha sigut retirada immediatament. En
el darrer Ple vam tornar a presentar una moció que resumint-la molt venia a dir que el poble d’Altafulla està
en contra de la repressió que l’estat espanyol està sotmeten a Catalunya, i demanàvem la llibertat dels que
estaven a la presó per motius polítics (aprofito per re-

cordar que alguns ja fa més de sis mesos que hi són), i
el grup municipal d’Alternativa i l’alcalde hi van votar en
contra.
Parlant de transparència, des del govern municipal es fa palès un cop més la manca d’aquesta,
denegant-nos l’accés al registre d’entrada i sortida
de l’ajuntament, cosa que se’ns hauria de permetre
com a càrrecs electes que som i per poder exercir
les nostres activitats de gestió, control, fiscalització, i
seguiment dels diversos assumptes, tot complint les
condicions garants de protecció de dades, potser no
interessa que trobem certa informació?, la paraula
que em ve al cap només és una: opacitat, contrària a
transparència...

“La Violeta”, em decep que el govern municipal
vulgui portar a terme la remodelació del Casal Municipal, on vagi per endavant que hi estic a favor en que
s’ha de fer, però no comparteixo que es converteixi
en un teatre-auditori com pretén Alternativa amb el
suport del PDeCat, al fixar les cadires al terra es limita l’ús polivalent i no millora la visió de l’espectacle.
Considero que és un procés que s’ha fet d’esquena
a la ciutadania —com la biblioteca (amb mesos sense
servei, ni accés públic a internet)— sense un debat
previ del futur d’aquest equipament municipal, sóc
del parer que aquestes actuacions, haurien de tenir
més participació ciutadana i poder arribar a acords. •

FÒRUM
Tots som Altafulla
Qui arriba per primer cop al nostre municipi, segurament se sentirà seduït per
realitzar un agradable passeig ple d’història i curiositats pels racons més bells
i vells de la nostra Vila Closa; o preferirà endinsar-se en plena natura, meravellar-se amb una visita a la Vil·la Romana, i gaudir d’un dia de platja a Baix-a-Mar.
Inclús els més engrescats i aventurers, podran realitzar, en temporada d’estiu,
tot això alhora, gràcies al trenet turístic que recorre i vertebra, orgullós, tota la
Vila.
Hem dit, “tota la Vila”, i no és cert. Els visitants que s’adrecin a les nostres
oficines de turisme i demanin informació, segurament no sabran mai que Altafulla
compta amb un tercer nucli, menys turístic, però no per això menys important: la
Urbanització de Brises del Mar; oblidada, fins i tot, a l’última edició de la nostra pròpia guia turística. A gairebé la mateixa distància d’Altafulla i Torredembarra trobem,
arraconat, aquest nucli de població, que segons les últimes dades estadístiques,
té censats 155 habitants.

Els veïns de Brises del Mar s’han vist sempre resignats a esperar. Esperar la
promesa d’obrir des de la carretera nacional un accés digne a l’únic camí asfaltat
que dóna pas a la Urbanització, esperar a tenir un transport públic que la connecti amb la resta del poble, esperar inversions en enllumenat públic, esperar més
manteniment dels espais comuns i serveis municipals. En definitiva, a esperar una
equiparació amb la resta d’habitants del municipi que mai arriba.
Fa pocs dies l’Ajuntament d’Altafulla va realitzar millores en un camí rural i va
col·locar un tobogan multi jocs a la zona del parc infantil. L’adequació del camí
rural és necessària però de poc profit per a les persones que hi viuen allà tot l’any.
Respecte al parc infantil, les comparacions són odioses, si atenem a les inversions
realitzades en altres zones. No podem caure en l’error que la distància sigui l’oblit.
Si Altafulla som tots, entre tots hem de fer Altafulla.

Cs Altafulla-Gaià

Francisco Salinas
El pasado viernes día 13 de Abril, se despidió, cesando en su cargo de Secretario del Ayuntamiento de Altafulla, D. Francisco Salinas “Paco” para todos los
que hemos disfrutado de su compañerismo al trabajar hombro con hombro a
su lado, o cerca de él. Me despedí de Paco personalmente, pero quiero desde
esta revista dedicarle mi respeto y reconocimiento a su labor y a la vez informar
a nuestros conciudadanos, de la gran persona que con él se nos va.
D. Francisco Salinas ha sido Secretario de nuestro Ayuntamiento, durante
27 años. El secretario, es el funcionario de mayor cualificación y sobre el que
recae la principal responsabilidad del funcionamiento del municipio. Durante
ese tiempo, ha dedicado a Altafulla su buen hacer y su indudable capacidad.

Han pasado por nuestro consistorio, varios alcaldes, con ideales políticos diferentes, y siempre, Paco, ha estado ahí dando forma, moderando, canalizando,
organizando, estructurando y legalizando todas la propuestas, todas la ideas de
los diferentes partidos que han estado en el gobierno.
Aunque su cargo no es para nada político, su gran personalidad ha podido
lidiar con éxito en todas las batallas que se le han presentado. Solo me consuela de su marcha, saber que esta, obedece a una búsqueda de acercamiento a la
familia, y que con ello ganará su calidad de vida. Gracias Paco por todo.

Pilar Pascual- Jueza de Paz
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Altafulla tornarà a acollir el 20 de maig dos espectacles de Tarraco Viva

E

l municipi acollirà l’espectacle de
recreació històrica “Gladiadors de
Tàrraco”, i els titelles romans “Ciutadans de Roma: un vestit per a cada
ocasió”. D’aquesta manera, Altafulla i
Tarragona tornen a anar de la mà en la
vintena edició del festival Tarraco Viva.
La cita de recreació històrica per excel·
lència al nostre territori se celebrarà enguany del 13 al 27 de maig, i tornarà a
fer parada al parc Voramar el dia 20.
Vilatans i turistes podran gaudir, a
partir de les 17h, de l’espectacle “Gladiadors de Tàrraco”, a càrrec de la
companyia Tarraco Lvdvs, que contextualitzarà aquest espectacle molt propi
dels romans i el vincularà amb les se-

ves creences i els seus valors. Enguany,
també repetirà l’espectacle de titelles. En
aquesta ocasió, serà el grup Thaleia l’encarregat de presentar “Ciutadans de
Roma: un vestit per a cada ocasió”,
a les 18h. L’entrada en tots dos espectacles és lliure i tenen una durada
de 45 minuts.
L’esport i la cultura al Mediterrani clàssic seran els eixos principals
d’aquesta vintena edició del festival que,
d’aquesta manera, el relaciona amb els
Jocs Mediterranis d’aquest estiu. El director, Magí Seritjol, ha destacat l’aposta
per reivindicar que l’esport va néixer al
Mediterrani, i des d’una vessant cultural. Se celebraran més de 450 actes a

Tarragona, Altafulla, Constantí, Cambrils,
Falset i Vila-rodona.
Restaurem els banys, la vil·la
dels Munts en obres
A la vil·la romana dels Munts s’estan duent a terme les obres de condicionament
i restauració dels banys meridionals. Les
actuacions tenen com a objectiu la consolidació i restauració de les restes per
a garantir-ne la conservació i millorar-ne
la visita. En el marc de Tarraco Viva,
s’organitzaran visites guiades al jaciment els dies 19, 20, 26 i 27 de maig.
En aquesta visita comentada es podrà
conèixer l’espai d’actuació i saber com
hi estan treballant els arqueòlegs i res-

tauradors. La visita té una durada d’una
hora. És d’entrada lliure però cal reservar
prèviament al telèfon 977251515, o bé,
al correu electrònic mnat@gencat.cat. •

“La Xoixeta. Tapes Bruixes Altafulla” reparteix més de 7.500 racions en tres setmanes

L

“Eclipsi d’arròs”, deconstrucció dels arrossos del restaurant Voramar amb fumet negre
i allioli thai. / Foto: Ajuntament

a regidoria de Comerç i Consum de
l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçala l’edil Jaume Sànchez, ha fet un
balanç molt positiu de la tercera edició
de la ruta gastronòmica “La Xoixeta. Tapes Bruixes Altafulla”. En tres setmanes,
s’han repartit un total de 7.512 racions
d’entre els 18 bars i restaurants participants. Més enllà del número de tapes
servides, el regidor de Comerç ha destacat la qualitat de les propostes, i el fet
que, tot i no coincidir enguany amb les
vacances de Setmana Santa, la resposta de la ciutadania ha estat excel·lent
“ja que coneixen La Xoixeta i surten ex-

pressament a tastar les diferents especialitats”.
A més, tal i com ha assenyalat, la ruta
gastronòmica de tapes serveix especialment per donar a conèixer la restauració
d’Altafulla i a què gent del Camp de Tarragona i el Penedès “vinguin expressament
a Altafulla per aquesta mostra”. “La bruixa... Pata pop!”, “Eclipsi d’arròs” i “Kikets
de llom” han estat les tapes que més
sortida han tingut de les que s’han ofert
del 13 al 29 d’abril a un preu de 2,8 €.
Vilatans i turistes han pogut gaudir d’una
tapa i una cervesa Estrella Damm inspirades en la Xoixeta, la bruixa més popu-

El “Camp de Treball del Gaià:
un món entre Altafulla i Tamarit” torna aquest estiu

L

a Direcció General de Joventut de la Generalitat ha obert les preinscripcions per participar en
una nova edició dels camps de treball que organitza
cada estiu arreu de Catalunya. Enguany, s’ofereixen
més de 1.200 places repartides en una seixantena
de propostes que giren entorn de l’arqueologia, el
patrimoni cultural, l’acció social, i el medi ambient.
En aquest darrer bloc, torna a estar-hi present l’Associació Mediambiental La Sínia d’Altafulla. L’entitat
impulsa de nou, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Altafulla, el “Camp de Treball del Gaià: Un
món entre Altafulla i Tamarit”.
Es tracta d’una estada de quinze dies per a joves
voluntaris d’entre 14 i 17 anys residents a Catalunya
que participen desinteressadament en un projecte
de millora de l’entorn natural del municipi. Al mateix
temps, la proposta promou també un espai d’inter-

canvi entre els participants i de relació amb l’entorn.
Paral·lelament, La Sínia oferirà una segona estada, d’àmbit internacional, per a joves d’entre 18 i
29 anys d’arreu del món. La primera de les propostes se celebrarà durant la primera quinzena de juliol,
mentre que la cita internacional es desenvoluparà
durant la segona. Totes dues ofereixen un total
de 24 places.
Les actuacions se centren, principalment, en tasques de manteniment, restauració i conservació
dels hàbitats naturals de l’entorn del riu Gaià i la seva
biodiversitat; així com en la instal·lació de caixes niu en
diferents indrets de la vila, i en la neteja de la muntanya de Sant Antoni. Durant la seva estada al municipi,
els participants s’allotgen al Càmping Santa Eulàlia.
Els joves interessats en participar-hi poden inscriure’s
a través del portal web jovecat.gencat.cat. •

lar del municipi, que ha tornat a fer de fil
conductor de la mostra.
Els 18 restaurants i bars que hi ha
participat són Voramar “Cal Vitali”, Pont
de mar, Maritime Beach Club, La taberna del mar, Hotel Yola “El tiberi”, Bolero,
Salsa Gastrobar, La taberna del Quatre,
La toque, Les bruixes, Solocomo, Cal
Cano, K la yaya, Gastrobar Faristol, Ho
tel Oreneta, El mercadet, La Violeta i La
Terracita de Elena. Està organitzada per
la regidoria de Comerç de l’Ajuntament
d’Altafulla, amb la col·laboració d’Estrella Damm, Tarragona 2018, i el Consorci
Turístic del Baix Gaià. •

Breu
Acord amb la Societat de Caçadors La
Coma per a la neteja del sotabosc de
Sant Antoni
L’Ajuntament d’Altafulla tornarà a netejar el sotabosc
de la muntanya de Sant Antoni abans de l’arribada de
l’estiu. El consistori reeditarà el conveni de col·laboració amb la Societat de Caçadors La Coma, que és
qui s’encarrega de dur a terme aquestes tasques de
prevenció i adequació del que esdevé un dels pulmons
verds del municipi. L’acord entre ambdues entitats va
néixer ara fa cinc anys. En les seves dues primeres edicions, els treballs es van realitzar a principis d’any, sota
el lema “El foc s’ha d’apagar a l’hivern, i no a l’estiu”.
Des d’ara fa dos anys, però, la neteja s’ha aplaçat uns
mesos per tal d’evitar que torni a créixer la vegetació
abans de l’arribada de la calor. L’actuació se centra,
principalment, en la neteja del sotabosc, els tallafocs,
i els camins. Unes intervencions que esdevenen molt
importants a l’hora de prevenir incendis i d’altres situacions greus que es deriven del foc. Per fer efectiva la
neteja, el consistori requereix de l’autorització del departament d’Agricultura de la Generalitat. En el cas de
les finques i els solars particulars, la regidora de Medi
Ambient, Montse Castellarnau, ha fet una crida a la col·
laboració ciutadana. Ha recordat que són els propietaris d’aquests espais els responsables de mantenir-los
nets i en bones condicions. En cas de no ser així, el
consistori els emet un avís perquè se’n facin càrrec, i en
situacions de manca de responsabilitat o reincidència
fins i tot pot arribar a sancionar-los. •
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Unes 900 persones, a l’11a Cursa de l’1 de Maig d’Altafulla

onzena edició de la Cursa de l’1
de maig dels Atletes d’Altafulla i
l’Ajuntament ha tornat a ser un
èxit, tot i que les previsions meteorològiques no eren les més optimistes. El cel
va estar cobert de núvols grisos durant
bona part del matí, però finalment el
temps va respectar, fet que va permetre
que la jornada es pogués desenvolupar
amb normalitat i es convertís, una vegada més, en una festa esportiva i familiar, amb un total de dotze curses infantils on els més petits —uns 600— es van
convertir en els grans protagonistes de
la jornada.
Menció especial per la tercera edició de la prova “Corre amb un amic” per
a nens i nenes amb discapacitat. Enguany van ser tres les parelles que van
participar en una cursa de 130 metres
on no existeix la competició, modalitat
que ha estat reconeguda amb el Premi
Auriga Fuscus, del Consell Esportiu del
Tarragonès, per als valors i la integració
social.
Després de la primera part de la jornada dedicada als més petits, va ser
el torn de l’Open d’Adults. La prova va
comptar amb la participació de 264

atletes, que van completar el recorregut de cinc kilòmetres. L’altafullenca
Marta Camps va ser la guanyadora en
la modalitat femenina amb un temps de
18 minuts i 36 segons, i és la cinquena vegada que queda en primer lloc.
Catherine Jane Chaplin i Sandra Alonso
la van acompanyar en el podi pujant en
el segon i tercer esgraó.
En la modalitat masculina, Abdel El
Hajji va quedar primer per davant del seu
germà, Ayoub El Hajji. Ambdós van creuar la meta pràcticament un al costat de
l’altre, tot i que el primer ho va fer abans
amb un temps de 16 minuts i 29 segons.
Carlos Cervera, del club Oro di Napoli,
va ser tercer amb un temps de 16 minuts
i 36 segons. El nivell competitiu de la
cursa, el recorregut i el serveis pels
més petits van ser els elements més
destacats per als participants.
L’entrega de premis van anar a càrrec de l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso;
el regidor d’Esport i Activitat Física, Jaume Sánchez; el president dels Atletes
d’Altafulla, Ferran Mallafré, i tres dels representants més icònics del club, Maria
José Carabante, Marta Camps i Antonia
Arroyo. / Fotos: Marc Pérez / A.J. •

La Violeta acull la Gran Final dels Països
Catalans d’Scrabble

El millor trial, a Altafulla amb la Copa Catalana

U

n total de 150 participants, alguns
d’ells internacionals, es van citar el
passat 8 d’abril al Parc del Comunidor
i al Castell d’Altafulla per completar la
segona cita del calendari de la competició. El campió del món, Abiel Mustieles, o l’actual líder Sergi Llongueras,
a més del campió mundial júnior, Eloi
Palau, van ser alguns dels noms de primeríssim nivell que van respondre positivament a la cita.
A l’entorn de les Eres es van instal·
lar diversos trams per posar a prova les
habilitats dels esportistes, molts d’ells
d’edats encara formatives. Tot i l’amenaça de pluja, l’espectacle es va assegurar
amb actuacions estrella com les de la
secció sueca femenina. Un esdeveniment que manté Altafulla com a capital
de l’especialitat a Catalunya, gràcies

A

ltafulla va acollir el passat 21 d’abril
la Gran Final del campionat escolar
d’Scrabble dels Països Catalans amb
alumnes de secundària provinents de les
Balears, València i Catalunya, que van
competir per entrellaçar paraules encadenades.
Una competició que mira més enllà
i que es transforma també en una eina
didàctica que, a més, incorpora també
els diferents dialectes que formen la llengua catalana, enriquint al temps que es
juga, el vocabulari dels alumnes. Aquest
no era el primer cop que Altafulla organitzava un campionat d’scrabble. El passat mes de març també s’hi va disputar
una fase prèvia del campionat, en aquest
cas per alumnes de 5è i 6è de primària. /
Fotos: Pilar Ribé •

al nivell i a la capacitat aplegadora del
campió mundial, el torrenc Àngel Batlle.
La Copa Catalana de trial consta de 4
parades, la tercera es durà a terme el 9
de juny a Girona. / Foto: Carla Gómez •

Breus
L’Escola Municipal de
Música obre el període de
preinscripcions per al curs
2018-2019
L’Escola Municipal de Música d’Altafulla (EMMA) ha publicat el calendari de
preinscripció per al curs 2018-2019 i
els barems per a l’admissió. Les famílies poden presentar les sol·licituds del
14 al 18 de maig, de dilluns a divendres
de 9 a 14h al registre del consistori. Els
requisits per a l’admissió són tenir com
a mínim quatre anys el 31 de desembre
de l’any en curs i que la unitat familiar

no tingui rebuts pendents amb l’Escola
de Música. Els empadronats a Altafulla,
tindran 10 punts per a la puntuació final.
Per a alumnes de 4 a 17 anys, cal tenir
la unitat familiar empadronada a Altafulla i els alumnes a partir dels 18 anys
han d’estar empadronats al municipi.
Per inscriure’s, cal portar la sol·licitud de
preinscripció formalitzada i la documentació obligatòria, una informació que es
pot consultar al web municipal www.altafulla.cat. L’escola farà proves de nivell
d’instrument o de llenguatge musical als
alumnes menors de 12 anys. Les llistes

amb el barem es publicaran el 29 de
maig i les reclamacions podran fer-se
del 30 de maig al 4 de juny. El sorteig
es farà el 6 de juny a les 9:30h a la sala
de plens de l’Ajuntament, i la llista d’admesos sortirà el 8 de juny. Del 20 al 22
de juny es podran fer les matriculacions
directament a l’Escola Municipal de Música.
L’Esplai de la Gent Gran
prepara un viatge a La Manxa
L’Esplai de la Gent Gran d’Altafulla organitzarà del 15 al 18 de maig un viatge

d’ “Insomni” a La Manxa. Abans, el dia
12, està previst un berenar-sopar i ball,
amenitzat pel Jordi, que s’estrenarà així
al local social; i pel dia 25 de maig, es
farà un dinar amb ball amenitzat per “El
Sebastià”. Les activitats a l’Esplai no
s’aturen. El passat 13 d’abril van realitzar
una visita cultural al Museu del Port de
Tarragona, i tot seguit van realitzar una
excursió marítima pel port i el litoral més
proper on es va servir un dinar mariner a
bord. I pel 23, Sant Jordi, van celebrar el
tradicional dinar oferint una rosa al col·
lectiu de dones de l’associació. •

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

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

Farmàcia Susana Domingo
Les Escoles, 3 (poble)

977 65 04 97

Farmàcia ALTAFULLA MAR
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

Servei de transport per a la gent gran

AULA DE FORMACIÓ ALDARA
Escola d’Adults

977 65 10 85

ANADA
10,25

Carrer dels Munts

10,35

Mirador dels Munts

977 65 19 69

10,45

Carrer de Santa Marta

977 65 16 62

10,55

Via Augusta/Plaça dels Vents

Llar d’Infants F. Blanch
Mainada, 2B

977 65 60 31

11,00

Carrer de les Esplanes

Llar d’Infants Hort de Pau
Cabana, 2

977 65 21 20

11,10

Carrer de la Bassa

11,20

Ronda d’Altafulla/Carrer de la Cadernera

Esplai de la Gent Gran
C. de Les Bruixes s/n

977 65 21 32

11,25

Eroski

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

Escola La Portalada
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

ESCOLA ROQUISSAR
IES ALTAFULLA

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

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 )

Deixalleria de Torredembarra
De dimarts a dijous:
Dissabte:
Diumenge:

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

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Deixalleria (Torredembarra)

977 64 58 19

Horaris:

Autocars Penedès

977 66 08 21

Informació RENFE

902 24 02 02

Farmàcia Susana Domingo

Protecció Civil

977 65 14 89

De dilluns a dissabte: De 9 a 13.30h, i de 16.30 a 20.30h
Diumenges: De 9 a 13.30h

Tanatori de Torredembarra

900 50 67 12

Farmàcia Altafulla Mar

L’Hort de la Sínia.
Punt d’Informació del Gaià

655 48 61 15

De dilluns a divendres: De 9 a 14h, i de 17 a 20.30h
De dissabte a diumenge: De 9 a 14h

JUTGE DE PAU

977 65 20 17

Veterinaris (d’urgències)

977 65 29 08
627 56 39 39
629 71 15 90

A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies de guàrdia
de Torredembarra

Protecció Civil

648 14 57 56

CÀRITAS PARROQUIAL

629 55 79 45

• Parades a Pl. Imperial Tàrraco, Pau Casals, St. Francesc, Rambla
Vella, Balcó, Miracle, Beneficència, Via Augusta, Tuset, Arrabassada,
Savinosa, Cala Romana, Tennis, Mediterrani, Platja Llarga, Mas Rabassa,
El Pont, Montsià, Osona, La Mora, Conca de Barbera, Blauet, Esquirol,
Guineu, Castell de Tamarit, Tamarit, Aiguamolls del Gaià i Ferran

Pl. Imperial
Tàrraco

Aiguamolls
del Gaià

6:20
7:23
8:15
8:55
9:35
10:15
10:55
11:35
12:15
12:55
13:35
14:15
14:55
15:35
16:15
16:55
17:35
18:15
18:55
19:35
20:15
20:55
21:35

6:48
7:55
8:47
9:28
10:09
10:49
11:28
12:08
12:50
13:30
14:10
14:50
15:30
16:10
16:50
17:30
18:10
18:50
19:30
20:09
20:48
21:28
22:05

7:38
8:20
8:46
9:39
10:18
10:59
11:38
12:20
12:58
13:39
14:18
14:59
15:38
16:19
16:58
17:39
18:18
18:59
19:38
20:19
20:58
21:38
22:17

8:16
10:12
11:53
13:14
14:49
16:34
18:07
19:59
21:30

8:49
10:49
12:30
13:51
15:26
17:11
18:44
20:36
22:05

7:31
9:20
11:00
12:25
14:00
15:45
17:18
19:10
20:43
22:18

8:04
9:54
11:35
13:02
14:36
16:21
17:53
19:44
21:21
22:52

8:16
10:12
11:53
13:14
14:49
16:34
18:07
19:59
21:30

8:50
10:46
12:27
13:48
15:23
17:08
18:41
20:33
22:03

Altf/Tgn
7.00
7.23
7.31
8.34
9.01
10.02
10.30
10.58
12.26
12.58
14.00
14.32
15.01
15.31
15.58
16.11
16.31
17.00
18.00
18.31
18.59
19.29
20.05
20.26
20.30
21.01
21.31
22.01
22.34

Altf/Bcn
6.02
7.06
7.29
7.57
8.08
9.35
10.29
11.33
12.27
12.33
13.34
14.35
15.03
15.25
16.37
17.06
17.37
18.34
19.07
20.06
20.37
21.05
21.47
21:49

AUTOCARS

Pol. Ind. ’Roques Planes’ - Tel: 977 64 58 19

Període temporada alta
(de l’1 de maig a l’1 de novembre)

A més: www.coft.org/guardies/ext/

7:04
7:44
8:10
9:04
9:43
10:24
11:03
11:45
12:23
13:04
13:43
14:24
15:03
15:44
16:23
17:04
17:43
18:24
19:03
19:44
20:24
21:05
21:45

Altafulla / Bcn
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 09.05h
Dissabtes feiners: 07.15h
Diumenges i festius: 17.40h
Bcn / Altafulla
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 16.20h
Dissabtes feiners: 19.50h
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.

Altafulla
/ Tarragona

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

Pl. Imperial
Tàrraco

8:05
9:55
11:35
13:02
14:37
16:22
17:55
19:47
21:18
22:48

(Hi ha una limitació de 200 kg. com a màxim per persona.
Cal acreditar la residència a Altafulla)

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

Aiguamolls
del Gaià

7:31
9:20
11:00
12:25
14:00
15:45
17:18
19:10
20:43
22:18

RENFE

TORNADA

Autobusos
nocturns

L12

Altafulla

Altafulla - Tarragona

Recaptació Municipal (Ajunt.)

Transports

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

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

Tarragona
Rambla
Vella
23:53
01:28
02:58

Imperial
Tarraco
23:55
01:30
03:00

04:58

05:00

Tarragona

Tarragona - Altafulla

977 65 00 08

• 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’
Tancada per trasllat. Oberta només a clubs de lectura
• 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

Feiners

Ajuntament (Plaça del Pou, 1)

v

Serveis Municipals

Dissabtes

(

Diumenges i festius

TELÈFONS I ADREÇES

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

De dilluns a divendres feiners
Trdb
6:20
7:05
7:20
7:40
7:55
8:20
8:40
9:00
9:15
9:45
10:15
10:45
11:15
12:15
12:40
13:15
13:40
14:15
15:15
16:20
16:45
17:15
18:20
19:15
20:15
21:45

Altf
6:24
7:11
7:26
7:46
8:01
8:26
8:46
9:06
9:21
9:51
10:21
10:51
11:21
12:21
12:46
13:21
13:46
14:21
15:21
16:26
16:51
17:21
18:26
19:21
20:21
21:51

Tgn
6:40
7:30
7:40
8:05
8:20
8:45
9:05
9:25
9:40
10:10
10:40
11:10
11:40
12:40
13:05
13:40
14:05
14:40
15:40
16:45
17:10
17:40
18:45
19:40
20:40
22:10

Tgn
6:45
7:35
8:00
8:30
9:45
10:15
11:45
12:20
12:45
13:15
13:45
14:10
14:20
14:45
15:10
15:20
16:20
17:25
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
21:15
22:25

Altf
7:05
7:55
8:50
9:30
10:05
10:35
12:05
12:40
13:05
13:35
14:05
14:30
14:40
15:05
15:30
15:40
16:40
17:45
18:05
18:35
19:05
19:35
20:05
20:35
21:35
22:45

Trdb
7:10
8:00
8:10
8:50
10:10
10:40
12:10
12:45
13:10
13:40
14:10
14:35
14:45
15:10
15:35
15:45
16:45
17:50
18:10
18:40
19:10
19:40
20:10
20:40
21:40
22:50

Trdb
8:20
9:30
11:40
13:45
16:10
17:10
17:55
18:55
19:55
20:55

Altf
8:23
9:33
11:43
13:48
16:13
17:13
17:58
18:58
19:58
20:58

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

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

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
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

Dissabtes feiners

Diumenges i festius

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

Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) ESTACIÓ D’ALTAFULLA / SERVEI METEREOLÒGIC DE CATALUNYA / HORT DE LA SÍNIA (Tamarit) Dades del mes d’ABRIL
Temperatura màxima

25,2 °C

dia 4

Mitjana mensual temp. màx.

19,5 °C

Temperatura mínima

2,3 °C

dia 1

Mitjana mensual temp. mín.

9 °C

Jo se p Mu n tad e s i Jo se p Maria Au le s

Pluja màxima

12 mm

dia 10

Total pluja recollida

41,8 mm

www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html

OBSERVADORS: Jo an Vive s , Llu ís Bru llas , Jo rd i Cu scó

