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a pressió dels ajuntaments ha tingut l’efecte esperat. El govern de l’Estat espanyol s’ha compromès a elaborar en les
properes setmanes una normativa que faci possible les inversions durant els anys 2018 i 2019, que es tradueixen en 5.000
milions d’euros per als ajuntaments. Així ho va anunciar el Ministre d’Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, en una reunió
mantinguda entre el president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, l’alcalde de Vigo, Abel Caballero, i els màxims
responsables del ministeri. Un cop acabada la reunió, Caballero
ho va transmetre davant dels 300 alcaldes electes locals, entre
els quals destacava l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, membre de
l’executiva de la Federació de Municipis de Catalunya. Aquesta
mesura té com a objectiu que els governs locals inverteixin ja els
seus romanents ajustant-se al calendari polític, que aniria des de
la primavera de 2018 fins a la primavera de 2019, abans de les
eleccions autonòmiques i locals del maig del proper any.
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A Altafulla, aquest acord implicarà fer realitat dues de les
grans inversions per al municipi: La remodelació del Casal La
Violeta, i el desitjat gimnàs de l’escola La Portalada, així com
també poder proveir el consistori de més personal per al bon
funcionament de l’administració local. L’acord assolit també
reclama que el govern central reprengui les negociacions per
establir un nou sostre de despesa després que hagués estat ajornat des del passat mes de setembre. Sens dubte, el
compromís d’Hisenda per impulsar el decret llei que permeti
als ajuntaments invertir el seu superàvit és un èxit del municipalisme i de la unitat dels governs locals. I és més que una
evidència que només si els ajuntaments van junts, encara que
tinguin visions diferents, es poden aconseguir els objectius.
La propera fita a vèncer, les bonificacions per a l’AP-7. •

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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Vuit de cada deu persones empadronades a Altafulla són nascudes
fora del municipi

V

uit de cada deu persones empadronades a Altafulla han nascut
fora del municipi. Aquesta dada
s’extreu del darrer padró municipal en
data a 7 de febrer de 2018 que situa
la població en els 5.184 habitants, xifra
que permetrà en les properes eleccions
municipals l’entrada de dos nous representants al Ple Municipal amb un total de
tretze regidors. En xifres absolutes, els
altafullencs i les altafullenques nascudes
a la vila són un total de 946 (18,25%),
mentre que els veïns i les veïnes que han
nascut en un altre municipi són un total de 4.238 (81,75%). En aquest sentit,
la població d’Altafulla acull la representació d’un total de 646 municipis
d’arreu del món que demostren l’àmplia
pluralitat de nacionalitats que hi conviuen
amb un total de 52.
La nacionalitat espanyola és la

que aglutina més persones amb un
total de 4.553, el que representa el
87,82% de la població. La segueix la
marroquina, amb 269 persones; alemanya, amb 48 veïns i veïnes; Regne Unit,
amb 35; Itàlia, amb 32, i França, amb 28.
En menor mesura, segueixen la llista els
països de Bèlgica, Colòmbia, Romania,
Veneçuela, Holanda, Xile, Xina, Argentina
i Pakistan. Per demarcacions catalanes
i espanyoles, la que suma més veïns és
la de Tarragona, amb un total de 2.112;
seguida de Barcelona, amb 1.351 persones; Lleida, 91 veïns; 79 persones
vingudes de la demarcació de Jaén; i segueixen amb més pes Madrid, Córdoba,
Granada, Saragossa, València, Cadis i
Girona, entre d’altres.
Per municipis immigrants, Barcelona
és la que suma més persones vingudes amb 913; seguides de Tarragona,

amb 790; diferents municipis del Marroc,
amb 202; Torredembarra, amb 85 persones que han vingut a viure a Altafulla;
Reus, amb 72; Terrassa, 60; Lleida, 59;
Sabadell, 52, i Madrid, 51. Per sexes, la
dona és la que suma més representació,
amb un total de 2.666 (51%); mentre que
l’home registra un total de 2.518 (49%).
Per edats, la població que va dels 35 als
69 anys representen el 53% del total, i la
que va dels 0 als 4 anys, sumen un total
de 279 nenes i nens, que representen el
5% de la població. Com a dada curiosa,
hi ha sis persones que superen els
100 anys o més, totes són dones. Si
ens fixem en aquestes dades, l’estructura de la població d’Altafulla respon a
una piràmide constrictiva, és a dir, el municipi tindrà una població envellida en el
futur, cosa que significarà que les persones seran generalment grans. Aquesta

Municipi de naixement

piràmide es pot extrapolar també a tot
l’Estat.

Maria i Juan encapçalen la
llista de noms més habituals
Maria encapçala la llista de noms més
habituals amb 68 dones, seguida de
Juan (54), Marta (52), Jose (49), Montserrat (49), Jordi (48), Maria Carmen (43),
David (41), Joan (39), i Maria Teresa (38).
Pel que fa als primers cognoms, els més
corrents són García (115), Martínez (86),
López (82), Fernández (65), Rodríguez
(59), González (57), Pérez (46), Amahdar
(45), Martín (38), i Vidal (33). I quant als
segons cognoms, ocupen les primeres
posicions García (118), López (75), Pérez
(60), Martínez (58), Sánchez (55), Fernández (51), González (44), Rodríguez (36),
Ruiz (34), i Gómez (33). •
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Més de 60 joves ha participat de l’esquiada TRAC

Montserrat

n total de 64 joves dels municipis de Torredembarra, Roda de Berà, Altafulla i Creixell
van participar els dies 24 i 25 de febrer de l’esquiada a Vallnord que organitzen anualment els
seus ajuntaments des de les regidories de Joventut. Aquesta sortida de dos dies és una aposta
forta del projecte de dinamització compartit
“Propera parada” perquè amb els anys que es
fa s’ha pogut comprovar que afavoreix la interrelació del jovent de la zona, ofereix l’impuls
de la pràctica de l’esport com a alternativa d’oci

saludable i permet als professionals de joventut
que hi assisteixen mantenir el vincle i detectar i
recollir les necessitats del jovent a tots els nivells.
L’experiència ha estat valorada molt positivament per totes les persones participants i les
xarxes s’han omplert d’imatges de l’activitat amb
l’etiqueta #tracjove. La sortida està emmarcada
dintre dels respectius plans anuals de joventut dels
quatre municipis i del Consell Comarcal del Tarragonès, en el context d’un treball en xarxa interinstitucional que es du a terme des de l’any 2009. •
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Amplien en gairebé 8.000 euros la
subvenció per l’Esplai de la Gent Gran

L’

U

41

Àrea d’Acció Social i Gent Gran de l’Ajuntament d’Altafulla,
encapçalada pel regidor Xavier Rofas, ha augmentat en gairebé 8.000 euros la subvenció a l’Esplai de la Gent Gran. L’entitat ha passat de rebre 2.225 € de l’exercici anterior als 10.000
€ d’aquest 2018. Una ampliació que ha defensat el regidor de
Gent Gran “com una necessitat, sobretot tenint en compte l’actual piràmide de població i l’augment substancial de l’edat mitjana d’aquí a cinc o deu anys”. Aquesta ajuda respon també a la
millora de l’equipament informàtic de l’Esplai que havia quedat
obsolet, així com en la posada en marxa de diferents tallers per
a la cura i benestar d’aquest sector important de la població. A
banda d’això, l’Àrea de Gent Gran ofereix múltiples propostes on
destaquen la gimnàstica al Parc de Salut, la reeducació postural
i fisioteràpia, el benestar emocional i la risoteràpia, el curs d’informàtica, el taller d’entrenament de la memòria i la creativitat, o
el taller de teatre, entre d’altres. També cal destacar el programa
“Bon dia” que, tal i com va agrair el regidor, “gràcies a les voluntàries és possible tirar-lo endavant dia rere dia”. Es tracta d’un
acompanyament i seguiment telefònic per a les persones grans
que viuen soles a Altafulla. •
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L’Ajuntament s’adhereix a la vaga feminista del 8 de març

l ple de l’Ajuntament d’Altafulla
va aprovar el passat 26 de febrer
l’adhesió a la vaga feminista del
8 de març, una convocatòria de vaga
general a l’Estat organitzada per la Comissió 8 de Març que, a banda de ser
una aturada laboral i estudiantil s’estén
a altres dimensions com ara les cures,
el treball domèstic i el consum. La convocatòria reclama treballar a favor de
la igualtat de gènere i en contra de
la bretxa salarial de gènere i la cronificació de l’atur femení. Les convocants volen demostrar que “sense nosaltres el món s’atura”. Per això, des
de l’Ajuntament, s’ha posat a disposició
de la ciutadania un servei d’autobús
gratuït que sortirà a les 18:30h de l’Era
de l’Hospital per sumar-se a la convocatòria de Tarragona pel dia 8 a les 19h

a la plaça Imperial Tàrraco. També s’ha
confeccionat una pancarta que representi les dones d’Altafulla en qualsevol acte d’aquest tipus que se celebri a
la vila.
La regidoria de Polítiques de Gènere,
que encapçala l’edil Marisa Méndez-Vigo, també ha programat un ampli ventall
d’activitats reivindicatives per commemorar el Dia Internacional de les Dones. El programa, que podeu consultar
a la contraportada d’aquesta edició, va
començar el dia 6 de març i s’allargarà fins al dia 23, i combina un conjunt
d’activitats diverses, totes elles reivindicatives, que van des de l’esport, el teatre
o el cinema. Està organitzat per l’Ajuntament d’Altafulla amb la col·laboració
de diferents entitats del municipi. / Foto:
A.J. •

L’exterior del consultori mèdic es batejarà amb
el nom de “Plaça 1 d’Octubre”

A

ltafulla dedicarà una plaça a l’1 d’Octubre. El Ple Municipal ho va votar de
forma majoritària, a proposta de l’EINA,
amb la particularitat que el principal partit
de govern, Alternativa Altafulla, va donar
llibertat de vot i l’alcalde Fèlix Alonso, i
els regidors Micha Preuss i Marisa Méndez-Vigo s’hi van abstenir. El lloc escollit
és la plaça on s’ubica el centre mèdic i
la llar d’infants Francesc Blanch. La proposta va ser aprovada per la majoria dels
grups de l’EINA, a l’oposició; el PDeCAT,
al Govern, i el vot favorable de Jaume
Sànchez, com a regidor d’AA.
Pere Gomés, del PDeCAT, va remarcar el fet de “retre homenatge, sobretot,
a tots aquells que van aguantar els cops
de porra de la Policia i la Guàrdia Civil
a molts altres municipis de Catalunya,
a les quatre persones que encara estan
empresonades, i a les set que es troben

a l’exili”. Per Jaume Sànchez, d’AA, va
explicar que és una data que “passarà
a la història d’aquest país”; mentre que
Jordi Molinera va agrair l’esforç a totes
aquelles persones que van fer possible
la celebració del referèndum al municipi,
sent precisament aquest espai un dels
principals centres de votació.
Per la seva banda, Fèlix Alonso va
manifestar que entén que “la millor fórmula d’aplicar aquests canvis en el nomenclàtor del municipi és mitjançant les
propostes del Centre d’Estudis, independentment que els grups municipals també hagin de participar directament”, i va
afegir: “En un futur seria bo intentar consensuar aquest tipus de qüestions amb
l’entitat cultural”. També es va posar damunt la taula l’opció de posar el nom d’1
d’octubre a l’Institut o a l’Alberg, els altres dos punts de votació. / Foto: A.J. •

Breus
El tiquet guarderia a les
llars d’infants només
bonificarà l’horari bàsic
Els membres del Ple van aprovar una
modificació a l’ordenança reguladora
número 25 que fa referència a la taxa
municipal de les llars d’infants, motivada per facilitar la gestió sobre la recaptació municipal per aquest concepte.
D’aquesta manera, el tiquet guarderia
només s’aplicarà en la bonificació de
l’horari bàsic, que va de 9 a 12h, i de 15
a 17h, i que corresponen a la quantitat
mensual de 116,02 €. El tiquet guarderia és una gratificació que moltes
empreses tenen cap als seus treballadors i que permet als empleats amb
fills de 0 a 3 anys obtenir un important
estalvi fiscal, ja que el pagament de
la seva escola infantil queda exempt
d’IRPF. Qualsevol empresa pot facilitar que els seus empleats gaudeixin
d’aquest avantatge i oferir-los estalvi,
motivació i conciliació, sense cap cost
salarial extraordinari ni cap impacte en
les tasques de gestió.
Costes garanteix el
proveïment de sorra un any
més a la platja d’Altafulla
El subdelegat del Govern a Tarragona,
Jordi Sierra, en la seva visita a Altafulla

el passat 23 de febrer, va confirmar que
la Direcció General de Costes tornarà a
proveir de sorra la platja d’Altafulla. Segons ha explicat l’alcalde Fèlix Alonso
la intervenció està prevista pels darrers
dies de maig, però també ha avançat
que intentaran endarrerir-la uns dies
per garantir-ne el manteniment. La data
però no es pot allargar més dies perquè
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.
Un cop hi hagi la sorra, la Brigada Municipal realitzarà les tasques de neteja i
d’anivellament del terreny.
Aproven el conveni de
cessió de finca dels
Germans Ferrándiz Gabriel i
l’Ajuntament
Els membres del Ple van aprovar, amb
caràcter inicial, el conveni de cessió
de finca dels Germans Ferrándiz Gabriel i l’Ajuntament d’Altafulla pel qual
en un futur, el consistori podrà condicionar una de les voreres del vial que
limita amb aquesta parcel·la. Aquests
terrenys en qüestió s’ubiquen a l’entorn del cementiri municipal on actualment hi ha una tanca que delimita la
propietat.

Redueixen en un 50% les taxes per fer ús del Pavelló Municipal i l’Estadi Joan Pijuan

E

l Ple Municipal d’Altafulla va aprovar una modificació de l’ordenança fiscal número 21, referent a
la prestació de serveis o realització d’activitats en dependències o en centres esportius amb caràcter privat,
que rebaixa les taxes en un 50%.
La modificació ve motivada per la situació que vivien fins ara algunes de les entitats esportives com el
Club Bàsquet Altafulla i el Club Futbol Sala Altafulla, en
el cas del poliesportiu, i el Centre d’Esports Altafulla,
en el cas del camp de futbol.
En tots dos casos, els preus per fer ús de la pista

completa durant una hora passen de 5 a 3 euros, mentre que per utilitzar mitja pista, també disminueixen de
3 a 1,5 euros.
També s’ha modificat, arran d’un informe d’Intervenció, el fet que no es facin distincions entre les entitats esportives, les entitats sense ànim de lucre, ni les
entitats de fora del municipi. En l’àmbit de la publicitat
també s’ha afegit un punt que permet a les entitats
que fan ús del poliesportiu posar-hi publicitat sense
cap cost, únicament el que representi la confecció del
cartell.

La modificació va ser aprovada amb el vot contrari
de L’EINA, que insisteix en la gratuïtat d’ambdues instal·lacions per a les entitats d’Altafulla.
Quant a les ajudes municipals, arran de les peticions de les entitats, enguany s’ha augmentat la partida
de subvencions en un 10 % aquest darrer 2017 fins a
assolir la xifra dels 22.000 €. Amb aquest increment,
el CE Altafulla ha passat a percebre de 3.006,65 € a
3.491,72 €; el CB Altafulla, de 2.984,93 € a 3.404,23 €;
i el CFS Altafulla, de 1.522,19 € a 2.354,79 €. •
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El subdelegat del Govern veu amb bons ulls la connexió dels
banys de mar amb els Munts

A

ltafulla vol donar a conèixer la part
més oblidada de la Vil·la romana
dels Munts, la dels banys de mar
situats a peu de platja, connectant-los
amb la resta del jaciment arqueològic. Per
això, des de l’Ajuntament, s’ha demanat
una subvenció al govern de l’Estat, motiu de la visita el passat 23 de febrer del
subdelegat del Govern a Tarragona, Jordi Sierra. Sierra, que va veure amb bons
ulls la proposta, ja va reconèixer que
“l’any passat ja vam intentar incloure aquest projecte en el romanent de
finançament, i no va ser possible. Per
nosaltres, aquesta proposta és prioritària enguany i ho tornarem a intentar” mitjançant el Ministeri d’Agricultura i
Pesca, Alimentació i Medi Ambient.
L’Ajuntament aposta per la construcció de la connexió dels Banys de Mar
amb el complex de la Vil·la, per tal de fomentar-ne la visita, la conservació, molt
malmesa al llarg dels anys a causa del
pas de persones i pels temporals marítims. L’alcalde Fèlix Alonso es va mostrar
molt satisfet amb la reunió de treball amb
el Subdelegat, i va explicar que, tot i que
s’està a l’espera dels Pressupostos Generals de l’Estat, confia en què aquesta
proposta tiri endavant: “No ho podem

assegurar però la intenció de finançament existeix, ja que donem valor
a un patrimoni de tots”.
En el primer tram d’aquesta connexió es renovaria el paviment del passatge ja existent. A la mateixa sorra de la
platja, el passatge continuaria amb una
passarel·la de fusta elevada fins a arribar
a les roques. Ja a la zona de les restes
romanes, el visitant passaria primer per
la part frontal del búnker, construït durant la Guerra Civil i, finalment, arribaria
als antics banys romans. Una actuació
valorada en 308.688,70 € (IVA inclòs), i
que s’espera pugui comptar amb una
subvenció de l’Estat.
Mentrestant, aquest mes de febrer
també han començat les obres de
restauració dels Banys Meridionals
de la mateixa Vil·la dels Munts. Unes
actuacions encarregades per l’Agència
Catalana del Patrimoni Cultural amb un
pressupost de 126.000 € i que consisteixen en la restauració i consolidació
de les parts que es troben en més mal
estat. També consten d’una vessant pedagògica per a poder posar en valor els
usos que es donaven a aquesta construcció termal en el conjunt de la Vil·la. /
Fotos: AJ / MNAT. •

Altafulla s’uneix amb l’ICAC per estudiar els
aqüeductes romans

L’exposició “Convivència. Els monuments de
Tàrraco al segle XXI”, fins el 8 d’abril

L’

L’

Ajuntament de Nulles i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) van presentar el passat 22
de febrer el projecte Aqua Augusta a
tretze municipis del Tarragonès i l’Alt
Camp, que s’han compromès a col·
laborar en la recerca dels aqüeductes
romans i també en la futura explotació
cultural d’un monument tan important
com desconegut. Van ser la regidora
de Cultura, Montse Castellarnau, i el
regidor de Serveis, Micha Preuss, qui
van representar l’Ajuntament d’Altafulla
en aquesta trobada. Aqua Augusta és
un projecte per documentar els aqüeductes romans que agafaven l’aigua
del riu Gaià. Sobretot la conducció que
proveïa la ciutat de Tàrraco, que naixia al Pont d’Armentera i baixava fins la
ciutat en un sinuós recorregut de més
de 50 km. Però també es volen estu-

diar dos aqüeductes que naixien al
Catllar i duien l’aigua a dues vil·les
romanes situades als termes d’Altafulla i Tarragona.
La investigació de l’ICAC inclou
resseguir sobre el terreny les restes de
les conduccions, fitxar-les i fer-ne una
topografia acurada. L’objectiu és facilitar-ne la protecció com a element del
patrimoni històric i la posada en valor.
La iniciativa té la complicitat del territori, en concret dels catorze municipis
per on passen les conduccions: Pont
d’Armentera, Aiguamúrcia, Vila-rodona,
Alió, Puigpelat, Nulles, Vallmoll, la Secuita, el Catllar, els Pallaresos, Tarragona, la Riera, la Nou de Gaià i Altafulla. El
projecte, a més, ha rebut el suport del
Consorci d’Aigües de Tarragona i està
previst implicar-hi els centres d’estudis de la zona. •

exposició ‘Convivència: Els Monuments
de Tàrraco Patrimoni de
la Humanitat al segle XXI’
descansa des del passat 16 de febrer al vestíbul del Casal La Violeta.
La mostra, de caràcter
itinerant, recull una interpretació molt personal
de catorze fotògrafs de
la comarca d’alguns monuments més representatius del nostre passat
romà com són la Pedrera del Mèdol, el Teatre, la Torre dels Escipions, la Necròpolis
Paleocristiana, les Muralles, el Fòrum Provincial, l’Aqüeducte, la Vil·la dels Munts,
l’Amfiteatre, el Recinte de culte, el Fòrum de la colònia, l’Arc de Berà, el Circ, i la
Vil·la mausoleu de Centcelles. El director dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona, Jordi Agràs; l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso; la directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT), Mònica Borrell; la comissària de l’exposició,
Montse Caballero; la regidora de Cultura d’Altafulla, Montse Castellarnau, i dos
dels fotògrafs participants, Ram Giner i Ramón Cornadó, van ser els encarregats
d’inaugurar la mostra, que es podrà visitar fins el 8 d’abril, de dilluns a diumenge,
de 17 a 20 h.
La museòloga i comissària de la mostra, Montse Caballero, va explicar que l’objectiu de la mostra és “posar en valor construccions declarades Patrimoni de
la Humanitat per la UNESCO, i que han marcat el nostre urbanisme i el nostre entorn i li han donat un prestigi i un valor afegit”. Per la seva banda, Ram
Giner va ser l’encarregat de retratar la Vil·la romana dels Munts en el context actual.
La seva imatge mostra un treballador netejant els vidres, amb l’hort de la vil·la al
darrera i la maqueta en un primer pla. L’exposició ha estat produïda i comissariada
des dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona, i compta amb el suport dels museus que gestionen aquests monuments com ara el Museu Bíblic Tarraconense, el
Museu Diocesà de Tarragona, el Museu d’Història de Tarragona, i el Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona. També de nombrosos professionals i tècnics que hi han
col·laborat. / Foto: A.J. •

Cultura
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Paco Ibáñez omple de poesia i
reivindicació el Casal La Violeta

E

l cantautor Paco Ibáñez, de 83
anys, va omplir el passat 25 de
febrer de poesia i reivindicació el
Casal La Violeta d’Altafulla en el primer
concert del Barnasants al municipi, en
un recital que va durar dues hores. Amb
un públic totalment entregat que va fer
petita la sala —més de 350 persones
van omplir la Violeta—, el cantautor valencià va acabar amb un dels himnes de
la música contemporània com és “A galopar”.
Paco Ibáñez va interpretar poemes
de Federico García Lorca, José Agustín
Goytisolo, Luís Cernuda, García Márquez, Gustavo Adolfo Bécquer, León
Felipe, Jorge Manrique, El Arcipreste

de Hita i Rafael Alberti. Amb la fidelitat
d’un públic incondicional, els assistents van emocionar-se especialment
quan el veterà cantautor va entonar el
“Txoria txori”, de Joxean Arce i Mikel Laboa, en una tarda on l’artista va cantar
amb els quatre idiomes de l’Estat espanyol i ho va fer amb un nivell indiscutible.
Ibáñez va estar acompanyat en part
del concert pel guitarrista Mario Bas, amb
‘Soldadito boliviano’, dedicada al Che
Guevara, i que va ser també especialment
aplaudida pel públic assistent; així com
també la de Luis Cernuda amb “Un español habla de su tierra”, on Paco Ibáñez
va aprofitar per diferenciar “la España de
charanga y pandereta de la otra España

republicana”. Gent vinguda d’arreu del territori va gaudir del concert de Paco Ibáñez
a Altafulla on, un cop acabat, es van poder
fotografia amb ell a la sortida del casal.
El segon i darrer concert del Barnasants a Altafulla serà l’actuació de
Rusó Sala i Sakapatú, que presentaran el seu darrer disc el 8 d’abril a les
19h, també al Casal La Violeta. Es

tracta d’un treball on canten a Víctor
Jara i Violeta Parra de la mà de la dolça veu de l’empordanesa Rusó Sala i les
harmonies renovades de Sakapatú, amb
aires mediterranis i sud-americans. Les
entrades es poden adquirir a un preu de
7 € a taquilla, i de 5 € en venda anticipada a través de barnasantstickets.cat.
/ Foto: Rubén Domínguez. •

L’Escola d’Adults inicia els cursos d’alfabetització bàsica del català i castellà

L’

Escola Municipal d’Adults d’Altafulla ha iniciat aquest mes de febrer
l’ampliació de l’oferta adreçada als estadis més bàsics de coneixement de les
llengües catalana i castellana amb un
desdoblament i ampliació de l’oferta de
català alfabetització/bàsic i l’articulació
de dos nous grups de llengua castellana.
Aquesta formació s’imparteix al
centre Aldara, situat al Carrer Boga
tant pel matí, de 09:15 a 11:15 h, com
per la tarda de 15:15 a 16:15h, durant
quatre dies a la setmana. També, en
breu, mitjançant la col·laboració establerta amb el Consell Comarcal del Tarragonès, s’engegarà una nova edició de
l’acció formativa “Coneixement de la

societat catalana i el seu marc jurídic”,
de 15 hores de durada i que té com a
objectiu, a través de conèixer les lleis,
normes, costums i tarannà de la societat d’acollida, millorar la participació i la
convivència de les persones nouvingudes al municipi i a la societat.
En aquestes accions formatives hi
participa un col·lectiu majoritàriament
femení, algunes de les mares de les
quals tenen criatures no escolaritzades,
per la qual cosa un grup de voluntàries
treballa desinteressadament per atendre
els infants de les dones que assisteixen
als cursos, entretenint-los i organitzant
activitats adequades a la seva edat.
Donat que, amb l’ampliació d’activitats, les necessitats de suport del volun-

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

tariat s’han ampliat també, des de l’Escola d’Adults es du a terme una crida a
aquelles persones que vulguin col·laborar en aquest projecte de cohesió
social i integració per a la vila d’Altafu-

lla en la mesura de la seva disponibilitat.
Si voleu rebre més informació podeu
contactar al 977651085 o bé mitjançant
el correu electrònic escolaadults@altafulla.altanet.org. / Foto: A.J. •
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Carrossa “Moulin Rouge” dels Castellers d’Altafulla. / Foto: Josep Maria Vidal

L’Enterrament de la Sardina al pati de les antigues escoles Teresa Manero. / Foto: A.J.

Les ploraneres amb la sardina, a les Teresa Manero. / Foto: A.J.

La carrossa “The Grease” dels The Machines. / Foto: J.M.V

La carrossa dels militars, de “Los Fulleros”. /
Foto: J.M.V.

Un dels centenars de disfresses a la rua de
dissabte. / Foto: J.M.V.

Sa Majestat Carnestoles a l’Ajuntament d’Altafulla. / Foto: Robert Vera

La comparsa de les meduses, a la guerra de confeti. / Foto: A.J.

La carrossa mexicana, dels Diables d’Altafulla. / Foto: J.M.V

La comparsa dels de “The Thriller”. / Foto: J.M.V

“Qui és qui?”, comparsa a la rua de
diumenge. / Foto: J.M.V.

El ball de lluïment va ser una de les novetats. Aquest és el de la comparsa “Jet Set”. /
Foto: J.M.V.
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Altafulla amb les Dones

Marisa Méndez-Vigo # Alternativa Altafulla - Entesa - AA-E
Com cada mes de març des de l’ any
1909, recordant que l’any anterior, el
mateix dia, van morir calcinades 146
dones treballadores en una fàbrica
tèxtil a Nova York, el dia 8 es celebra a
tot el món el que originàriament era el Dia de la Dona
Treballadora i després com Dia de la Dona. Sembla
mentida que més de 100 anys després de la primera
celebració encara sigui necessari recordar periòdicament la situació de les dones. La manca de treball o la
precarietat, la dificultat per a conciliar la vida laboral i
personal, l’abús i la violència, la manca de visibilitat o el
reconeixement.... i tot això, aquí i ara, en un món desenvolupat i que es pretén modern i civilitzat. Aquest

any de manera especial tres elements criden l’atenció
del 8 de març. La bretxa salarial que tant afecta durant
la vida laboral com a l’hora de rebre una pensió; la lluita
contra l’abús sexual , entès com a quotidià i gairebé
acceptat, amb les campanyes mundials «Me too» o
«Speak up» que ho denuncien, i la invisibilitat i manca
de reconeixement dels assoliments de les dones en els
mitjans de comunicació.
No hi ha dubte que l’Ajuntament d’Altafulla està
compromès en la igualtat de drets per a dones i homes. I la millor manera que tenim per avançar en
aquesta direcció és la nostra feina oferint i finançant
eines educatives per a tota la població escolar i també per a les famílies interessades en educar als seus

fills i filles en igualtat i llibertat. Cada centre escolar a la
vila compta amb aquests recursos que estem segures
ajuden a canviar actituds i mentalitats dels nostres joves. Hem Convidat a tothom a participar en els nombrosos actes d’aquest mes de març, organitzats per
l’Ajuntament i altres entitats que s’han afegit a aquesta
celebració. I especialment a assistir a la manifestació
feminista unitària que el dia 8 ha reunit a Tarragona
dones, i també homes, de tota la demarcació. L’Ajuntament ha posat un autobús gratuït perquè hem volgut
que Altafulla estès representada a primera línia en la
lluita contra la desigualtat i a favor dels drets de les
dones. •

Si nosaltres parem, el món s’atura

Alba Muntadas Olivé # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Acord Municipal - L’EINA-AM
Aquest mes de març ha tancat definitivament la biblioteca de les escoles Teresa Manero. Comencen les preparacions per al trasllat a la nova biblioteca
del carrer de la Cabana, al costat de
l’estació de tren, i no hi haurà servei de
biblioteca durant el trasllat. Des del govern es preveu que
aquesta situació s’allargui només tres mesos, però veient
que les obres encara no han començat , molt provablement Altafulla estarà sense biblioteca força més temps.
Una biblioteca no és només un espai de préstec de llibres,

és un espai d’estudi, d’accés a internet i a ordinadors per
aquelles persones que no en tenen a casa… des de l’EINA creiem que un poble com el nostre no s’hauria de
quedar sense aquest servei durant tant de temps, i que la
biblioteca de les escoles Teresa Manero hauria d’haver
restat oberta fins que la nova estigués llesta.
Aquest mes de març arriba també un dia de la dona
treballadora més reivindicatiu que mai. Per aquest vuit
de març hi ha convocada una vaga general denunciant
la desigualtat que encara existeix avui en dia a la nostra
societat. El ple de l’Ajuntament va decidir per unanimi-

tat donar suport a aquesta vaga i des de l’EINA també
volem animar-vos a tots i totes a secundar-la i a participar a la manifestació unitària que tindrà lloc a Tarragona
a les 19.00 des de la plaça Imperial Tàrraco. A més a
més, l’EINA també participem en aquesta reivindicació
organitzant un taller sobre feminisme a les institucions
el proper diumenge 18 de març a les 11.30 al museu
d’Altafulla i us animem a participar-hi. El proper vuit de
març, demostrem el paper clau que tenim les dones
en totes les esferes de la societat, perquè “si nosaltres
parem, el món s’atura”. •

Millorem la qualitat de vida de les persones grans, per un envelliment actiu
Xavier Rofas Gasulla # Partit Demòcrata Europeu Català - PDeCat

Altafulla ha consolidat un model d’atenció i serveis per a la Gent Gran que en
els propers anys haurà d’anar adaptant-se a les noves necessitats. Actualment, té dissenyats diferents programes de prestacions, alguns orientats a
millorar la qualitat de vida de les persones grans, a sensibilitzar-los sobre la importància d’un envelliment actiu i
fomentar un estil de vida saludable. Altres, orientats a les
relacions socials i interpersonals, i de suport i cobertura a
les etapes inicials de dependència. És important proveir
a la nostra gent gran d’aquests serveis, principalment
per mantenir el millor estat físic i psíquic possible.

Cal fer esmenar d’aquells serveis que fomenten
l’activitat física, mitjançant la dinamització dels Parcs
de Salut de la nostra vila, on es proposen programes
adaptats i de gimnàstica de manteniment. També fem
tallers de Reeducació postural i fisioteràpia. Quant als
programes d’estimulació cognitiva i emocional, fem tallers de risoteràpia, benestar emocional i teatre, i també realitzem cursos bàsics d’ús d’smartphone o informàtica. Aquests programes tenen molt bona acollida i
cada any s’han anat augmentant el nombre de grups.
Quant a programes més proteccionistes, actualment
disposem del “Bon dia” i del càtering a domicili per les
persones sol·licitants i beneficiàries. És just fer un gran

reconeixement a totes les persones voluntàries que ajuden amb una enorme implicació en diferents programes
essencials.
Amb el total suport de l’Ajuntament, tenim l’Esplai
de la Gent Gran que és un motor de relacions interpersonals, socialització, convivència, lleure i participació. La nova Junta Directiva ha donat un nou impuls
al dia a dia i a l’activitat dels avis i àvies del municipi.
De fet, hi ha hagut un creixement de socis amb la voluntat de recuperar la seva essència i reactivar l’oferta
d’oci i entreteniment del col·lectiu. Amb la implicació
de tots i totes, aconseguirem anar millorant els nostres serveis. •

FÒRUM
8 de Març, Vaga de totes
Aquest 8 de març el moviment feminista juntament amb alguns sindicats
i altres col·lectius ha convocat una nova jornada de lluita per reclamar la
igualtat efectiva entre homes i dones. Per una banda hi ha una crida a
sumar-se a la vaga laboral, que els sindicats majoritaris han convocat com
a aturada de dues hores i altres com a vaga general. Aquesta mesura és
necessària perquè les dones patim la discriminació salarial, una major precarietat laboral amb alts índex de temporalitat i explotació en els sectors
laborals més feminitzats, unes pèssimes polítiques de conciliació familiar i
una desigualtat d’oportunitats per accedir a l’ocupació i promoció professional. Tots els treballadors i treballadores tenen dret a fer vaga, independentment de la seva afiliació sindical; tot i això des dels moviments feministes
es demana que en cas que es requereixin serveis mínims, aquests siguin
realitzats pels homes.

Per altra banda, també està convocada una vaga de cures, per visualitzar i protestar per aquesta sobrecàrrega laboral imposada que no està
remunerada ni reconeguda. Per tant, aquest 8 de març es convida a totes
les dones a no cuidar ni realitzar tasques domèstiques, i que aquestes siguin assumides pels homes, per tal de demanar una coresponsabilitat real
i un reconeixement a aquesta labor realitzada majoritàriament per dones.
Finalment, també es convoca una vaga de consum, ja que el sistema
capitalista fomenta i es basa en la desigualtat de gènere; així com també
una vaga estudiantil, per una educació de qualitat, laica i amb perspectiva
de gènere. Al Camp de Tarragona la Plataforma 8N ha convocat una manifestació a les 19h a la plaça Imperial Tàrraco. Per totes aquestes raons i
moltes més, us convido a participar en tot allò que pugueu per fer que sigui
una jornada històrica. Perquè juntes, som més fortes.
Olga Muntadas Olivé

Equipaments
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Comencen els treballs per a la nova Biblioteca i l’Arxiu municipals
al carrer Vinyet

L’

alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, acompanyada de la regidora
d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo, i el director d’obra de l’empresa Edificacions i Reparacions Tàrraco, José
Enrique Romeu, com a companyia adjudicatària guanyadora del concurs públic
d’entre quatre empreses més, van signar el passat 19 de febrer el contracte
d’adjudicació de les obres de l’Arxiu i la
Biblioteca municipals que s’ubicaran al
carrer Vinyet, a la zona d’Hort de Pau,
amb un pressupost total de 229.900
euros (IVA inclòs). Els treballs ja han
començat i d’aquesta manera també
s’han iniciat les tasques de documentació a l’antiga seu de les Escoles Teresa Manero que romanen tancades
des del passat 1 de març, a excepció
dels Clubs de Lectura. També s’ha comunicat que tots els documents, llibres,
dvd’s i altres articles en servei de préstec
caldrà retornar-los a la bústia ubicada al
costat de la porta d’entrada de l’equipament actual. Per tal de dur a terme les
tasques d’organització, classificació, i
descatalogació dels exemplars obsolets,
l’Ajuntament incrementarà l’horari de la
responsable del servei, Helena Cobos, i
hi destinarà també una segona persona
com a reforç amb la reubicació d’un
treballador municipal, tal i com ha
explicat la regidora d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo. La Brigada Municipal
també col·laborarà en el trasllat del fons.
Marisa Méndez-Vigo ha remarcat
la millora del mobiliari que ha presentat
l’empresa guanyadora del concurs, així

com també la garantia de les obres.
Quant al projecte, l’edil d’Urbanisme ha
remarcat l’ampliació de la superfície total
que “gairebé triplica l’anterior”, i la diferenciació de les zones de lectura i lleure amb què comptarà la nova Biblioteca
al carrer Vinyet. La biblioteca amplia així
la superfície amb què disposa ara mateix

a l’edifici de les antigues escoles Teresa
Manero, i passarà dels 70 als 180 m2
útils. El projecte contempla, a més, diferents zones diferenciades destinades
als infants, audiovisuals, zona de consulta, dipòsit legal, vestíbul i magatzem
sumant un total de 196,19 m2. Mentre
que l’Arxiu municipal, comptarà amb

una superfície total de 153,07 m2 distribuïts en traster, magatzem, arxiu i zona
d’administració. Els banys es compartiran entre les dues seus, i estaran totalment adaptats per a les persones amb
mobilitat reduïda. El termini d’execució
és de tres mesos, podria entrar en funcionament al mes de juny. / Foto: A.J. •

FÒRUM
Mantenir o millorar
Moltes de les actuacions que està portant a terme el nostre Ajuntament en
els últims temps consisteixen a mantenir, modernitzar, i adequar infraestructures i serveis ja disponibles al municipi. Doncs el temps afecta a instal·lacions i esdevé necessari realitzar un “restyling” per assegurar-nos la seva
conservació i utilitat. És d’agrair que aquestes reformes no siguin únicament
les de substituir el material fet malbé per un altre de nou, sinó el de haver
aprofitat aquesta intervenció per ampliar els usos als nous temps i noves
necessitats de la ciutadania.
En aquest sentit creiem molt encertada la reforma que l’Ajuntament està
realitzant al Parc dels Safranars amb la creació d’una pista de voleibol, un
altre per a la pràctica del futbol i el bàsquet, així com una recta de seixanta
metres llisos d’atletisme; que completarien un espai d’uns set mil metres
quadrats aproximats, on ja es podien realitzar altres activitats com BTT,
Cross i cal·listènia. Amb aquestes actuacions, a Altafulla ja es poden realitzar un gran número d’esports urbans a altres espais com els Parcs de
Voramar, l’Hort de Pau, Via Augusta, Via Roviano i l’entorn de la Piscina

Municipal; que es completaria amb els espais situats a les places dels Vents
i Martí Royo, els parcs de davant dels col·legis la Portalada, el Roquissar,
i de la Caputxeta, enfocats aquests últims exclusivament a l’esbarjo dels
més petits.
Trobem a faltar, això sí, un espai més ample de taules i cadires per a
realitzar reunions a l’aire lliure a la zona dels Safranars i completar d’aquesta manera l’oferta dels Parcs Voramar i Hort de Pau, carrer Via Roviano i
de la mateixa Ermita de Sant Antoni; que sent dubte serien ben rebudes i
aprofitades pels joves del nostre municipi. Vivim a un poble que mira amb
orgull al mar i que sap aprofitar també les nombroses zones verdes de les
quals disposa. Fer un ús responsable i adequats d’aquests espais suposa
un benefici per a tots.
Ciutadans Agrupació Altafulla

Seat Tarraco
Estic content que hagin batejat un model de Seat amb el nom de Tarraco.
Però tots els mitjans diuen que és la primera vegada que un cotxe porta
aquest “cognom”. No estic d’acord. Cap als anys 70’ es va comercialitzar
un model anomenat Siata Tarraco. Era una petita furgoneta construïda sobre la base del Seat 600. Aquelles persones que tinguin certa edat potser la

podran recordar, era xata per davant amb el motor al darrera, com el 600,
i de poca capacitat comparada amb les furgonetes actuals. Potser alguns
periodistes haurien de llegir la història de la marca. Per qui tingui dubtes,
cercar “siata” per Internet.
Antoni Horta Domènech
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“La Xoixeta. Tapes Bruixes Altafulla”, del 13 al 29 d’abril

a regidoria de Comerç i Consum
de l’Ajuntament d’Altafulla ja ha
posat en marxa els preparatius
per a la 3a edició de la ruta gastronòmica “La Xoixeta. Tapes Bruixes Altafulla”. Seran una vintena els bars i restaurants d’Altafulla els que oferiran un
ampli ventall de tapes inspirades en la
bruixa més popular de la vila. El regidor
de Comerç, Jaume Sànchez, ha avan-

çat que la cita se celebrarà del 13 al 29
d’abril, després de Setmana Santa,
amb la voluntat de desestacionalitzar l’activitat turística. Des del consistori esperen que esdevingui un nou
èxit de participació com en les dues
darreres edicions.
Una altra de les novetats d’aquesta 3a edició serà la customització de la
Xoixeta, que també vol ser partícip de la

gran cita esportiva dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018. La bruixa es passejarà els tres divendres que duri la mostra,
de 19 a 21h, pels establiments participants i diferents carrers i places del municipi. La iniciativa pretén anar més enllà
dels tradicionals recorreguts per bars i
restaurants, i convertir-se en una oferta
identificativa i característica de la vila. /
Imatge: CARÁMBAte estudio. •

David Monoman i HHFunky, en el 4t Pleamar Vintage Market

E

l punxadiscos David Monoman serà
un dels grans noms del cartell musical en la 4a edició del Pleamar Vintage
Market d’Altafulla, a qui se li ha sumat
també el discjòquei HHFunky. Al soul,
r&b, bogaloo i garatge de Monoman se
li sumarà el latin soul, el rocksteady, i el
latin Jazz d’un dels principals dinamitzadors del so boogaloo en 45rpm, amb
més de deu anys de trajectòria a sales i
festivals. HHFunky amenitzarà l’hora del
vermut d’una de les dues jornades que
oferirà enguany el mercat els propers
31 de març i 1 d’abril al parc de Voramar i a la plaça Consolat de Mar. El
programa musical s’obre enguany a una
nova proposta el diumenge a la tarda.
I és que, donada la bona resposta del

E

públic de l’edició anterior i a proposta
dels mateixos paradistes, l’organització ampliarà els horaris. La jornada del
dissabte s’allargarà fins les 22h, mentre
que la del diumenge clourà a les 20h.
El mercat acollirà una seixantena d’estands. Més enllà de la música en directe,
enguany els visitants també podran gaudir del “Vinil Corner” i de la “Kid Zone”,
així com de les foodtrucks i d’un ampli
ventall de parades de diferents articles de
segona mà. L’any passat, prop de 12.000
persones van gaudir del que esdevé un
dels mercats de referència d’aquestes
característiques a la Costa Daurada.
Està organitzat per l’Associació Pleamar
i la regidoria de Comerç de l’Ajuntament
d’Altafulla. / Foto: HHFunky. •

Ricard Garcia lidera un dispositiu capaç de produir
energia, inspirat en la fotosíntesi

l veí d’Altafulla, Ricard Garcia-Valls,
és l’encarregat de dirigir la recerca
impulsada per un grup d’investigadors del departament d’Enginyeria
Química de la Universitat Rovira i Virgili (URV) que pretenen construir un
dispositiu autònom, capaç de produir
energia i retroalimentar-se, imitant el
comportament de la fotosíntesi. De
la mateixa manera que ho fan les
plantes, el nou dispositiu aprofitarà
la concentració de diòxid de carboni (CO2) per aconseguir un compost
d’àcid fòrmic o metanol, que permetrà fabricar combustible net amb l’ajut
de plaques solars, sense cap impacte
mediambiental, i que es podrà emmagatzemar i possibilitarà la producció d’electricitat en el moment que faci falta.
Segons Ricard Garcia, aquest sistema permetria fins i tot millorar el model natural, i augmentar
de quatre a deu vegades més la capacitat d’acumulació de CO2 respecte les fulles dels arbres.
D’aconseguir-ho, la velocitat de producció d’energia seria, com a mínim, deu vegades
més ràpida que la biomassa. L’altafullenc ha explicat que, tot i que aquesta línia d’investigació
no és nova, el prototip que han dissenyat aporta nous avantatges respecte els actuals ja que la
velocitat en produir energia és superior a la mitjana dels productes que ja existeixen, la qual cosa
permetrà optimitzar el procés de captació de CO2 i aconseguir més energia en menys temps. Un
altre dels avenços que presenta el dispositiu és l’aplicació pràctica de tots aquests processos.
Algunes d’aquestes aplicacions que podrien tenir sortida al mercat serien petites bateries
solars o piles que es carregarien soles amb energia renovable per poder fer funcionar telèfons, ordinadors, tauletes i, fins i tot, cotxes i cases.
Els investigadors ja han fabricat un prototip del dispositiu i n’han sol·licitat una patent, la qual té
la titularitat compartida entre la URV i el Centre de Tecnologia Química (CTQ). Han rebut l’assessorament de la Unitat de Valorització i Comercialització de la URV en la protecció de la tecnologia.
Actualment s’està treballant per optimitzar-lo i explotar-ne el seu potencial, i s’espera que estigui
totalment acabat en un parell d’anys.•

Breus
El 18è Camí de la Creu, el Dimecres Sant 28 de
març
La Comissió del Camí de la Creu d’Altafulla ha posat en marxa
els preparatius de la 18a edició del Via Crucis Vivent. La representació tindrà lloc el Dimecres Sant 28 de març pels carrers de
la Vila Closa. El quadre infantil del “Miracle de la Samaritana”
serà el preàmbul de la representació, que s’iniciarà a la plaça
del Pou amb el mercat de Judea, la cerimònia dels apòstols, el
comiat de Jesús i la mare de Déu acompanyat del tradicional
“Ave Maria”. El Via Crucis es traslladarà al carrer del Forn on
tindrà lloc el quadre de la conxorxa de Judes. Després de passar sota el pont, entraran en escena a les masmorres Barrabàs,
els lladres, els botxins, i els tres misteris. El següent escenari
serà el passeig de Santa Teresa i l’Hort de les Oliveres, amb la
gran revolució dels apòstols que l’abandonen i l’agafen pres.
Aquesta és la intenció de la directora, Joana Badia, que no
descarta poder representar també a la plaça de l’Església el
gran judici de Pilat, i adaptar algun altre quadre per completar
l’escenificació. La principal novetat de l’edició d’enguany és
la presentació d’un nou quadre, en aquest cas pictòric, de la
veïna Marta Balañà, que es presentà públicament el mateix dia
de la representació.
L’Esplai de la Gent Gran, al Gran Teatre del
Liceu
L’Esplai de la Gent Gran d’Altafulla organitzarà el proper 16
de març un dinar amb ball amenitzat per “L’Enric”. El plat fort
del programa d’actes del mes serà pel 26 de març, on està
prevista una sortida al Gran Teatre del Liceu, a Barcelona, per
l’actuació de la Glenn Miller Orchestra.
Des de la junta, informen també que “queden poques places pel viatge que hem organitzat a la Manxa, del 15 al 18 de
maig, un viatge d’insomni, en un hotel amb encant” on gaudiran d’activitats culturals i gastronòmiques. •
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Presenten la imatge d’Altafulla com a seu dels
Jocs Mediterranis Tarragona 2018

A

quest és el cartell de presentació
d’Altafulla com a seu dels Jocs
Mediterranis Tarragona 2018. La
vila es convertirà el proper 23 de juny
en la seu de la prova de triatló, i ja
disposa d’un Tarracus engalanat pels
XVIII JJMM. El Comitè Internacional
dels Jocs Mediterranis va escollir Tarragona com a ciutat organitzadora el 15
d’octubre de 2011. Des d’aleshores, la
regidoria d’Activitat Física i Esport de
l’Ajuntament d’Altafulla ha dedicat molts
dels seus esforços a tenir-ho tot a punt

per a la gran cita esportiva. Altafulla va
iniciar-se en aquesta modalitat ara fa gairebé set anys i a dia d’avui s’ha convertit en tot un referent. L’ascens ha estat
progressiu i va assolir el seu punt àlgid
el passat estiu amb l’organització de la
Copa del Món de Paratriatló i de la Copa
d’Europa de Triatló en categoria Elit.
Unes proves test que serviran perquè el
23 de juny es converteixi en una data per
recordar al municipi.
Altres quinze municipis també seran
l’escenari dels Jocs, del 22 de juny a l’1

de juliol, amb l’acolliment de 33 disciplines esportives, 4.000 esportistes
de 26 nacionalitats diferents, 1.000
jutges i representats internacionals,
1.000 periodistes, 3.500 voluntaris
i més de 150.000 espectadors. Una
oportunitat única i un projecte de territori
que hi deixaran un gran llegat econòmic,
esportiu, social i cultural. Serà Ticketmaster qui s’encarregarà de vendre les
entrades per a totes les proves i cerimònies. La previsió és que les localitats es
posin a la venda aquest mes. •

S’obren les inscripcions per a l’11a Cursa 1 de Maig d’Altafulla

E

ls Atletes d’Altafulla i l’Ajuntament
han obert el període d’inscripcions
per participar a l’11a edició de la Cursa 1 de Maig. Aquesta prova se celebra
al voltant del marc incomparable del
Castell d’Altafulla i recorre els diferents
carrers de la Vila Closa. Per participar-hi s’ofereixen diferents modalitats
d’inscripció a preus reduïts. El preu a
partir d’ara fins al 20 d’abril és de 10 €;
del 21 d’abril fins al dia de tancament
d’inscripcions, de 12 €, i el mateix dia
de la cursa, 15 €. Les inscripcions es
poden fer al portal web athleticevents.
net, i de forma presencial, a la Gelateria
La Perla, d’Altafulla, i a la botiga Bikila,
de Tarragona.
L’esdeveniment es divideix en dues
parts. La primera, que començarà a les
10 del matí i està dedicada exclusivament als infants amb diverses curses i
distàncies, en funció de l’edat dels participants, i combina l’activitat física amb

un ambient lúdic i festiu que fa gaudir
als més menuts d’un dia d’esport i els
inicia en la pràctica de l’atletisme. I la
segona, dedicada als més grans, que
consisteix en una cursa que començarà
cap a les 11:30h en un circuit urbà que
passa per dintre de la Vila closa i acaba
al Castell. Aquest circuit té una distància total de cinc quilòmetres, i és apte
per a totes les edats i per a tots els estats de forma. La cursa està cronometrada amb xip i se surt des de davant
del Castell d’Altafulla.
L’organització preveu mantenir la
participació dels darrers anys que ha
estat de més d’un miler de corredors,
d’entre 600 infants i 400 adults. De fet,
l’organització tanca el número màxim
de participants als 350 atletes per una
correcta organització de la cursa Open.
Un any més, i per tercera edició consecutiva, es comptarà amb la prova “Corre amb un amic” per a nens i nenes

amb discapacitat, que participaran,
acompanyats amb un amic o sols, en
una cursa de 130 metres no competitiva, i que va ser premiada amb el Premi
Auriga Fuscus, del Consell Esportiu
del Tarragonès, per als valors i la in-

El partit CFS Altafulla – Salou CFS, en directe per TAC 12

S

erà el partit de la jornada 18. L’equip altafullenc buscarà una victòria en el derbi de
la màxima categoria de futbol sala femení contra el Salou CFS. Dos equips de la zona
mitja de la classificació a la Divisió d’Honor
Femení i el millor futbol sala que es pot veure
al nostre territori. Des de la televisió pública
del Camp de Tarragona s’explicarà en directe
la recerca local de tres punts que acabin amb
qualsevol tipus de dubte de permanència a la
categoria. Per més accent altafullenc, el responsable de la narració del partit serà el periodista Toni Cabanillas, veí del municipi i que
durant moltes temporades va encapçalar el
programa Baix Gaià Esports d’Altafulla Ràdio.
La presència de la tele serà un al·licient. Els dos millors equips de futbol sala de la demarcació de Tarragona
jugaran a la televisió pública del Camp de Tarragona TAC 12. El CFS Altafulla – Salou CFS es disputarà
diumenge 10 de març a les 17 h i podrà seguir-se també a través de l’streaming del web www.tac12.tv.

La Xarxa, TAC 12, TV3 i TVE oferiran en directe els JJMM
Els Jocs Mediterranis Tarragona 2018 tindran una cobertura televisiva de màxims, també als canals
de proximitat. La col·laboració de La Xarxa i TAC 12 permetrà gaudir de la competició a les televisions
locals, en el marc d’un acord en què també participen TV3 i TVE. A banda de la majoria de les proves,
també s’oferiran en directe les cerimònies d’inauguració i clausura. / Foto: Mauri Fernàndez. •

tegració social. L’organització anima a
la participació de tots els públics per
gaudir d’un dia d’esport familiar en un
ambient festiu i envoltats d’un marc incomparable com és l’entorn de les eres
de la vila d’Altafulla. •

Breus
Les Eres i el Parc del Comunidor, escenari
de la Copa Catalana de Trial el 8 d’abril
Les Eres i el Parc del Comunidor d’Altafulla repetiran
com a escenari de la Copa Catalana de Trial el proper
8 d’abril. Aquest excel·lent marc, així com les diferents
zones que s’hi van instal·lar, esdevenen el principal
atractiu de la prova. Zones naturals amb pendents de
terra i roca allisada, combinades amb zones artificials
de troncs i pedres que, de ben segur, tornaran a fer les
delícies dels pilots. Després de diversos anys esdevenint un dels escenaris de la Copa Tarragona, el municipi es va estrenar l’any passat com a seu de la segona
prova de la competició catalana. Enguany, la Federació ha tornat a proposar Altafulla per dur-hi a terme
una de les competicions, de nou de la mà del Club
Biketrial Costa Daurada Torredembarra. S’espera repetir l’èxit de l’edició anterior, quan hi van prendre part
160 pilots de Catalunya, Espanya, i fins i tot, d’àmbit
internacional. La competició adoptarà el mateix format que l’any passat, quatre proves repartides entre
els mesos de març i setembre. Més enllà d’Altafulla,
també farà parada a Barcelona, el 4 de març; a Girona,
el 9 de juny; i a Matadepera, el 16 de setembre. •

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
977 65 07 52

Servei de transport per a la gent gran

977 65 10 85

ANADA

AULA DE FORMACIÓ ALDARA
Escola d’Adults

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

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: 10.15h
Dissabtes feiners: 07.15h
Diumenges i festius: 18.00h
Bcn / Altafulla
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 16.10h
Dissabtes feiners: 21.55h
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’
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

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 de FEBRER
Temperatura màxima

19,8 °C

dia 11

Mitjana mensual temp. màx.

13,4 °C

Temperatura mínima

-3 °C

dia 8

Mitjana mensual temp. mín.

-1,3 °C

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

Pluja màxima

37,2 mm

dia 5

Total pluja recollida

117,6 mm

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

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

