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invertir en altafulla amb un deute del 0% 

Encara que sigui increïble, si ho comparem amb la majoria 
de municipis de Catalunya i l’Estat espanyol, l’Ajuntament 

d’Altafulla invertirà aquest 2018 en la millora de la vila sense 
demanar cap préstec bancari, per tant, després d’eixugar ja 
el poc deute viu que tenia, començarà el nou exercici amb un 
deute del 0 %. Contràriament a això, si així ho corrobora la 
liquidació del Pressupost del 2017, que es coneixerà al mes 
de març, l’Ajuntament podria destinar un milió i mig d’euros 
a les dues inversions més importants d’Altafulla, no només 
per aquest any, sinó pel futur més immediat: La remodelació 
del Casal La Violeta i la construcció del tan desitjat gimnàs 
de l’escola La Portalada. Dos projectes que, la suma total 
dels quals, podria elevar-se als dos milions d’euros. I Altafulla 
ho farà sense endeutar-se. Però d’on venen aquests diners? 
La feina ben feta d’aquests darrers anys des de les àrees 
d’Hisenda i Intervenció, han permès estalviar un romanent 

de tresoreria positiu que podria donar com a resultat una xi-
fra suficientment folgada per finançar en part aquestes dues 
obres.

Pels no entesos en la matèria, el romanent de tresoreria és 
la magnitud financera que representa l’excedent de liquiditat, 
és a dir, allò que s’ha anat acumulant com a números positius 
i que permeten finançar l’entitat local sense endeutar-se amb 
tercers. El que col·loquialment es podria entendre com “sem-
brar avui per recollir-ne demà”. La tornada cap a un govern 
amb majoria i estable, també ha permès que, un altre dels 
grans projectes de cada exercici com el Pressupost Munici-
pal, hagi tirat endavant. Malgrat les diferències en aplicar-lo, 
com és políticament natural entre govern i oposició, el més 
important, és que Altafulla segueix mirant endavant per la mi-
llora del municipi, de tots i totes, sense estirar més el braç que 
la màniga, invertint amb deute 0. •

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

oN Pots troBar La “PLaÇa DeL Pou”?

Plaça del Pou  
Informació i inserció d’anuncis:  

696 40 50 16  
comercial@altafullaradio.cat  

Àrea de Mitjans de Comunicació

Ja us PoDeu aNuNCIar a:

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

Els articles han d’anar signats amb nom i cognoms i hi ha de 
constar el DNI o el passaport, l’adreça i el telèfon. La “Plaça 
del Pou” es reserva el dret de resumir-ne o extractar-ne el con-
tingut i de publicar els que consideri oportuns.
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El govern municipal de l’Ajunta-
ment d’Altafulla, encapçalat per 
l’alcalde Fèlix Alonso, ha recupe-

rat l’estabilitat política després que el 
Partit Demòcrata Europeu Català (PDe-
CAT) hagi tornat a l’executiu local tres 
mesos després d’haver trencat l’acord 
per “una decisió supramunicipal a con-
tracor”, tal i com ha assegurat el regidor 
del PDeCAT, Pere Gomés, en referència  
a les discrepàncies amb el seu soci de 
govern sobre l’1 d’Octubre. Gomés ha 
defensat el retorn “per la responsa-
bilitat amb el poble d’altafulla”, i ha 
remarcat que “la nostra posició dins del 
govern i la feina que dúiem a terme ens 
satisfeia, tant a nosaltres com a l’equip 
de govern i a la ciutadania”. 

El regidor del PDeCAT també ha 
subratllat que “és moment de posar cal-
ma, tempo i recuperar l’estabilitat neces-
sària per tirar endavant diferents projectes 
importants per al municipi”. Per la seva 
banda, Fèlix Alonso ha celebrat l’acord 
d’un “pacte que no havia d’haver-se 
trencat mai”, i es s’ha mostrat satisfet 
de recuperar les relacions amb els demò-
crates on “tots dos grups hem pensat 
més en el poble que en la nostra ide-
ologia”. 

D’aquesta manera, Alternativa Altafu-
lla – Entesa i el PDeCAT governaran fins 
a finals de mandat el consistori altafullenc 
amb una àmplia majoria al Ple amb set 
regidors. 

Queden a l’oposició els tres regi-
dors de l’EINA (Jordi Molinera, Alba 
Muntadas i Dani Franquès); i el regidor 
no adscrit, Alberto Moreno.

El nou cartipàs municipal queda 
distribuït de la següent manera:

 Fèlix alonso Cantorné
 Alcaldia, Administració Pública i 

Seguretat

 Pere Gomés Miquel
 Primer Tinent d’Alcalde i Hisenda

 Montse Castellarnau Vicente
 Segona Tinent d’Alcalde, Medi 

Ambient, Participació Ciutadana, 
Cultura i Festes

 Jaume sànchez Hernàndez
 Tercer Tinent d’Alcalde, Activitat 

Física, Esport, Educació, Turisme, 
Comerç i Consum

 Marisa Méndez-Vigo
 Regidora d’Urbanisme, Via Pública 

i Polítiques de Gènere

 Michael Preuss
 Regidor de Serveis, Protecció Civil 

i Salut
 xavier rofas Gassulla
 Regidor de Mitjans de Comunica-

ció, Joventut, Acció Social i Gent 
Gran

La Comissió d’Hisenda i la Comis-
sió Especial de Comptes serà presi-
dida per Pere Gomés Miquel, que 
substitueix a Marisa Méndez-Vigo. El 
Consell Sectorial d’Acció Social i Gent 
Gran serà presidida per Xavier Rofas 
Gassulla, que substitueix a Michael 
Preuss. Marisa Méndez-Vigo manté la 
presidència del Consell Sectorial de 
Polítiques de Gènere, així com Montse 
Castellarnau Vicente manté la presi-

dència del Consell Sectorial de Cultura 
i Festes.

L’acord de govern també estableix 
que Pere Gomés Miquel representa-
rà a l’Ajuntament al Consorci per a la 
Gestió de la Televisió Digital Terrestre 
del Camp de Tarragona (TACOALT) de 
TAC12; mentre que Xavier Rofas Gas-
sulla ho farà al Consell d’Administració 
de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües 
d’Altafulla. •

AA i el PDeCAT reediten l’acord de govern fins al 2019
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Aproven un Pressupost Municipal de 7’9 
milions d’euros per a l’exercici 2018

El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va 
aprovar en sessió ordinària el pas-
sat 29 de gener el Pressupost 

General per a l’any 2018 que consolida 
una xifra de 7.994.820,39 €. Va ser apro-
vat pels dos grups que formen l’equip de 
govern, Alternativa Altafulla – Entesa (AA-
E) i el Partit Demòcrata Català (PDeCAT). 
Hi van votar en contra els tres regidors 
de l’Esquerra Independentista d’Altafulla 
(EINA) i el regidor no adscrit Alberto Mo-
reno, a l’oposició. 

La fins llavors regidora d’Hisenda, 
Marisa Méndez-Vigo, va presentar els 
comptes com “un pressupost conti-
nuista que no presenta grans canvis en 
relació al del 2017 i que expressa les 
prioritats i els objectius de l’equip de 
govern alhora de destinar els fons muni-
cipals”. Per la seva banda, el regidor de 
l’EINA a l’oposició, Jordi Molinera, va la-
mentar que dels 202.800 € que va pre-
sentar el seu grup per negociar, només 
s’haguessin acceptat 6.000; mentre que 
el regidor no adscrit, Alberto Moreno, va 
celebrar que el govern mantingués con-
verses amb la resta de grups del Ple, to 
i que va criticar una manca de desglos-
sament en algunes partides, i va dema-
nar més transparència en aquest sentit.

Pel que fa al capítol d’inversions, la 
xifra se situa en els 293.235,48 €, que 
es destinaran principalment en la millora 
de la via pública, arranjament de vo-
reres i asfaltat de carrers (50.868,02 €); 

renovació de l’enllumenat públic de 
la ronda d’Altafulla (28.000 €), i l’ampli-
ació dels darrers treballs de millora a 
Via Augusta (72.409,46 €). 

En aquest sentit, dues de les grans 
inversions que es desenvoluparan en 
aquest exercici 2018 són la reforma 
del Casal La Violeta, i la construcció 
del gimnàs de l’escola la Portalada. 
Aquests es podrien finançar en part 
gràcies a la liquidació del Pressu-
post del 2017 que permetria una xifra 
suficientment folgada per afrontar una 
part important de la inversió. Tot i que 
podria rondar el milió i mig d’euros, la 
xifra exacta no es coneixerà fins el pro-

per mes de març. Les principals varia-
cions respecte el Pressupost del 2017 
s’estableixen en el capítol 1 de despeses 
de personal (3.753.617,03 €), que s’in-
crementa en 141.204,35 €. Aquest aug-
ment respon a la voluntat del consistori 
en incorporar i ocupar les quatre pla-
ces de tresorer, enginyer i arquitecte 
municipals, i un nou agent per a la 
Policia Local. 

Quant al pressupost d’ingressos, els 
impostos directes com l’IBI segueixen te-
nint un pes important assolint la xifra de 
4.733.000 €, i on s’experimenta un in-
crement de 71.680 €, el que significa un 
1,51%. •

el Consell Comarcal del Tarragonès 
va lliurar el passat 24 de gener els 

certificats del curs “Coneixement de la 
societat catalana”, que es va impartir a 
Altafulla a través de la regidoria d’Edu-
cació de l’Ajuntament, i que va comp-
tar amb la presència del vicepresident 
del Consell, Antonio López, i el regidor 
d’Educació, Jaume Sànchez. Es tracta 
d’un curs dirigit a persones immi-
grants que pretén donar-los a conèi-
xer la societat en què vivim en àmbits 
com ara el marc jurídic, els drets i els 
deures dels ciutadans, els serveis, la 
cultura, i les tradicions, sempre amb 
el català com a llengua vehicular, 
amb la finalitat de millorar la integració, 
cohesió i convivència ciutadana .

El curs ha beneficiat un total de 32 
persones, 29 dones -26 dones marro-
quines, una dona de la República del 
Congo, una altra de Colòmbia, i una altra 
de Síria-, i tres homes d’origen marroquí. 
Del total, 30 han rebut el certificat d’as-
sistència. El curs també ha comptat amb 
el suport de sis voluntàries del municipi, 
que han atès els fills de les dones que 
han assistit al curs. Des de la regidoria 
d’Educació de l’Ajuntament d’Altafulla, 

un cop acabada aquesta primera fase, 
es donarà continuïtat a través d’un 
programa formatiu que esdevingui un 
suport a la cohesió social i a la inte-
gració laboral del col·lectiu immigrat 
del municipi.

D’aquesta manera, més enllà 
d’aquest mòdul de coneixement de la 
societat catalana i del seu marc jurídic, 
la proposta també inclou formació obli-
gatòria de cursos en català i castellà, un 
mòdul d’orientació laboral -que s’im-
parteix des de les oficines de Treball del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)-
, i un període de pràctiques en col·labo-
ració amb les entitats municipals.

Tot aquest programa es desenvo-
luparà mitjançant l’Escola Municipal 
d’Adults amb la col·laboració del Depar-
tament de Benestar Social del Consell 
Comarcal. La segona fase del projecte 
passa per l’ampliació de l’oferta de cur-
sos de català i castellà d’alfabetització. 
A partir de febrer, s’ofereixen dues línies 
per cadascun d’ells. N’hi ha 44 perso-
nes inscrites, i la voluntat és assolir la 
cinquantena. La majoria de participants 
són dones d’origen marroquí. L’Escola 
d’Adults d’Altafulla dóna resposta a una 
necessitat existent al municipi, alhora 
que estableix sinergies amb el Consell 
Comarcal del Tarragonès. •

  L’Escola d’Adults, bressol d’un programa d’integració i cohesió social

L’ajuntament aprova 
el calendari pel 

cobrament de les 
ordenances fiscals

El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla 
va aprovar el calendari fiscal per 
al 2018, tal i com es detalla en el 

quadre. Pel que fa a l’IBI, el Ple d’Altafu-
lla ha aprovat també que la data límit per 
sol·licitar el fraccionament del rebut de 
l’Impost sobre béns immobles i la bonifi-
cació per habitatge serà el 19 de març 
de l’any 2018. Per fer-ho, cal dirigir-se 
a l’oficina de BASE - Gestió d’Ingres-
sos, que s’ubica a la plaça Martí Royo, 
número 7. El seu horari d’atenció al pú-
blic és dilluns i dijous de 9.00h a 14.00h 
del matí, i el telèfon de contacte és el 
977656109. Les persones que ho hagin 
sol·licitat ja una primera vegada, l’aplica-
ció es produeix de manera automàtica.

En el cas de la bonificació caldrà 
aportar el document que acrediti la vi-
gència de la qualificació d’habitatge sot-
mès al règim de protecció oficial expe-
dida per l’òrgan autonòmic competent.

CALENDARI FISCAL PER L’EXERCICI 
2018

Concepte Dates

iae 27/07/18 a 28/09/18

iBi urbana 29/06/18 a 31/08/18

IBI rústica 29/06/18 a 31/08/18

BI característi-
ques especials

29/06/18 a 31/08/18

ivtM 29/03/18 a 31/05/18

Taxes 27/07/18 a 28/09/18

Quant al fraccionament d’aquest im-
post, s’han establert quatre terminis per 
efectuar el fraccionament sempre i quan 
el rebut estigui domiciliat en una entitat 
financera: l’11 d’abril, el 12 de juny, el 
10 d’agost i el 10 d’octubre. 

Cal recordar que, tal i com consta 
en l’ordenança fiscal de l’IBI, gaudiran 
d’una bonificació del 20 % en la quota 
íntegra de l’IBI que constitueix el domicili 
familiar habitual, les persones que osten-
tin la condició de titulars de família nom-
brosa, i que caldrà acreditar amb tota la 
documentació necessària.

També tindran dret a una bonificació 
del 20 % en la quota  íntegra de l’IBI els  
habitatges de protecció oficial amb una 
antiguitat no superior a 20 anys i les que  
resultin equiparables a aquestes d’acord 
amb la normativa establerta per la Gene-
ralitat de Catalunya.

També cal tenir present que existeix 
la possibilitat establerta per BASE del 
“compte de pagament personalitzat” 
per tal de pagar els tributs gestionats per 
aquest organisme en nou vegades sen-
se interessos. Aquesta gestió es tramita 
per a posteriors exercicis fiscals, és a dir, 
d’un any per l’altre. Per a més informació 
podeu consultar a www.base.cat. •
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l sisena Jornada de Comunicació 
Local 2.0 se celebrarà finalment el 

proper dissabte 14 d’abril a l’Altafulla 
Mar Hotel, a la localitat del Baix Gaià. 
Aquesta sisena edició s’havia de por-
tar a terme el passat 7 d’octubre, però 
es va decidir ajornar a causa dels fets 
ocorreguts l’1 d’octubre. La Jornada 
de Comunicació Local 2.0 està orga-
nitzada per  l’Ajuntament d’Altafulla, a 
través de l’Àrea Municipal de Mitjans 
de Comunicació, Altafulla Ràdio i Sal-
vat Comunicació. Aquesta nova edició 
de la jornada de comunicació de refe-

rència de les comarques tarragonines, 
amb el títol “Camí cap a un govern 
digital” se centrarà en conèixer i de-
batre els processos de digitalització 
a les administracions públiques i les 
diferents aplicacions pràctiques en el 
seu dia a dia. Hi participaran especia-
listes i tècnics de diversos àmbits de 
l’administració. La jornada està dirigi-
da especialment a professionals de la 
comunicació, tècnics d’administraci-
ons públiques, responsables polítics i 
estudiants.

Programa 
9:00 - Recepció i lliurament d’acreditacions
9:30 - Obertura
Joan Olivella; Diputat delegat dels Serveis d’Assistència al Ciutadà (SAC) de la Diputa-
ció de Tarragona · Fèlix Alonso, alcalde d’Altafulla · Jordi Salvat, director de la Jornada 
de Comunicació Local 2.0

9:45 - Ponència inaugural
Jordi Urbea, director general de OgilvyOne a Barcelona
Transformar l’administració: com governar ciutadans digitals

10:45 - Coffe breack
11:15 - Segona ponència: 
Eduard Gil, professor UOC – Eurecat-Centre Tecnològic de Catalunya
Com el big data i la intel·ligència artificial poden transformar el sector públic
12:15 - Píndola
Marc Queralt, De Moment som tres - Cap a on va el màrqueting digital
12:35 - Taula rodona 1
Experiències de digitalització en administracions públiques
Francesc Caralt Rafecas, Cap del Departament de Tecnologia i Manteniment del Con-
sell Comarcal del Baix Penedès · Vanesa Vilaseca, tècnica TIC de Ajuntament de Cunit 
· Jesús Redón Diez-Canseco, cap de secció de Sistemes d’Informació de l’Ajuntament 
de Salou · Anna Mata, sòcia fundadora de De Moment Som Tres, Màrqueting Digital
Modera: Patrícia Fernández, cap de comunicació de la Diputació de Tarragona
14.00 - Dinar de treball
16:00 - Taula rodona 2
Oportunitats i perills de la digitalització
Ricard Faura, tecnoantropòleg, cap del Servei de Societat de Coneixement, a la Di-
recció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació · Jordi Ferré, expert 
en tecnologia de l’esport, URV · Óscar Hellín Escribano, coordinador del Servei de 
Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions de l’Ajuntament de Reus · Pep Budí 
Vilaltella, cap de Noves Tecnologies de Ajuntament de Cambrils
Modera: Albert Jansà, cap de l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament d’Altafulla
17:30 - Clausura, a càrrec de Xavier Rofas, regidor de Mitjans de Comunicació de 
l’Ajuntament d’Altafulla
Inscripcions: 
Envieu un correu electrònic a comloc.altafulla@gmail.com amb els vostres nom i 
cognoms, professió, empresa o si esteu a l’atur i lloc de residència. Per a més informació 
truqueu al telefon 977 65 29 23 o envieu un missatge a aquest correu electrònic.
Cost: 
Modalitat 1: 40 euros (35 euros en el cas d’estudiants i professionals a l’atur, presen-
tant document acreditatiu). Inclou tota la jornada, l’esmorzar i el dinar a l’Altafulla Mar 
Hotel.
Modalitat 2: 20 euros. Inclou la jornada de matí (fins les 14:00 hores) i l’esmorzar a 
l’altafulla Mar Hotel.
Pagament:
A través d’ingrés al  següent compte corrent: ES86-2100-1133-7402-0000-9110 a nom 
d’Ajuntament d’Altafulla. Heu d’indicar el vostre nom i cognoms quan feu l’ingrés, el 
concepte “Jornada Comunicació 2.0” i la modalitat escollida i enviar còpia del rebut al 
correu electrònic comloc.altafulla@gmail.com. Teniu temps fins el 5 d’octubre. Places 
limitades.
Director de la jornada: Jordi Salvat Rovira

estem a:
Bloc: jornadacomunicacioaltafulla.blogspot.com
Facebook: Jornada Comunicació Altafulla
Twitter: @comlocAltafulla

Col·laboren Diputació de Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, Col·legi de Perio-
distes de Catalunya, Altafulla Mar Hotel, L’Obrador Virtual, Baix Gaià Diari, Diari 
ARA i Notícies TGN. 

  La 6a Jornada de Comunicació Local 2.0 se
     celebrarà el proper 14 d’abril

La Brigada resol més de 200 instàncies per 
incidències a la via pública el 2017

La Brigada Municipal de l’Ajuntament 
d’Altafulla ha resolt durant l’any 2017 

més de 200 instàncies per incidències a 
la via pública. D’aquestes, més de 140 
corresponen a incidències i informes 
de la Policia Local d’Altafulla, mentre 
que més de 60 han estat demandes de 
la ciutadania que, un cop resoltes, han 
estat contestades pel regidor correspo-
nent de l’àrea, o bé, mitjançant el web 
municipal www.altafulla.cat i les xarxes 
socials de l’Ajuntament, ja sigui Twitter o 
Facebook.

Aquestes incidències han estat ges-
tionades per una mitjana de 16 tre-
balladors i treballadores municipals 
(hi ha una plantilla fixa de 23) que, a 
banda d’atendre-les, han continuat de-
senvolupant treballs per al bon manteni-
ment de places, parcs i carrers, centres 
educatius, instal·lacions esportives i mu-
nicipals, i contribuint també en l’organit-
zació de festes, fires i actes públics del 
municipi.

En el marc d’aquests treballs desta-
quen la pintura i senyalització de carrers 
i places, guals particulars, manteniment i 
millora de parcs infantils com ara la plaça 
dels Vents i la plaça Martí Royo; la reno-
vació de voreres de la via pública al Barri 
Marítim, als Munts, i a la Ronda, entre 
d’altres.

També destaquen les obres d’ade-
quació i millora als edificis públics 
com als col·legis La Portalada i El Ro-
quissar, les llars d’infants municipals 
Francesc Blanch i Hort de Pau, el con-
sultori mèdic, la Biblioteca, l’Escola de 
Música i d’Adults, el Casal La Violeta, 
el Museu d’Altafulla, el Centre Obert i 

el d’Entitats, el Punt d’Informació Juve-
nil, l’Escola Aldara, el Pavelló Municipal 
d’Esports, i l’estadi municipal Joan Pi-
juan. 

En aquest apartat, cal remarcar 
també la feina de les sis treballadores 
de neteja diària que atenen els centres 
educatius i altres espais municipals com 
l’Ajuntament, l’Escola de Música, entre 
d’altres; els dos bidells de les escoles La 
Portalada i El Roquissar, així com tam-
bé les tres persones fixes que vetllen per 
al bon manteniment de les instal·lacions 
del camp de futbol i el Pavelló.

Un gruix important del temps 
esmerçat per la Brigada Municipal 
l’ocupa l’organització i logística de 
les fires, festes i actes públics, ja si-
guin organitzades des de les regidories 
com des de les entitats que compten 
amb la col·laboració de l’Ajuntament, i 
que en són més d’una quarantena. Mol-
tes d’elles han estat concentrades en 
els mesos d’estiu, comptant de juny a 
setembre, on aquest any passat van ser 
ateses per una mitjana de 17 treballa-
dors i treballadores municipals.

Com a darrer punt, cal destacar que 
els treballs de la Brigada Municipal tam-
bé responen al manteniment de parcs i 
jardins, amb les corresponents feines de 
poda, reg i replantació d’arbres i plan-
tes; la neteja viària de tot el poble, des 
del Barri Marítim fins a Brises del Mar; 
el condicionament dels serveis a la plat-
ja, amb la instal·lació de passarel·les de 
fusta, dutxes i lavabos, i papereres, i el 
servei de transport adaptat per a la gent 
gran, així com el servei de repartiment 
del menjar a domicili. •
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Es tracta d’una de les inversions 
cabdals per Altafulla per aquest 
2018, que es finançarà en part 

pel romanent de tresoreria posi-
tiu un cop es conegui la liquidació del 
Pressupost del 2017 de l’Ajuntament el 
proper mes de març. El projecte bàsic i 
executiu de la remodelació del Casal La 
Violeta, aprovat pel Ple d’Altafulla, passa 
per convertir la sala en un auditori amb 
cadires fixes. La proposta, dissenyada 

per EDDAB Arquitectura SLP, contempla 
una superfície útil, tal i com es pot veu-
re en la imatge, de 504,95 m2, i on es 
preveu diferents actuacions que passen 
principalment per la substitució de tota 
la coberta, l’aïllament tèrmic extern que 
permeti mantenir la temperatura interior, 
la intervenció sobre l’estructura existent 
per millorar els espais interiors, la millora 
dels accessos, la reforma total i l’amplia-
ció dels lavabos d’acord amb la norma-

tiva vigent, la reforma dels vestidors, la 
millora i l’increment de l’equipament tèc-
nic, la millora dels acabats, paviments 
i revestiments i l’adquisició d’equipa-
ments per als diferents usos.

El projecte, de 830 pàgines, deta-
lla concretament totes les actuacions, 
el material a utilitzar i tot l’equipament 
nou amb què comptarà la Violeta. Així, 
s’hi instal·laran un total de 295 seients 
fixats mecànicament al paviment, que 

serà vinílic heterogeni d’aïllament acústic; 
es col·locaran nous lavabos distribuïts en 
dones, homes i per a persones amb mo-
bilitat reduïda, amb una suma total de 8 
vàters i 5 urinaris, i d’altres elements, 
i un ampli equipament tecnològic de so, 
llum i audiovisual. El pressupost total de 
les obres s’eleva fins als 897.652,54 € 
amb l’IVA inclòs. Tot el projecte es pot 
consultar a l’Ajuntament d’Altafulla, amb 
cita prèvia al departament d’Urbanisme. •

Del casal, a l’auditori La Violeta

l’Ajuntament d’Altafulla ha entregat 
un avantprojecte al Ministeri d’Agri-

cultura i Pesca, Alimentació i Medi Am-
bient per posar en valor les termes ro-
manes de mar de la Vil·la romana dels 
Munts. Tal i com ha destacat l’alcalde 
Fèlix Alonso, la intenció és que el pro-
jecte s’inclogui dintre dels Pressu-
postos Generals de l’estat i es pugui 
tirar endavant. Es tractaria d’un primer 
pas per tal de culminar finalment un pro-
jecte de museïtzació de les termes de 
mar, que és la part més desconeguda de 
la Vil·la romana dels Munts, condiciona-
da, com s’ha vist amb el pas del temps, 
pel pas continu de gent i pels efectes 
dels temporals de mar. En l’actualitat, 
només hi ha un panell informatiu que 
va instal·lar l’Ajuntament aquest passat 
estiu, amb el vistiplau del Museu Naci-
onal Arqueològic de Tarragona (MNAT), 
titular del jaciment arqueològic. Davant 
d’aquesta situació, l’Ajuntament d’Alta-
fulla ha redactat un avantprojecte d’ade-
quació, document que ha fet arribar al 
ministeri, i que, segons Fèlix Alonso, “hi 

estan molt interessats”. El projecte, valo-
rat amb un total de 308.688 € i amb un 
termini d’execució de sis mesos, preveu 
connectar la Vil·la romana dels Munts 
amb les termes de mar mitjançant un 
pas, dividit en diferents trams i acces-
sible per a persones amb mobilitat re-
duïda. 

Els treballs consistiran en renovar el 
paviment del passatge que ja existeix 
entre la vil·la i la platja; la senyalització 
a la sorra tant pels Munts com per les 
termes; el condicionament d’una passa-
rel·la de fusta lleugerament elevada que 
arribarà fins a les roques, i on el camí 
es transformarà en un pas amb sauló. 
Un cop el visitant hagi arribat a la zona 
de les termes, passarà per la part frontal 
del búnquer, construït durant la Guerra 
Civil i, finalment, arribarà a les antigues 
termes romanes. D’aquesta manera, es 
completaria el recorregut del pas de 
ronda litoral, evitant el pas directe de 
banyistes per sobre de les termes ro-
manes, i posar-les en valor. L’avantpro-
jecte també preveu actuacions de pro-

tecció i preservació, com ara la retirada 
de la runa acumulada a l’interior de la 
part del caldarium, i la restauració dels 
acabats de morter de cal i segellat dels 
forats en les parts verticals més vulnera-

bles. El document també contempla po-
der ampliar la zona excavada amb una 
intervenció en un espai que, actualment, 
no està treballat i on podrien sortir a la 
llum noves restes arqueològiques. •

  Projecte per posar en valor les termes romanes de mar dels Munts

Planta teatre
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Imatge de l’altafullenca Gemma Soldevila, 4a posició en la categoria professional de fotografia 
castellera. / Foto: GS

Jan Montaner, Pepe de Peñaranda, Pau Belmonte, Eric López, Ariadne Martínez i Clàudia Sagristà, amb la mascota Tarracvs, guanyadors del projecte “De l’escola als aparadors”. / Fotos: Marc Pérez

L’altafullenca Raïssa Janer, dempeus i quarta per l’esquerra, Premi Emprèn per “Airedeterra 
Original Pilates Tarraco”. / Foto: Diputació de Tarragona

Les activitats saludables per a la gent gran han començat amb força i samarretes noves. / Foto: 
Vital Activity

Guanyadors i guanyadores de la campanya “Un Nadal de regal” promoguda per ATECA. / 
Foto: AJ

Curs de manipulador d’aliments organitzat per ATECA i la regidoria de Comerç. / Foto: Ateca Els alumnes del PTT Altafulla col·laboren en el manteniment de parcs i jardins. / Foto: PTT

Eric Fle i Rim Sekhsookh, guanyadors del XI Concurs de Dibuix Farmàcia Susana Domingo. / 
Foto: SD

Els Germans Blanch, tercer premi del Concurs de Cultivadors de Calçots de Valls. / Foto: GB
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L’Ajuntament d’Altafulla ha presen-
tat dues al·legacions en l’apro-
vació provisional del projecte de 

traçat de l’autovia A-7 en el tram que va 
des de La Móra a La Pobla de Montor-
nès. Quant a la primera, es tracta de l’en-
llaç denominat “Altafulla” tal i com cons-
ta en el projecte, i que, el Ministeri de 
Foment té la intenció d’eliminar. Aquest 
enllaç correspon en l’actualitat a una 
via que connecta el poble d’altafulla 
amb la urbanització Brises del Mar 
i el nord del municipi, molt transitat 
pels veïns i veïnes de la zona en aquests 
darrers anys, a causa de l’increment de 
població de la localitat.  

Tal com argumenta el consistori al-
tafullenc, va ser construït per connectar 
futurs desenvolupaments urbanístics 
que s’ubiquen entre el marge nord de 
l’autopista AP-7 i el marge sud de l’ac-

tual carretera N-340, com és el cas de 
Brises del Mar, i que ja estan tramitats 
urbanísticament. Estan pendents única-
ment de les obres d’urbanització. Per 
aquests motius, l’Ajuntament demana 
que es mantingui i desenvolupi l’enllaç, 
i que també s’executin les obres com-
plementàries d’adequació del vial que hi 
dóna servei, definides en el projecte del 
vial nord d’accés al municipi d’Altafulla.

Quant a la segona, l’Ajuntament sol-
licita que els dos camins rurals, denomi-
nats en el projecte “Eje-82” i “Eje-84”, es 
mantinguin i romanguin en consonància 
amb les característiques de l’entorn na-
tural que els envolta com és la muntanya 
de Sant Antoni. Aquests vials, que ac-
tualment no estan pavimentats i que 
tenen un marcat caràcter rural, són 
utilitzats majoritàriament per sende-
ristes i ciclistes, i al mateix temps, per-

met als serveis de seguretat municipal 
controlar l’accés de vehicles en aquest 
entorn natural. 

La pavimentació d’aquests vials, o la 
transformació d’aquests perquè els ve-
hicles hi puguin accedir de manera més 
fàcil i còmode, no només perjudicaria 
la integració d’aquests camins en l’en-
torn natural, sinó que també produiria 
un augment dels abocadors incontrolats 
amb vessaments de restes d’obra i elec-
trodomèstics, que ja pateix malaurada-
ment aquest entorn natural d’Altafulla. 
L’Ajuntament també demana que s’in-
corpori la senyalització adequada 
i necessària perquè s’integrin en el 
conjunt de vies verdes del municipi.

Tot i les al·legacions, l’alcalde d’Alta-
fulla, Fèlix Alonso, es mostra satisfet amb 
el projecte de desdoblament de l’N-340, 
i ha recordat que es tracta d’una reivin-

dicació dels alcaldes del Pacte de Berà 
i la ciutadania, que espera que “des-
encalli el problema de retencions a 
l’entrada de l’aP-7 a torredembarra i 
les llargues cues, i redueixi l’elevada 
sinistralitat”. Els alcaldes del Pacte de 
Berà han demanat al ministre Íñigo De la 
Serna que fixi ja una data per al desvia-
ment obligatori de camions a l’AP-7. •

L’ajuntament demana a Foment que mantingui l’enllaç a Brises del 
Mar i dos camins rurals en el projecte de desdoblament de l’N-340

l’Ajuntament d’Altafulla ha dut a terme en aquests últims mesos diferents obres 
de millora en quatre parcs públics del municipi. 

Es tracta del Parc dels safranars, on ja s’estan acabant els treballs d’ampli-
ació de l’àrea esportiva on destaquen una recta d’atletisme i una pista per a la 
pràctica del bàsquet i el futbol; el Jardí Pintor Josep sala, al xamfrà dels carrers 
de les Moreres i Marquès de Tamarit, on es preveu la configuració d’un conjunt 
de camins enjardinats amb flors i plantes inspirats en l’artista altafullenc; l’al·le-
goria a l’11 de setembre, de Josep Maria Roca, que preveu un embelliment del 
seu entorn perquè sigui més visible des de l’entrada del municipi, i els treballs 
que s’estan duent a terme a l’Hort del senyor, on ja s’ha arranjat el safareig de 
la part esquerra i el tros del mur perimetral, i que resta pendent fer el safareig de 
la dreta. / Fotos: Ajuntament •

  obres de millora en quatre parcs públics
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Nou any amb pressupostos, Violeta i majoria
Marisa Méndez-Vigo # Alternativa Altafulla - Entesa - AA-E

  El primer Ple de l’any, amb un equip de 
govern sòlid i amb ganes de treballar 
que ha recuperat la majoria i una part 
de l’oposició de la qual desitgem que 
mantingui el tarannà més tranquil mos-

trat en benefici de tothom, ha comportat l’aprovació de 
dos importants projectes: els pressupostos del 2018, 
encara sense inversions i que pot tenir petites modifica-
cions, que condiciona l’acció política del govern,  i la 
reforma integral de La Violeta.  Els pressupostos seran 
més acurats i  hauran d’integrar en el seu dia el roma-
nent de tresoreria, és a dir, els fons estalviats fins el 

2017 per més ingressos i menys despesa. Amb aquest 
romanent i algunes subvencions, es podrà construir el 
gimnàs municipal de La Portalada i es podrà realitzar la 
reforma total del Casal de La Violeta. També es podrien 
incloure partides per la participació ciutadana, maqui-
nària per a la Brigada i altres necessitats que no es po-
den cobrir amb el pressupost corrent.  

La Violeta necessita profundes reformes que afec-
taran a l’estructura i a tota la instal·lació com la caixa 
escènica, el sostre, els accessos, els equipaments i els 
serveis per poder fer tota mena d’activitats culturals. 
Volem que el cinema, el teatre professional i d’aficio-

nats, els concerts de música clàssica, jazz, cantautor i 
tots aquells actes de petit format així com conferències 
o activitats socials o amb empreses, puguin tenir el mi-
llor espai, que permeti oferir una programació habitual 
amb un equipament que serà el millor del nostre entorn. 
Un espai en el qual el públic estigui còmodament asse-
gut i es limitin altres usos, que es podran fer en millors 
condicions en altres llocs. Construir o reformar, arreglar 
carrers, tenir cura de l’arbrat, fer nous parcs... Tot això 
en benefici d’Altafulla i també per generar feina a favor 
de les persones aturades. •

Nova etapa, noves responsabilitats
Pere Gomés Miquel # Partit Demòcrata Europeu Català - PDeCat

Han passat quatre mesos de l’1 d’Octu-
bre i pel país continua sent temps con-
vulsos, però il·lusionants. Després de 
sortir del govern i estar a l’oposició 
aquests mesos, pels motius que ja vam 
explicar, vam comprovar que en aques-

ta situació no només era difícil articular propostes de can-
vi en la gestió municipal, sinó que a més, el govern en 
minoria tampoc podia tirar endavant la seva acció i Altafu-
lla corria el risc de veure bloquejats projectes molt impor-
tants i necessaris. Si a això li sumem la crispació i tensió 
que s’anava acumulant en els plens, comissions i reunions 
entre govern i oposició i una creixent demanda de rebaixa 

d’aquesta tensió per part de bona part de la ciutadania, 
els regidors del PDECAT vam decidir obrar amb responsa-
bilitat i negociar la proposta de l’alcalde pel nostre reingrés 
al govern. Hem de dir que la bona predisposició per part 
del grup d’Alternativa Altafulla va facilitar-ho en acceptar 
que assumíssim el control de les finances municipals així 
com la gestió dels mitjans de comunicació, àrees que sig-
nifiquen una gran dosi de responsabilitat amb els altafu-
llencs/ques i que s’afegeixen a una bona part de les que ja 
gestionàvem en la nostra anterior etapa de govern. 

Ja estem treballant de nou pel benestar i millora de 
la vida dels nostres conciutadans, als qui ens oferim per 
escoltar les seves inquietuds i necessitats, però sobre-

tot per tirar endavant projectes molt importants, com el 
pressupost municipal aprovat el passat 29 de gener i que 
permet evitar la paralització econòmica del consistori i 
també dos projectes grans i necessaris com La Violeta 
i el gimnàs de la Portalada, i d’altres que en vindran i 
que sense la nostra presència al govern podrien perillar. 
Responsabilitat i disposició, i també diàleg, són els va-
lors que sempre hem defensat i que, ara més encara, 
estem treballant per aplicar. I com no, volem deixar clar 
el nostre compromís amb el país, amb la nova República 
Catalana i el seu govern legítim que ha de liderar el nostre 
president, Carles Puigdemont, la fotografia del qual torna 
a presidir el saló de Plens de l’Ajuntament d’Altafulla. •

segons el guió previst: La història es repeteix…
Dani Franquès Marsal # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Acord Municipal - L’EINA-AM

Altre cop m’adono quins són els inte-
ressos reals d’uns i d’altres: uns, ma-
nar sense diàleg sincer i els altres, el 
lucre personal disfressat de treball pel 
poble. M’explicaré: el govern munici-
pal ha deixat d’estar en minoria, en 

haver tornat a “comprar” la lleialtat del seu soci de go-
vern: Els regidors del PDeCat. Tindran poder diuen, 
quin poder (em surt la rialla)? Si no creieu els dictats 
d’Alonso, al carrer aneu. A l’EINA se’ns havia acusat, 
de manera intencionada, d’aturar el poble amb la nos-
tra negativa a aprovar mocions, quan no era així: Sem-
pre hem defensat les nostres decisions, amb arguments 

i diàleg. Un exemple, el nostre intent de negociació del 
pressupost del 2018 per redistribuir 200.000 € d’un to-
tal de 8 milions, crear unes comissions per la Vila Closa, 
la platja i la participació ciutadana i la transparència, i va 
ser tot rebutjat per l’alcalde que governava en minoria, 
sabedor que ja tenia el soci que necessitava, i per tant, 
no calia cedir res.

Seguirem estenent la mà perquè la participació 
ciutadana sigui real, on la població pugui dir la seva, 
de manera activa i pugui implicar-se en les decisions 
que l’afecten, com ara la remodelació del Casal de 
la Violeta, on l’equip de govern decideix convertir-ho 
en un “teatre-auditori”, esgrimint raons tècniques, des 

del nostre grup ens hem ofert a treballar per trobar 
una solució beneficiosa per a tots els vilatans, crear si 
cal una comissió d’estudi, que realment la ciutadania 
pugui dir la seva. I no m’oblido dels presos polítics, 
que l’Estat espanyol de manera injusta, ja fa més de 
tres mesos que té tancats a Estremera i Soto del Real, 
des d’aquí dir-vos que “No esteu sols”, els i les repu-
blicanes altafullenques “Us recordem”. Però no entenc 
perquè el que s’aprova per ple (posar la pancarta “Lli-
bertat Presos Polítics” al balcó de l’Ajuntament) no es 
compleix. Sr. Alonso, quan sí li interessa, bé que ho 
compleix oi? •

Ara, la Violeta sense balls...

Els dos darrers Plens més que déu ni do. Al darrer de l’any passat, amb el 
govern en minoria, l’aplec dels tres grups de l’oposició ens van regalar tres 
mocions –sense cap efectivitat en els acords perquè els reglaments ho impedi-
en– per repartir-se “poder” com a representants municipals a l’AMI –causa per 
la qual l’amic Alberto Moreno ja no és de Cs– a l’Empresa Mixta d’Aigües i a 
TAC12. Una moció més acordava un “procés participatiu” per fixar la ubicació 
de la Biblioteca –llàstima, que Pere Gomés, que la va votar, ja havia aprovat 
dins la Junta de Govern la licitació de les obres pel trasllat al desert i sorolls del 
costat de la via. Una antologia de pèrdua de temps, de contradiccions, però de 
molta “libido de micro” de la ràdio. Un consol, i transcendental, restaurem els 
Plens cada mes. El primer d’enguany havia de reflectir la refeta del Pacte Alon-
so-Gomés. He de confessar que em feia mal al cor anar sentint els canvis: Sa-
crificar la Montse Castellarnau per tal que Gomés es fes una targeta d’alcalde 
accidental; sacrificar la Marisa Méndez-Vigo per tal que Gomés fos el regidor 

d’Hisenda (60% de dedicació i 20.000 € brutíssims anuals). En la nova taula 
de remuneracions, Jaume Sánchez assolia la que per dues vegades li va negar 
Gomés –que es veu que decideix per anar de bracet o no en lloc de per criteris. 

La Marisa es va acomiadar d’Hisenda presentant uns pressupostos prou 
didàctics projectats a la pantalla; en tenim l’estructura prou consolidada i 
necessària perquè en siguin de continuïtat. Però el tema estrella fou l’apro-
vació del projecte de la Violeta. Vet aquí que per la santa voluntat Alternati-
va amb l’habitual culpabilitat de PDeCat serà només auditori, amb cadires 
fixes; deixant de ser sala polivalent, amb dret als balls... Quin mandat: el 
tram central de la Via Augusta per al Triatló dels JJMM; la Biblioteca fora de 
les Teresa Manero. I els balls fora de la Violeta (per al Barnasants i el cinema 
Link). L’apropiació dels espais, perdent drets de costums, en un allau cons-
tant. Em fa mal, molt de mal!

Fonxo Blanch

  FÒruM 
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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

La teoría de las ventanas rotas

Uno de los estudios criminológicos que mejor explican el deterioro y la pro-
liferación de la delincuencia en entornos urbanos es el promulgado en 1996 
por Kelling y Coles, al que denominaron “Teoría de las ventanas rotas”. 
Según estos autores, la mejor forma de prevenir  actos vandálicos y que 
estos hechos no vayan degenerando en acciones cada vez más graves, 
es evitar el deterioro del mobiliario urbano y cuidar la limpieza de las calles.  
Escenificaron sus ideas con un ejemplo muy sencillo: si un edificio tiene 
una ventana rota que no se repara, al poco tiempo el resto de ventanas 
también aparecerán rotas, dando al lugar un aspecto de abandono que 
invitará a ocuparlo o acceder a él para realizar nuevos actos delictivos en su 
interior. Por suerte en nuestro municipio no existen muchos edificios que se 
encuentren en un estado tan evidente de abandono (más allá de un enor-
me “cráter” con una obra anexa a medio terminar,  y alguna construcción 
inconclusa, consecuencia de la crisis). Por contra, la limpieza y lucimiento 
de las calles sí dejan últimamente mucho que desear, siendo impropios de 
un municipio tan turístico como es Altafulla. 

Es un hecho constatado que de un tiempo a esta parte han proliferado 
pintadas en paredes, señales de tráfico, bancos y contenedores; y han 
aparecido carteles pegados en lugares inverosímiles e inapropiados para 
ello (pese a que el Ayuntamiento tiene distribuido por todo el pueblo plafo-
nes donde libremente colgar este tipo de propaganda). 

Desde Ciudadanos Altafulla queremos confeccionar una relación detalla-
da de todos aquellos espacios donde se debería realizar una limpieza espe-
cífica, y hacérselo llegar al consistorio para que actúe en consecuencia. Si 
desean ayudarnos en la identificación de dichos lugares pueden escribirnos 
a mll.ciudadanos@gmail.com. Porque la limpieza no es una cuestión de 
ideología sino de convivencia.

ciutadans agrupación altaFulla
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El regidor de Turisme, Jaume Sànc-
hez, ha signat l’acord que permet 
a Altafulla tornar a estar present 

dins del Conveni Còrner, que impulsa la 
Diputació de Tarragona juntament amb 
l’Agència Catalana de Turisme de la Ge-
neralitat amb l’objectiu de promocionar 
els atractius del nostre territori. Enguany, 
hi prenen part un total de 24 ens tu-
rístics públics i privats de la Costa 
Daurada. El conveni permet la partici-
pació conjunta i coordinada a fires na-
cionals, estatals i internacionals que se 
celebren al llarg d’aquest any 2018. Pel 
que fa a Altafulla, la primera de les acci-
ons conjuntes va tenir lloc a mitjans de 
gener en el marc de la Fira Internacional 
de Turisme a Madrid (FITUR). L’Ajunta-
ment d’Altafulla hi va ser present dintre 

de les marques turístiques Costa Dau-
rada i Terres de l’Ebre, gestionades pel 
Patronat de Turisme de la Diputació de 
Tarragona. 

Es tracta d’una de les fires que 
compta amb més participació i pro-
jecció internacional dins el sector tu-
rístic. El regidor Jaume Sànchez hi va 
ser present l’últim dia, que va aprofitar 
per copsar les darreres novetats i ten-
dències del sector i vincular-les en la 
promoció d’Altafulla per fomentar el 
turisme familiar de qualitat, respectuós 
amb l’entorn i amb certes inquietuds 
culturals, més enllà de les grans empre-
ses touroperadores. altafulla també 
estarà present aquest 2018 a la Fira 
Navartur, de Pamplona, i la B-Tra-
vel, de Barcelona. Els esforços de la 

regidoria de Turisme se centren ara en 
la recuperació d’un pla estratègic que 
permeti detectar les mancances en 
aquest àmbit. Segons ha avançat Jau-

me Sànchez, la voluntat és “coordinar 
els agents locals dels diferents depar-
taments implicats i sumar esforços”. / 
Foto: Diputació de Tarragona •

altafulla reedita el Conveni Còrner amb la Diputació de tarragona

el pleamar vintage Market d’altafulla 
ha obert el període de preinscrip-

ció per participar com a paradista en la 
seva quarta edició, que se celebrarà el 
31 de març i l’1 d’abril al Parc Vora-
mar. D’aquesta manera, en la seva 4a 
edició, es consolida com el primer mer-
cat de referència en aquest àmbit de la 
Costada Daurada. Els paradistes inte-
ressats en participar-hi trobaran el for-
mulari al perfil de Facebook de “Pleamar 
Vintage Market”, o poden sol·licitar més 
informació al correu electrònic pleamar-
market@gmail.com. La convocatòria 
s’obre a parades d’articles de segona 
mà i vintage, antiguitats, roba de segona 
mà, articles d’upcycling, artesania, vi-
nils, llibres, bicicletes, i mobles. L’orga-
nització ampliarà enguany els horaris 

arran de la demanda del públic que 
va superar les 12.000 persones l’any 
passat. D’aquesta manera, la trobada 
s’allargarà més enllà de les 21h de la nit 
el dissabte; i fins les 20h del vespre el 
diumenge.

Els visitants podran gaudir de mú-
sica en directe, parades d’alimentació 
“eat street”, zona de discos vinil “vinil 
corner”, i la zona infantil “kids zone”, 
a més d’una setantena de parades de 
diferents articles. L’organització ha 
avançat també que inclourà una sego-
na actuació musical el diumenge, i la 
possibilitat d’una nova activitat progra-
mada. El Pleamar Vintage Market està 
organitzada per l’Associació Pleamar i 
la regidoria de Comerç de l’Ajuntament 
d’altafulla. •

  El Pleamar Vintage Market d’Altafulla se celebrarà el 31 de març i l’1 d’abril

L’Ajuntament i ATECA renoven el conveni per impulsar accions conjuntes aquest 2018

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso; el regidor de Comerç i 
Consum de l’Ajuntament d’Altafulla, Jaume Sànchez, i 

el president de l’Associació Turística d’Empresaris i Comer-
ciants d’Altafulla (ATECA), Josep Maria Lloret, van signar a 
principis de gener el conveni de col·laboració entre ambdues 
parts. L’acord estableix una subvenció de 3.000 € per fer 
front a algunes de les accions que s’impulsen des de l’as-
sociació de comerciants. Sànchez va explicar que, princi-
palment, aquesta quantitat es destina a l’edició dels planells 
informatius dels diferents establiments que en prenen part, i 
que se n’editen al voltant dels 5.000 exemplars. El president 
d’ATECA, Josep Maria Lloret, va valorar molt positivament 
l’entesa amb el consistori, fet que aquesta signatura “demos-
tra que l’ajuntament ens dóna suport amb allò que volem 
impulsar des de l’entitat”. 

Josep Maria Lloret va expressar la “il·lusió” de la nova junta 
directiva que encapçala l’entitat de cara a aquest 2018 que 
acaba de començar i que se’l prenen com un any “per partici-
par amb moltes accions en favor del teixit comercial d’Altafu-
lla”. De moment, l’entitat ha recuperat la campanya “Un Nadal 
de regal” per fomentar la compra en el comerç local, ha de-
senvolupat diferents cursos i ha col·laborat en una nova acció 
conjunta amb els Jocs Mediterranis Tarragona 2018 i l’escoles 
La Portalada amb la campanya “De l’Escola als Aparadors”. •
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La Federació Catalana de Ciclisme ja ha fet públics 
els calendaris de competició per aquest 2018. Un 

dels més destacats al nostre territori és la Copa Cata-
lana de Trial, de la qual Altafulla en tornarà a esdeve-
nir una de les seus. La competició adoptarà el mateix 
format que l’any passat, quatre proves repartides del 
març al setembre. Començarà el dia 4 de març amb 
el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona; la segona 
prova serà a altafulla el dia 8 d’abril; la tercera a 
Girona en el marc de la Sea Otter Europe, el dia 9 de  
juny; i Matadepera tancarà el certamen el dia 16 de se-
tembre. A Altafulla, serà el Club Biketrial Costa Daurada 
Torredembarra l’encarregat de gestionar la prova, amb 
la col·laboració de la regidoria d’Activitat Física i Esport 
de l’Ajuntament d’Altafulla. 

El regidor Jaume Sànchez s’ha mostrat molt satisfet 
de poder acollir de nou una competició “molt atracti-
va” i que espera repetir l’èxit de l’any passat. L’escenari 
de la prova tornarà a ser el Parc del Comunidor i la 
zona de les eres, davant del Castell. L’any passat hi 
van prendre part més de 150 pilots provinents de 
Catalunya, València, Aragó, Madrid, el País Basc, 

Múrcia, i Navarra. Altres dels pilots destacats al muni-
cipi van ser l’equip suec de l’elit femenina internacional, 
i del top5 internacional. / Foto: Rubén Domínguez  •

La 7a edició de la Marxa dels Castells del Baix Gaià 
va tornar a ser un èxit en tots els sentits. Si l’índex 
de participació ja apuntava cap a aquesta direcció, 

el bon temps i les temperatures es van encarregar de 
completar una jornada “fantàstica”, com així ho va reco-
nèixer Jaume Sànchez, regidor d’Activitat Física i Esport 
a l’Ajuntament d’Altafulla. L’edil també va destacar la ini-
ciativa com “una manera de promocionar el territo-
ri”, ja que el recorregut va tornar a unir els Castells d’Al-
tafulla, Tamarit, el Catllar, la Riera i Ferran. La prova rau 
en la gran acollida que té la cursa, “que agrada, que està 

a l’abast de tothom i que és molt exitosa”. La gent que 
repeteix d’un any a l’altre i el boca orella són els altres 
factors que expliquen, per exemple, perquè els dorsals 
van esgotar-se en deu dies. 

Un èxit i una satisfacció que va compartir Guillermo 
Alonso, un dels responsables de l’organització. Per als 
participants, aquesta nova edició també va complir amb 
les seves expectatives. Molts d’ells ja havien assistit a 
alguna de les edicions anteriors, la qual cosa els va con-
vidar a repetir. Els elements que més van destacar són el 
bon nivell de l’organització, el recorregut i, evidentment, 

la calçotada final. Enguany hi van participar més de 600 
persones vingudes de més de 70 municipis d’arreu 
de Catalunya i altres comunitats, i on les dones van 
representar el 60 % de la participació.

L’organització, va a càrrec de l’Ajuntament d’Altafulla 
i Athletic Events, i compta amb la col·laboració del grup 
Atletes d’Altafulla, la Penya Ciclista Altafulla, Tarragona 
2018, la Geladeria La Perla d’Altafulla, i Altafulla Ràdio. 
La marxa s’ha convertit en una cita ineludible el darrer 
diumenge de gener. / Fotos: Marc Pérez / Gemma Sol-
devila •

La Marxa dels Castells del Baix Gaià, cita ineludible del gener

l’Esplai de la Gent Gran d’Altafulla ha orga-
nitzat pel 9 de febrer un dinar de Carnaval i 

ball, amenitzat per l’Enric Vidal. Posteriorment, 
pel 22 de febrer, està previst organitzar per a 
tots els socis i les sòcies una gran calçota-
da que acabarà, també amb ball, aquest cop 
amenitzat per “El Sebastià”. L’Esplai segueix 
programant diferents activitats per la gent gran. 
Com a exemple, cal destacar el passat dinar del 
19 de gener que va repetir el mateix format que 
el de la Festa Major, i el berenar i ball de tar-
da que va celebrar l’entitat el passat 4 de ge-
ner amb el conjunt Costa Daurada, que va ser 
un èxit. L’Esplai també va fer una aportació de 
404 € per la Marató de TV3. Des de l’Ajuntament 
d’Altafulla, s’han instal·lat ordinadors a l’Esplai 
per a tots els associats, dotats amb jocs i con-
nexió a Internet. •

  Dinar de Carnaval i calçotada 
     a l’esplai de la Gent Gran

altafulla tornarà a acollir el 8 d’abril la Copa Catalana de trial



AUTOCARS

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

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

v Transports
Autobusos
 NocturNs

Altafulla 
/ tarragona

Divendres, dissabtes 
i vigílies de festius

Al
ta

fu
lla

 -
 T

ar
ra

go
na

Altafulla

Parada 
centre

centre
comercial

23:29 23:30
01:04 01:05
02:34 02:35
04:34 04:35

Tarragona

rambla
Vella

Imperial
tarraco

23:53 23:55
01:28 01:30
02:58 03:00

04:58 05:00

Ta
rr
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a 
- 

Al
ta

fu
lla

Tarragona

Imperial
tarraco

rambla
Vella

00:15 00:17
01:45 01:47
03:45 03:47
05:05 05:07

Altafulla

centre
comercial

Parada 
centre

00:39 00:40
02:09 02:10
04:09 04:10
05:29 05:30

TELÈFONS I ADREÇES        (
AjuNtAmeNt (Plaça del Pou, 1) 977 65 00 08

recAPtAcIó muNIcIPAL (Ajunt.) 977 65 61 09

correus 977 65 18 16

ofIcINA D’ocuPAcIó 977 65 14 26

PoLIcIA LocAL
marquès de tamarit, 16

609 32 96 51
977 65 02 80

GuàrDIA cIVIL 062

  977 63 53 00
088

bombers (tarragona) 085
977 22 00 80
977 54 70 80

AmbuLàNcIes (centraleta) 977 25 25 25

coNsuLtorI De sALut
mainada, 2A

977 65 60 07

urGèNcIes cAP torredembarra 977 64 38 01

AIGües D’ALtAfuLLA
(servei 24 hores) 

977 65 16 76
900 194 998

emerGèNcIes 112

fArmàcIA susANA DomINGo
Les escoles, 3 (poble)

977 65 04 97

fArmàcIA 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

AuLA De formAcIó ALDArA 
escoLA D’ADuLts 977 65 10 85

escoLA LA PortALADA
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

escoLA roQuIssAr 977 65 19 69

Ies ALtAfuLLA 977 65 16 62

LLAr D’INfANts f. bLANch
mainada, 2b

977 65 60 31

LLAr D’INfANts hort De PAu
cabana, 2

977 65 21 20

esPLAI De LA GeNt GrAN
c. de Les bruixes s/n

977 65 21 32

bIbLIotecA muNIcIPAL
Les escoles s/n

977 65 11 76

ceNtre D’estuDIs D’ALtAfuLLA
escoles, 10

977 65 09 12

ceNtre obert 977 65 06 90
648 54 62 72

PAVeLLó PoLIesPortIu 977 65 15 71

escoLA De músIcA (migdies)
s. Antoni Abat, a la Violeta

977 65 20 60

cAsAL LA VIoLetA
s. Antoni Abat, 11

977 65 00 83

PuNt D’INformAcIó juVeNIL
era de l’esteve

977 65 24 68

ALberG juVeNIL ‘cAsA GrAN’
Placeta, 12

977 65 07 79
 

PIscINA muNIcIPAL 
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

cLub mArítIm 977 65 02 63

PArròQuIA s. mArtí 977 65 01 58

estAcIó De serVeI 977 65 22 54

tAxIs (j. GAbArró) 607 86 46 44
607 15 38 18
977 65 29 90

DeIxALLerIA (torredembarra) 977 64 58 19

AutocArs PeNeDès 977 66 08 21

INformAcIó reNfe 902 24 02 02

ProteccIó cIVIL 977 65 14 89

tANAtorI De torreDembArrA 900 50 67 12

L’hort De LA síNIA. 
PuNt D’INformAcIó DeL GAIà

655 48 61 15

jutGe De PAu 977 65 20 17

VeterINArIs (d’urgències) 977 65 29 08
627 56 39 39 
629 71 15 90

ProteccIó cIVIL 648 14 57 56

càrItAs PArroQuIAL 629 55 79 45

Podeu dipositar les piles als con-
tenidors situats a l’Ajuntament, 
Llibreria regal i Paper, estanc 
Pijuan, forn martí ronda, forn 
martí Llevant, electrodomèstics 
Quixalos i Quisoc Lluís. 

Contenidors de piles

Dilluns i dijous

Altafulla 

Oficina Plaça Martí Royo

BASE. Horaris d’atenció de 9 h a 14 h
De dilluns a divendres

Torredembarra 

Oficina Carrer Muralla

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al 
teL. 977 65 00 08 (Re gidoRia d’acció Social i ciutadania)

Serveis Municipals
• SERvEIS SOCIALS · Atenció al públic
 Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
 Educador Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
• BiBlioteca Municipal ‘Martí Magriñà’
 De dilluns a divendres, de 16 a 20 h
• oficina de correus (C. Marquès de Tamarit, 16)

 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30 h
 Dissabtes, de 9:30 a 11:00 h
• aigües d’altafulla (c. Vinyet, 1 · Local 1)

 De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
• recollida de MoBles i andròMines       
comunicació prèvia a l’Ajuntament d’Altafulla 977 65 00 08

Centre de Salut

AteNcIó AL PúbLIc (977 65 60 07):
 De dilluns a divendres (matí): de 8 a 13 h
 Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
PeDIAtrIA I INfermerIA PeDIàtrIcA: 
 Dilluns/tarda i dimecres/matí
 dra. riQuelMe     /     inf. MíriaM Vadillo
INfermerIA tArDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
horArIs De coNsuLtes
 INF. ROSER FLEIX: De DL a DV (matins)
 dra. estHer Mur: DL, Dm, Dj i DV (matins) 
    Dimecres a les tardes
 dra. carolina roBado: Dilluns a les tardes 
   Dm, Dx, Dj i DV (matins)
urGèNcIes: cAP De torreDembArrA 977 64 38 01

  FARMÀCIES DE GUÀRDIA

A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies de guàrdia
de torredembarra
A més: www.coft.org/guardies/ext/
cogul: 977640003 - c/ Antonio roig,14
Arasa: 977642704 - c/ Verge montserrat, 4
miró: 977640735 - c/ Pere badia, 55
escudé: 977130735 - c/ filadors, 6-8
sant jordi: 977642750 - Av. sant jordi, 19-21
miramar: 977642022 – c/ oreneta, 2

ANADA

10,25 carrer dels munts 

10,35 mirador dels munts

10,45 carrer de santa marta

10,55 Via Augusta/Plaça dels Vents

11,00 carrer de les esplanes

11,10 carrer de la bassa

11,20 ronda d’Altafulla/carrer de la cadernera

11,25 eroski

torNADA

12,25 eroski

12,30 ronda d’Altafulla/carrer de la cadernera

12,40 carrer de la bassa

12,50 carrer de les esplanes

12,55 Via Augusta/Plaça dels Vents

13,05 carrer de santa marta

13,15 mirador dels munts

13,25 carrer dels munts

Servei de transport per a la gent gran

 De dimarts a dijous: De 09 a 13 h i de 15 a 18 h
 Dissabte:  De 10 a 13 h i de 15 a 18 h
 Diumenge:  De 10 a 13 h

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

Pol. Ind. ’roques Planes’ - tel: 977 64 58 19

Deixalleria de Torredembarra

HORARIS:

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

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

xarxa d’observadors meteorològics (xom) estAcIó D’ALtAfuLLA /   serVeI metereoLòGIc De cAtALuNYA / hort De LA síNIA (tamarit) Dades del mes de gener

temperatura màxima 24,5 °c dia 4 mitjana mensual temp. màx. 17,1 °c obserVADors: Joan ViVe S, lluíS BRullaS, JoRdi cuScó 
JoSe p  Muntade S i JoSe p  MaRia aule Stemperatura mínima -1,8 °c dia 9 mitjana mensual temp. mín. 3,9 °c

Pluja màxima 13,5 mm dia 26 total pluja recollida 21,1 mm www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html

L12  •  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

Aiguamolls 
del gaià

Pl. Imperial 
Tàrraco

Fe
in

er
s

6:20 6:48 7:04 7:38
7:23 7:55 7:44 8:20
8:15 8:47 8:10 8:46
8:55 9:28 9:04 9:39
9:35 10:09 9:43 10:18
10:15 10:49 10:24 10:59
10:55 11:28 11:03 11:38
11:35 12:08 11:45 12:20
12:15 12:50 12:23 12:58
12:55 13:30 13:04 13:39
13:35 14:10 13:43 14:18
14:15 14:50 14:24 14:59
14:55 15:30 15:03 15:38
15:35 16:10 15:44 16:19
16:15 16:50 16:23 16:58
16:55 17:30 17:04 17:39
17:35 18:10 17:43 18:18
18:15 18:50 18:24 18:59
18:55 19:30 19:03 19:38
19:35 20:09 19:44 20:19
20:15 20:48 20:24 20:58
20:55 21:28 21:05 21:38
21:35 22:05 21:45 22:17

D
is

sa
bt

es

7:31 8:05 8:16 8:49
9:20 9:55 10:12 10:49
11:00 11:35 11:53 12:30
12:25 13:02 13:14 13:51
14:00 14:37 14:49 15:26
15:45 16:22 16:34 17:11
17:18 17:55 18:07 18:44
19:10 19:47 19:59 20:36
20:43 21:18 21:30 22:05
22:18 22:48

D
iu

m
en

ge
s 

i f
es

tiu
s 7:31 8:04 8:16 8:50

9:20 9:54 10:12 10:46
11:00 11:35 11:53 12:27
12:25 13:02 13:14 13:48
14:00 14:36 14:49 15:23
15:45 16:21 16:34 17:08
17:18 17:53 18:07 18:41
19:10 19:44 19:59 20:33
20:43 21:21 21:30 22:03
22:18 22:52

RENFE
Altf/Tgn Altf/Bcn

7.00 6.02
7.23 7.06
7.31 7.29
8.34 7.57
9.01 8.08
10.02 9.35
10.30 10.29
10.58 11.33
12.26 12.27
12.58 12.33
14.00 13.34
14.32 14.35
15.01 15.03
15.31 15.25
15.58 16.37
16.11 17.06
16.31 17.37
17.00 18.34
18.00 19.07
18.31 20.06
18.59 20.37
19.29 21.05
20.05 21.47
20.26 21:49
20.30
21.01
21.31
22.01
22.34

AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners

Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
6:20 6:24 6:40 6:45 7:05 7:10
7:05 7:11 7:30 7:35 7:55 8:00
7:20 7:26 7:40 8:00 8:50 8:10
7:40 7:46 8:05 8:30 9:30 8:50
7:55 8:01 8:20 9:45 10:05 10:10
8:20 8:26 8:45 10:15 10:35 10:40
8:40 8:46 9:05 11:45 12:05 12:10
9:00 9:06 9:25 12:20 12:40 12:45
9:15 9:21 9:40 12:45 13:05 13:10
9:45 9:51 10:10 13:15 13:35 13:40
10:15 10:21 10:40 13:45 14:05 14:10
10:45 10:51 11:10 14:10 14:30 14:35
11:15 11:21 11:40 14:20 14:40 14:45
12:15 12:21 12:40 14:45 15:05 15:10
12:40 12:46 13:05 15:10 15:30 15:35
13:15 13:21 13:40 15:20 15:40 15:45
13:40 13:46 14:05 16:20 16:40 16:45
14:15 14:21 14:40 17:25 17:45 17:50
15:15 15:21 15:40 17:45 18:05 18:10
16:20 16:26 16:45 18:15 18:35 18:40
16:45 16:51 17:10 18:45 19:05 19:10
17:15 17:21 17:40 19:15 19:35 19:40
18:20 18:26 18:45 19:45 20:05 20:10
19:15 19:21 19:40 20:15 20:35 20:40
20:15 20:21 20:40 21:15 21:35 21:40
21:45 21:51 22:10 22:25 22:45 22:50

Dissabtes feiners
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8:20 8:23 8:47 9:00 9:24 9:30
9:30 9:33 9:57 10:30 10:54 11:00
11:40 11:43 12:07 12:40 13:04 13:10
13:45 13:48 14:12 14:30 14:54 15:00
16:10 16:13 16:37 17:00 17:24 17:30
17:10 17:13 17:37 18:00 18:24 18:30
17:55 17:58 18:22 18:45 19:09 19:15
18:55 18:58 19:22 19:45 20:09 20:15
19:55 19:58 20:22 21:00 21:24 21:30
20:55 20:58 21:22 21:35 21:59 22:05

Diumenges i festius
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8:55 9:01 9:22 10:00 10:24 10:30
10:30 10:36 10:57 11:30 11:54 12:00
12:00 12:06 12:27 13:00 13:24 13:30
16:10 16:16 16:37 16:50 17:14 17:20
17:20 17:26 17:47 18:00 18:24 18:30
18:45 18:51 19:12 19:30 19:54 20:00
20:15 20:21 20:42 21:00 21:24 21:30




