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el dia de la dona i el currículum cec 

A principis de març un eurodiputat polonès justificava des del 
Parlament Europeu que les dones cobrin menys que els ho·

mes perquè les considera “més dèbils, més petites i menys intel·
ligents”. Malgrat que afirmacions d’aquesta mena són d’absolut 
rebuig, la realitat és que la discriminació laboral i la divisòria salarial 
són un fet que va a més i que cada any es converteix en una de 
les reivindicacions el 8 de març, Dia Internacional de la Dona. El 
govern espanyol prepara un pla pilot per a lluitar contra la discri·
minació laboral i promoure la paritat entre homes i dones. Segons 
fonts del Ministeri d’Igualtat, ja es treballa amb diverses empreses 
que, de moment, semblen molt satisfetes de com s’enfoca. Tot i 
això, la iniciativa de la ministra d’Igualtat, la catalana Dolors Mont·
serrat, també ha rebut crítiques per la contradicció que significa 
impulsar un pla com aquest, i que en els últims pressupostos el 
govern de l’Estat hagi retallat en iniciatives per promoure la igualtat 
dintre de les empreses.Aquest pla es presentarà en les pròximes 
setmanes, i tindrà com a mesura estrella la implantació dels cur·

rículums cecs, és a dir, uns currículums que no incloguin dades 
com ara el nom, la data de naixement o la foto, perquè no es 
pugui saber si es tracta d’una dona o un home ni quina edat té. 

Es tracta d’una mesura que ja s’ha aplicat a altres països com 
França, els Estats Units, Alemanya, el Regne Unit…, on sembla 
que les proves pilot han donat bons resultats. Ara bé, el currí·
culum anònim realment evita la discriminació de gènere? Pot ser 
una mesura útil, però només fins a cert punt. És cert que podria 
ajudar a eliminar la discriminació que hi pot haver d’entrada en·
vers certs col·lectius, però quan s’arribi a l’entrevista personal 
tornarà a sorgir la possibilitat de ser discriminat. Segons apun·
ten alguns experts, els currículums cecs només serveixen en 
contextos de menys qualificació professional perquè, com més 
alt és el càrrec, més subjectius són els criteris que es fan servir. 
Malgrat tot, mesures com aquesta poden arribar a afavorir un 
canvi de mentalitat general. Apostem pel canvi? •

La “Plaça del Pou” es distribueix a l’Ajuntament, Altafulla 
Ràdio, Consultori Mèdic, La Portalada, El Roquissar, Llar 
d’Infants Hort de Pau, Esplai de la Gent Gran, Biblioteca 
Municipal, Quiosc Lluís, Forn Nogués, Gelateria La Perla, 

Forns Martí (Ronda i carrer Martí d’Ardenya), Farmàcia Anna 
Arasa, Bar Cano, Bar La Violeta, Pizzeria Solocomo, Pa 

amb Xocolata 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

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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L’Ajuntament i la Parròquia de 
Sant Martí van presentar el pas·
sat 23 de febrer la finalització de 

les obres de restauració del Fòrum de la 
casa rectoral, edifici construït el 1716 i 
que, el 1964, va ser batejat com a Fòrum 
per artistes locals d’Altafulla a proposta 
del mestre gravador Antoni Gelabert. 
Des de llavors, ha esdevingut una sala 
d’exposicions, ara, acuradament 
restaurada respectant l’estructura 
medieval de l’edifici, situat a la Vila 
Closa. 

L’encàrrec de les obres, a càrrec de 
la Parròquia de Sant Martí, ve donat per 
la degradació dels acabats superficials 
de les parets interiors a causa de la fal·
ta de manteniment i la humitat, així com 
també per l’erosió dels murs de pedra 
i argamassa. Així ho va confirmar Mos·
sèn Jaume Gené, que va agrair també la 
col·laboració de l’Ajuntament d’Altafulla i 
la Diputació de Tarragona per al finança·
ment de les obres.

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, va 
qualificar el Fòrum “com el bressol de 
la cultura d’altafulla”, i va sentenciar: 
“És la nostra responsabilitat apostar 
i conservar el patrimoni arquitec-
tònic i cultural del municipi, a més, 
d’un espai des d’on neixen moltes 
manifestacions culturals de les en-
titats del poble”. La regidora d’Urba·

nisme, Marisa Méndez-Vigo, va recordar 
que “aquesta actuació segueix la línia 
de recuperació d’espais emblemà-
tics del municipi com les pallisses, 
el Canyadell, els banys romans, les 
eres i el mateix Fòrum que formen part 
de tot el conjunt arquitectònic i emble·
màtic del municipi”.

Les obres de restauració han con·
sistit en sanejar totes les parets per 
evitar el despreniment progressiu 
de les juntes, i eliminar al màxim els 
revestiments existents per perme-
tre que les parets puguin transpirar 
millor, i el seu comportament sigui més 
adient per afrontar la humitat, tal i com va 
explicar Enric Barceló, Mestre d’Obres.

En totes aquestes actuacions, s’ha 
respectat la construcció inicial, tal i com 
marca la normativa municipal vigent per 
a la protecció del conjunt medieval de la 
Vila Closa. Aquestes accions han estat 
projectades per l’arquitecte, Xavier Mer·
cadé. El cost de les obres ha ascendit 
als 14.520 €, finançats per la Parròquia 
de Sant Martí, amb una subvenció de 
l’Ajuntament d’Altafulla de 6.000 €; i una 
altra, de la Diputació de Tarragona, de 
gairebé 6.000 € més. La durada de la in·
tervenció ha estat d’un mes i mig.

La casa consta de planta baixa, pis 
o golfes. Té una característica que fa 
que es diferenciï dels altres habitatges 

de la Vila Closa, i és que tota ella està 
feta amb maons plans. Només té una 
porta d’accés, amb forma arquitravada i 
emmarcada per dovelles de maons que 
s’alternen segons les seves dimensions. 
Als baixos de la casa hi ha cinc sales a 
diferents nivells, amb tres arcs gòtics i 

un altre d’estil català del segle XVI. Cal 
destacar també el balcó artístic de ferro 
forjat. El Fòrum és un dels elements des·
tacats de la Vila Closa, nom que al·ludeix 
al recinte medieval emmurallat, declara·
da l’any 1998 com a conjunt historicoar·
tístic per la Generalitat de Catalunya. •

finalitzen les obres de restauració del fòrum, datat de 1716

Visita de la finalització de les obres. / Foto: A.J.
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La recuperació d’espais municipals 
continua marcant el full de ruta de 

l’Ajuntament d’Altafulla. Una de les dar·
reres actuacions ha estat l’entorn natural 
de l’Oliverot, encarregada per les regido·
ries de Via Pública i Medi Ambient. Es 
tracta d’un espai ocupat fa més de 600 
anys per una olivera que ha esdevingut 
amb el pas del temps tot un element 
simbòlic d’Altafulla, i un clar exponent 
dels cultius de secà característics del 
Mediterrani. 

La regidora de Via Pública, Marisa 
Méndez-Vigo, ha reconegut que el camí 
de l’Oliverot, on s’ubica l’arbre, presen·
tava “unes condicions molt dolentes, 
sobretot pel fet de no estar urbanitzat”. 
D’aquí va néixer l’interès del consistori 
d’intervenir-hi, tenint en compte, a més, 
que es tracta d’un carrer “molt concor·
regut”. Els mateixos veïns de la zona 
així ho van sol·licitar a l’Ajuntament. La 
intervenció també ha servit per arreglar 
un dels murs del costat del camp de fut·
bol, que delimita amb els terrenys anne·
xos que es fan servir com a aparcament 
públic. 

En el cas de l’Oliverot, els treballs 
que s’hi han dut a terme han consis·
tit en posar en valor aquest espai amb 
l’enjardinament, la il·luminació, i la instal-
lació d’un banc. Tasques que han anat 
a càrrec de la Brigada Municipal, i que 
ha merescut les felicitacions de les regi·
dories per la “feina ben feta del personal 

de la Brigada”. Marisa Méndez-Vigo ha 
destacat que aquestes actuacions s’em·
marquen  dintre del pla de millora d’ins·
tal·lacions en desús i zones que, a poc a 
poc, han anat quedant en l’oblit. En són 
un exemple les diverses pallisses que el 
consistori ha rehabilitat recentment, o la 
Finca Canyadell. / Foto: Lluís Molinas •

Les arques públiques financen la meitat de les matrícules a 
les escoles bressol i de Música

Els membres del Ple municipal d’Al·
tafulla van aprovar, amb els vots 
favorables del govern municipal 

(AA i PDeCat) i l’abstenció del grup de 
l’EINA un lleuger augment de les orde·
nances fiscals 25 i 26, corresponents a 
l’Escola de Música i a les llars d’infants 
municipals. Segons va explicar el regidor 
d’Educació, Xavier Rofas, “s’han va-
lorat les despeses i les aportacions 
d’ambdós serveis, i s’ha seguit la 
mateixa línia dels darrers anys”.

En el cas de l’Escola de Música, l’in·
crement és del 2,5% pels infants, i del 
5% per als alumnes majors de 18 anys. 
“Una proposta —segons l’edil— mode·
rada i més que raonable”. Segons va 
desglossar el regidor responsable de 
l’àrea, del total de la despesa, l’Ajun·
tament es fa càrrec d’entre el 33% i el 
36%; la Generalitat de Catalunya, d’en·

tre el 4,9% i el 5,3%; el Consell Comarcal 
del Tarragonès, d’entre el 8,2% i el 8,7%; 
i les famílies, d’entre el 45% i el 49%.

Pel que fa a les llars d’infants muni·
cipals Francesc Blanch i Hort de Pau, 
l’augment també és del 2,5% tant en 
l’horari bàsic com en l’horari extensiu. 
Rofas també va qualificar la mesura de 
“moderada”, i va destacar el fet que 
es congelin les taxes del servei de 
menjador, donada la situació actual. 
En aquest cas, del total de la despesa, 
l’Ajuntament es fa càrrec d’entre el 
35,8% i el 37,3%; la Generalitat de Ca·
talunya, d’entre el 16,8% i el 19,6%; i les 
famílies, d’entre el 44% i el 45%. Per tot 
això, les arques públiques financen d’en·
tre el 50 i el 55% de les matrícules de 
les llars d’infants municipals i l’Escola de 
Música d’Altafulla. •

el Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va 
aprovar el passat 27 de febrer, en 

una sessió extraordinària, una redistri-
bució dels salaris entre alguns dels regi-
dors del govern municipal. La moció va 
tirar endavant amb els vots favorables 
d’Alternativa Altafulla (AA-E) i el Partit 
Demòcrata Català (PDeCAT), i els vots 
en contra de l’esquerra independentista 
(EINA). La modificació ve motivada per 
la necessitat de compatibilitzar les res-
ponsabilitats de l’alcalde fèlix alonso 
amb les funcions que té també com a 
diputat al Congrés.

alonso va ser escollit diputat a les 
Corts generals el passat 26 de juny, i 
compagina els seus compromisos a al-
tafulla amb les seves estades a Madrid. 
des d’aleshores les dues tinences d’al-
caldia, a càrrec de montse Castellarnau 
i Pere gomés, han assumit més respon-
sabilitats de les que ara tenien. Un relleu 
que ara es tradueix en una ampliació 
de la jornada, fins a un 75% de dedi-
cació en el cas de Castellarnau, i fins 
a un 60% en el cas de Gomés, i que 
comportarà un increment de les seves 
retribucions. 

Castellarnau passa de percebre 
15.000 € anuals a rebre’n 25.000, men-
tre que la retribució de gomés augmen-
ta dels 15.000 als 20.000 €. L’alcalde 
fèlix alonso ha deixat que “no signifi-
ca un sobrecost per l’ajuntament ja 
que és la part que em correspondria 
a mi, i que des del 13 de gener no co-
bro”. Per la seva banda, la regidora a 
l’oposició de l’eina, alba muntadas, va 
retreure a l’equip de govern el fet de no 
haver explicat aquesta situació durant 
l’aprovació dels Pressupostos de finals 
de gener. •

  aproven una redistribució dels salaris de regidors de l’equip de govern

embelleixen l’espai de l’oliverot, un arbre de més de 600 anys

Imatge del darrer ple extraordinari d’Altafulla. / Foto: A.J.

l’alta VeloCItat en els 
MÒBIls arrIBa a altafulla 
Les operadores de telefonia mòbil, 
Telefónica, Vodafone i Orange, han 
començat a oferir a Altafulla serveis 
sobre la xarxa 4g a la banda 800mHz, 
que permetrà als altafullencs gaudir 
de connexions mòbils d’alta veloci-
tat sobre tecnologia LTE (4G) amb 
una millor cobertura a l’interior dels 
edificis i major extensió geogràfica. 
Per garantir la compatibilitat de la 
nova tecnologia amb la televisió di-
gital Terrestre (TDT), els operadors 
han posat en marxa llega800, entitat 
encarregada de solucionar qualsevol 
afectació en la recepció del senyal 
de televisió. Per gestionar aquests 
serveis, s’ha posat a disposició dels 
ciutadans un telèfon d’atenció gratuït 
(900.833.999), una pàgina web www.
llega800.es, i un correu electrònic 
ayuda@llega800.es.

els fons De Martí franquès 
I Yxart, a l’arxIu HIstÒrIC De 
tarragona 
LEls fons documentals de les famí-
lies Martí Franquès i Yxart d’Altafulla 
romanen des de fa unes setmanes 
a l’arxiu Històric de tarragona des-
prés que s’aprovés per ple la ces-
sió de la documentació per part de 
l’Ajuntament d’Altafulla d’acord amb 
les respectives famílies. La decisió 
s’ha pres per a una millor conserva-
ció dels arxius històrics, una major 
accessibilitat per a la consulta dels 
documents i per la falta d’espai en 
les dependències municipals idonis 
i adequats per al bon manteniment 
d’aquest fràgil material documenta-
lista. •

  Breus
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Abertis pagarà a Altafulla 340.000 € fins el 2021 
per l’autopista aP-7

L’Ajuntament d’Altafulla, un dels 
142 consistoris afectats pel pas 
d’alguna autopista, rebrà aquest 

any el 100 % de l’IBI de l’empresa con·
cessionària de l’AP-7, Abertis, a qui se 
li ha acabat els beneficis fiscals de què 
gaudia, tal i com estava previst i publicat 
al BOE de 1998, on remarcava que al 
2017 s’acabaria la bonificació del 95 % 
del tribut. Fins ara, només pagava el 5% 
d’aquest impost basant-se en una bonifi·
cació de l’any 1972 que acaba d’expirar. 
En aquest sentit, l’Ajuntament d’Altafulla 
rebrà aquest 2017 un total de 68.710,51 
€ en concepte de l’IBI d’Abertis. Aquesta 
quantitat serà abonada anualment per la 
companyia, com a tribut, en els exercicis 
2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 —any en 
què acaba la concessió—, pel que su·
maran un total de 343.552,55 €. 

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, ja 
ha avançat que aquests diners es des·
tinaran a inversions, tot i que no ha con·
cretat cap projecte específic. •

la diputació de tarragona va signar el 
passat 24 de febrer el conveni amb 

l’Ajuntament d’Altafulla per la millora 
i condicionament d’alguns espais del 
barri marítim amb motiu de les accions 
d’adequació d’equipaments per a la ce-
lebració de les competicions de triatló 
en el marc dels Jocs Mediterranis 2018.

l’acord signat amb l’ajuntament d’al-
tafulla regula la concessió d’una apor-
tació de 252.565,72 €. Es destinarà als 

treballs d’urbanització del tram central 
de la via augusta per acollir les proves 
de triatló dels Jocs Mediterranis. En el 
marc d’aquesta intervenció, es realitzarà 
el condicionament d’una àrea d’aparca-
ment, l’adequació de la zona verda de la 
Fassina i el tall del carrer Boga. El presi-
dent de la diputació, Josep Poblet, i l’al-
calde d’Altafulla, Fèlix Alonso, van ser els 
encarregats de signar aquest conveni. / 
Foto: Diputació de Tarragona. •

  la Diputació de tarragona atorga la subvenció pels JJMM 2018
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Aquest és l’avantprojecte de la 
nova seu de la Biblioteca i l’Ar·
xiu municipals que s’ubicarà al 

carrer de La Cabana. Una proposta que 
ha estat projectada per l’arquitecte Xa·
vier Mercadé, i que ja es pot consultar 
a l’Ajuntament d’Altafulla prèvia citació. 
Com poden veure, la biblioteca amplia 
la superfície amb què disposa ara ma·
teix a l’edifici de les antigues escoles Te·
resa Manero, i passarà dels 70 als 180 
m2 útils. El projecte bàsic contempla, a 
més, diferents zones diferenciades des·
tinades als infants, audiovisuals, zona de 
consulta, dipòsit legal, vestíbul i magat·
zem sumant un total de 196,19 m2. Per 
la seva banda, l’arxiu municipal comp·
tarà amb una superfície total de 153,07 
m2 distribuïts en traster, magatzem, ar·

xiu i zona d’administració. Els banys es 
compartiran entre les dues seus.

El cost de les obres de reforma i 
condicionament de l’espai se situa a 
l’entorn dels 180.000 €, a banda dels 
60.000 € que significarà la compra del 
nou mobiliari. La regidora d’Urbanis·
me i Hisenda, Marisa Méndez-Vigo, 
ha deixat clar que “es tracta d’un 
projecte bàsic, cosa que significa 
que podria modificar-se depenent 
de la seva millor i més adequada 
funcionalitat”. Quant al finançament, 
l’edil ha remarcat que, en vigor de la 
Llei de les Hisendes Locals marcada 
pel Ministeri d’Hisenda, es podrà fi·
nançar mitjançant el romanent de tre·
soreria, ja que no implica una major 
despesa en un futur. •

l’avantprojecte de la Biblioteca i l’arxiu ja es pot consultar

  Breus

Serà el darrer concert del festival 
Barnasants a Altafulla en aques-

ta 22a edició, on el municipi n’és 
seu per sisena vegada consecutiva. 
marina rossell actuarà a la sala la 
Violeta el proper dissabte 1 d’abril, 
a les 21h, i el preu de l’entrada serà 
de 8 € en la venda anticipada, i de 
10 €, a taquilla. Una de les veus més 
dolces de Catalunya segueix fent 
camí, ara amb cançons de lluita, i on 
a Altafulla, portarà el seu espectacle 
“Marina Rossell canta Moustaqui”. 
l’amistat i la complicitat amb el seu 
amic “mousta” i el gran resultat de 
vendes i crítica dels dos discos pu-
blicats amb les cançons de George 
Moustaki han fet possible que Ma-
rina rossell celebrés una extensa 
gira per Catalunya, espanya, fran-
ça i Canadà, amb èxit de públic. És 
un repertori en gira permanent al 

qual s’hi afegeixen els clàssics ca-
talans i cançons del seu nou disc, 
Cançons de la resistència.

la cantautora de Castellet i gor-
nal ja ha actuat a Altafulla en ante-
riors edicions del festival on ha de-
mostrat la seva estreta relació amb 
un públic fidel a la seva carrera. 
les entrades ja es poden comprar 
a través del web del barnasants, a 
www.barnasantstickets.cat/entra-
das/marina-rossell, o bé, a la plata-
forma de www.tarracoticket.cat. En 
els propers dies, també es podran 
adquirir a l’Oficina de Turisme de la 
Plaça del Pou. De ben segur que la 
Violeta tornarà a oferir una sala ple-
na de públic com ho va fer per l’es-
pectacle “les Kol·lontai” o el darrer 
concert de lídia Pujol i el guitarrista 
Pau Figueras (a la foto). / Foto: Jean 
Segovia. •

Marina rossell actuarà el proper 1 d’abril a 
la Violeta pel festival Barnasants

fInalItzen la PrIMera fase Del 
Pla D’aCCIÓ Per a l’energIa 
sostenIBle 
L’Ajuntament d’Altafulla ha finalitzat la pri-
mera fase de l’elaboració d’un Pla d’Ac-
ció per a l’Energia Sostenible (PAES), que 
serà l’eina que guiarà el municipi a arribar 
al 2020 amb un 20 % menys de les emis-
sions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) 
respecte el 2005, complint amb els com-
promisos adquirits en el marc del Pacte 
d’Alcaldes. Aquesta primera fase ha con-
sistit en realitzar un inventari municipal 
de consums energètics i d’emissions de 
geH associades als principals sectors 
d’activitat. L’inventari ha permès detec-
tar els sectors que tenen major impacte 
a nivell d’emissions, com són el transport 
i el sector domèstic, causants del 44% i 
27% de les emissions, respectivament. 
l’inventari ha permès conèixer el total 
d’emissions de geH del 2005, que es 
comptabilitzen en 23.191 tones de CO2, 
i calcular el 20 % de reducció pel 2020 a 
què es van comprometre l’any 2015 quan 
van signar l’acord. Per aconseguir aques-
ta reducció del 20 % que correspon a 
4.638 tones de CO2, l’Ajuntament portarà 
a terme diferents accions, tant en l’àmbit 
municipal, com del propi ajuntament, so-
bre els sectors d’afectació del PAES com 
són el terciari, el residencial, el transport i 
el tractament de residus. Segons ha infor-
mat el regidor de serveis, micha Preuss, 
properament es convocarà un procés de 
participació ciutadana per definir el Pla 
d’Acció. De l’Ajuntament, es destaca que 
ja s’han instal·lat llums led en l’enllumenat 
públic i rellotges astronòmics que ence-
nen els fanals en funció de la llum del dia.

el PleaMar VIntage Market 
s’aMPlIarà a Dues JornaDes, el 
15 I 16 D’aBrIl al ParC VoraMar
el que és el primer mercat d’articles de 
segona mà i vintage de la Costa daura-
da, el Pleamar Vintage Market d’Altafulla, 
s’ampliarà en aquesta tercera edició a 
dues jornades de celebració que es de-

senvoluparan els dies 15 i 16 d’abril al 
recinte habitual del Parc voramar, a baix 
a Mar. L’Associació Cultural Pleamar, or-
ganitzadora del certamen, i l’ajuntament 
d’Altafulla, ja han obert el període d’ins-
cripcions per a aquesta 3a edició. Les 
persones interessades poden omplir el 
formulari de preinscripció que es pot tro-
bar a l’inici de la pàgina de facebook de 
“Pleamar Vintage Market”. També es po-
den adreçar al correu electrònic pleamar-
market@gmail.com. Des de l’organització, 
s’ha deixat clar que “es prioritzarà la gent 
del municipi per fomentar el comerç local 
sempre i quan s’adeqüi a la filosofia del 
mercat”. L’horari serà de 10:30h a 21:00h, 
el dissabte; i 10:30h a 14:00h, el diumen-
ge. En les properes setmanes es donaran 
a conèixer els grups musicals vintage que 
participaran a la trobada. Més enllà de la 
música en directe amb un ampli cartell al 
llarg de les dues jornades, la mostra tor-
narà a acollir foodtrucks, la zona de vinils 
“vinil corner”, i la zona infantil “kids zone”.

Costes rePosarà sorra a la 
PlatJa D’altafulla Degut als 
teMPorals De MItJans De gener
El govern espanyol destinarà 1.399.346,49 
euros a reparar els danys produïts a la 
costa de tarragona i les terres de l’ebre 
pels temporals que van tenir lloc entre el 
16 i el 22 de gener. El Servei Provincial de 
Costes a tarragona de la direcció gene-
ral de sostenibilitat de la Costa i el mar ha 
elaborat durant les últimes setmanes un 
informe sobre els efectes del temporal que 
ha servit de base per aprovar la dotació 
econòmica per a les obres d’emergència, 
regulades per la resolució del passat 1 de 
febrer. Segons han avançat, els recursos 
es repartiran en funció de “les necessitats 
de cada municipi”. Al Baix Gaià, els tre-
balls se centraran a Altafulla, Torredem-
barra, Creixell, i Roda de Berà. Les actua-
cions, que se centraran en la reposició de 
sorra i la reparació d’accessos a les plat-
ges, està previst que es posin en marxa 
aquest mes de març. •
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va anar molt bé perquè podia anar fent 
les meves vinyetes. I encara avui con·
tinuo fent el que més m’agrada. 

Com es troba amb la seva vida 
compartint dos oficis?
La veritat és que es compagina molt 
bé. Treballo de bomber i el temps lliure 
que tinc l’aprofito per fer altres coses, 
com la de crear i dibuixar. Aprofito les 
hores per desenvolupar la meva afició 
i professió de dibuixant. Compaginar 
les dues tasques és la combinació 
perfecta.

Com i quan va decidir publicar un 
còmic?
Bàsicament faig acudits de premsa. 
Sempre he anat fent petites històries 
de poques vinyetes fins que vaig pu·
blicar la meva primera història anome·
nada “El Pelussa de la Rabassada”, 
que va ser una edició limitada a escala 
personal. Va sortir força bé, i me’n 
vaig sentir força orgullós. Això m’ha 
portat a editar una segona història so·
bre el mateix personatge, el detectiu 
Pitu Trifàsic. Simplement és una cosa 
que m’agrada: Fer el guió i aconseguir 
una història llarga. Aquest còmic ja fa 
temps que està enllestit, i ara, amb la 
possibilitat de publicar-lo, me’n sento 
molt satisfet.

En els seus inicis, va disposar 
d’algun referent?
Sí, sempre tinc present el que m’ha 
agradat des de ben petit. M’encanta 
llegir molts còmics, des d’Hugo Prat 
fins a Lale Raimon que va ser el di·
buixant de Rick Kirby i Flash Gordon. 
Quan vaig entrar en l’adolescència, ja 
llegia a Jordi Bernet, o a José Antonio 
Muñoz i Carlos Sampayo, que van ser 
els creadors de “Billie Holiday”, dos 
argentins que es complementen a la 
perfecció. Un és el guionista, i l’altre, 
el dibuixant. A més, de menut, sem·
pre llegia els típics còmics de Tin-Tin i 
Mortadelo i Filemón però, amb el pas 
dels anys, vaig anar evolucionant cap 
a altres estils fins a aconseguir el meu 
propi, plasmat en els dos còmics que 
he dibuixat.

Quina va ser la seva inspiració per 
crear “Qui és ningú”?
El còmic tracta sobre un detectiu 
privat, ambientat en una Tarragona 
del 2030, on investiga una inquietant 
desaparició. Vaig escollir aquesta data 
perquè és just quan acabo de pagar 
la hipoteca de la casa d’Altafulla. He 
utilitzat un ambient futurista barrejat 
amb novel·la negra. La meva principal 
referència per poder crear ‘Qui és nin·
gú’ va ser la mítica pel·lícula de Ridley 
Scott, “Blade Runner”, però traslla·
dada a Tarragona. Això sí, sense ser 
el mateix personatge, que en aquest 
cas, és el Pitu Trifàsic i, per tant, he 
pretès que tingués característiques 
molt tarragonines. Però la idea inicial 
ve d’aquí.

Què pretén expressar amb el nou 
còmic?
És la típica història d’un detectiu per·
dedor i de les situacions en les quals 
es va trobant. La vida que porta és 
solitària. Reconec que vaig triar una 
temàtica bastant tòpica amb la di·
ferència del fet que la història està 
inspirada en Tarragona i Altafulla. A 
més, a diferència d’un còmic normal, 
m’agrada dibuixar i pintar cada vinyeta 
com si es tractés d’un quadre. Quan 
les realitzo, utilitzo ceres, carbó i llapis 
per pintar cada espai on cada un d’ells 
ens evoca cap a un quadre expres·
sionista. Són com les meves petites 
obres d’art.

Quins plans té de futur?
Doncs, dubto que em desaparegui la 
creativitat. Sempre es tenen idees si 
un s’ho passa bé dibuixant. Sempre 
podré seguir fent històries d’aquest 
personatge. Hi ha hagut un primer 
còmic, “El Pelussa de la Rabassada”, 
ara publicaré la meva segona gran 
obra “Qui és ningú”... En un futur, 
potser em trobo amb un nou còmic 
entre mans, el que continua la història 
d’aquest detectiu tan peculiar. Tot això 
sense deixar de tenir en compte els 
acudits de premsa que sempre he fet i 
continuo fent a dia d’avui. La imagina·
ció és infinita.

Víctor Centelles Miranda té 51 anys i 
és bomber del Parc de Bombers de 
Tarragona. Veí d’Altafulla des de fa 18 
anys, des de ben menut va començar 
a fixar-se en els còmics, a fullejar-los, 
admirar-los, fins a convertir-los en una 
afició. Per desenvolupar el seu gust 
per dibuixar i convertir-lo en un ofici 
va estudiar pintura a l’Escola-Taller 
d’Art de Tarragona. Ha col·laborat 
en diversos mitjans de premsa com 
Diari de Barcelona, Nou Diari, El Punt, 
Més Tarragona, i actualment publica 
les seves vinyetes al diari quinzenal 
“La Ciutat”. També ha participat a 
la revista de còmics “Delirópolis”. 
La seva obra ha estat exposada 
en diferents sales de Tarragona, 
Altafulla, Torredembarra i Barcelona. 
El 1991 va ser distingit amb el Premi 
Ricard Opisso, d’historieta gràfica, 
i el 1998 va publicar el seu primer 
còmic sobre el detectiu Pitu Trifàsic, 
que du per títol “El Pelussa de la 
Rabassada”. Ara, arriba la segona 
publicació d’aquest protagonista tan 
característic, amb l’obra “Qui és 
ningú”, que es presentarà el 31 de 
març, a les 20h, a l’Era del Senyor 
d’Altafulla.

Què el va portar a iniciar-se al món 
del còmic?
Això em ve de ben jovenet. Aquestes 
coses suposo que més o menys ve·
nen d’aquesta manera, no? De ben 
petit sempre m’havia agradat dibuixar, 
i així vaig començar. Quan em vaig fer 
més gran, vaig anar perfeccionant la 
tècnica que, per sort, vaig poder estu·
diar pintura a Tarragona cosa que em Cristina Villamañán

“És la típica història 
d’un detectiu perdedor 

amb la diferència del fet 
que està inspirada en 
tarragona i altafulla”

“M’encanta llegir molts 
còmics, des d’Hugo Prat 
fins a Lale Raimon que va 
ser el dibuixant de rick 
kirby i flash gordon”

“M’agrada dibuixar i pintar 
cada vinyeta com si es 
tractés d’un quadre”
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Monitors i la tècnica del Punt d’In·
formació Juvenil (PIJ) de l’Ajun·
tament d’Altafulla van visitar 

a principis d’aquest mes l’alumnat de 
l’Institut per informar-los sobre els ser·
veis i les eines que ofereix el centre per 
tal d’assessorar en diferents àmbits els 
joves. La visita també va servir per reco·
llir diferents propostes de tallers i acti-
vitats que els alumnes del centre els 
van traslladar i que es podrien posar 
en marxa de cara al segon trimestre 
d’aquest any, entre els mesos d’abril, 
maig i juny. Aquesta acció s’ha batejat 
com a “caixa de propostes”. La troba·
da amb els joves estudiants va reforçar 
també el coneixement sobre l’Aula Jove 
del PIJ que, amb la col·laboració de la 
Fundació Privada En Xarxa, s’emmarca 
dintre del programa d’activitats del Pla 
Local de Joventut 2016-2020, des d’on 

es treballen tallers tan diversos com el de 
reforç escolar fins a activitats de cuina, 
manualitats o zumba.

La propera activitat és la segona edició 
de l’Esquiada Jove 2017, que s’organitza 
des dels Punts d’Informació Juvenil (PIJ) 
de la Zona TRAC —Torredembarra, Roda 
de Berà, Altafulla, i Creixell— i que tindrà 
lloc els dies 10, 11 i 12 de març. Una qua·
rantena de joves del Baix Gaià ja van pren·
dre part en la cita del passat mes de febrer, 
i la intenció és tornar a omplir les places 
en aquesta segona convocatòria. El Punt 
d’Informació Juvenil (PIJ) organitza també 
xerrades, exposicions, tallers, entre d’al·
tres, relacionats en l’àmbit juvenil. L’horari 
del servei és de dilluns a divendres, de 16 
a 19h. I el telèfon de contacte és 977 65 
24 68. També es pot contactar a través del 
correu electrònic pijaltafulla@gmail.com, i a 
Twitter @pijaltafulla. / Foto: A.J. •

el PIJ dóna a conèixer el seu 
programa a l’Institut

el dissabte 1 d’abril, al restaurant 
faristol, Joan Carnicer torrent pre-

senta el seu llibre A la independència 
pel sexe. Aplec de versots eroticosi-
calíptics, publicat per silva editorial, il-
lustrat per l’artista ana belén martínez 
Navarro i prologat pel professor i es-
criptor francesc roig Queralt —actual 
president de Càritas Catalunya.

aquesta obra, escrita abans de l’ac-
tual procés —la majoria, d’entre 2012 i 
2014—, té una finalitat humorística i en-
tronca amb l’estil de publicacions satí-
riques catalanes antigues del segle XiX 

i XX (fins la Guerra Civil) com L’esquella 
de la torratxa, el Be Negre, el Puput, el 
Papitu, etc. També entronca amb au-
tors com el rector de Vallfogona, Pitar-
ra, Sagarra, Pere Quart i d’altres.

recordem que Joan Carnicer ara 
resident a reus, Joan Carnicer, va ser 
un animador cultural durant molts anys 
a casa nostra, com a membre del Cen-
tre d’Estudis, regidor, creador de fires 
i altres activitat. Autor de diversos lli-
bres, no havia publicat des del 2011, 
any que va donar a llum a la Placeta 
Treient la cadira al carrer.  •

  Joan Carnicer presenta un nou llibre satíric,
el dissabte 1 d’abril, al faristol
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Per una millor Biblioteca Pública a altafulla

Durant els mesos de desembre de 
l’any passat i gener d’enguany vam 
engegar la recollida de signatures a la 
vila exposant millores per a la Bibliote·
ca. En ple desenvolupament d’aques·
ta campanya, el 16 de gener el govern 
municipal presenta l’avantprojecte 
d’instal·lació de l’arxiu i la biblioteca 
municipal al carrer de la Cabana. Fins 
a la data de l’anunci de l’avantprojec·
te municipal, s’havien recollit més de 
450 signatures. El 2 de febrer les vam 
presentar a l’Ajuntament demanant 
també una entrevista amb l’equip de 

govern. Les millores que proposàvem 
eren: Ampliar l’espai (mantenint la ubi·
cació actual) i l’horari; dotar l’equipa·
ment segons les indicacions del Mapa 
de Lectura Pública de Catalunya i els 
requeriments fets per la Xarxa de Bi·
blioteques de la Generalitat; augmen·
tar els punts de connexió a internet, 
i destinar una partida pressupostària 
específica per poder finançar activi·
tats. 

La iniciativa sorgeix de comprendre, 
a través de converses entre usuari/

es de la Biblioteca,  la necessitat d’un 
servei adequat a les necessitats ac·
tuals d’Altafulla, i construït escoltant 
la voluntat ciutadana. No entrem ni 
volem entrar en la política de partits. 
Ara bé, si que pensem que l’anun·
ci d’aquest avantprojecte ha generat 
diversitat d’opinions i cal consultar a 
la ciutadania. És propi d’un govern 
d’esquerres escoltar les veus del po·
ble, i més quan aquestes sorgeixen 
de moviments veïnals. Pensem que 
la ubicació actual de la biblioteca és 
bona, al centre del poble i entre les 

dues escoles. Una Biblioteca no és 
un magatzem de llibres, sinó un punt 
de trobada, un dinamitzador cultural. 
En definitiva, un espai essencial per 
qualsevol comunitat que es vol viva i 
activa culturalment. Evidentment, per 
a tot això cal el suport (ben donat im·
plica també escoltar totes les veus) i la 
inversió de l’ajuntament.

Rafel CabRé i Pau PadRés

Posem-hi atenció

Com la majoria de la població, estic 
convençuda que l’educació i la cultu·
ra són cabdals perquè les persones 
i les comunitats puguin desenvolu·
par-se. L’escola catalana ha tingut i té 
un paper clau a l’hora d’educar. Tot 
el professorat i el Departament d’En·
senyament de la Generalitat ens hem 
esforçat per mantenir la qualitat i la 
modernitat pedagògica i també hem 
treballat molt per estar en constant 
evolució i aconseguir que els nostres 
alumnes, per tant, la nostra societat, 
cada cop estigui més cohesionada 
i que aposti per la igualtat en tots 

els àmbits. Malgrat tots aquests es·
forços, actualment s’estan aplicant 
polítiques contràries a la llengua i la 
cultura catalanes, i aquest, no és el 
camí. El català és la llengua pròpia de 
Catalunya i com a tal ha de gaudir de 
l’estatus i el rol que li correspon com 
a llengua d’estat, per tant ha de ser 
la llengua vehicular de tot el sistema 
educatiu, inclòs l’universitari. Totes 
les llengües són importants, cal res·
pectar-les i preservar-les però sense 
oblidar ni arraconar la nostra que és 
el català. La identitat de la nostra so·
cietat evoluciona contínuament i per 

aquest motiu hem d’incloure i acollir 
les diverses expressions culturals que 
coexisteixen al nostre territori.

Si gaudíssim de la capacitat de tenir 
els serveis públics que genera la nos·
tra riquesa tindríem un sistema edu·
catiu de més qualitat, més integrador 
i més equitatiu, pel simple fet que po·
dríem gestionar més i millor els nostres 
diners i no hauríem d’estar pendents 
cada mes si arriba a temps i amb la 
quantitat suficient la transferència de 
l’Estat. Amb la independència no es 
resoldran tots els problemes, i segu·

rament també hi haurà equivocaci·
ons, però es podrà donar resposta a 
les necessitats de la societat catalana 
i fer tot allò que l’Estat espanyol, amb 
les seves polítiques, no deixa fer. Ja 
hem esgotat els esforços de reformar 
l’estat espanyol, és perdre el temps. 
Jo vull construir un futur millor per al 
nostre país, i tu?

assumPCió Castellví auví

secretària nacional de l´anC

  fÒruM 

lliures, autònomes i vives
Marisa Méndez-Vigo # Alternativa Altafulla - Entesa - AA-E

 Una llarga sèrie d’esdeveniments ja·
lonen la lluita de les dones per acon·
seguir la igualtat de drets i oportuni·
tats. Des de les primeres sufragistes 
fins als nostres dies, l’afany de mili·

ons de dones a tot el món ens ha permès arribar al 
segle XXI amb algunes fites assolides: el vot, l’accés al 
treball assalariat, la desaparició de la tutela de la famí·
lia, la contra concepció i altres. Però es evident que 
encara queda molt per poder arribar a una situació de 
justícia i equitat. La pobresa té nom de dona, la mater·
nitat és encara un assumpte únicament de les dones i 
les repercussions que en té condicionen tota la seva 

vida. La presencia en llocs de responsabilitat i amb 
visibilitat és encara molt escassa i es du amb dificul·
tats, els micro-masclismes són, per inconscients, difí·
cils d’eradicar i existeixen encara grans diferències 
salarials, però sens dubte el més terrible és l’assassi·
nat de moltes dones per aquells que més a prop estan 
o han pogut estar d’elles, els actuals o anteriors marits 
i companys. 

I no és conseqüència de bogeria, no, sinó d’un sis·
tema patriarcal que fa el món de tal manera que con·
sidera les dones com objectes i possessions, no com 
persones iguals en drets, autònomes i responsables de 
la seva pròpia vida. Per totes aquestes raons encara 

és molt necessari el 8 de març, per recordar, reflexi·
onar i actuar. Tots i totes al nostre àmbit privat, però 
també exigint als poders públics unes polítiques fermes 
que facilitin el camí cap un món més inclusiu, igualitari 
i feminitzat amb valors com la cura de les persones i 
de l’entorn, la cooperació en lloc de la competitivitat, el 
compromís amb la pau i la justícia social. A Altafulla, la 
regidoria de polítiques de gènere i tot el govern vol que 
no només el març sigui el mes de les dones. Durant 
tot l’any a través dels debats amb ulls de dones, dels 
consells de dones i altres activitats fem visible les fites 
que volem celebrar i les dificultats en les quals posem 
el nostre granet de sorra per resoldre. •

així no, sr. alcalde, així no (II)
Daniel Franquès Marsal # Esquerra Independentista d’Altafulla - EINA

 Anteriorment, em queixava de què 
gairebé no ens deixava parlar, i ara 
quan des de L’EINA fem propostes 
constructives pel poble, vostès no 
parlen i sols responen no a tot. Un go·
vern que dialoga poc i argumenta 

menys. Un govern de dues velocitats, ràpids quan els 
interessa, lents per a donar respostes que no els hi in·
teressa donar. Quan volen sí que es donen pressa a 
convocar plens, com ara el de les pujades de sous de 
dos dels seus regidors. En referència a aquests pujades 
de sou, en el cas de la Sra. Castellarnau se’ns informa 
que ve motivat perquè ha d’assumir més tasques d’al·

caldia quan el Sr. Alonso no hi pot ser per la seva tasca 
com a Diputado, doncs és fàcil: Sr. Alcalde renunciï a 
ser-ho, Altafulla es mereix un alcalde que treballi pel po·
ble, però pel que fa al Sr. Pere Gomés, l’explicació és 
tan ridícula, argumenta: “Seguir potenciant les meves 
àrees (sense especificar projectes), que ell fa feina de 
qualitat i que sap què val la seva hora”. 

Recordi que ser regidor no és una obligació, és una 
decisió voluntària de servei al poble, tot i que vostè bus·
qui treure’n profit personal. I dir que la seva feina és de 
qualitat i per això ha de cobrar més, és una manera 
de menysprear la feina dels tots els companys de con·
sistori, insinua que la resta de regidors no la fem? Per 

cert, abans d’afirmar que el govern on estàvem nosal·
tres cobrava més, miri-ho bé: Febrer 2016, AA-L’EINA 
(8 regidors) 62.000 euros, Febrer 2017, AA-CiU (7 re·
gidors) 69.000 euros, feina de qualitat? En la darrera 
Audiència Pública el Sr. Alcalde deia: “En la vida no tot 
és una urna”, afirmació que dóna a entendre que vostès 
prenen decisions a temes que sí s’han de consultar a 
la població. Recorda Via Augusta? Negant a una entitat 
del poble -Altafulla Decideix-, fer una consulta i ara amb 
la biblioteca: des de L’EINA optem per ampliar la bibli·
oteca en la seva ubicació actual i vostès traslladar-la al 
costat de les vies del tren. Ho consultaran a la població 
aquest cop? •
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el Col·lectiu d’artesans impulsa un concurs per decidir el cartell de 
la 20a fira d’artesans d’altafulla

El Col·lectiu d’Artesans ja està pre·
parant la 20a edició de la Fira d’Ar·
tesans que, amb la col·laboració de 

la regidoria de Turisme de l’Ajuntament, 
tornarà a fer parada a l’entorn de les Eres 
els dies 17, 18, 19, i 20 d’agost. Enguany, 
coincidint amb la celebració del 20è ani·
versari, el Col·lectiu d’Artesans ha posat 
en marxa un concurs per decidir quin 
serà el cartell promocional. el certamen 
s’adreça a qualsevol persona major 

de 18 anys. Les obres han de ser origi·
nals i inèdites i de temàtica lliure, i cal que 
hi figuri la inscripció “XX Fira d’Artesans 
d’Altafulla, 17, 18, 19 i 20 d’agost de 
2017”. Els treballs no poden anar signats, 
de manera que s’han d’identificar amb un 
títol, que és el que servirà de referència 
en el procés de votacions. De fet, l’autor 
haurà d’emplenar una butlleta d’inscrip·
ció en el moment de l’entrega, que haurà 
d’adjuntar en un sobre tancat.

Les obres s’han de presentar mit·
jançant suport digital d’alta qualitat, i 
han d’estar realitzades de tal manera 
que puguin ser reproduïdes a quatre 
tintes, mitjançant el sistema de quadri·
cromia. No seran admeses tintes me·
tal·litzades ni fluorescents. El guanya·
dor rebrà un premi en metàl·lic de 200 
euros i un sopar per a dues persones. 
El jurat el conformaran membres del 
Col·lectiu d’Artesans i un representant 

d’Altafulla Ràdio. les persones in-
teressades en participar-hi tenen 
temps fins el 31 de març. Els treballs 
s’han d’entregar a la Gelateria La Perla 
d’Altafulla, en horari de 9h a 21h. Per 
a més informació, podeu posar-se en 
contacte amb l’organització a través 
del correu electrònic artesansaltafulla@
gmail.com, o al perfil de Facebook Ar·
tesans Fira Altafulla. •

el Club d’Scrabble d’Altafulla va fer una 
valoració més que positiva de la segona 

edició del Campionat d’scrabble escolar, 
que es va celebrar el passat 10 de febrer a 
La Violeta. Una de les responsables de l’or-
ganització, àngels ribé, va destacar que en 
aquesta edició es doblés la participació res-
pecte la primera. Hi van prendre part un total 
de 28 parelles, de les quals es van classificar 
les deu millors de les escoles la Portalada i 
El Roquissar d’Altafulla, i l’Antoni Roig de Tor-
redembarra.

Els finalistes que disputaran la gran final 
dels Països Catalans el 25 de març al Prat de 
llobregat són Joan belmonte i aina esteba-
nell (La Portalada); Joan del Amo i Álex Loza-
no (La Portalada); Biel Terrón i Adrià Bechini 
(La Portalada); Joel Ribé i Alejandro Mariscal 
(El Roquissar); Xavier Boada i Llorenç Farré 
(La Portalada); Miquel Tribaldo i Zoe Iglesias 
(El Roquissar); Joel López i Pere Gomés (La 
Portalada); Nil Expósito i Gerard Ventura (An-
toni Roig), i Sergi Castaño i Mireia Figueras 
(Antoni Roig). / Foto: Eduard Virgili •

  Alumnes de La Portalada i El Roquissar, a la gran final d’Scrabble el 25 de març
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altafulla albergarà el 2 d’abril la Copa Catalana de trial 2017

La regidoria d’Esports de l’Ajun·
tament d’Altafulla, que encapça·
la l’edil Jaume Sànchez, ja ho té 

tot pràcticament enllestit per acollir el 
proper 2 d’abril, al Parc del Comunidor 
i a l’entorn del Castell, una de les pri·
meres proves de la Copa Catalana de 
Trial 2017 que organitza conjuntament 
amb el Club Biketrial Costa Daurada, de 
Torredembarra, i la Federació Catalana 
de Ciclisme. Fins ara el municipi havia 
estat l’escenari en diverses ocasions 
d’una de les proves de la Copa Tarra·
gona, però mai havia acollit una com·
petició d’aquestes característiques, que 
esdevé una de les més importants del 
calendari del 2017. 

La prova reunirà a uns 140 pilots 
d’arreu de Catalunya que recorreran un 
total de deu circuits. D’aquesta manera, 
més enllà del Comunidor, s’instal·laran 
tres circuits artificials de troncs, roques i 
bobines davant del Castell d’Altafulla. La 
Copa Catalana de Trial 2017 es va iniciar 
el passat 5 de març en el marc del Trofeu 
Internacional Ciutat de Barcelona, que 
va tenir lloc a la plaça Puig i Cadafalch 
de la capital catalana. Després de la pro·
va d’Altafulla, hi ha previstes la dels dies 
3 i 4 d’abril a Girona en el marc de la 
Sea Otter Europe, i la del 17 de setem·
bre a Terrassa, que servirà per tancar el 
certamen. / Foto: Club Bike Trial Costa 
Daurada. •

les altafullenques Marta Camps i Maria José Ca-
rabante, es van endur el títol en categoria feme-

nina de la v Copa d’espanya de Club veterans en 
Pista Coberta. Ho van aconseguir a Antequera amb 
la samarreta del Barcelona Atletisme. Camps es va 
imposar amb comoditat en la modalitat dels 1.500 
metres amb un temps de 4 minuts, 58 segons i 23 
centèssimes; mentre que maria José Carabante es 
va quedar a les portes d’aconseguir la victòria en els 
400 metres. 

a només unes centèsimes de la primera clas-
sificada, Eulalia Torrescasana, de l’Avinent Man-
resa, es va endur la plata amb una marca d’1 

minut, 2 segons i 84 centèssimes. Sí que es va 
imposar en la modalitat de relleus 4x200 metres, 
acompanyada de mireia gorju, eva vidal, i sonia 
Bocanegra. Més enllà de proclamar-se Campió 
d’Espanya en categoria femenina, el Barcelona 
atletisme també va aconseguir el bronze en cate-
goria masculina.

D’altra banda, les altafullenques també van reg-
nar al campionat veterà de Catalunya amb quatre 
ors: Carabante, en els 200 i 400 metres; i Camps, 
en els 800 (rècord de Catalunya i a 55 centèssimes 
del d’Espanya) i 3.000 metres. / Foto: Atletes d’Al-
tafulla. •

  Camps i Carabante, campiones d’espanya de Clubs Veterans
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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
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El balcó de l’Ajuntament d’Altafulla va rebre a Sa Majestat Car-
nestoltes. / Foto: Eduard Virgili 

Els Diables d’Altafulla van canviar les forques pels arcs i les 
fletxes. / Foto: A.J.

El temible Darth Vader es va passejar pels carrers i places d’Al-
tafulla. / Foto: A.J.

L’espectacle “Confetti Express” va amenitzar musicalment la guerra de confeti. / Foto: Ildefon-
so Cuesta

Animadores i “zorros” es van barrejar durant la rua de diumen-
ge. / Foto: A.J.

Alguns dels presos de Guantánamo es van deixar veure pel 
Carnaval. / Foto: A.J.

Disfressa de gala recreant-se en la mítica pel·lícula d’Audrey 
Hepburn “Desayuno con diamantes” per celebrar els 10 anys 
de la llar d’infants Hort de Pau. / Foto: Hort de Pau

Els Castellers d’Altafulla van deixar les camises per vestir-se de 
personatges fantàstics. / Foto: A.J.

Els Bastoners van disfressar-se de llops, ovelles i ovelletes. / 
Foto: A.J.

La Colla del Pati van retornar als temps dels Pica-Pedra. / 
Foto: R.D.

Centenars de persones van acompanyar el Rei Carnestoltes el Dimecres de Cendra. / 
Foto: A.J.

Els alumnes de la Llar d’Infants Francesc Blanch es van disfressar d’autèntics artistes. / Foto: 
Ruben Domínguez



RENFE
Altf/Tgn Altf/Bcn

6:58 6:01
7:23 7:07
7:30 7:29
8:29 7:56
8:59 8:08
10:00 9:04
10:30 9:42
10:38 10:35
10:58 11:33
11:58 12:02
12:58 12:33
13:56 13:32
14:27 14:35
14:59 15:03
15:31 15:55
15:58 16:36
16:27 17:06
17:00 17:36
18:00 18:39
18:30 19:11
19:00 20:05
19:29 20:36
20:26 21:08
20:29 21:49
20:59
21:29
21:59
22:33

AUTOCARS

Període temporada baixa
(del 28 d’octubre a l’1 de maig)

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

De DL a DV: 9.00h
Dissabtes feiners: 10.10h

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

De DL a DV: 15.45 h
Dissabtes feiners: 21.15h

Diumenges i festius: 
17.55 h

Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners

Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
6.25 6.29 6.45 6.50 7.10 7.15
7.10 7.16 7.35 7.40 8.00 8.05
7.25 7.31 7.55 8.30 8.50 8.55
7.40 7.45 8.05 9.15 9.35 9.40
7.55 8.01 8.20 10.15 10.35 10.40
8.20 8.26 8.45 11.15 11.35 11.40
8.40 8.46 9.05 11.45 12.05 12.10
9.00 9.06 9.25 12.15 12.35 12.40
9.15 9.21 9.40 12.45 13.05 13.10
9.45 9.51 10.10 13.15 13.35 13.40
10.15 10.21 10.40 13.45 14.05 14.10
10.45 10.51 11.10 14.00 14.20 142
11.15 11.21 11.40 14.15 14.35 14.40
12.15 12.21 12.40 14.45 15.06 15.10
13.15 13.21 13.40 15.10 15.30 15.35
14.15 14.21 14.40 15.20 15.40 15.45
15.15 15.21 15.40 16.15 16.35 16.40
16.15 16.21 16.40 17.15 17.35 17.40
16.45 16.51 17.10 17.45 18.05 18.10
17.15 17.21 17.40 18.15 18.35 18.40
18.15 18.21 18.40 18.45 19.05 19.10
19.15 19.21 19.40 19.15 19.35 19.40
20.15 20.21 20.40 19.45 20.05 20.10
21.45 21.51 22.10 20.15 20.35 20.40

21.15 21.35 21.40
22.25 22.45 22.50

Dissabtes feiners
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8.20 8.26 8.47 9.00 9.24 9.30
9.30 9.36 9.57 10.30 10.54 11.00
11.40 11.46 12.07 12.40 13.04 13.10
13.45 13.51 14.12 14.30 14.54 15.00
16.10 16.16 16.37 17.00 17.24 17.30
17.10 17.16 17.37 18.00 18.24 18.30
17.55 18.01 18.22 18.45 19.09 19.15
18.55 19.01 19.22 19.45 20.09 20.15
19.55 20.01 20.22 21.00 21.24 21.30
20.55 21.01 21.22 21.35 21.59 22.05

Diumenges i festius
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8.55 9.01 9.22 10.00 10.24 10.30
10.30 10.36 10.57 11.30 11.54 12.00
12.00 12.06 12.27 13.00 13.24 13.30
16.10 16.16 16.37 16.50 17.14 17.20
17.20 17.26 17.47 18.00 18.24 18.30
18.45 18.51 19.12 19.30 19.54 20.00
20.15 20.21 20.42 21.00 21.24 21.30

v Transports
Autobusos
 nocturns

Altafulla 
/ tarragona

Divendres, dissabtes 
i vigílies de festius

Al
ta

fu
lla

 -
 T

ar
ra

go
na

Altafulla

Parada 
centre

centre
comercial

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

Tarragona

rambla
Vella

Imperial
tarraco

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

04:56 05:00

Ta
rr

ag
on

a 
- 

Al
ta

fu
lla

Tarragona

Imperial
tarraco

rambla
Vella

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

Altafulla

centre
comercial

Parada 
centre

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

L2
Parades a Pau casals, st. Francesc, rambla Vella, balco, Miracle, 

beneficència, Fortí, casanovas, Marenostrum, La Platja, Arrabassada, 
savinosa, cala romana, tennis, Mediterrani, Platja Llarga, solimar, Mas 
rabassa, El Pont, Montsià, osona, La Mora, conca de barberà, blauet, 

Esquirol, Guineu, castell de tamarit, tamarit i Ferran

Pere 
Martell

Aiguamolls 
del Gaià

Aiguamolls 
del Gaià

Pere 
Martell

Fe
in

er
s

6:20 6:49 7:03 7:37
7:23 7:55 7:44 8:21
8:07 8:43 8:11 8:50
9:01 9:35 8:53 9:28
10:29 11:04 9:50
11:13 11:48 11:19 11:54
12:04 12:40 12:14 12:49
12:57 13:33 12:56 13:37
13:30 14:04 13:48 14:27
14:35 15:08 14:24 15:03
15:11 15:44 15:23 15:59
16:06 16:38 16:00 16:38
16:46 17:19 16:53
17:55 18:30 17:34
18:36 19:12 18:45 19:20
19:28 20:05 19:27 20:02
20:10 20:44 20:20 20:54
21:02 21:34 20:59 21:28
21:35 22:04 21:49

D
is

sa
bt

es

7:30 8:05 8:20 8:57
9:25 10:03 10:18 10:53
11:02 11:37 11:52 12:27
12:35 13:13 13:28 14:03
14:11 14:47 15:00 15:35
15:43 16:19 16:32 17:07
17:35 18:11 18:26 18:58
19:06 19:43 20:01 20:32
20:40 21:10 21:25 21:53
22:07 22:33

D
iu

m
en

ge
s 

i f
es

tiu
s 7:30 8:00 8:20 8:56

9:25 9:59 10:17 10:53
11:01 11:33 11:50 12:25
12:34 13:09 13:27 14:06
14:11 14:44 14:59 15:30
15:43 16:16 16:32 17:08
17:36 18:08 18:25 18:58
19:06 19:41 20:01 20:32
20:40 21:09 21:25 21:53
22:00 22:30

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

rEcAPtAcIó MunIcIPAL (Ajunt.) 977 65 61 09

corrEus 977 65 18 16

oFIcInA D’ocuPAcIó 977 65 14 26

PoLIcIA LocAL
Marquès de tamarit, 16

609 32 96 51
977 65 02 80

GuàrDIA cIVIL 062

  977 63 53 00
088

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

AMbuLàncIEs (centraleta) 977 25 25 25

consuLtorI DE sALut
Mainada, 2A

977 65 60 07

urGèncIEs cAP torredembarra 977 64 38 01

AIGüEs D’ALtAFuLLA
(servei 24 hores) 

977 65 16 76
900 194 998

EMErGèncIEs 112

FArMàcIA susAnA DoMInGo
Les Escoles, 3 (poble)

977 65 04 97

FArMàcIA 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

cEIP roQuIssAr 977 65 19 69

IEs ALtAFuLLA 977 65 16 62

LLAr D’InFAnts F. bLAnch
Mainada, 2b

977 65 60 31

LLAr D’InFAnts hort DE PAu
cabana, 2

977 65 21 20

EsPLAI DE LA GEnt GrAn
c. de Les bruixes s/n

977 65 21 32

bIbLIotEcA MunIcIPAL
Les Escoles s/n

977 65 11 76

cEntrE D’EstuDIs D’ALtAFuLLA
Escoles, 10

977 65 09 12

cEntrE obErt 977 65 06 90
648 54 62 72

PAVELLó PoLIEsPortIu 977 65 15 71

EscoLA DE MúsIcA (migdies)
s. Antoni Abat, a la Violeta

977 65 20 60

cAsAL LA VIoLEtA
s. Antoni Abat, 11

977 65 00 83

Punt D’InForMAcIó juVEnIL
Era de l’Esteve

977 65 24 68

ALbErG juVEnIL ‘cAsA GrAn’
Placeta, 12

977 65 07 79
 

PIscInA MunIcIPAL 
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

cLub MArítIM 977 65 02 63

PArròQuIA s. MArtí 977 65 01 58

EstAcIó DE sErVEI 977 65 22 54

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

DEIxALLErIA (torredembarra) 977 64 58 19

AutocArs PEnEDès 977 66 08 21

InForMAcIó rEnFE 902 24 02 02

ProtEccIó cIVIL 977 65 14 89

tAnAtorI DE torrEDEMbArrA 900 50 67 12

L’hort DE LA sínIA. 
Punt D’InForMAcIó DEL GAIà

655 48 61 15

jutGE DE PAu 977 65 20 17

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

ProtEccIó cIVIL 648 14 57 56

càrItAs PArroQuIAL 629 55 79 45

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

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

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

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

centre de Salut

AtEncIó AL PúbLIc (977 65 60 07):
 De dilluns a divendres (matí): de 8 a 13 h
 Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
PEDIAtrIA I InFErMErIA PEDIàtrIcA: 
 Dilluns/tarda i dimecres/matí
 dra. riQuelMe     /     inf. MíriaM Vadillo
InFErMErIA tArDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
horArIs DE consuLtEs
 INF. ROSER FLEIX: De DL a DV (matins)
 dra. estHer Mur: DL, DM, Dj i DV (matins) 
    Dimecres a les tardes
 dra. carolina roBado: Dilluns a les tardes 
   DM, Dx, Dj i DV (matins)
urGèncIEs: cAP DE torrEDEMbArrA 977 64 38 01

  FARMÀCIES DE GUÀRDIA

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

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

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 feBrer

temperatura màxima 21 °c dia 19 Mitjana mensual temp. màx. 16,7 °c obsErVADors: 
Joan ViVe S, lluíS BRullaS, JoRdi cuScó i JoSe p  MaRia aule Stemperatura mínima 0,8 °c dia 25 Mitjana mensual temp. mín. 5,1 °c

Pluja màxima 10,2 litres/m2 dia 13 total pluja recollida 26,5 litres/m2 www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html




