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 fem fora el bullying!   

L’Escola de Famílies de la Portalada i el Roquissar i la regidoria 
de Polítiques de Gènere van organitzar amb èxit el passat 

22 de gener el taller “Fem fora el bullying! Prevenció de l’assetja-
ment a l’escola primària”. Un estudi recent dut a terme al King’s 
College de Londres, al Regne Unit, ha descobert que una expo-
sició contínua a l’assetjament durant l’adolescència pot provocar 
canvis físics al cervell i fer augmentar la probabilitat de patir una 
malaltia mental. Les situacions d’abús i maltractament, “i en el 
bullying es donen totes dues”, segons aquest estudi, “generen 
una disminució del volum del cos callós, una estructura que con-
necta els hemisferis cerebrals fonamental per al funcionament 
adequat del cervell”. A més a més, també pot provocar una al-
teració a l’escorça prefrontal, que afecta la facultat de resolució 
de problemes i l’habilitat per a gestionar emocions. “I, si no hi 
ha un tractament i un suport adequats, s’ha comprovat que els 
nens que pateixen assetjament poden tenir més possibilitats de 
patir problemes de salut mental, com ara depressió i ansietat, 
predisposició a autolesionar-se, trastorns posttraumàtics i pors 
patològiques associades al desenvolupament i la connexió entre 

l’hipotàlem i l’hipocamp, relacionats amb respostes cardiovascu-
lars davant estímuls de perill, com també amb el condicionament 
a la por”, adverteix el document.

Els investigadors del Regne Unit van mesurar àrees del cer-
vell d’adolescents quan tenien 14 i 19 anys. D’aquests darrers, 
els que havien patit bullying crònic presentaven una disminució 
de les àrees cerebrals del nucli caudat i el putamen, que els 
investigadors van associar a uns índexs d’ansietat superiors. 
“Per sort”, explica l’estudi, “a aquesta edat el sistema nerviós 
és molt plàstic i es pot modular. El cervell està en desenvolupa-
ment fins a l’edat adulta, o sigui que és possible desaprendre 
el que s’ha après”, especifica. Als 19 anys l’escorça prefrontal, 
més lligada a capacitats intel·lectuals, com ara la facultat de 
raonament o la regulació dels impulsos o les emocions, no està 
del tot madura, “de manera que encara es troba en fase de 
desenvolupament i amb capacitat de modelar-se”, assegura. 
Tallers com aquests no només són necessaris per prevenir l’as-
setjament, sinó que haurien de ser obligats. Entre tots i totes, 
fem fora el bullying! •

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, Forn 

Nogués, Gelateria La Perla, Forns Martí (Ronda, carrer Martí 
d’Ardenya i barri marítim), Farmàcia Altafulla Mar, Bar Cano, 

Pizzeria Solocomo, Bar la Violeta i Centre Cívic de Brises 
del Mar.
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La reforma del Casal La Violeta, el 
gimnàs de l’escola La Portalada i 
el nou enllumenat públic del carrer 

Santa Marta són les principals inversions 
que Altafulla començarà a veure realitat 
aquest 2019. Totes tres sumen gairebé 
1.600.000 €. El primer a executar-se 
serà la renovació del Casal la Violeta. 
L’empresa encarregada dels treballs, 
Contratas Vilor SL, ha informat que les 
obres es posaran en marxa a mitjans 
d’aquest mes de febrer, i s’espera que 
estiguin enllestides per la Festa Major 
de Sant Martí. La durada prevista és de 
nou mesos, de manera que, en cas de 
complir-se els nous terminis establerts, 
s’allargarien fins el mes de novembre. 

La reforma, dissenyada per EDDAB 
Arquitectura SLP, contempla una su-
perfície útil de 504,95 m2, i on es pre-
veu diferents actuacions que passen 
principalment per la substitució de tota 
la coberta, l’aïllament tèrmic extern que 
permeti mantenir la temperatura interi-
or, la intervenció sobre l’estructura per 
millorar els espais interiors i els acces-
sos, la reforma i ampliació dels lavabos 
i els vestidors, la millora i l’increment de 
l’equipament tècnic, dels acabats, els 
paviments i revestiments i l’adquisició 
d’equipaments per als diferents usos. 
L’actuació convertirà La Violeta en un 
auditori amb capacitat per a unes 300 
localitats. Mentre durin els treballs, el 
programa d’activitats previst a les ins-
tal·lacions es traslladarà al Poliesportiu 
Municipal, com serà el ball de Carna-
val. La inversió a la Violeta s’eleva als 
897.652,54 € IVA inclòs.

Quant al gimnàs (a la imatge) de 
l’escola La Portalada, en els propers 
dies començarà el procés de licitació 
després que hagi finalitzat el període 
d’exposició pública. La previsió és que 
els treballs es posin en marxa abans 
de Setmana Santa, i que gran part de 
les obres es realitzi durant el període 
d’estiu. El nou equipament farà front de 

façana a les pistes actuals del centre, 
augmentarà la flexibilitat de l’espai i es 
crearà una zona de grades. També tin-
drà un escenari, magatzems, un vestí-
bul i vestidors. La inversió del gimnàs 
serà de 598.579,33 € IVA inclòs.

I quant al nou enllumenat públic del 
carrer Santa Marta dels Munts, la seva 
situació actual es troba en el procés de 
licitació dels treballs en què s’ha fixat 
un preu de sortida de 95.206,08 € IVA 
inclòs. Els treballs consistiran, a banda 
de la renovació de la xarxa i els fanals, 
en la posada en funcionament d’un sis-
tema citytouch lightwave de Philips. 
Aquesta eina de programació permet 
fer la il·luminació dinàmica, intel·ligent i 
flexible. És un sistema de gestió i admi-
nistració on line que connecta de mane-
ra bidireccional els punts de llum amb la 
plataforma Citytouch i a la inversa. Les 
seves funcionalitats, entre altres, són la 
gestió remota, la mesura de l’energia i 
la supervisió de la llum.•

la Violeta, el 
gimnàs i el nou 
enllumenat del 
carrer santa 

Marta per 
aquest 2019

La policia Local d’altafulla ha fet 
balanç sobre el servei municipal i 

l’evolució dels fets delictius al muni-
cipi que s’han produït aquest passat 
any 2018. segons les dades, les tipo-
logies delictives que més inseguretat 
generen a la ciutadania, com els roba-
toris a interior de domicilis i vehicles, 
s’han reduït notablement en un 47 % 

i un 25 %, respectivament. cal recor-
dar que en la darrera junta Local de 
seguretat que es va celebrar el passat 
31 d’octubre, el conseller d’interior, 
Miquel Buch, va posar en valor també 
el descens d’un 6% en els delictes al 
municipi i l’augment de les detencions 
en un 33%. • 

  Baixen els robatoris a domicilis durant el 2018
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llum verda a l’expropiació dels terrenys per construir 
la bassa de laminació al Puntet

El Ple Municipal de l’Ajuntament d’Al-
tafulla va aprovar el passat 28 de 
gener, per unanimitat, iniciar l’expedi-

ent d’expropiació forçosa dels béns i drets 
afectats pel “projecte d’obres de construc-
ció d’una bassa de laminació a la conca 
de la rasa”. D’aquesta manera, l’acord 
permet la declaració d’utilitat pública i la ne-
cessitat d’ocupació dels terrenys afectats.

El projecte de construcció afecta dues 
finques: Una, de 22.413 m2, que s’ubi-
ca a la zona sud-llevant de la rotonda del 
Puntet; i una segona, més petita, de 2.622 
m2, situada a la banda esquerra de l’antiga 
N-340, des del carrer Clot del Torrell fins 
la rotonda. D’aquesta manera, la superfí-
cie total de la bassa de laminació serà de 
25.035 m2.

L’objectiu d’aquesta obra, segons va 
explicar la regidora d’Urbanisme, Marisa 
Méndez-Vigo, “és reduir les inundaci-
ons al Barri Marítim, una situació que el 
municipi arrossega des de fa molts anys”. 
Juntament amb això, es complementaria 
la funcionalitat del dipòsit soterrani d’ai-
gües pluvials que es va construir a mitjans 
de l’any 2016 en el pas que connecta amb 
la rotonda de Via Hercúlia i Via Augusta.

La bassa de laminació s’ubicaria així 
en els terrenys que limiten amb la zona de 
la Vinya Gran, el Karting Altafulla i el Càm-
ping Don Quijote. El pressupost inicial de 
construcció s’eleva als 476.064,71 €, i el 
termini d’execució seria de tres mesos. 
L’Agència Catalana de l’Aigua finançarà 
part de l’obra amb una injecció econò-

mica d’uns 200.000 €. Aquesta bassa 
de laminació té l’objectiu principal d’evi-
tar avingudes d’aigües i inundacions amb 
una capacitat útil de 40.000 m3. Es cons-
truirà en derivació respecte a la Conca de 
la Rasa i estarà preparada per recollir l’ai-
gua que no pot assumir la canalització de 
la riera aigües avall a la confluència dels 
carrers Via Hercúlia i Via Augusta, a Baix 
a Mar.

Per la seva banda, l’Empresa Mixta d’Ai-
gües d’Altafulla va instal·lar a mitjans de ge-
ner, dues comportes al canal de la Rasa 
amb la finalitat d’evitar l’entrada d’aigua del 
mar quan es produeixen llevantades i reduir 
també les inundacions en aquesta zona. 
Funcionen de manera automàtica en funció 
de la diferència de pressió d’aigua. •

s’AProVA DefInItIVAMent 
el PressuPost MunIcIPAl 
De 7,9 MIlIons D’euros
el ple d’altafulla va aprovar de-
finitivament el Pressupost Mu-
nicipal per al 2019 i que s’eleva 
als 7.901.201,12 €, després que 
la majoria del govern, format per 
alternativa i el pdecat, desesti-
messin les al·legacions presenta-
des per l’eina. La moció va tenir 
el suport de l’equip de govern 
i del regidor no adscrit alberto 
Moreno, i els vots contraris dels 
regidors independentistes. Les 
demandes dels republicans pas-
saven per l’increment de la par-
tida de participació ciutadana 
en 14.400 €; la de polítiques de 
gènere en 4.000 €; la de joven-
tut en 2.000 €; i la partida per a 
professors de l’escola Municipal 
d’adults en 3.600 €, per tal de 
donar resposta a les necessitats 
d’alfabetització dels joves del 
centre de primera acollida de 
l’alberg casa gran. el regidor 
d’Hisenda i alcalde accidental, 
pere gomés, va defensar la de-
sestimació al·legant que és un 
pressupost “amb molt poc mar-
ge”. no va descartar que aques-
tes mateixes demandes pogues-
sin incloure’s en aquest mateix 
exercici mitjançant modificacions 
de crèdit, i va insistir que la no 
acceptació és clarament un tema 
“tècnic”.

rePAren les retAllADes 
sAlArIAls Del PersonAl 
funcIonArI I lABorAl
els membres de la corporació 
Municipal van aprovar en el ple 
ordinari de gener un increment 
d’un 0,20 % de la massa salarial 
aplicable al complement espe-
cífic de manera proporcional al 
complement específic que cada 
treballador tenia a 1 de gener de 
2018. aquest increment s’aplica-
rà amb caràcter retroactiu a 1 de 
gener de l’any passat; així com 
també un increment d’un 2,25 
% del complement específic per 
a l’exercici 2019. de cara al nou 
curs, s’aprova un augment d’un 
0,25 % de la massa salarial apli-
cable al complement específic de 
manera proporcional al comple-
ment específic que cada treballa-
dor tenia a 1 de gener d’enguany, 
i un increment d’un 0,25% de la 
massa salarial que serà aplica-
ble a partir de l’1 de juliol vinent 
i sempre que ho aprovi el consell 
de Ministres. també es contem-
pla un augment d’un 2,25 % de 
qualsevol altre complement retri-
butiu fixe i periòdic amb caràcter 
retroactiu a 1 de gener de 2019. • 

  Breus

Estudi hidràulic de la llera de la Rasa a Altafulla
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1. Introducció 
 

El present estudi pretén avaluar el comportament hidrològic de la conca de la Rasa així 

associades a la llera de la Rasa. Aquesta llera causa inundacions a la seva part baixa 
en períodes de pluges intenses 

 
 

del risc, que se centraran en la realització de basses de laminació per reduir els cabals 
pics aportants per la conca de la Rasa, així com una proposta constructiva que solucioni 

vies del tren. A la següent imatge es mostra la zona on es plantegen les basses de 
 

 

 
Fig. 1. Ortofoto de la zona d'estudi i delimitació provisional de la zona proposada per a 
realitzar el llacunatge. 

 
t les següents tasques: 

  
- Revisió de tots els documents i estudis antecedents  
 
- Revisió de les precipitacions de disseny pels períodes de retorn definits  
 
- Revisió del comportament hidrològic de la conca de la Rasa  

S’aprova el calendari fiscal del 2019 d’Altafulla

El Ple Municipal de l’Ajuntament d’Altafulla va aprovar per una-
nimitat el passat 28 de gener el calendari fiscal per a l’any 

2019, que queda de la següent manera:

concepte Període Dates de 
pagament

Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica 2019 29/03/2019 - 

29/05/2019

Impost sobre béns immobles de 
naturalesa urbana 2019 28/06/2019 - 

30/08/2019

Impost sobre béns immobles de 
naturalesa rústica 2019 28/06/2019 - 

30/08/2019

Impost sobre béns immobles de 
característiques especials 2019 28/06/2019 - 

30/08/2019

Impost sobre activitats econòmiques 2019 30/07/2019 - 
30/09/2019

Taxes – Preus públics 2019 30/07/2019 - 
30/09/2019

Quant a l’IBI, la data límit per sol·licitar el fraccionament 
de l’IBI per aquest any és el 15 de març, i s’ha de sol·licitar 
a BASE. En aquest sentit, cal recordar que, per segon any 

consecutiu, BASE-Gestió d’Ingressos, organisme autònom de 
la Diputació de Tarragona, ofereix als contribuents el compte 
de Pagament Personalitzat, una eina que permet agrupar 
diferents tributs municipals en un compte comú i fragmen-
tar-ne el pagament en nou mensualitats sense interessos. Els 
ciutadans i empreses interessats de sol·licitar aquest servei de 
cara a l’any 2020, ja que el termini per al 2019 es va acabar el 
passat 31 de desembre de 2018, poden fer-ho via telemàtica 
a la web de BASE o a l’oficina situada a la Plaça Martí Royo, 
7, d’Altafulla.

Ciutadania i empreses podran beneficiar-se del Compte de 
Pagament Personalitzat, que contribueix a facilitar el pagament 
als contribuents en determinats moments de l’any, sense que 
això suposi cap despesa addicional, atès que permet fracci-
onar la despesa total entre els mesos de febrer i octubre. El 
primer pagament dels contribuents que ho hagin sol·licitat per 
aquest exercici 2019 serà el pròxim 5 de febrer.

BASE-Gestió d’Ingressos és un organisme autònom de la 
Diputació de Tarragona que s’encarrega de gestionar ingres-
sos per delegació d’ajuntaments, com el d’Altafulla, ens inde-
pendents i altres administracions. Actualment és responsable 
d’aquesta funció a la majoria de municipis del Camp de Tarra-
gona i de les Terres de l’Ebre. •
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La regidoria de Joventut de l’Ajun-
tament d’Altafulla, que encapçala 
l’edil Xavier Rofas, ha endegat un 

programa per reforçar l’ocupabilitat de 
les persones joves que no tenen feina i 
que han abandonat els estudis. S’em-
marca dintre del projecte “singulars” 
del Pla Nacional d’Implementació de la 
Garantia Juvenil i s’adreça a nois i no-
ies de 16 a 29 anys de la zona TRAC 
(Torredembarra, Roda de Berà, Altafulla, 
Creixell i la Riera de Gaià).

Aquesta iniciativa, impulsada des de 
l’Àrea de Joventut d’Altafulla amb la col-
laboració de les regidories de Joventut 
dels municipis de la zona TRAC, és pio-
nera al nostre territori i està gestionada 
per la Fundació Universitària Martí L’Hu-
mà, la Fundació EMI Manresa i el Centre 
de Formació Mordered.

Concretament, el programa que es de-

senvoluparà a la zona TRAC des d’Altafulla 
és el “JoB e-logis” que se centrarà en 
una formació especialitzada per a diferents 
llocs de treball del sector logístic com ara 
en la cadena de subministrament, anàlisi 
de dades, comerç internacional, gestió de 
projectes, magatzem, entre d’altres.

El programa es desenvoluparà en 
tres fases i tindrà una durada d’un curs 
escolar. El número de places que s’ofe-
reixen és de 20 joves de la zona TRAC, 
i l’èxit d’ocupabilitat laboral s’espera 
que se situï en el 40 %, degut a la de-
manda laboral del sector logístic al ter-
ritori. Les persones interessades poden 
posar-se en contacte amb els telèfons 
977651085, 616627466 i 934124545; 
o bé, als correus electrònics lullate@
emi-manresa.cat, fferre@emi-manresa.
org i info@emi-manresa.cat .

Està pendent de concretar si el curs 

tindrà lloc a l’Escola Municipal d’Adults 
d’Altafulla, al carrer Boga, 4, del Barri 
Marítim; o bé, a la seu del Punt d’Infor-

mació Juvenil, a la Pallissa de l’Era de 
l’Esteve, al carrer de les Bruixes, s/n. / 
Foto: Institut Altafulla •

la demanda laboral del sector logístic, raó per posar en marxa el 
projecte “singulars” per a l’ocupabilitat dels joves

La Pallissa de l’Era de l’Ixart ha re-
novat la seva imatge. L’Ajuntament 

d’Altafulla ha enllestit els treballs de mi-
llora del local dels Castellers d’Altafulla 
d’acord amb els terminis previstos. Es 
van posar en marxa el passat 27 de 
desembre, coincidint amb la celebració 
del 45è aniversari dels de la camisa lila, i 
van finalitzar a mitjans de gener. Els tre-
balls, amb un pressupost d’uns 30.000 
€, s’han dut a terme amb el romanent 
de tresoreria del pressupost del 2017, 
que contemplava una partida per a la 
millora i adequació de l’espai, principal-
ment quant a la seguretat i comoditat 
dels assajos. Entre les principals actua-
cions en destaquen la remodelació dels 
lavabos, la dotació de dutxes, l’elimi-
nació del desnivell d’accés al local, la 

pavimentació amb sòl tou per apaivagar 
l’impacte de les possibles caigudes, i 
s’han tractat també les humitats de l’in-
terior del local. D’aquesta manera, es 
dona compliment des de l’ajuntament a 
una reivindicació històrica de la colla i en 
què s’hi va comprometre la regidora de 
Cultura, Montse Castellarnau. / Foto: 
Ajuntament •

Les famílies treballadores amb fills 
menors de 3 anys escolaritzats en 

llars d’infants durant l’any 2018 ja poden 
gaudir de la nova deducció de l’irpf. es 
tracta d’una nova ajuda pública a la ma-
ternitat que pot ascendir fins els 1.000 
euros anuals. el termini per sol·licitar-la 
es va obrir l’1 de gener, i s’allargarà fins 
el 15 de febrer. La deducció s’aplicarà 
a la mare per cada un dels fills menors 
de 3 anys, independentment que sigui 
un altre progenitor qui hagi pagat les 
mensualitats del centre. en el cas d’al-
tafulla, l’Ajuntament és qui comunica 
les dades a l’agència tributària perquè 
es tingui en compte de cara a la renda 
del 2018, per tant, les famílies no han de 
tramitar res inicialment. 

La deducció també s’aplicarà si 
l’infant ha complert els 3 anys durant 

el 2018, però ha continuat al primer ci-
cle d’educació infantil uns mesos més. 
seria el cas dels nens i nenes que van 
néixer entre el gener i el juliol del 2015. 
en aquest cas, es podrà aplicar la de-
ducció fins al mes anterior a la seva 
incorporació al segon cicle d’educació 
infantil.

per optar a aquest suplement, les 
llars d’infants —i en el cas d’altafulla, 
l’ajuntament ja que són de titularitat 
municipal, han d’omplir el model 233 
mitjançant el qual posen en coneixe-
ment de l’agència tributària la infor-
mació sobre els menors i les despeses 
que donin dret a aquesta nova deduc-
ció per maternitat. en ser aquest any el 
primer, les llars d’infants compten amb 
15 dies més i podran presentar la in-
formació fins al 15 de febrer. en anys 

posteriors hauran de fer-ho durant el 
mes de gener.

Un cop la llar d’infants hagi informat, 
aquesta informació ja estarà a la base 
de dades de l’agència tributària i s’in-
corporarà en la declaració de 2018, és 
a dir, la que farem durant la primavera 
d’aquest 2019. de moment, les mares 

no han de fer res fins que no comenci 
la campanya de la renda, que aquest 
any serà del 2 d’abril a l’1 de juliol. Quan 
es conegui el model de la declaració, se 
sabrà si les famílies han de marcar algu-
na casella en concret o si directament 
s’aplicarà la deducció amb les dades 
rebudes pels centres. • 

  L’Ajuntament comunicarà a Hisenda les dades perquè les famílies treballadores 
     amb fills menors de 3 anys escolaritzats a les llars d’infants gaudeixin de la nova deducció de l’IRPF

el XAlet De lA creu es conVertIrà en un restAurAnt

El nou propietari de l’edifici, Jordi Gar-
rofé, ha avançat a altafulla ràdio que 
el Xalet de la creu es podria conver-
tir en el local de restauració de moda 
al bell mig de l’avinguda Marquès de 
tamarit. garrofé, que ha deslligat el 
restaurant de la cadena italiana La ta-
gliatella, ha explicat que la intenció és 
aprofitar la part sud de la parcel·la per 
fer-lo, ja que també podria funcionar 
com a espai d’esdeveniments com ara 
batejos, comunions i bodes, tot i que 
no hi ha res definit encara. Mentre no 
es comenci a urbanitzar la totalitat del 
sector de la cabana i no disposi de les 
llicències d’obres pertinents, s’utilitza-

rà l’edifici com a habitatge unifamiliar i 
seu de la seva empresa. jordi garrofé 
és el màxim responsable d’escala so-
lar, una companyia d’energia renova-
ble que opera des de fa tretze anys. 
Més enllà de l’energia solar, garrofé 
també té un pes important en el ne-
goci de la restauració. precisament, 
és un dels franquiciats de La taglia-
tella, i gestiona fins a vuit restaurants 
arreu de catalunya. La seva compra 
del Xalet de la creu espera que ajudi 
a desencallar la urbanització de la ca-
bana. La millora i adequació de l’en-
torn de la parcel·la es podria traduir en 
l’obertura dels vials interiors. • 

  Breuss’enllesteixen els treballs de millora del local 
dels Castellers d’Altafulla
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La 5a edició del Pleamar Vintage 
Market d’Altafulla se celebrarà el 
cap de setmana 20 i 21 d’abril al 

Parc Voramar, coincidint d’aquesta ma-
nera en la setmana santa, un dels 
períodes de l’any amb més afluència de 
visitants a la vila. L’esdeveniment torna-
rà a repetir el format d’èxit de les dues 
jornades pel qual van passar l’any pas-
sat més de 12.000 persones. D’aquesta 
manera, el certamen s’allargarà més en-
llà de les 21h el dissabte; i fins les 20h el 
diumenge.

Els visitants podran gaudir de música 
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 arti-
cles Vintage com a referent de mercat de 
segona mà de la Costa Daurada. L’orga-

nització manté d’aquesta manera el car-
tell musical amb actuacions en directe, 
i segons ha avançat, es podria incloure 
enguany un tercer concert, tot i que es 
confirmarà en les properes setmanes.

Les preinscripcions per als para-
distes que vulguin participar-hi s’obri-
ran a mitjans de febrer. Podran trobar 
el formulari al perfil de Facebook de 
“Pleamar Vintage Market”; al web www.
pleamarmarket.com, o bé  sol·licitar més 
informació al correu electrònic pleamar-
market@gmail.com. La convocatòria 
s’obrirà a parades d’articles de segona 
mà i Vintage, antiguitats, roba de segona 
mà, articles d’upcycling, artesania, vinils, 
llibres, bicicletes, i mobles. El Pleamar 
Vintage Market està organitzat per l’As-
sociació Pleamar i la regidoria de Co-
merç de l’Ajuntament d’Altafulla. •

el Pleamar Vintage Market
se celebrarà el cap de 

setmana del 20 i 21 d’abril

L’Ajuntament torna a oferir el servei de barbacoes a Sant Antoni

La regidoria de Serveis de l’Ajuntament 
d’Altafulla ha adequat l’entorn de la 

muntanya de Sant Antoni donant com-
pliment al requeriment del cos d’Agents 
Rurals de la Generalitat de Catalunya 
amb l’objectiu de poder tornar a oferir 
el servei de barbacoes. La proximitat 
d’aquestes amb la pineda prohibia al 
consistori obrir la zona d’esbarjo, donat 
el risc d’incendi que existia, com va ex-
plicar la regidora de Via Pública, Marisa 
Méndez-Vigo. 

La intervenció ha consistit en la ne-
teja del sotabosc, la tala de cinc pins, i 
la poda de dues oliveres. Ha estat l’em-
presa Jardins 9 Estil l’encarregada de 
dur a terme els treballs amb un pressu-
post de 2.843 €. Amb aquesta interven-
ció, l’Ajuntament d’Altafulla torna a oferir 

el servei habitual de barbacoes aquesta 
temporada, després d’haver estat uns 
mesos inoperativa. El passat mes de ju-
liol, el consistori donava resposta a una 
altra petició dels Bombers de la Genera-
litat referent a la senyalització que ha 
de servir per facilitar l’accés als efectius 
en cas d’un possible incendi. Les indi-
cacions es van instal·lar en una esplana-
da que, en cas d’incident, esdevindria el 
centre operatiu dels camions i efectius 
del cos.

Abans, al mes de maig, l’Ajuntament 
també hi va dur a terme les habituals tas-
ques de neteja del sotabosc amb la col-
laboració de la Societat de Caçadors la 
coma. La majoria, treballs d’adequació 
de l’espai com a mesura de prevenció 
d’incendis forestals. •

La regidoria de turisme de l’ajunta-
ment d’altafulla, que encapçala l’edil 

jaume sànchez, s’ha afegit un any més 
al conveni corner que encapçala el pa-
tronat de turisme de la diputació de 
tarragona. el mateix regidor de turisme 
va ser qui va signar el passat 18 de ge-
ner l’acord que permet a l’ajuntament 
d’altafulla estar representat en les dife-
rents accions de comunicació en l’àmbit 
turístic tant a nivell nacional, estatal i 
internacional dintre de la marca costa 
Daurada.

L’acord preveu l’assistència coordi-
nada amb turisme d’altafulla i la resta 
d’administracions i agents privats sig-
nants —25 en total, en diversos certà-
mens firals i accions de comunicació 
conjuntes. el pressupost global de les 
accions que s’inclouen en l’acord és 

de 345.481,12 € (un 20,38% més que 
l’anterior), compartit de manera propor-
cional entre els socis signants. Quant 
a altafulla, el municipi serà present a 
les fires i promocions estatals i nacio-
nals com ha fet a fItur (Madrid), i que 
també realitzarà a navartur (pamplona), 
B-trAVel (Barcelona), i una acció pro-
mocional amb logitravel (Madrid).

L’acord corner també inclou una 
campanya de publicitat tant online com 
off line a la ciutat francesa de Bordeus i 
la seva àrea metropolitana; una campa-
nya online i off line al mercat andorrà; 
una acció de comunicació en una revis-
ta especialitzada en el sector turístic 
del mercat català i una campanya de 
publicitat en un portal online de pres-
cripció i reserves de viatges espanyol. / 
Foto: diputació de tarragona •

  Altafulla se suma al conveni Corner de promoció turística 
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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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Excompanys i històrics del CE Altafulla disputen un partit benèfic en homenatge a Sergio Correa 
i recapten 390,50 € per la investigació contra el càncer de la Marató. / Foto: CE Altafulla 

L’Ajuntament d’Altafulla i ATECA van organitzar un curs formatiu de màrqueting destinat als co-
merciants i empresaris d’Altafulla. / Foto: Marc Pérez

Entrega de premis de la 2a edició de la campanya “Un Nadal de regal” que organitza ATECA on 
es van lliurar més d’una desena d’obsequis, el més preuat, una escapada per a dues persones 
valorat en 400 €. / Foto: M.P.

L’equip Techno de l’Institut Altafulla va participar en la fase eliminatòria de la 8a First Lego Lea-
gue disputada a Tarragona amb el projecte “Dark Space”. / Foto: Institut Altafulla

Uns 30 infants en risc d’exclusió social reben un regal per Nadal gràcies a “L’Arbre dels Som-
nis”, un projecte de Mans per l’Acció Solidària i CaixaBank. / Foto: Danina Martínez

El CE Altafulla torna a emportar-se el clàssic de la 3ª Catalana contra la Torre per 0 a 3. / Foto: 
CE Altafulla

L’Escola El Roquissar va ser la seu de l’entrega de premis de la Lliga Trail TGN Nord on els Atletes d’Altafulla van ser el 
club campió i amb més guardons al sarró. / Foto: Altafulla Bloc

Els Germans Blanch van tornar a Altafulla amb el segon premi del Concurs 
de Cultivadors de la Festa de la Calçotada de Valls. / Foto: Horta Blanch

Emma Mor i Siham El Bouziani guanyen el Concurs de Dibuix Farmàcia Susana Domingo on 
hi van participar uns 70 infants. / Foto: Susana Domingo

L’Institut Altafulla va acollir la 6a Copa Cangur, un concurs de resolució de problemes matemàtics que 
va reunir més de 50 alumnes de 2n i 3r d’ESO. / Foto: Institut Altafulla



 Plaça del Pou / núm. 194 / febrer 2019
9



 Plaça del Pou / núm. 194 / febrer 2019Opinió 10

Altafulla, casa de tothom
fèlix alonso cantorné # alternativa altafulla - entesa - aa-e

Venen temps difícils i els haurem de 
conviure amb la major empatia pels 
que pateixen i seguir treballant des del 
diàleg per trobar solucions a un pro-
blema polític que necessita de moltes 

cures, poca testosterona i dosis de paciència. No hi ha 
solucions màgiques ni d’un dia per l’altre. Som consci-
ents que la societat reclama immediatesa però que al-
hora s’ha de conviure amb uns temps administratius, 
judicials i polítics, diferents i més llargs.

Quan vam entrar a governar Altafulla, un dels ob-
jectius i dins del programa (cosa que sembla passada 
de moda amb les campanyes tipus Brexit), era treballar 

per minimitzar les inundacions al Barri Marítim. Vam co-
mençar per netejar les rases, la part que no correspon a 
la Generalitat, després vam construir el dipòsit, vam po-
sar comportes per evitar que les llevantades inundes-
sin el Barri amb aigua de mar i, finalment, s’ha aprovat 
l’inici de l’expedient d’expropiació d’uns terrenys par-
ticulars. Així, pas a pas, en uns anys podrem construir 
una bassa de laminació que retingui part de les aigües 
que baixen de la muntanya. També podem parlar de 
l’enllumenat del carrer Santa Marta, que ara s’executa, 
o de la Violeta, projectats i aprovats fa temps. Actuaci-
ons que, des que s’inicien fins que s’acaben, passen 
fàcilment els mesos o els anys.

Una altra de les urgències que tenim sobre la taula 
és la millora de l’enllumenat a Brises del Mar o la con-
nexió d’aigua de la urbanització amb el nucli del po-
ble. A final d’any el Consell d’Administració va donar el 
vistiplau per dotar econòmicament el projecte. Primer 
són les idees i les decisions,  després els recursos, els 
temps administratius i les obres són com una escala, 
que s’ha de pujar esglaó a esglaó, per arribar a l’ob-
jectiu. Res és impossible però, els que tenim respon-
sabilitats, sabem que no hi ha ni dreceres ni solucions 
divines. El que sí podem fer, es posar-ho tot de la nostra 
part per no oblidar mai que Altafulla és una casa per a 
tothom, encara que tinguem visions molt diferents. •

no negocien res
daniel franquès Marsal # L’esquerra independentista d’altafulla - acord Municipal - L’eina-aM

Altre cop me n’adono de les poques 
ganes de negociar res que té l’equip 
de govern, format per Alternativa amb 
el soci de palla: PDeCat. Intentaré ex-
plicar aquesta percepció que tinc. 

Després de la negativa al setembre d’incloure-ho als 
punts del Ple Municipal, el passat dia 28, vam poder 
“debatre” la necessitat de crear un Consell sectorial per 
l’acollida de nous catalans (els MENA que estan a l’al-
berg). Des del nostre grup, proposàvem la creació 
d’aquest òrgan per tal de formalitzar les reunions que 
es feien, i poder debatre entre els components d’aquest 
(representants polítics, tècnics i veïns), les accions a re-

alitzar per tal que aquests nois es puguin integrar millor 
entre nosaltres. La negativa amb arguments de poc 
pes, són poques ganes de treballar i no incloure altres 
veus que puguin ser discordants en la manera que te-
nen de fer les coses. Més negatives: El pressupost de 
l’Ajuntament, fem unes propostes d’incloure més pres-
supost a polítiques de gènere, a participació ciutadana 
(de fet el pressupost que presenta l’equip de govern és 
zero!), a joventut, educació, i clar s’ha de treure d’algun 
lloc, i ho fem restant de publicitat i propaganda. Ni tan 
sols han volgut parlar-ne per negociar res, per expli-
car-nos el per què de la seva resposta, tot molt demo-
cràtic.

De fet, penso que cal donar un canvi a aquesta ma-
nera de fer política, un canvi profund, en què els vilatans 
puguin prendre part en les decisions de l’Ajuntament, 
en què les entitats estiguin reconegudes i les tinguin en 
compte, i no ser simples espectadors de les accions que 
es fan. Necessitem al govern un equip de gent nova, 
jove, obert, transparent, amb ganes de treballar, amb 
idees renovades, amb il·lusió. Des de l’EINA, ho tenim i 
ho hem demostrat abastament treballant pel poble des 
de l’oposició, exemple d’això és que molts cops les ide-
es que hem presentat, se les ha apropiat l’equip de go-
vern com si fossin seves... Llibertat per a totes les preses 
polítiques, per les processades, per les exiliades. •

Junts per Altafulla: Benestar, prosperitat, llibertat
Hèctor López Bofill # Partit Demòcrata Europeu Català - PDeCAT

Des de la candidatura de Junts per Alta-
fulla, que hem constituït per concórrer 
en coalició amb el Partit Demòcrata Eu-
ropeu Català a les eleccions del 26 de 
maig, presentem una proposta política 

basada en tres eixos bàsics: benestar, prosperitat i lliber-
tat. Entenem que la màxima prioritat de govern passa per 
crear un espai d’igualtat i de justícia social que tingui el 
seu reflex en un major benestar de les persones. Planteja-
rem un seguit de propostes concretes en l’àmbit de la 
sanitat, l’ensenyament, l’atenció a la gent gran, els serveis 
essencials d’aigua i energia, la mobilitat i les polítiques 
d’infància i de joventut que garanteixin la plena integració 

de tots els membres de la nostra comunitat en la vida 
social d’Altafulla. Junts per Altafulla presenta una política 
de prosperitat pel poble. Entenem que la distribució de la 
riquesa requereix crear riquesa i per això és essencial con-
cebre un pla de dinamització econòmica. El turisme, es-
pecialment el de qualitat, és cabdal i el fomentarem, però 
també aprofitarem l’enorme concentració de talent i de 
grans professionals que viuen amb nosaltres per impulsar 
la creació d’empreses i la connexió entre elles de manera 
que les persones no sols visquem a Altafulla sinó que pu-
guem treballar a Altafulla si així ho desitgem. 

Apostem perquè el municipi esdevingui un espai de 
llibertat. Sense la plena capacitat d’exercir els drets fo-

namentals bàsics no hi ha prosperitat possible. Altafulla 
ha d’estar compromesa amb els resultats del referèn-
dum de l’1 d’octubre de 2017 i amb el mandat demo-
cràtic de fer efectiva la República Catalana. El govern 
de Junts per Altafulla estarà al costat de la defensa de 
la democràcia i de les llibertats en el procés polític que 
està vivint Catalunya cap a la independència. Per a as-
solir aquests objectius, hem confegit una llista trans-
versal, en la qual conflueixen un ventall de sensibilitats 
que van dels sectors liberals de la ciutadania a la soci-
aldemocràcia i a persones representatives de l’esquerra 
política, tots ells units per assolir una Altafulla d’igualtat 
d’oportunitats en una Catalunya lliure. •

  fÒruM 

Altafulla, un Ajuntament de proximitat 
Lema que ni fet a mida per reflectir la trajectòria de l’Inma Morales, la candidata qe 
encapçala la llista amb les sigles exclusives del PSC per a les municipals del dar-
rer diumenge de maig. Empleada de l’Ajuntament durant dècades, com a policia 
municipal, expressant i demostrant el seu tarannà proper que tantes simpaties ha 
anat recollint. La coherència personal de l’Inma Morales com a primera credibilitat 
envers el lema. I tot seguit d’un esbós de programa d’actuació per capgirar l’actual 
Govern llunyà. D’entrada, fent més pròxima l’arribada a la Casa de la Vila, en la 
circulació dins del poble de dalt, l’històric, passant tot l’any per c) de Baix (Martí 
d’Ardenya i de sant Martí). Seguidament, aproximar-se a cada altafullenc respo-
nent-nos les preguntes, suggeriments, propostes adreçades al Govern i amb per-
fecte registre d’entrada. Ni cal dir que quan arriben un feix gruixut de firmes (com 
ara en la reforma de la Via Augusta o el trasllat de la Biblioteca) cal negociar amb 
els seus representants. 

Negociar, pactar, acostar criteris ja dins els diferents grups electes. Cap experi-
ència tant preciosa com entrar a una comissió amb un problema i sortir-ne amb una 

solució on la veu de cada grup ha aportat, ha sentit la proximitat de ser escoltada i 
reconeguda. La més elemental lògica obliga a acostar-se a cadascun dels sectors 
socials, econòmics, esportius, culturals. L’Altafulla residencial tranquil·la i segura, 
més alhora comercial, turística. Cal tenir-les presents regularment amb una divisió 
d’Altafulla en zones que tinguin comissions mixtes veïns —regidors i ressucitant el 
Patronat que durant tantes legislatures buscava la proximitat amb els negocis del 
poble. No cal ser massa original per adonar-se que el valor de les nostres platges 
reclama amb urgència un segon espigó, que ha de decidir i finançar Foment. Proxi-
mitat als dos clubs esportius —que ja no són tres: eliminant les taxes per ús de les 
instal·lacions municipals i aportant un tant als respectius pressupostos. Proximitat 
de la Casa de la Vila obrint-la a la canalla en les Diades castelleres. Agrair l’acollida 
bimensual; ara que tota la il·lusió municipal té un nom: Inma Morales!

Fonxo Blanch 
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Problemes concrets, solucions reals
Preocupats. Així ens sentim des del ple ordinari del passat 28 de gener. Hi van assistir 
un grup de veïns de la zona dels carrers Sínies/Catúfols, que van exposar, molt afectats, 
la problemàtica que pateixen des de fa més de quatre anys i respecte de la qual con-
sideren que el Consistori no ha actuat suficientment, tot i conèixer els fets i ser l’òrgan 
responsable de l’aplicació i el compliment de les ordenances municipals. La situació que 
pateixen aquests veïns és insostenible: Nombroses cases de la zona estan ocupades 
il·legalment i el principal problema derivat d’aquesta ocupació es troba en què les perso-
nes que habiten aquests immobles realitzen activitats que provoquen un greu problema 
de salubritat, sent el principal el bombeig i vessament d’aigües fecals a la via pública 
amb la conseqüent inundació de nombrosos habitatges de la zona. Aquest fet ha pro-
duït i produeix actualment que alguns veïns hagin hagut d’abandonar les seves llars i, 
els que no han tingut possibilitat de fer-ho, estiguin molt preocupats pels problemes de 
seguretat i salut que aquesta situació pugui ocasionar a adults i infants. 

Entenem que, davant d’aquesta situació, l’Ajuntament hauria d’adoptar una po-
sició molt més activa que la que manté actualment i hauria d’intervenir urgentment. 
Un mecanisme adequat seria negociar amb els propietaris d’aquestes finques –que 
es tracta en la seva majoria d’infrahabitatges o habitatges buits- la possibilitat de 
crear amb les mateixes una borsa d’habitatges socials gestionada pel Consistori. 
Aquesta acció permetria un control i una adequada garantia de bon ús dels immo-
bles per part dels seus propietaris, així com facilitar l’accés a un habitatge digne a 
les persones amb menys recursos, sense menyscabar el benestar de la resta de 
ciutadans d’Altafulla. Al cap i a la fi, totes les parts d’aquest conflicte cerquen el ma-
teix: la convivència; i és responsabilitat del nostre Ajuntament aconseguir l’equilibri 
desitjat.

agrupació cs altaFulla-gaià
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Satisfacció dels dos primers mesos de funcionament 
de la nova Biblioteca Municipal d’Altafulla

Tot i la reticència amb què es va 
rebre el canvi d’ubicació de la 
nova Biblioteca Municipal, la res-

posta de la ciutadania està sent molt 
satisfactòria. De fet, alguns dels aspec-
tes que destaquen els usuaris del nou 
equipament és la calidesa, confortabili-
tat, i una gran dotació de recursos. Les 
instal·lacions es van posar en marxa el 
passat 16 de novembre i, tot i la des-
confiança amb què es va rebre l’anunci 
del nou emplaçament al carrer Vinyet, la 
resposta de la ciutadania està sent més 
que positiva, com així ha reconegut la 
mateixa responsable del centre, Helena 
Cobos. 

El nou edifici, situat al carrer Vinyet a 
la urbanització d’Hort de Pau, multipli-
ca per tres els 70 m2 que tenia l’antiga 
biblioteca de les Escoles Teresa Ma-
nero, i ara n’ocupa 200, a banda de 
l’espai del magatzem. És diàfan, amb 
grans finestrals que aprofiten al màxim 
la llum natural, i compta amb un espai 
de consulta, una sala tancada per fer-hi 
activitats culturals, un racó per a l’he-
meroteca i una zona infantil. La respon-

sable de la Biblioteca també ha celebrat 
la incorporació d’una persona a l’equip 
com Sònia Segura amb l’objectiu d’“o-
ferir una millor atenció i un millor servei 
als usuaris”.

El canvi d’ubicació ha servit també 
per posar al dia el catàleg del centre. 
Amb el trasllat s’han descatalogat unes 
20.000 referències, d’acord amb les 
directrius que marca la Xarxa de Bibli-
oteques Públiques de Catalunya, i que 
ha estat gràcies al treball incondicional 
“d’un grup d’amics i voluntaris de la Bi-
blioteca”. La principal novetat d’aquest 
2019, però, és la unificació de la Xarxa 
de Biblioteques Públiques de Catalunya 
i de la Xarxa de Biblioteques de la Di-
putació de Barcelona. Aquesta unió ha 
permès als usuaris funcionar amb un 
únic carnet en qualsevol de les bibliote-
ques d’arreu del territori i tenir accés a 
un catàleg únic que s’enriquirà notable-
ment. El centre ofereix un ampli ventall 
d’activitats per a grans i petits, la ma-
joria dels quals donen continuïtat a les 
propostes de la temporada anterior. En-
guany s’ha reprès la Capsa dels Con-

tes, el Taller de Creació Literària, el Club 
de Novel·la Negra, el Club de Lectura 

d’Adults, i el Club de Cinema i Lectura 
El 7è Llibre. / Foto: A.J. •

els altafullencs joserra Márquez i jorge Herrero són els nous caps de colla 
dels castellers d’altafulla. d’aquesta manera, substitueixen a pol Munté al 

capdavant de la junta tècnica, després de quatre anys en el càrrec. així ho va 
decidir l’assemblea del passat 16 de gener que va ratificar un lideratge compartit 
que, com ells van assegurar a altafulla ràdio, va més enllà de les places i del 
pati d’assaig. ambdós es mostren optimistes de cara a la nova temporada i es-
tan convençuts que el 2019 serà un bon any de castells. L’assemblea dels liles 
també va escollir carlos terrón com a cap de pinyes i Maria Morell com a cap 
de canalla. La nova junta tècnica també comptarà amb el suport d’Àlex cañas i 
arturo palavecino.  

pel que fa a la junta administrativa, paco pérez continua al capdavant de la 
presidència, i s’incorpora arturo palavecino com a vicepresident. La intenció dels 
actuals caps de colla és donar continuïtat a la “feina ben feta” de pol Munté i 
del seu equip, i al mateix temps, “gaudir fent castells i ampliar la massa social 
de l’entitat”.  La il·lusió de tots dos seria descarregar el 2d7 tant desitjat per la 
colla, i van reconèixer que seria “una bona cirereta per tancar la temporada”. el 8 
de març se celebrarà el conegut “sant tornem-hi”, que donarà el tret de sortida 
oficial als assajos. / Foto: altafulla ràdio •

  Joserra Márquez i Jorge Herrero, nous caps de colla dels Castellers d’Altafulla
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el Pati d’Armes del castell, 
nou escenari del Barnasants 

el 6 de març

El Pati d’Armes del Castell d’Alta-
fulla es convertirà el pròxim 6 de 
març, a partir de les 19:30 h, en el 

nou escenari del festival Barnasants a 
Altafulla, arran de les obres que s’estan 
duent a terme a La Violeta. La cantauto-
ra Meritxell Gené i la poeta i escriptora 
Aina torres seran les encarregades de 
retratar dues escriptores fonamentals 
de la literatura catalana com són Ma-
ria-Mercè Marçal i Montserrat Roig. Ho 
faran a través d’un espectacle poetico-
musical teatralitzat que porta per títol 
“La mirada Violeta. Roig i Marçal”.

Les artistes donaran resposta a tra-

vés de la interpretació a preguntes com 
qui eren Maria-Mercè Marçal i Montser-
rat Roig, per què van escriure o com 
les va condicionar el fet de ser dones. 
Cançons, poemes, diàlegs, reflexions i 
objectes que ens faran submergir en el 
món de les dues escriptores. Un home-
natge a les dones de mirada violeta i 
que, s’emmarcarà també, dintre de la 
programació del Dia Internacional de la 
Dona a Altafulla que està enllestint la re-
gidoria de Polítiques de Gènere pel 8 de 
març. L’entrada té un preu de 5 € i es 
podrà adquirir directament a taquilla el 
mateix dia del concert. •

coincidint amb el 70è aniversari del 
naixement del ceramista i escul-

tor altafullenc Martí royo, el passat 20 
de gener es van iniciar els actes com-
memoratius al local social del centre 
d’estudis, organitzat per la mateixa 
entitat i el cercle artístic. La sala va 
quedar petita on familiars i amics no 
es van voler perdre la xerrada inau-
gural dels actes que va protagonitzar 
l’amic, periodista i assagista Xavier 
Garcia, gran coneixedor de l’obra i el 
llegat de Martí royo. 

a la taula va estar acompanyat 
per la regidora de l’ajuntament, Ma-
risa Méndez-Vigo, que va excusar la 
presència de l’alcalde fèlix alonso i la 
regidora de cultura, Montse castellar-
nau; del president del centre d’estu-
dis, josep Magrinyà, i del coordinador 
dels actes, joan carnicer. Xavier gar-
cia va repassar les estones que havien 

compartit amb Martí royo al taller del 
carrer Mainada i les llargues conver-
ses a Vespella d’una relació que va 
qualificar de “deliciosa”, i en què va 
destacar “el seu esperit, el gran ca-
ràcter investigador, i la seva part més 
humana”, al mateix temps que va la-
mentar “una pèrdua molt gran per la 
cultura, el poble, i la comarca”.

per la seva banda, el centre d’es-
tudis i el cercle artístic “volen expres-
sar a través d’aquestes línies als fami-
liars, socis i amics d’aquí i de fora, el 
seu agraïment per l’acolliment i l’escalf 
viscut, en un acte ple d’emotivitat”, a 
l’hora que han demanat disculpes per 
“l’anunciada exposició que no va poder 
presentar-se per causes que escapen a 
la voluntat i a la responsabilitat del cen-
tre”, i han anunciat que “es durà a terme 
a principis de primavera i es promocio-
narà oportunament”. / Foto: a.j. •

  l’exposició sobre Martí royo se celebrarà 
     a la primavera
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el vent no impedeix sumar un nou èxit de la Marxa dels castells 
del Baix Gaià amb més de 500 participants

La Marxa dels Castells del Baix Gaià, 
que organitza l’Ajuntament i Atlhe-
tic Events, ha exhaurit en un temps 

rècord les inscripcions per a la 8a edició 
que tindrà lloc el diumenge 27 de ge-
ner. El període d’inscripcions es va obrir 
el passat 2 de gener i a les tres de la 
tarda ja s’havien esgotat els 500 dorsals 
disponibles. 

L’èxit d’aquesta iniciativa és indis-
cutible, perquè des de la primera edi-
ció sempre ha omplert totes les places. 
Tot i això, aquesta és la primera ve-
gada que les inscripcions s’esgoten el 

mateix dia que s’obre el període d’ins-
cripció. De fet, en la setena edició del 
2018 es van exhaurir en cinc dies. El 
regidor d’Esport, Jaume Sánchez, va 
valorar molt positivament aquest fet i 
va explicar que “el fet que els dorsals 
s’hagin esgotat en quinze hores de-
mostra que la gent espera amb moltes 
ganes la Marxa dels Castells del Baix 
Gaià”, una cita ineludible per a tots 
aquells amants del senderisme i del 
territori.

Esport, lleure, i cultura es comple-
menten en un itinerari de 27 km que 

uneix els castells d’Altafulla, Ferran, La 
Riera, El Catllar i Tamarit. Els participants 
tenen un marge de 7 hores per com-
pletar el recorregut, que pren com a eix 
vertebrador la llera del riu Gaià. La calço-
tada que els espera en arribar és la millor 
manera de recuperar forces i interactuar 
amb la resta de corredors. Tot plegat, 
però, dependrà de les condicions mete-
orològiques. L’organització compta amb 
la col·laboració del grup Atletes d’Alta-
fulla, Altafulla Bloc, la Penya Ciclista Al-
tafulla i Altafulla Ràdio. / Foto: Gemma 
Soldevila •

La regidoria d’esport 
de l’ajuntament d’al-

tafulla, que encapçala 
l’edil jaume sànchez, ha 
renovat la megafonia de 
l’estadi Municipal joan 
pijuan, i ha donat respos-
ta així a una reclamació 
del ce altafulla, ja que 
l’anterior sistema havia 
quedat obsolet. La millora ha significat una inversió de 8.000 € que ha permès ins-
tal·lar uns sistema AirVoice de megafonia sense fils, totalment autònom capaç de 
cobrir grans distàncies que pot instal·lar-se sense necessitat de canalitzacions ni 
cablejats, i que a més, s’alimenta mitjançant l’energia produïda pel sol.

a banda dels avenços tecnològics que suposa l’estalvi energètic, l’estètica 
i els avantatges funcionals, l’equip està format per quatre trompetes que s’han 
instal·lat a les dues torres que costegen la graderia i microfonia. L’empresa encar-
regada de la provisió i instal·lació de l’equip ha estat adtel, la mateixa que ja va 
instal·lar la megafonia a la platja d’altafulla.  

les MIllors escoMBres cAtAlAnes De quIDDIcht, A AltAfullA
L’estadi joan pijuan d’altafulla va ser testimoni del cinquè triomf consecutiu dels 
Barcelona eagles (BeQ) en la copa catalana de Quidditch que es va disputar el 
passat 13 de gener en les instal·lacions municipals del camp de futbol. aquest 
esport va néixer el 2005 de la popular saga juvenil “Harry potter”, de jK rowling. 
L’hegemonia de l’equip barceloní en el torneig de copa segueix vigent després 
de vèncer en la gran final els Bocs Folls Quidditch (BCS) de Manresa, equip en el 
qual milita l’altafullenc daniel price, per 190 a 50. 

price va agrair la col·laboració de l’ajuntament, el ce altafulla i les persones en-
carregades del bar per l’esdeveniment. L’experiència i les connotacions positives que 
van deixar el torneig i la trobada d’exhibició del 2017 avalen la possible continuïtat del 
Quidditch a altafulla, com va explicar el regidor d’esport, jaume sànchez. ara, els 
Barcelona eagles disputaran el torneig internacional, la european Quidditch cup (eQc), 
que se celebrarà a Harelbeke, a Bèlgica, l’11 i el 12 de maig. / Foto: robert Vera •

  Renoven la megafonia de l’Estadi Municipal 
     que funciona mitjançant l’energia solar

Carta de comiat al CFS Altafulla

Encara no m’ho 
puc creure. De 

veritat això s’ha aca-
bat? Semblava que 
jugaríem sempre, que 
passaria de mares a 
filles, a nebodes i fins 
i tot a netes... Però no, 
no hem sabut ni po-
gut aguantar una mica 
més. Perdó. Amb la 
nostàlgia de recordar 
els primers anys, com 
va passar tot. La Paqui Correa va ser la persona instigadora i la que va posar-nos la 
mel als llavis: “Cris, vamos a hacer un equipo de chicas para jugar a futbol sala, te 
apuntas?”. Mare meva, quina colla érem els primers dies entrenant a la pista de la 
Portalada... Paqui, Joana, Marina, Tati, Noèlia, Úrsula, Anaïs, Adriana, Ana, Zaraiz, 
i algunes més... tot un espectacle! I el pobre Román (el nostre primer entrenador) i 
la Lídia (la nostra primera delegada) quina paciència tenien. Per escalfar una mica, a 
córrer un o dos “Caprabos”; i si el fèiem enfadar, “Caprabo”, si veia que no hi posà-
vem ganes, ”Caprabo”. Alguna (no direm noms) feia trampes i retallava metres pels 
carrerons de la zona comercial. Era genial!

El Pavelló va ser un gran salt de qualitat per l’equip. Vam aconseguir tot els as-
censos fins a la Divisió d’honor catalana. Gràcies a la gran feina de l’entrenador 
d’aquella etapa, José Valero. Part de la plantilla dels ascensos, era la mateixa que 
la dels inicis, cosa que estic molt orgullosa d’haver vist i gaudit. Destacar la jugado-
ra Adriana Pérez, única jugadora que ha estat present en totes les temporades de 
l’equip; d’això se’n diu estimar els colors i ser fidel a un club. Va començar amb 
nosaltres sent la més joveneta de totes i va convertint-se en tota una dona. 

Gràcies Adri! Molts cops ens queixàvem al President, Paco Largo, o a l’Alberto 
Benito. Amb els anys, t’adones que es van deixar la pell, la salut i la butxaca en nosal-
tres. Mai us ho vam agrair prou... I no és just. Gràcies, gràcies, gràcies i mil gràcies! 
Qui sap, potser un dia algú voldrà recuperar aquell gran club, que va arribar a ser la 
referència de la província en el futbol sala. Qui sap... •

Cristina Magriñà Pova



AUTOCARS

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

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

De DL a DV: 09.05h
Dissabtes feiners: 10.15h

Diumenges i festius: 18.00h
BCn / AlTAfUllA
Sortida Barcelona:

De DL a DV: 17.20h
Dissabtes feiners: 23.05h

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
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fu
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 -
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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
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- 
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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

mossos D’esQuADrA 112

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

ofIcINA De turIsme
Plaça dels Vents, s/n 977 65 14 26

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
carrer Vinyet, 1. baixos

977 65 11 76 
608 58 95 30

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)
De l’hostal, a la Violeta

977 65 20 60

cAsAL LA VIoLetA
carrer de l’hostal, 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

ALtAfuLLA ràDIo 977 65 29 23

AutocArs PeNeDès 977 66 08 21

INformAcIó reNfe 902 24 02 02

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 977 65 15 89
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 i electrodomèstics 
Quixalos

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 D’altaFulla
 c. Vinyet, 1. baixos - 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. CARME riQuelMe     /     inF. MÍriaM VaDillo
INfermerIA tArDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
horArIs De coNsuLtes
 INF. MiQuel rius: 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 19,8 °c dia 31 mitjana mensual temp. màx. 14,9 °c obserVADors: Joan ViVe S, lluíS BRullaS, JoRdi cuScó 
JoSe p  Muntade S i JoSe p  MaRia aule Stemperatura mínima -4 °c dia 11 mitjana mensual temp. mín. 1,2 °c

Pluja màxima 5 mm dia 19 total pluja recollida 6,1 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 8:30 8:50 8:55
7:40 7:46 8:05 9:45 10:05 10:10
7:55 8:01 8:20 10:15 10:35 10:40
8:20 8:26 8:45 11:45 12:05 12:10
8:40 8:46 9:05 12:20 12:40 12:45
9:00 9:06 9:25 12:45 13:05 13:10
9:15 9:21 9:40 13:15 13:35 13:40
9:45 9:51 10:10 13:45 14:05 14:10
10:15 10:21 10:40 14:10 14:30 14:35
10:45 10:51 11:10 14:20 14:40 14:45
11:15 11:21 11:40 14:45 15:05 15:10
12:15 12:21 12:40 15:10 15:30 15:35
12:40 12:46 13:05 15:20 15:40 15:45
13:15 13:21 13:40 16:20 16:40 16:45
13:40 13:46 14:05 17:25 17:45 17:50
14:15 14:21 14:40 17:45 18:05 18:10
15:15 15:21 15:40 18:15 18:35 18:40
16:20 16:26 16:45 18:45 19:05 19:10
16:45 16:51 17:10 19:15 19:35 19:40
17:15 17:21 17:40 19:45 20:05 20:10
18:20 18:26 18:45 20:15 20:35 20:40
19:15 19:21 19:40 21:15 21:35 21:40
20:15 20:21 20:40 22:25 22:45 22:50
21:45 21:51 22:10

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




