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On pots trobar la “Plaça del Pou”?
La “Plaça del Pou” es distribueix en més de 30 

establiments d’Altafulla. La podeu trobar a l’Ajun-
tament, Quiosc Llibreria Lluís, als forns A. Martí 
i Nogués, a les gelateries La Perla i Ronda, a la 

Papereria Regal i Paper, entre d’altres.

Vols rebre-la per correu electrònic?
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a 

altafullaradio@altafullaradio.com o també entrant al 
web www.altafullaradio.com

Butlletí d’Informació Municipal de l’Ajuntament d’Altafulla

Àrea Municipal de Mitjans de Comunicació

L’anunci del govern de l’Estat sobre la impossibilitat que les 
administracions locals puguin sol·licitar crèdits a partit de 
l’1 de gener del 2011 i, sobre les conseqüències que podria 
aportar aquest decret, com per exemple, la paralització de les 
inversions importants als municipis, principalment els petits 
com el nostre, havia d’ocupar aquestes ratlles de l’editorial, 
però no ho farem. Dedicarem aquestes línies a denunciar 
públicament un robatori que ha afectat l’Àrea Municipal de 
Mitjans de Comunicació. L’emissora municipal d’Altafulla 
Ràdio va ser víctima la matinada del passat 2 de juny d’un 
robatori amb força en què els presumptes delinqüents es van 
endur tots els equips del sistema de distribució de la senyal de 
ràdio d’alta freqüència ubicats a la torre de l’Ermita de Sant 
Antoni. Els lladres —també pocavergonyes— van desmuntar 
de forma nítida i polida tots els equips i com si de professio-
nals es tractessin van deixar Altafulla Ràdio sense emissió en 
freqüència modulada. L’únic que se’ns passa pel cap és for-
mular la següent pregunta: A qui li pot interessar un sistema 
de distribució de senyal de ràdio que únicament serveix per a 
emissores i radioaficionats? Podríem fer-ne diverses lectures... 
Que si són equips cars i es poden vendre perfectament al mer-
cat negre; que ha estat una “feina” encarregada per algú que 
li podria interessar, que els mateixos individus que l’han sostret 
l’aprofitaran per crear una “ràdio clandestina”... En fi, podrí-
em reflexionar sobre milers d’especulacions però el fet és que 
ens vam quedar sense ràdio local un parell de dies. El que sí 
que tenim molt clar és que aquest i d’altres fets delictius s’han 
de denunciar davant les instàncies policials indiferentment 
del valor que tingui el material sostret. No és una pèrdua de 
temps, és un dret i un deure que tenim com a ciutadans d’un 
Estat de Dret. Quantes més denúncies, més poden investigar 
els nostres agents. De veritat, lluiteu pels vostres drets i deures. 
Nosaltres ho hem fet.

Editorial
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Gelabert: un cuidador de la Cultura i dels desprotegits

Parlar d’Antoni Gelabert (1911-1980) a Altafulla és parlar de 
Can Garlanda, de recuperació d’antigues llegendes de brui-
xes, d’obres de teatre popular, de classes improvisades de 
gravar en fusta... En fi, tal com afirma la seva néta Elena en el 
número 44 de la revista Ex-libris, és parlar “d’un etern amor a 
la Cultura”. Antoni Gelabert Casas va néixer a Barcelona, fill 
de Maria Casas i Canals i Antoni Gelabert i Alart (dibuixant, 
pintor i professor, fundador de l’escola de dibuix i pintura 
“Les Arts”, juntament amb Manuel Ainaud). En un ambient 
artístic i escolar com aquell no és d’estranyar que la seva pas-
sió foren l’art i la pedagogia. Va cursar estudis universitaris 
de jurisprudència que acabà l’any 1935 i es va especialitzar en 
Dret Penal i més concretament en delinqüència juvenil. Portat 
per la seva vocació artística es va dedicar a l’educació de nois 
i noies marginats i joves amb disminucions psíquiques: experi-
mentava en ells el valor de la plàstica per educar en la sensi-
bilitat i l’expressió i en despertar l’interès i la confiança en ells 
mateixos. Donava classes a nois de l’Asil Duran, a les escoles 
barcelonines Lluïsa Cura, l’Escola de Sord-Muts, Vil·la Joana 
(amb disminuïts psíquics) i a les escoles d’estiu de la Diputació 
de Barcelona. Represaliat després de la guerra, va haver d’es-
perar un temps a poder ser readmès com a docent.

La vida a Altafulla
El seu fill Antoni Gelabert Targa explica que “els llargs estius 
al poble —referint-se a Altafulla on hi tenien la casa de Can 
Garlanda, a Baix a Mar— es feien curtíssims. A primera hora 
del matí passejàvem per la platja fins a arribar al Fortí, en 
busca de cucs i crancs per poder anar a pescar amb la nostra 
barca Rosa Blanca”. Tant la seva néta Elena com el president 
de l’Associació Catalana d’Ex-libris, Marià Casas, destaquen 
que les portes de Can Garlanda “estaven obertes de bat a bat 

i sempre hi havia un plat mariner per als nouvinguts”. L’any 
1966, juntament amb Mossèn Castellà, el rector de la parròquia 
de Sant Martí, van organitzar un camp de treball per excavar 
el que posteriorment seria el Fòrum d’Altafulla. Dos anys més 
tard, aquest emplaçament seria la seu del Xilofòrum, l’escola-
taller de gravat que va crear Antoni Gelabert i que tenia com 
a alumnes el jovent del poble i de la platja. Gelabert també va 
compilar i il·lustrar les llegendes que li explicà Joan Vives sobre 
les bruixes vinculades a Altafulla i naixé el llibre “Històries 
de les bruixes d’Altafulla” (1971). Del Xilofòrum de Gelabert 
nasqueren, com recorda Fonxo Blanch, regidor de Cultura, els 
gravats per a les Nadales que després la Parròquia enviaria per 
totes les cases del poble. Pel novembre de 1968, s’escenificava 
la “Xoixeta”, una peça teatral del propi Gelabert, i pel gener 
de 1970, es representava a la sala del Cafè de Dalt una versió 
dels “Pastorets” sota el títol “El Pessebre d’en Josep” amb la 
intervenció, entre d’altres, de Fonxo Blanch i Salvador Gatell 
com a pastors i uns banyetes particulars: Lluís Canyelles i Víctor 
Simó. Gelabert també va portar el cinema a Torredembarra 
—on va crear també l’escola-taller de la Torre de l’Encenall—, 
Altafulla, la Pobla de Montornès i la Riera de Gaià. A falta d’un 
any de la celebració del seu naixement, l’Associació Catalana 
d’Ex-libris, amb la col·laboració de la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament —que hi ha aportat 1.500 €—, li ha dedicat una 
publicació monogràfica per la seva llarga i dilatada trajectòria 
xilogràfica —amb més de 3.000 obres repartides arreu del 
món— i el Museu d’Altafulla ha acollit una exposició dels seus 
gravats. És un acte homenatge al mestre Gelabert a qui el món 
cultural i artístic del país encara no ha fet justícia situant-lo 
al lloc on es mereix, tot i que el Centre d’Estudis d’Altafulla i 
l’esdeveniment del passat 23 de maig l’hagi almenys dedicat un 
espai al que va ser també el seu poble vital.•

ALBERT JANSÀ

Muntatge de diferents gravats d’Antoni Gelabert. A la dreta, una fotografia d’ell realitzada el 1968.

Il·lustres visitants a la mostra de Gelabert, entre d’altres el crític 
Josep Maria Cadena. / Foto: Joana De Pedro

El regidor Fonxo Blanch, Antoni Gelabert (fill) i, el president dels 
exlibristes catalans, Marià Casas. / Foto: Joana De Pedro
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Ple Ordinari 28 de maig
L’EQUIP DE GOVERN ES REBAIXA UN 5 % LES 
RETRIBUCIONS

El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va aprovar la rebaixa de les 
dedicacions parcials dels membres de l’equip de govern en un 
5 % en sintonia a les mesures anticrisi que ha pres el govern 
de l’Estat espanyol de cara a la rebaixa dels sous dels funcio-
naris i empleats públics que serà d’entre el 2 i el 7 % en funció 
dels sous i categories. Aquesta moció va ser aprovada per la 
majoria del Ple a excepció dels grups a l’oposició que hi van 
votar en contra ja que han considerat que aquesta reducció és 
“insuficient”. Aquest fet se suma a les pretensions del govern 
de Zapatero en reduir el dèficit estatal i, a banda, de la rebai-
xa dels sous dels treballadors públics, també ha eliminat el xec 
nadó de 2.500 € i la limitació de crèdits a les administracions 
locals que estableix que els ajuntaments no podran demanar 
crèdits a llarg termini a partir de l’1 de gener del 2011.

INCORPORARAN UN MUNTATGE DE VÍDEO FIX A LA 
SALA DE PLENS

El Ple de la Corporació Municipal va aprovar, amb el vot 
de qualitat de l’alcalde Josep Maria Gené arran de l’empat 
a cinc produït a les votacions, un expedient de modificació 
de crèdits per valor d’11.000 € —provinent del romanent 
de tresoreria de 488.439,08 €— que es destinaran, per una 
banda, a mobiliari i equipaments municipals, i per una altra, 
al pla de competitivitat de la Tarraco Romana. L’Ajunta-
ment substituirà les cadires que romanen als diferents espais 
d’espera de les dependències municipals pel seu estat de 
deteriorament (1.932,56 €); incorporarà un sistema de vídeo 

fix a la sala de plens (2.065,84 €) i adquirirà una nova caixa 
forta pel mal estat en què es troba l’actual (2.000 €). La resta 
(5.000 €) es destinarà a incrementar la partida de 22.500 € 
per al consorci turístic del pla de competitivitat de la Tarraco 
Romana. Aquests suplement de crèdit ve dictat des del mateix 
consorci turístic a parts iguals entre Tarragona, Roda de Barà, 
Constantí i Altafulla i correspon al desenvolupament de dife-
rents accions promocionals de caràcter turístic.

APROVEN EL REGLAMENT D’ÚS DEL CENTRE D’ENTITATS

El Ple va aprovar el reglament regulador dels drets i deures 
sobre la utilització del Centre d’Entitats. Pel que fa als drets, 
les entitats podran fer ús dels espais comuns (serveis, ascen-
sor, escales, vestíbul...), del mobiliari mínim (taula, cadires i 
armaris) i al consum d’energia i aigua, entre d’altres. I pel que 
fa als deures, les entitats seran responsable de les claus i del 
mobiliari propi o compartit i ho hauran de deixar tot en per-
fecte estat, tant els espais específics com els comuns, i també, 
els exteriors, ja que el parc del Comunidor és un espai públic 
i mediambiental a conservar dins la riquesa del territori. Cada 
entitat tindrà cura del reciclatge de les seves deixalles per tal 
d’assolir la fita mediambiental d’edifici verd. En cap cas, cap 
entitat podrà fer modificacions de les instal·lacions i de l’edi-
fici. A més, s’hauran de comprometre també a l’ús regular 
dels espais. En cas d’inactivitat, dissolució i el continuat mal 
ús dels equipaments o la contaminació acústica greu amb 
conseqüències per al veïnatge, l’Ajuntament podrà rescindir 
unilateralment el conveni. De cap manera, una entitat podrà 
cedir a una altra els espais municipals.•

VISITES GUIADES A LA VILA CLOSA D’ALTAFULLA
Declarat Conjunt historic-artístic

DARRER DISSABTE DEL MES A LAS 11.00 hrs

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Oficina de Turisme d’Altafulla

c/ Marquès de Tamarit. Tel. 977 65 14 26

RECOLLIDA PORTA A PORTA DE CARTRÓ COMERCIAL

CIRCULAR ADREÇADA A TOTS ELS COMERÇOS

S’informa que la recollida de cartró comercial s’efectuarà els dilluns, dimecres i divendres.
Tot el cartró haurà d’estar plegat i lligat a la porta de l’establiment abans de les 10 del matí.

S’agraeix la vostra col.laboració

Regidoria de Serveis, Altafulla, 15 de setembre de 2009

Busques feina?
C/Marquès de Tamarit, 16. • Telf. 977 65 19 88 • ana.soriano@tarragones.cat

Visites concertades

Oficina Municipal d’Ocupació d’Altafulla
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Els usuaris valoren “molt positivament” el 
transport urbà per a la gent gran

Els primers usuaris del transport urbà per a la gent gran han 
valorat “molt positivament” la posada en marxa d’aquest 
servei de l’Àrea de Benestar Social que encapçala l’edil Joan 
Albert Spuch. Coincideixen en què és “molt positiu”, tot i 
que també reclamen que s’apliqui per les tardes. El servei 
aprofita el vehicle —de vuit places— que ofereix el servei 
municipal de transport adaptat. La posada en marxa del 
transport urbà, utilitzable únicament per a la gent gran, 
beneficiarà més de 400 veïns i veïnes majors de 65 anys i 
principalment afavorirà el desplaçament de persones de la 
tercera edat que viuen fora del centre urbà. El recorregut 
enllaça Brises del Mar amb el centre urbà, fent parada al 
carrer dels Munts, passeig del Fortí, Plaça dels Vents, carrer 
Onze de Setembre, carrer de la Bassa, i Eroski. El servei 
s’ofereix tots els matins des d’un quart d’onze fins a un 
quart de dues del migdia.

El Ple aprova una moció a favor de la 
constitucionalitat de l’Estatut

El Ple va aprovar una moció presentada per Alternativa Baix 
Gaià sobre la constitucionalitat de l’Estatut de Catalunya i 
la renovació del Tribunal Constitucional. Així, l’Ajuntament 
d’Altafulla s’adhereix a la resolució aprovada pel Parlament 
de Catalunya el passat 29 d’abril i a renovar el compromís 
del món local amb l’Estatut d’Autonomia, com una expres-
sió més de lleialtat a les institucions de les que s’ha dotat 
societat catalana, i de respecte profund a la voluntat del 
poble de Catalunya expressada en el seu dia votant a favor 
del nou Estatut d’Autonomia.

El Pavelló Municipal podria acollir activitats 
dels Jocs Mediterranis 2017

El Pavelló Municipal d’Esports podria acollir activitats dels 
Jocs Mediterranis 2017 si Tarragona acaba sent la ciutat 
organitzadora, tot i no ser subseu que, a priori, ha quedat 
descartat. Aquesta és la conclusió principal que es desprèn 
de la presentació que el responsable de l’Àrea de Comuni-
cació Social, Enric Pujol, va realitzar el passat 18 de maig a la 
sala de plens de l’Ajuntament. La proximitat de Tarragona 
amb Altafulla podria permetre l’organització d’activitats 
al Pavelló poliesportiu, i com ha afegit Manel Ciércoles, 
regidor d’Esports, “Altafulla podria proveir també de places 
hoteleres i de restauració els atletes que arrossega aquest 
esdeveniment”.

La Diputació concedeix un ajut d’11.000 € per la 
millora dels parcs infantils

Altafulla serà un dels 86 municipis del Camp i l’Ebre que 
rebran una subvenció per a la creació o adequació de parcs 
infantils o de salut municipals per part de la Diputació de 
Tarragona. La proposta ha estat aprovada per la Junta 
de Govern de la institució intercomarcal i està dotada en 

662.496,48 €. En el cas d’Altafulla, l’ajut és d’11.000 € que 
hauran d’anar destinats a la millora o creació d’espais per 
al lleure de la mainada, o bé, per a espais que comptin 
amb aparells per a l’activitat física dels adults i de la gent 
gran.

La Policia Local identifica quatre menors que 
provoquen destrosses a l’estació

Segons ha informat la Policia Local d’Altafulla, els agents 
han identificat quatre nois menors d’edat que van trencar 
els vidres de les cartelleres de l’estació ferroviària a mitjans 
de maig. Els menors van ser traslladats a les dependències 
del cos policial i van ser lliurats als seus pares a qui se’ls va 
exposar els motius de la seva detenció. La Policia ha lliurat 
una còpia de l’informe a l’Ajuntament perquè traslladin els 
fets a Adif.

Reforcen el servei d’autobús que enllaça 
Altafulla amb Tarragona

Des de la posada en marxa del sistema tarifari integrat del 
servei d’autobús al Camp de Tarragona, el nombre d’usuaris 
ha augmentat notablement ja que ha suposat una rebaixa 
considerable del preu del trajecte. Les aglomeracions són 
el pa de cada dia dels usuaris en hores punta, sobretot 
d’aquells que utilitzen la línia que connecta el Vendrell i 
Tarragona en el tram que va de Torredembarra i Altafulla 
fins a la capital. Autocars del Penedès ha incrementat el 
servei en cinc viatges més. 

El programa Pilar de Vuit, d’Altafulla Ràdio, 
guanya el Premi Joan Ventura i Solé

El programa casteller d’Altafulla Ràdio, Pilar de Vuit, dirigit 
i presentat per Jordi Andreu i Gemma Maymó, ha guanyat 
el 14è Premi Joan Ventura i Solé, que convoca la Colla 
Joves Xiquets de Valls. Amb tres temporades en antena, ha 
esdevingut un espai consolidat i de referència al territori. El 
programa parteix de l’actualitat i es desenvolupa a través 
de la reflexió, el debat i l’anàlisi de qüestions tècniques; 
trets que el diferencien de la resta de programes sobre el 
fet casteller. Disposa de convidats de luxe i té un abast que 
va més enllà d’Altafulla gràcies a l’ús de les noves tecnolo-
gies, ja que es pot escoltar i descarregar a través d’Internet. 
El premi està dotat en 1.500 €.

Irene Cabello i Ana Spuch guanyen el premi de 
Joves Escriptors

Les alumnes Irene Cabello i Ana Spuch, de l’IES Altafulla, 
han estat les guanyadores del certamen literari de relats 
breus “Joves Escriptors” de Tarragona, que organitza l’edi-
torial Jóvenes Escritores pertanyent al grup empresarial 
Forward Press. Els relats es publicaran el 31 d’agost en un 
recull monogràfic de l’editorial que es podrà adquirir per 
14,95 €. Per més informació, poden consultar la web www.
jovenesescritores.com. 

Breus

Fes-te voluntari i aconsegueix molts avantatges…

Informa-te’n a l’Oficina de Turisme. c. Marquès de Tamarit, 16 • Telf.  977 65 14 26

Turisme d’Altafulla
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Tarraco Viva es presenta per primer cop a Altafulla

Dues imatges de la presentació on es poden veure (a la dreta) els legionaris romans d’aquella època. / Foto: Joana De Pedro

Més d’un centenar de persones van gaudir el passat 16 de 
maig del festival Tarraco Viva en un dels espectacles previs a 
l’inici de la mostra. Aquesta activitat s’emmarca dins l’expan-
sió del festival en la voluntat d’anar més enllà de la ciutat de 
Tarragona, i per enguany, els organitzadors van programar 
una gira d’espectacles per Altafulla, Constantí i Roda de Barà, 
municipis que es contemplen dins el pla de competitivitat de 
la Tarraco romana. Precisament, la plaça de les Eres es va con-
vertir en un excepcional recinte romà on els legionaris de la 
Roma Antiga esdevenien els principals protagonistes. El regi-
dor de Turisme, Alejandro Francino, va matisar que aquest 

acte és l’inici d’un seguit d’activitats que s’emmarquen dins el 
pla de competitivitat com per exemple la participació de res-
taurants del municipi en la mostra gastronòmica de Tarraco 
Taula. Com ja és habitual en cada edició —enguany complia 
la dotzena— el festival va comptar també amb la visita tea-
tralitzada a la Vil·la romana dels Munts d’Altafulla on Caius i 
Faustina, propietaris de la vil·la en el segle II després de Crist, 
mostraven als seus convidats com era la vida en una propietat 
de l’entorn de Tàrraco en una proposta molt participativa. Les 
visites es van realitzar els dies 29 i 30 de maig.•

Més de 1.350 menús en les Primeres Jornades Gastronòmiques 

Les I Jornades Gastronòmiques “Altafulla, al teu gust” han servit un total de 1.356 menús en els vuit restaurants partici-
pants. Aquestes són les xifres definitives en data 18 de maig, un dia després de la clausura de la mostra. Segons ha relatat 
el regidor de Turisme les dades demostren que han rebut una bona acollida per part de restauradors i comensals i que s’ha 
de seguir apostant per aquesta línia. Precisament per això, restaurants i regidoria estan treballant ara per celebrar una 
segona edició de cara els mesos d’octubre i novembre per oferir plats amb productes de la terra i de temporada com ara 
els bolets.

Breus

L’Oficina d’Ocupació atén més de 160 persones 
des de la posada en marxa

L’Oficina Municipal d’Ocupació d’Altafulla ha atès un total de 
161 persones des de la seva posada en funcionament el passat 
mes de gener. Aquestes són les dades que es desprenen d’un 
estudi elaborat pels mateixos tècnics de l’Oficina en data de 
21 de maig. D’aquestes 161, 95 són homes i 66 són dones. La 
gran majoria són aturades i estan registrades com a “deman-
dants d’ocupació” pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). 
Gran part d’aquestes persones, s’han atès durant els primers 
21 dies de maig amb un total de 72. D’aquestes, 62 s’han con-
vertit en usuàries del servei ja que són residents a Altafulla i 
deu, d’altres municipis del Tarragonès que han estat ateses i 
derivades a la Borsa ASOLIT del Consell Comarcal o se’ls ha 
informat d’altres serveis pròxims a la seva residència. S’han 
atès majoritàriament persones majors de 35 anys, exactament 
26. En segon lloc, s’han atès 25 persones d’entre 16 i 35 anys. 
En referència a la manera com els diferents usuaris han con-

tactat amb l’Oficina d’Ocupació es pot constatar que la gran 
majoria s’han dirigit presencialment, només un 4% ha trucat 
per telèfon -prèviament s’han dirigit a l’Oficina per informar-
se del telèfon directe o mitjançant altres mitjans com ara la 
revista municipal “La Plaça del Pou”, l’emissora d’Altafulla 
Ràdio o la difusió realitzada des de l’Ajuntament-. La gran 
majoria estaven interessades en poder accedir a la borsa de 
treball, actualitzar les seves dades, aportar nova documen-
tació, etc. En aquests primers dies de maig s’han realitzat 23 
entrevistes per tal d’introduir les dades a la base de dades 
i poder-les disposar per a poder ser gestionades. Durant 
aquests primers mesos s’han col·locat sis persones en diferents 
ofertes de treball d’empreses d’Altafulla.•
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El follet, la princesa i la noia

Fa molt i molt de temps, al costat d’una gran ciutat hi havia 
un castell que l’habitava una princesa anomenada Clau de 
Sol. Un dia, el seu follet (regal de la seva fada padrina) va 
sortir a fer un passeig pels boscos dels voltants, volia collir 
bolets per dinar. L’Iro (que era com es deia el follet) es va 
perdre perseguint un esquirol. Quan se’n va adonar ja era 
fosc. Va començar a plorar perquè la princesa sense ell estava 
perduda. La princesa al seu palau es començava a preocupar. 
El follet mai tardava tant. Mentrestant el follet es va trobar 
una noia, tenia els ulls negres com el carbó, la pell blanca com 
la neu i els llavis vermells com la sang. Sí, la coneixeu, era la 
Blancaneus. La noia va acompanyar el follet de casa en casa 

i de poble en poble preguntant si sabien on vivia el follet. Al 
final van entrar a una gran ciutat i una senyora molt amable 
els va indicar el camí del castell. Quan van entrar van veure 
la princesa plorant però quan va veure el follet el seu plor 
va canviar, estava plorant d’alegria. La princesa, agraïda, va 
regalar a la noia tres camells carregats d’or però ella va dir 
que no, que era massa i aleshores la princesa va dir-li si es 
volia quedar a viure amb ells i la noia va dir que sí. I tot això 
es veritat com si no hagués passat.•

Eva Ferré 
3er A - La Portalada

L’estàtua d’or

Fa molts i molts anys hi havia un país molt llunyà, que era 
molt pobre. Tan pobres eren que no tenien diners. Un bon 
dia els habitants del poble es van reunir tots a les escales de 
la placeta. Un cop tots eren allí, l’alcalde va començar dient: 
“Nois i noies cada diumenge com avui ens reunirem aquí, a 
les escales de la placeta. Estic pensant que aquí a la placeta i 
falta alguna cosa, mmmh... Ja està! Li falta una escultura! O 
una estàtua, per donar sort”. I Així cada diumenge anaven a 
parlar de la pobresa i de l’estàtua que posarien a la placeta. 
Però l’alcalde va adonar-se que no tenien diners per pagar 
les escultures i va pensar que podien organitzar uns treballs. 
L’alcalde va organitzar una empresa perquè els hi poguessin 
pagar diners i així podrien pagar l’escultura. Allí, al poble 

van tenir moltes escultures: de vidre, de pedra…però no n’hi 
havia cap que fos d’or, de plata o de bronze que segur que 
donaria molta sort. Un bon dia que la gent del poble havia 
treballat de valent i havien guanyat molts diners, l’alcalde va 
tenir una idea: Podrien ajuntar els diners i entre tots comprar 
una estàtua ben bonica i valuosa. Així va ser com van ajuntar 
els diners i es van comprar una estàtua d’or que va lluir per 
sempre més al mig de la placeta i van viure feliços per sempre 
més.•

Jana Blanc 
2n B - La Portalada

Perquè els mags porten barrets de copa?

Un bon dia de primavera, mentre Merlí, el mag més poderós 
de tots els temps, passejava per un camí de cirerers, va passar 
una gran ventada i se li va emportar el barret punxegut. Men-
tre en Quim passejava, va veure que del cel queia un barret 
punxegut, de color blau marí, amb un estampat d’estrelles i 
llunes. Com que era aprenent de barreter es va adonar que 
era un barret de mag. Se’l va emportar al seu taller i el va 
començar a modificar per que no li agradava. Li va tallar la 
punta, el va fer de color negre i li va estirar les ales. En Quim 
va pensar que, si pertanyia a un mag, el barret tenia que 
donar poders al seu portador. Així que va anar a la biblioteca 
del seu poble per buscar conjurs senzills. Quan tenia estones 
lliures, es posava el seu barret i provava de fer levitar alguns 
objectes de la sala o intentava embruixar els estris de cosir per 
a que li fessin la feina. Una nit a la seva germana Anna li va 
caure un plat a terra. Llavors en Quim es va posar el barret, 
va murmurar unes paraules màgiques i el plat es va arreglar. 
Tres dies més tard al seu veí, que era pagès, se li va escapar 
un porc. Aleshores es va tornar a posar el barret, va pronun-
ciar les paraules màgiques i el porc va tornar volant al seu 
tancat. La setmana següent en Quim va veure que dos nois 
molt corpulents estaven atacant a una noia molt maca i ell 
els digué: —Deixeu-la en pau! —Perquè ho hem de fer? —va 
respondre un d’ells. —Per que sinó ja veureu que us espera! 
—Què ens faràs, posar-nos barrets horribles per a que la gent 
es rigui de nosaltres? —va respondre el que semblava més 
intel·ligent. —Ha ha ha ha –va començar a riure l’altre. En 

aquell moment en Quim es va posar el seu barret màgic, va 
aixecar les mans ben amunt i va cridar les paraules màgiques. 
Llavors un munt d’ocells van començar a picotejar els dos nois 
que van sortir cames ajudeu-me. Quan se’n van haver anat, la 
noia se li va acostar, li va donar un petó molt dolç a la galta i 
li va dir a l’orella: —Moltes gràcies. Em dic Alba. Després se’n 
va anar corrent. En Quim es va quedar completament enamo-
rat d’ella. Uns anys més tard, en una ciutat propera al poble 
on vivia en Quim es celebrava un gran concurs de màgia on 
s’hi presentarien els mags joves de les contrades. Per suposat 
en Quim s’hi va inscriure, ja que el premi era poder anar a la 
millor escola de màgia del món. Va arribar el gran dia, i a la 
cua de participants hi havia molta gent, tots vestits diferents 
i amb barrets de moltes mides, colors i estampats però tots 
punxeguts. El concurs va ser molt difícil però en Quim amb 
un gran esforç va aconseguir guanyar. A més a més, es va fer 
famós per la peculiar forma del seu barret. Quan es va fer 
gran, en Quim es va casar amb l’Alba que es va fer escriptora. 
Junts van escriure nombrosos llibres de màgia. Actualment, 
una gran part dels mags porten un barret amb la mateixa 
forma que la del barret d’en Quim. Qui no ha vist sortir un 
conill d’un barret de copa d’un mag? I amb el món del vestir 
revolucionat aquest conte ja s’ha acabat.•

Marc Bo Clotet 
1r ESO C - IES Altafulla
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RESTAURANT
“La millor cuina”

C/ CAMÍ DEL PRAT, 42-44 • 43893 ALTAFULLA (TARRAGONA) • www.hotellatorreta.com

TELF. 977 65 01 56 • FAX 977 65 09 51 • E-mail: recepcion@hotellatorreta.com

**

RESTAURANT ACQUA
CLUB MARITIM ALTAFULLA

C/Pescadors s/n - Tel. 977 65 60 04

També al Facebook!

Agenda de Tallers: 
Activitats per petits i grans durant tot l’any!!

Menú laborable a 12.50 €
MENJAR PER EMPORTAR, AMPLIA OFERTA 
EN TAPES I MENÚS PER GRUPS I EMPRESES 
Menú cap de setmana a 15,50 €

LA VIOLETA
D’ALTAFULLA

RACONET DEL PACHET

C. SANT ANTONI 13 • 43893 ALTAFULLA (TARRAGONA) 
TEL. 977 65 00 83

BAR
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El primer Castell de Set de la temporada

El diumenge 16 de maig es va poder 
veure el primer castell de set de la 
temporada dels Castellers d’Altafulla 
en el marc de la Diada Castellera de la 
Primavera, que va comptar amb la par-
ticipació de la colla local, dels Castellers 
de la Sagrada Família i la dels Xiquets 
del Serrallo. Els Castellers d’Altafulla 
continuen amb el vent a favor, millo-
rant els fantàstics registres de la tem-
porada anterior. Cal fer una mica de 
memòria per donar-li tot el seu valor 
a aquests resultats. Durant els 37 anys 
d’història de la colla es pot dir que 
aquesta entitat ha tingut dues èpoques 
daurades pel que fa als resultats. Una 
inicial en la dècada dels 70/80, i la que 
actualment viuen els castellers locals. Fa 
només tres o quatre anys encara podem 
recordar l’excepcionalitat dels castells 
de set, que arribaven amb patiment, 
emoció i comptagotes, i que eren cele-
brats com una victòria que justificava 
tota una temporada. Però els Castellers 
d’Altafulla han treballat de valent des 
d’aleshores, ininterrompudament, amb 
la constància que els caracteritza. L’any 

passat va arribar el premi en forma 
d’esclat de castells de set. Mitja dotzena 
de castells de set, i el fet d’acaronar, per 
segons, la cirereta del pastís: un castell 
de set i mig, un tres de set amb agulla, 
que es va escapar per ben poc. Ara els 
castells de set arriben amb patiment, 
esforç, però ja no arriben amb compta-
gotes. En els darrers anys han plantat 
castells de set en places com Els Pallare-
sos, la Sagrada Família, Tarragona, fent 
una menció molt especial de la millor 
actuació de la seva història, la diada de 
Sant Antoni de l’any passat. I continu-
ant amb aquest cicle positiu, el passat 
16 de maig va arribar el castell de set 
més matiner i de retruc van batejar una 
altra plaça de set, la plaça Martí Royo, 
que ja s’ho mereixia. Mai abans els 
castellers s’havien estrenat tan d’hora. 
I ho van fer amb seguretat, amb una 
seguretat que permet pensar que, si es 
continua treballant com s’està fent ara, 
pot ser una temporada millor que la de 
l’any passat. És aviat per tirar coets, i per 
dir blat. Però cal reconèixer que els inicis 
no podien ser millors, i que amb esforç 

i constància, aquesta pot arribar a ser 
una altra gran temporada.•

CASTELLERS D’ALTAFULLA

Olla, nadons i reconeixements

El Parc del Comunidor va acollir el passat 
9 de maig la 35ena edició de la Festa de 
l’Olla. Més de 300 persones van degus-
tar aquest plat típic d’Altafulla que 
combina carn, verdura, patates i cigrons 
amb una particular salsa de romesco. 
L’elaboració va anar a càrrec de la Briga-
da Municipal com és tradicional. D’altra 
banda, el pediatra i veí, Adolfo Gómez 
Papí, va presentar el passat 21 de maig, 
a la sala de plens, el llibre “El poder de 
las Carícias”, de l’editorial Espasa Calpe. 

Adolfo Gómez advoca en aquesta obra 
pels vincles afectius i instintius dels 
pares amb els fills. El contacte amb la 
pell, l’allargament de la lactància el 
màxim possible o agafar en braços als 
nadons quan ho sol·licitin són algunes 
de les recomanacions que subratlla de 
cara al lector per al desenvolupament 
emocional i social dels nostres fills. Hi 
van assistir una quarantena de perso-
nes, entre elles moltes mares amb els 
seus petits. Molta emoció també es va 

viure el passat 8 de maig a la sala de 
plens quan Alternativa Altafulla va retre 
homenatge a Neus Català, veterana 
lluitadora antifeixista i deportada al 
camp de dones i nens de Ravensbrück i 
única supervivent d’aquest camp d’ex-
termini nazi. L’acte, que va comptar 
amb unes 80 persones, es va organitzar 
amb motiu de la commemoració del 65è 
aniversari de l’alliberament dels camps 
d’extermini.•

XERRADES AL CENTRE D’ESTUDIS

Dissabtes de juny a 2/4 de vuit A LA BIBLIOTECA

12 de juny

ENS EN SORTIREM DE LA CRISI?
Per Màxim Borrell (Catedràtic d’Economia Financera, i veí).

19 de juny

TAURONS DE TERRA ENDINS?
Per Àlex Ossó (Expert tarragoní en els nostres fòssils).

26 de juny:

EL RIU GAIÀ, ES VIU?
Per “marxaires” del riu Gaià 
(Amants de la terra i DVD fotos).

Accés lliure i gratuït per a tothom. 
Places limitades a la Biblioteca i/o local del Centre.

ALTAFULLA, JUNY DE 2010 



11

PLAÇA DEL POU • núm. 90 • juny 2010
 

Turisme

Los implantes dentales son en la actuali-
dad la solución para reponer los dientes 
ausentes. Tienen la ventaja de no tener 
que desgastar los dientes adyacentes, 
como se hacía antes, para la colocación 
de un puente fijo. Se vuelve a tener 
la sensación de tener un diente pro-
pio. El problema radica a veces que no 
hay hueso suficiente para colocar un 
implante, con lo cual se debe recurrir a 
implantes óseos o regeneración o sea 
guiada para devolver el volumen perdido. 
Debemos saber que cuando se puede un 
diente o mas, también se está perdiendo 
hueso a medida que pasa el tiempo. Todo 
órgano que no se usa se atrofia y eso es 
lo que sucede con el hueso. Por eso es 
conveniente la colocación lo mas rápido 
posible después de una extracción.

DRA. MARTA P CASTELLANI

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9:30 - 10:30 PILATES TAI TXI PILATES IOGA KUNDALINI

10:30 - 11:30 TAI TXI    TXI KUNG

10:45 - 12:00 HATHA IOGA

11:00 - 12:00 TAI TXI    TXI KUNG

13:00 - 14:00 TONIFICACIÓ CORPORAL TONIFICACIÓ CORPORAL

15:15 - 16:30 PILATES HATHA IOGA

17:15 - 18:30 IOGA KUNDALINI IOGA KUNDALINI

17:30 - 18:30 IOGA NENS

17:45 - 19:00 DANSA VENTRE

18:45 - 20:00 PILATES HATHA IOGA PILATES PILATES

19:00 - 20:15 BOLLYWOOD

20:15 - 21:30 DANSA VENTRE IOGA KUNDALINI TAI TXI IOGA KUNDALINI TAI TXI

21:30 - 22:30 MEDITACIÓ

C/ Cantó de la Vila Nº 1 ALTAFULLA, (Tarragona) Telf. 977 65 15 49 info@alnatur.es www.alnatur.es

TERAPIES
Reflexoteràpia, Teràpia Floral, EEI (Evaluació Emocional Integrativa), Quiromassatge, Massatge Esportiu, Massatge Anti-estrès, 

Drenatge Limfàtic, Nutricionista, Fisioteràpia, Acupuntura (Medicina Xinesa), Kinesiologia, Ataràxia, Reiki, 
Lectura Registres Akàshics, Estètica Natural....

CENTRE DE TERÀPIES NATURALS I DIETÈTICA

ACTIVITATS

Hatha Ioga, 
Kundalini Ioga, 
Ioga Nens, 
Tai Txí,
Txi Kung Lou Han, 
Bollywood, 
Pilates, 
Tonificació Corporal, 
Dansa del Ventre, 
Dansa Nens, 
Meditació.

MEDITACIÓN INTEGRATIVA: INICIACIÓN AL PROCESO BIG MIND
 Fecha: Sábado 3 de julio 2010
 Facilitado por ALEJANDRO VILLAR
 Sábado mañana de 10 h a 14 h

CONSTEL.LACIONS FAMILIARS
 Conduït per Amneris Pucci
 10 de Julio 2010
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“Ara només falta que ens posem a cantar rock”
Arantxa Arcaute i Pepi Miró, presidenta i secretària, respectivament, de l’Orfeó Nous Rebrots d’Altafulla. Diver-

tides, amb il·lusió de formar part de la nova Junta Directiva i amb ganes de passar-ho bé cantant i fent gran 
Altafulla. No es resisteixen a cap estil ni proposta musical. Satisfetes de passar bones estones amb la coral i 

oferir diverses actuacions al llarg de l’any.

8 L’Orfeó Nous Rebrots és...
Pepi Miró: Ara és un grup de 30 cantaires molt bons amics 
que superem la cinquantena d’anys. Som gent d’Altafulla com 
també gent dels voltants del municipi, perquè ens hem fet 
grans. Cantem cançons que ens agraden a tots i ens reunim 
cada divendres al vespre a l’Escola de Música per passar-nos-
ho bé.
Arantxa Arcaute: És una tasca molt maca i el primer que som 
nosaltres és uns missatgers del poble d’Altafulla que aportem 
molta alegria i identificació de la nostra vila en tota la contor-
nada i arreu de Catalunya. Aprofitem cada ocasió, com aques-
ta, per fer un crit i animar a tothom, tingui l’edat que tingui, 
a venir els divendres per cantar amb la gent de l’Orfeó.
P.M.: I no només obrim les portes a la gent d’Altafulla. Actu-
alment tenim companys que venen de Torredembarra, de la 
Nou de Gaià...
8 I abans?
P.M.: Abans, quan es va fundar la coral, l’any 1964, el mossèn 
Castellà, rector d’Altafulla, va reunir un grup de jovent i altra 
gent que cantaven a missa per formar l’Orfeó. Assajaven a 
les dependències parroquials. Aleshores dirigia ell, el mateix 
mossèn, però quan tot plegat es va anar fent gran van comen-
çar a venir directors nous.
8 I del jovent dels inicis s’ha arribat a una coral amb 
una mica més d’edat...
P.M.: [riu] Cantar en una coral només ho poden fer aquells a 
qui els agrada molt la música i la manera que té de viure-la 
un orfeó; els joves tenen ganes de fer altres coses. El jovent es 
deu pensar que cantar a la coral és una afició avorrida, antiga, 
“de missa”... i la realitat no és aquesta.
A.A.: Ara mateix estem vivint un moment diferent de fa qua-
ranta anys i la mitjana d’edat de la coral també és diferent a 
la dels anys seixanta. És difícil que hi hagi una connexió entre 
els joves i nosaltres; potser hem deixat escapar l’oportunitat 
i ens estem donant compte de la diferència d’edats una mica 
tard. Les ganes i prioritats dels joves d’avui dia són diferents 
a les nostres, als nostres horaris, la disponibilitat...
8 Què canteu?
A.A.: Cançons populars, cançons d’església, havaneres, nada-
les per Nadal...
P.M.: Cantem tot el que se’ns proposa; som molt decidits i 
atrevits. [riu] Ara només falta que ens posem a cantar rock...

8 Si ho poden fer els avis de 80 anys de Casal Rock 
també ho podeu fer vosaltres.
P.M.: Ja ens agradaria que vingués TV3 per poder participar 
en aquest programa!
A.A.: Si ens volen, que vinguin! Que Casal Rock fes una selec-
ció a Altafulla seria meravellós. [riu]
8 El vostre mestre, però, és tan bo com en Marc Par-
rot...
A.A.: El gran esforç i mèrit és de Daniel Català, el director de 
l’Orfeó, que té molta paciència amb nosaltres i, la veritat, no 
sé si la mereixem. [riu]
P.M.: Molts de nosaltres no sabem solfeig; aleshores, per 
aprendre les cançons, hem de repetir i repetir les estrofes 
fins que les memoritzem. Com que som quatre veus: baixos, 

tenors, contralts i sopranos, el director ens ha d’anar ense-
nyant a tots de mica en mica i de fragment en fragment. 
A base de repetir anem aprenent les cançons. El director té 
molta paciència, perquè de vegades ens equivoquem, o quan 
li surt bé a un, l’altre ho fa malament. [riu]
8 Ho deveu fer bastant bé, perquè d’actuacions no us 
en falten.
P.M.: No ens podem queixar perquè sempre tenim uns con-
certs fixes per les festes del nostre poble, per a la cantada de 
caramelles, per Nadal... A més a més acostumem a fer inter-
canvis amb altres corals. Anem a municipis com la Nou de 
Gaià, la Riera, Valls, Talamanca, la Fatarella...

8 Com subsistiu?
P.M.: Nosaltres estem dintre del Consell Sectorial de Cultura 
de l’Ajuntament i anem a totes les reunions que fa. Aleshores, 
Cultura ens subvenciona anualment i gràcies a aquests diners 
podem tirar endavant econòmicament.
A.A.: Hem d’agrair la voluntat del públic que ens escolta, mol-
tes famílies, entitats d’Altafulla com l’Esplai, que ens acull i 
col·labora amb nosaltres... I com no, també és una gran ajuda 
la petita aportació que fan els cantaires cada trimestre, que 
serveix per subvencionar l’única despesa que tenim, que és, 
ara per ara, el director. De moment les sortides se les finança 
cadascú, i si és possible, a final d’any celebrem la temporada 
amb un dinar o una excursió...
8 Com se sent la presidenta de l’Orfeó aquests pri-
mers mesos al capdavant de la Junta Directiva?
A.A.: Amb una gran responsabilitat, amb moltes ganes, amb 
il·lusió, molt agraïda a tots els meus companys i a la Pilar Igle-
sias, perquè m’ha deixat la feina molt ben feta. Espero poder 
tirar endavant amb l’ajuda de tothom perquè ningú és per-
fecte i tothom pot equivocar-se. Tinc moltes ganes, però, de 
fer-ho bé i tirar endavant amb tots els que formem l’Orfeó.
8 Es pretén fer canvis o intervenir de manera diferent 
en la gestió de l’entitat?
A.A.: En principi el que s’ha fet ha estat un canvi a nivell admi-
nistratiu. De mica en mica, com sempre, s’aniran introduint 
petites millores, aconseguint nous contactes, per exemple, per 
a la cantada de caramelles o per intercanvis amb altres corals... 
Dintre de les nostres limitacions intentarem fer tot allò que 
sigui possible per enaltir la música i el poble d’Altafulla.

EDUARD VIRGILI

“Dintre de les nostres limitacions intentarem 
fer tot allò que sigui possible per enaltir la 

música i el poble d’Altafulla”

“Que Casal Rock fes una selecció a Altafulla 
seria meravellós”
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Exclusivo en Body Center
Plaça dels ocells,2

Telf.977 65 08 23

Luzymar, 7F, 43893 Altafulla (Tarragona)
Tel: 977-652.662 - 649-322.832

www.blauverdevents.com  info@blauverdevents.com

Organització d’esdeveniments

ACTIVITATS

 Infantil: Adults: 
DANSA CLÀSSICA DANSA CLÀSSICA
TEATRE MUSICAL CONTEMPORANI
MOVIMENT CREATIU MODERN JAZZ
SALSITOS SALUT CORPORAL (Mètode propi)
ENGLISH FUN DANSES DEL MÓN

I si ets més gran... Classes de Salsa, Bachata, 
Merengue, Cha-cha-cha... Tango Argenti-
no i Bollywood
I aquest estiu... Si tens entre 3 i 6 anys. 
Vine a gaudir del nostre Campus Artístic i Esportiu 
al Tennis Tamarit!!!

Del 28 de Juny al 27 d’Agost
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Banc del Temps: 
donar, rebre i compartir

El passat 6 de maig 
es va presentar el 
Banc del Temps 
d’Altafulla, iniciati-
va pionera al muni-
cipi impulsada per 
la Comissió de Soci-
als del Consell de 
Participació Ciuta-
dana, amb el suport 
de l’Ajuntament. 
L’acte va comptar 
amb la presència 
de l’alcalde Josep 

Maria Gené; la coordinadora del Consell de Participació, 
Montse Castellarnau i la presidenta de la Comissió de Socials, 
Mercè Blanch, entre d’altres representants municipals i un 
nombrós públic. El Banc del Temps funciona sense diners però 
intercanvia temps, la unitat d’intercanvi és l’hora. Tothom té 
coses a oferir i a demanar. Els membres hi dipositen el temps 
que poden i volen dedicar i, en contrapartida, poden disposar 
del temps dels altres membres. Aquest temps es dedica a tas-
ques puntuals d’atenció a les persones, ajudes domèstiques, 
artístiques, de formació, de lleure, fomentant així l’oportunitat 
de conèixer i confiar en les altres persones. Aquest projecte 
afavoreix el veïnatge, iguala les persones en el sentit que el 
temps de totes té el mateix valor, fomenta actituds positives 
entre les persones en el procés de donar i rebre i potencia la 
cooperació i solidaritat entre les persones. Per a més informa-
ció, els dimarts de 10 a 12 i els dijous de 17,30 a 19 hores a 
l’Ajuntament d’Altafulla o bé en el telèfon 977 65 25 01 o per 
correu electrònic a bancdeltemps.altafulla@gmail.com.•

Benestar Social col·labora amb 2.000 € en la construcció d’un pou a 
Mandura (Etiòpia)

L’ONG CASA (Col·lectiu 
d’Accions Solidàries 
amb Àfrica) d’Altafulla 
va realitzar, el passat 15 
de maig al restaurant 
Sirco de Tarragona, 
un sopar solidari per 
donar la benvinguda 
al Pare combonià Juan 
González Núñez, res-

ponsable de l’ordre religiosa a Etiòpia i interlocutor directe 
de la nova línea de cooperació que CASA ha engegat a la 
remota regió de Benishangul (Etiòpia vora la frontera amb 
el Sudan). A l’acte hi va assistir el regidor de Benestar Social 
de l’Ajuntament d’Altafulla, Joan Albert Spuch, que va ser 
l’encarregat de fer l’entrega al Pare González de 2.000  que 
finançaran la construcció del primer pou que CASA construirà 
a la zona. Aquest pou, que es construirà a la petita pobla-
ció de Mandura, durà el nom d’Altafulla. En el mateix acte, 
CASA, a més de retre un homenatge als seus col·laboradors 
principals, va presentar el seu nou logotip i la nova imatge 
corporativa que ha confeccionat l’empresa de comunicació 
Inside Consultors.

Xerrada, el 18 de juny
La sala de plens acollirà el proper 18 de juny a les 20 h. una 
projecció fotogràfica dels cooperants Sergi Puig i Ramon 
Giner que explicaran la seva experiència sobre la darrera 
expedició solidària a l’Àfrica. L’acte porta per títol “Etiòpia 
amb els peus a terra”.•

SERGI PUIG

Col·lectiu d’Accions Solidàries amb Àfrica d’Altafulla

La Penya Ciclista recorda els inicis

Tal dia com avui, un 30 de Maig de 1985, la Penya Ciclista 
Altafulla es va formar oficialment com a club i per tant 
aquest any en compleix 25. Per celebrar-ho ens varem tro-
bar el mateix dia de l’aniversari, una nodrida representació 
dels socis actius amb els fundadors i famílies per fer un 
seguit d’actes recordatoris d’aquells ja llunyans inicis. Pri-
mer, tal com es va fer en el seu dia, varem repetir a la Pla-
ceta de la Vila Closa, la foto dels socis fundadors tot lluint 
els mateixos mallots (aquells que encara els conserven) tot 
i que alguns varen tenir feina per encabir-los al cos; potser 
s’havien encongit els mallots o donat el cos, ves a saber, 
han passat tants anys... Després al pla de l’Església es varen 
enlairar 25 coets encesos per la “vella guàrdia” i algun que 
altre “voluntari”. Tot seguit, varem fer l’esmorzar de ger-
manor amb l’habitual parlament “oficial”, la poesia d’en 
Cinto, el record dels absents i el brindis de futur. En fi, tot 
rodó amb un ambient exquisit dins un indret molt adient 
per l’època de l’any en què ens trobem.•

DINO ALBALADEJO

President Penya Ciclista

La Penya Ciclista va enlairar 25 coets amb motiu de l’efemèride
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Les fèmines del CFS Altafulla pugen a Divisió d’Honor Catalana

Les fèmines del Club Futbol Sala Altafulla jugaran la temporada vinent 
a la Divisió d’Honor Catalana, la màxima categoria en l’àmbit català i 
l’avantsala de les categories estatals. A falta d’una jornada per acabar 
la segona fase d’ascens, les noies de José Valero van assolir la fita a casa 
després de guanyar el penúltim partit davant el Delta de l’Ebre per 5 a 
0. Cal destacar que el conjunt groc-i-negre no va perdre cap partit en 
la primera fase, i només va empatar-ne un dels catorze enfrontaments. 
D’altra banda, l’aleví de l’entitat va guanyar a finals del maig el campi-
onat  del IV Torneig d’Àger, (Lleida).•

Equip de les fèmines amb José Valero (esquerra) i Paco Largo (dreta)

El CE Altafulla seguirà la temporada vinent a Segona Territorial

El Centre d’Esports Altafulla ha finalitzat la temporada. 
Amb més imprevistos dels esperats, l’equip de 2a Territo-
rial ha mantingut la categoria, remuntant en cinc partits 
dues posicions en la classificació, essencials per mantenir la 
categoria. L’equip cadet ha estat l’alegria i l’orgull del club, 
que ha acabat el campionat en quarta posició, una sorpresa 
molt grata, tant pel joc desplegat com pel comportament 
del grup. De cara a la pròxima temporada, en la que ja 
estem treballant, hi ha l’objectiu de mantenir els grups 
actuals (2a Territorial i cadet) i incrementar el planter en 
un juvenil, femení i tot el futbol base possible. Som un club 

amb més de 85 anys d’història i hem de créixer en tots els sentits. 
Des d’aquí volem donar gràcies a tots els jugadors, entrenadors, 
delegats, auxiliars, socis, simpatitzants i espònsors... Tots vosal-
tres feu futbol, feu Altafulla. Un miler de gràcies.•

CRISTINA MAGRIÑÀ

Junta Directiva del CE Altafulla

Primer equip del CE Altafulla amb Ignasi Marquès, Moha Amadhar 
i Ruben Andreu, als laterals

Equip cadet amb Jordi 
Alpáñez i Jonathan 
Pérez, als costats

El Roquissar amb el Tennis Taula

El passat 8 de maig, l’AMPA El Roquissar, juntament amb el Consell Esportiu del 
Tarragonès, va organitzar la I Trobada de Tennis Taula d’Altafulla. La jornada va 
resultar un èxit total amb la participació d’uns 60 nens i nenes de diferents esco-
les de Tarragona, Torredembarra i, evidentment, les dues d’Altafulla. Després 
de dues hores d’activitat frenètica on es van disputar més de 400 sets, els nens 
van poder combinar l’aprenentatge d’aquest esport i la competició. La jornada 
també va servir perquè l’AMPA dotés a la nostra escola d’una taula que quedarà 
fixa al pati per tal que els/les alumnes puguin jugar sempre que ho vulguin a les 
hores d’esbarjo. Des de l’AMPA El Roquissar, amb l’inestimable col·laboració del 
Tennis Taula Altafulla i els mestres d’Educació Física del Roquissar i La Portalada, 
esperem poder tornar a organitzar la trobada el curs que ve. Si voleu practicar 
aquest esport, no dubteu a posar-vos en contacte amb el club del nostre poble: 
tennistaulaaltafulla@hotmail.com•

GUILLERMO ALONSO

AMPA El Roquissar

Imatge de la Trobada de Tennis Taula
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La retallada a Altafulla. Caldria que sempre no paguin els mateixos
FRANCESC FARRÉ # ALTERNATIVA ALTAFULLA

Tothom és conscient que ja fa uns anys es van 
acabar els excessos econòmics de gastar i no 
invertir. A Altafulla ho vam viure amb la crisi 
de la construcció. La solució va ser mantenir 
un IBI alt per a que totes les famílies paguessin 
la manca d’ingressos del totxo. Ara la història 
es repeteix. Els tecnòcrates europeus i del 
Fons Monetari dicten que per mantenir una 
bona salut de l’euro i dels bancs cal que els 
treballadors, pensionistes i depenents s’apretin 
el cinturó. Per ser solidaris volem que no es 
renunciï a la despesa social i que tothom pagui, 
especialment aquells que tenen més i han pro-
vocat la crisi. Alternativa Altafulla ha presentat 
en el darrer ple una moció que expressa el 

malestar contra una retallada salarial als tre-
balladors públics (mestres, personal de neteja, 
sanitaris, seguretat, personal de l’ajuntament), 
que congela a pensionistes i impossibilita que 
el consistori s’endeuti per invertir en despesa 
social. Davant tot això vam presentar unes 17 
mesures alternatives que permetrien la mateixa 
recaptació des d’un punt de vista d’esquerres. 
Demanem que es combati el frau fiscal, es reti-
rin els bitllets de 500 euros amb una identifica-
ció fiscal, que els immobles de més d’un milió 
d’euros paguin un impost de riquesa, que els 
que cobren més de 100 mil euros a l’any tinguin 
un IRPF més elevat, l’aplicació d’una taxa sobre 
transaccions financeres o la reducció de la des-

pesa militars i de l’aportació a l’església entre 
altres. La moció donava suport a la mobilització 
dels funcionaris i l’adopció de mesures d’auste-
ritat de la despesa pública a l’ajuntament. La 
resposta va ser no acceptar ni el debat de la 
moció. En el ple el govern va ser sensible per 
gastar 14 mil euros de romanent per cadires, 
pantalla de vídeo o per la Tarraco Romana. El 
govern va aprovar rebaixar-se el sou un 5 per 
cent. Una mesura que arriba tard i malament. 
Fa uns dos anys l’oposició vam renunciar a 
cobrar dels Patronats i vam demanar que com 
exemple el govern fes una reducció similar. No 
ho ha fet fins ara. Poc i per obligació. •••

Opinió

Sombra aquí y sombra allá…
EVA MARTÍNEZ # AUPA

El govern maquilla les mesures per sortir de 
la crisi aparentant un gran reajustament i un 
gran sacrifici per la seva part, rebaixant un 5% 
la seva retribució, quan tots saben que això és 
una insignificança. Només ho fan per aparen-
tar una solidaritat emmascarada amb els funci-
onaris, els quals patiran una disminució fins un 
7%, quan el mínim que haurien de fer és posar-
se en línia amb la retallada de les retribucions 
dels polítics del nostre país, un 15%. Mesures 
insuficients i que arriben massa tard! A finals 
del 2008, quan es veia vindre aquesta decadèn-
cia econòmica, l’oposició en bloc, va renunciar 
al 100% de les retribucions per l’assistència als 
patronats i va intentar pressionar al govern per 

tal de seguir l’exemple i rebaixar-se els sous, 
i una vegada més acció frustrada al ser una 
proposta per part de l’oposició. Ara bé, canvia 
el panorama, quan els grans caps socialistes 
del Sr. Gené, el Sr. Montilla i el Sr. Zapatero, 
imposen rebaixades dràstiques. Què passa? 
Només es pot ser coherent per acord de les for-
ces polítiques “supremes”? Tot i així, pensem 
que és un maquillatge per posar-se guapos, i 
es creuen haver fet els deures, quan el deure 
principal hagués estat rebaixar la pressió fiscal, 
ajustar-se al pressupost i congelar despeses. No 
entenc la hisenda del govern, o millor dit la 
hisenda del Sr. Fonxo Blanch, president i regi-
dor dels diners del poble,  on no pot rebaixar 

l’IBI perquè no hi ha diners, on ha d’apujar la 
brossa perquè la taxa es deficitària, on sí es pot 
sobrepassar en més de 65.000 € del pressupost 
a les seves àrees, on cal apujar el rebut de l’ai-
gua, i al cap i a la fi... tanta cantarella (... som-
bra aquí y sombra allá...) i han acabat l’exercici 
en un romanent de tresoreria de 488.439,08 € 
el qual ha de ser aplicat en despeses generals. 
Que vol dir això? Doncs que ara aquests diners 
s’han de gastar, i s’han de gastar durant aquest 
exercici, però no en cap dels criteris que li preo-
cupa al poble, recordin qui és el responsable de 
l’àrea. Endevinalla: Qui mana en aquest poble? 
Qui gestiona la hisenda i vetlla pels interessos 
dels vilatans?•••

L’activitat de CiU
JOAN ALBERT SPUCH # CIU

Pensaran alguns que ja ha començat el temps 
de cacera. Em refereixo, és clar, a la cacera per 
les urnes, tant a nivell nacional com autonòmic 
o municipal. Jo penso que no és així, però 
en aquest moment que ens ha tocat viure, o 
nedem o ens ofeguem. Els temps alegres de 
festa, de diners fàcils gràcies a la construcció, 
queden lluny. Ens toca patir d’aquells fangs, 
aquests llots. El problema actual té el seu ori-
gen en una situació del passat mal gestionada. 

Així, tots ens trobem afectats per retallades 
salarials. El tema del retall es fa extensible 
als Ajuntaments. Al formar part d’un govern, 
no implica estar d’acord amb tots els seus 
membres i tampoc no consisteix a recolzar els 
malbarataments en els quals alguns insisteixen. 
No hem de permetre ni acceptar despeses en 
coses innecessàries. Saben vostès el motiu pel 
qual es canvia el model de cadires a l’Ajunta-
ment? No... veritat? Saben el temps d’espera 

de les persones que les ocupen? Saben on se 
les emporten quan les eliminen? Al Centre de 
Salut? A la biblioteca Municipal? Probablement 
i senzillament, només passaran a engreixar les 
llistes de despeses innecessàries. Tant de bo 
per a aquesta pròxima “cacera” aquests diners 
(de tots) s’utilitzin per rebaixar l’IBI o altres 
impostos.•••

El dret a la retribució pel deure de la dedicació 
FONXO BLANCH # PAU 

Una vegada més els sous d’alcalde i regidors de 
Govern han polaritzat una polèmica al Ple. Al 
d’aquest maig, perquè ens l’hem baixat el 5%: 
per harmonitzar-nos amb les mesures d’estalvi 
de despeses que sobretot afectaran els emple-
ats municipals, dins el conjunt de treballadors 
i funcionaris de les administracions públiques; 
tots plegats afectats per la correcció del dèficit 
de l’Estat Espanyol amb les mesures pactades 
en el sí de la Unió Europea; ep! com a meca-
nisme de defensa després que el 7 de maig 
esclatés l’alarma en els finançaments del nostre 
deute sobirà atacats pels mercats financers. 
Complex? Sí: i concretant causes i conseqüènci-
es: des de les dinàmiques especulatives globals 

amb els nostres fons de pensions —que prefe-
rim als impostos— al modest acord del Ple. Al 
qual seguirà el tan injust de rebaixar aquells 
sous laborals: els nostres pressupostos són 
equilibrats: mercès a la suficiència d’ingressos 
aplicant els trams de la base cadastral —amb 
un tipus de l’IBI fixat des del 2008 per acord del 
primer Govern. 
 Durant el debat vaig procurar remarcar que 
l’actual alcalde és el primer que —establement, 
des d’abril de 2008— té la condició d’assalariat; 
per la qual cosa exerceix el dret de mantenir 
el sou anterior: les seves hores de dedicació 
municipal, restades del seus habituals horaris 
laborals, en mantenen la remuneració. Aquesta 

nova dada anà acompanyada amb l’adverti-
ment / denúncia moral que dos alcaldes: per la 
seva condició de màxima autoritat del poble, 
han vist afavorides les seves respectives dedi-
cacions professionals com a administradors 
de finques. El dret de retribució d’alcaldes i 
regidors de Govern expressen una democràcia 
consolidada, plenament alliberada dels tabús 
que consideren la representació política com 
excepcional, impura o culpable: que cal fer-se 
perdonar amb una pena de sacrifici, de volun-
tariat gratuït. No s’hi demostraria compromís 
sinó complex d’inferioritat...•••
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Fòrum

Fòrum

No todos nos movemos por dinero

El futur

1717

Com ja sabeu, gràcies a tots, la III edició 
de la Cursa de l`1 de maig d’Altafulla ha 
estat novament un èxit. El gran nombre 
de participants (amb el seu comporta-
ment esportiu), els espectadors, els col-
laboradors, els espònsors, les institucions 
locals, l’Ajuntament, els voluntaris i els 
organitzadors, tots units, fan que aquesta 
cursa sigui un gran esdeveniment espor-
tiu. L’esperit que ens mou és promocionar 
l’atletisme i l’esport en general, i també el 

nostre municipi, donat que és una bona 
oportunitat per a atreure-hi nous visitants 
i per a demostrar les capacitats i l’empen-
ta d’Altafulla. D’altra banda, que més de 
400 nenes i nens hi hagin participat, és 
especialment important per a nosaltres. 
Són el nostre futur, el que somniem fort i 
sa, noble i culte, i sobretot, feliç. Esperem 
que aquesta cursa hagi estat positiva per 
a ells, que hagi contribuït una mica en la 
seva educació i s’ho hagin passat força 

bé. També val la pena recordar-vos (com 
us hi fa pensar la Cursa cada 1 de maig) 
que mai és tard per a fer esport. Ara que 
comença el bon temps, vestir-se de curt i 
sortir a l’aire lliure a moure’s una mica, 
és molt més fàcil. I com molt bé sabeu, us 
farà sentir millor. Així que: Endavant!

DAVID VELASCO

Atletes Altafulla

Escucho con asombro que un grupo de 
señoras aprovechando la incomprensión 
del nuevo párroco, están intentando que 
los Grallers d’Altafulla deja de practicar 
en la procesión del Viernes Santo. Digo 
con asombro, porqué hace más de ocho 
años que practican. Entiendo que el pri-
mer año resulte curioso, “por innovador” 
para ellas, tan conservadoras en sus cos-
tumbres de buenas cristianas, quizás era 
entonces el momento de quejarse “si es 
que no lo hicieron”, a estas alturas creo 
que ya no hay razón, porqué ya forman 
parte de este acto, han sabido integrarse 
de manera respetuosa y elegante, mar-

cando la diferencia con procesiones de 
otros pueblos. De todas formas como no 
soy ni practicante, pero sí respetuosa con 
las creencias de los demás, admito que es 
algo de lo que se podría discutir “grallers 
SÍ, grallers NO”. Lo que sí quiero que les 
quede muy claro y esto no admite discu-
sión, es que els Grallers nunca, entién-
danlo bien, nunca actúan por dinero 
como alguien de ustedes afirma. Hace 
35 años que animan fiestas mayores, 
pasacalles, castellers, ball de bastons y 
cualquier otro evento para el que se les 
reclame, siempre de manera gratuita, 
si no lo hicieran ellos no les importaría 

pagar a otros, de la misma manera que 
pagar a la banda que participa en la pro-
cesión, y todos tan contentos. Pues eso, 
me parece lamentable que después de 
tantos años participando en la vida públi-
ca de este pueblo a costa del esfuerzo 
personal de cada uno de ellos y siempre 
sin retribución económica alguna, ya que 
no es ése el espíritu que los mueve, haya 
una minoría que piensan que todos nos 
movemos por dinero. A ellos va dirigida 
esta carta.

ARACELI ROMERO

Que Déu l’hagi perdonat

A tots aquells i aquelles que heu tingut 
la mala sort o el goig de tractar-lo, tinc 
l’enorme satisfacció de comunicar-vos la 
mort (als 39 anys i mig) del meu alter ego 

“Farigola”, víctima d’un saludable atac de 
lucidesa.

 No s’admeten mostres de condol, 
només caldria.

JOAN CARNICER TORRENT - 19.05.2010

Primera Marxa per les Terres del Gaià

La primera Marxa per les Terres del Gaià 
que es va celebrar els dies 30 d’abril, 1 i 2 
de maig, organitzada per la plataforma 
“Salvem el Gaià”, va unir literalment el 
naixement del riu Gaià, a les fonts de les 
Canelles de Santa Coloma de Queralt, 
amb la desembocadura al mar a la plat-
ja de Tamarit. És la primera pedra de la 
futura “Ruta dels Castells del riu Gaià”, o 
del “Camí del riu Gaià”. Són uns 90 qui-
lòmetres que transcorren al llarg d’una 
munió de paisatges agroforestals, que 
van des dels camps de cereals de la Baixa 
Segarra, passant per les serres i espadats 
de l’Alt Gaià, planúries al·luvials plenes de 
ceps del Gaià mitjà, i conreus d’avellaners 
i hortalisses al Baix Gaià. És un camí en 
construcció amb una potencialitat desme-

surada, que segueix petits i grans recorre-
guts senyalitzats, senders, corriols i pistes 
forestals i pavimentades. Hi han indrets 
del camí on se segueix paral·lel a la llera 
del riu, d’altres la vegetació de ribera fa 
impenetrable el seu seguiment i és una 
zona verge per descobrir i senyalitzar. Cal 
descalçar-se en més d’un tram i travessar 
el riu per seguir endavant. La darrera 
etapa, descobreix el torrent de Renau, 
que arriba a la gran paret de formigó, 
que capola la continuïtat del riu. A partir 
d’aquí, ja no cal descalçar-se per passar de 
cantó a cantó del riu. El recuperat castell 
del Catllar fa de sentinella del Baix Gaià, 
des d’on ens endinsem seguint el riu sec 
cap a Ardenya, la Riera de Gaià, la resclo-
sa, Ferran i la plana de Tamarit, amb el seu 

bosc de ribera. La Marxa per les Terres del 
Gaià ha servit per comprovar la dificultat 
de seguir a peu el traçat del riu, de les 
complicades comunicacions al llarg de la 
vall; ha posat en contacte diverses perso-
nes i col·lectius que viuen en la seva conca; 
ha demostrat la necessitat de preservar un 
territori, tot potenciant i recuperant el seu 
llegat històric de castells, molins, masos, 
cabanes i marges de pedra seca, paisatges 
agroforestals, conreus de secà, la restau-
ració del cabal del riu al tram baix per tal 
de poder viure amb harmonia amb aquest 
magnífic entorn.•

LLUÍS ESTAMARIU

(GATA) -Salvem el Gaià
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AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners

Dissabtes feiners

Diumenges i festius

ALTAFULLA RÀDIO 107.4 FM 

977 65 29 23 

977 65 06 93

altafullaradio@altafullaradio.com

www.altafullaradio.com

* Consultar retransmissions esportives a la pàgina web.

Altafulla 
El Catllar 
Creixell 

La Nou de Gaià 
La Pobla de Montornès

Renau
La Riera de Gaià

Roda de Barà
Salomó

Torredembarra
Vespella de Gaià

v
HORARI EXTRAORDINARI D’AUTOCARS

Dissabtes Feiners
Torre Altf Tgn Tgn Altf Torre
11:40 11:46 12:04 9:00 9:24 9:30
19:55 20:01 20:19 17:00 17:23 17:30

Diumenges i Festius
Torre Altf Tgn Tgn Altf Torre
10:30 10:36 10:54 10:00 10:24 10:30
20:15 20:21 20:39 18:00 18:24 18:30

RENFE
Altf/Tgn Tgn/Altf

6:58 5:52
7:30 7:00
8:29 7:21
9:59 7:47

10:28 8:00
10:58 8:56
11:58 9:25
12:58 10:32
13:59 11:25
14:26 11:56
14:59 12:25
15:58 13:24
17:27 14:28
18:00 14:54
19:00 15:57
19:29 16:30
20:26 16:58
20:29 17:29
20:59 17:53
21:29 18:30
21:59 18:57
22:33 19:12 

19:43
19:57
20:30
20:39
21:00
21:20
21:34

AUTOCARS
ALTAFULLA / BCN
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 9 h
Dissabtes: 10:10 h
Diumenges i festius:
 17:50 h
BCN / ALTAFULLA
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 16 h
Dissabtes: 21:15 h
Diumenges i festius:
 No hi ha servei

Trdb Altf Tgn
8.20 8.26 8.47
9.30 9.36 9.57

11.40 11.46 12.07
13.45 13.51 14.12
16.10 16.16 16.37
17.10 17.16 17.37
17.55 18.01 18.22
18.55 19.01 19.22
19.55 20.01 20.22
20.55 21.01 21.22

Tgn Altf Trdb
9.00 9.24 9.30
10.30 10.54 11.00
12.40 13.04 13.10
14.30 14.54 15.00
17.00 17.24 17.30
18.00 18.24 18.30
18.45 19.09 19.15
19.45 20.09 20.15
21.00 21.24 21.30
21.35 21.59 22.05

Trdb Altf Tgn
8.55 9.01 9.22

10.30 10.36 10.57
12.00 12.06 12.27
16.10 16.16 16.37
17.20 17.26 17.47
18.45 18.51 19.12
20.15 20.21 20.42

Tgn Altf Trdb
10.00 10.24 10.30
11.30 11.54 12.00
13.00 13.24 13.30
16.50 17.14 17.20
18.00 18.24 18.30
19.30 19.54 20.00
21.00 21.24 21.30

AUTOBUSOS NOCTURNS ALTAFULLA / TARRAGONA
Divendres, dissabtes i vigílies de festius

A
LT

A
FU

LL
A

 
TA

R
R

A
G

O
N

A

ALTAFULLA Parada Centre   23:29 01:04 02:34 04:34
ALTAFULLA Cent.Comercial 23:30 01:05 02:35 04:35
TARRAGONA Rot. La Mora 23:35 01:10 02:40 04:40
TARRAGONA Rot. Boscos   23:45 01:20 02:50 04:50
TARRAGONA R. Vella   23:53 01:28 02:58 04:58
TARRAGONA Imp. Tarraco   23:55 01:30 03:00 05:00

TA
R

R
A

G
O

N
A

A
LT

A
FU

LL
A TARRAGONA Imp. Tarraco 00:15 01:45 03:45 05:05

TARRAGONA R. Vella 00:17 01:47 03:47 05:07
TARRAGONA Rot. Boscos 00:25 01:55 03:55 05:15
TARRAGONA Rot. La Mora 00:35 02:05 04:05 05:25
ALTAFULLA Cent.Comercial 00:39 02:09 04:09 05:29
ALTAFULLA Parada Centre   00:40 02:10 04:10 05:30  

• L’Agenda Comarcal a cada hora en punt des de les 07:00 fins les 00:00 h.
• (1). El Fil Directe amb l’alcalde s’emet cada primer dimecres de cada mes.
• (2). Retransmissions en directe dels plens municipals de l’Ajuntament d’Altafulla cada darrer divendres de mes.
• (3). Retransmissions en directe dels partits que el Centre d’Esports d’Altafulla juga a casa cada quinze dies.
• (r). Redifusió dels programes.
• I la millor sel·lecció musical dels anys 60, 70, 80, 90 i contemporània amb rock català, cantautors i pop espanyol durant les 24 hores del dia.
• * La resta de dimecres hi ha un programa de debat amb membres de l’equip de govern i de l’oposició, experts, entre d’altres. Radiofòrum.

Serveis

Transports

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

8:00 – 9:00 La màgia de les sardanes

9:00 - 10:00 Guantanamera (r) Catsons (r)
The road of 
country (r)

Música punt cat El patito de goma (r) Cap de setmana (r)
La màgia de 
les sardanes

10:00 - 11:00 El temps passa Baix gaià 
Esports (r)

Paisatges humans (r)
Fil directe / 

radiofòrum (r)
Fem salut (r)

Para que no me olvides
El patito de goma (r)

11:00 - 12:00 Aquell dia Retrats Punt de sortida El millor de cada casa Barà rock (r)

12:00 13:00

13:00 - 14:00
Espai obert 

Notícies
Espai obert 

Notícies
Espai obert 

Notícies
Espai obert 

Notícies
Espai obert 

Notícies
Garden musical 80 Punt dance

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00 70 x hora Fes natura Calidoscopi Catsons 100 X 100 Esports 7 Dies Tock de rock (r)

16:00 - 17:00 Cinema Espai vital
Com viure en un 

galliner
Guantanamera Sempre joves(r) Altafullencs (r) Uavavaua! (r)

17:00 - 18:00 El patito de goma Tock de rock Sempre joves Bad music El temps passa (r) El futbol al baix gaià 
/ transmissions de 

partits (3)

Retrats (r)

18:00 - 19:00 L’efecte Papallona Peluts Fem salut Barà rock Paisatges humans Guantanamera (r)

19:00  -19:30 Notícies Notícies Notícies Notícies Notícies / ple (2) Notícies Comarca (r)

Somos Latinos
20:00 - 21:00

Baix gaià esports
The road of country

Fil directe / radiofò-
rum (1)

Uavavaua! Notícies comarca
Fil directe / radiofò-

rum (r)

21:00 - 22:00 Boulevard Jazz fm Cap de setmana Altafullencs Punt de sortida (r) Bad music blues

22:00 - 23:00 Barata elèctrica Barata elèctrica Barata elèctrica Barata elèctrica Propera Parada Barata elèctrica Barata elèctrica

23:00 - 00:00 100 X 100 Esports Fòrmula Gaià Fòrmula Gaià (r) 100 X 100 Esports (r) The road of country (r) El temps passa (r)

00:00 - 01:00 ESPAI OBERT 
NOTÍCIES

ESPAI OBERT 
NOTÍCIES

ESPAI OBERT 
NOTÍCIES

ESPAI OBERT 
NOTÍCIES

ESPAI OBERT 
NOTÍCIES

IN SESSION (r)
Somos Latinos (r)

01:00 - 02:00 Propera Parada (r)

02:00 - 03:00 IN SESSION

—graella tardor-hivern 2009—

Trdb Altf Tgn
6.20 6.26 6.45
7.10 7.18 7.40
7.40 7.48 8.10
8.10 8.18 8.40
8.40 8.48 9.10
9.10 9.18 9.40
9.40 9.48 10.10

10.10 10.18 10.40
10.40 10.48 11.10
11.10 11.18 11.40
12.10 12.18 12.40
13.10 13.18 13.40
14.20 14.28 14.50
15.10 15.18 15.40
16.10 16.18 16.40
16.40 16.48 17.10
17.10 17.18 17.40
18.10 18.18 18.40
19.10 19.18 19.40
20.10 20.18 20.40
21.45 21.50 22.05

Tgn Altf Trdb
6.50 7.15 7.20
7.45 8.10 8.15
8.30 8.55 9.00
9.15 9.40 9.45
10.15 10.40 10.45
11.15 11.40 11.45
11.45 12.10 12.15
12.15 12.40 12.45
12.45 13.10 13.15
13.15 13.40 13.45
13.45 14.10 14.15
14.15 14.40 14.45
14.45 15.10 15.15
15.15 15.40 15.45
16.15 16.40 16.45
17.15 17.40 17.45
17.45 18.10 18.15
18.15 18.40 18.45
18.45 19.10 19.15
19.15 19.40 19.45
19.45 20.10 20.15
20.15 20.40 20.45
21.15 21.37 21.40
22.20 22.42 22.45
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AJUNTAMENT 977 65 00 08
 Plaça del Pou, 1 
SÍNDIC DE GREUGES 977 65 22 69
RECAPTACIÓ MUNICIPAL (Ajunt.) 977 65 61 09
CORREUS 977 65 18 16
OFICINA D’OCUPACIÓ  977 65 19 88

POLICIA LOCAL 609 32 96 51
 Marquès de Tamarit, 16 977 65 02 80
GUÀRDIA CIVIL  062
MOSSOS D’ESQUADRA 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 977 65 60 07
 Mainada, 2A 

EMERGÈNCIES 112
URGÈNCIES CAP Torredembarra 977 64 38 01
AIGÜES D’ALTAFULLA 977 65 16 76
(servei 24 hores)  628 99 17 79
FARMÀCIA SUSANA DOMINGO 977 65 02 07
 Les Escoles, 3 (poble) 
FARMÀCIA ANNA ARASA 977 65 24 20
 Plaça dels Vents, 5 
URGÈNCIES DENTALS CASTELLANI 977 65 14 33
OFICINA DE TURISME 977 65 14 26
 Marquès de Tamarit, 16 
ESCOLA D’ADULTS 977 65 16 71
ESCOLA LA PORTALADA 977 65 03 23
 Plaça la Portalada s/n 
CEIP ROQUISSAR 977 65 19 69
IES ALTAFULLA 977 65 16 62
LLAR D’INFANTS F. BLANCH 977 65 60 31
 Mainada, 2B 
LLAR D’INFANTS HORT DE PAU 977 65 21 20
 Cabana, 2 
ESPLAI DE LA GENT GRAN 977 65 21 32
 C. de Les Bruixes s/n 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 977 65 11 76
 Les Escoles s/n   

CENTRE D’ESTUDIS D’ALTAFULLA 977 65 09 12
 Escoles, 10 
ESCOLA DE MÚSICA (migdies) 977 65 20 60
 S. Antoni Abat, a la Violeta 
CASAL LA VIOLETA 977 65 00 83
 S. Antoni Abat, 11 
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL 977 65 24 68
 Era de l’Esteve  
ALBERG JUVENIL ‘CASA GRAN’ 977 65 07 79
 Placeta, 12  

PISCINA MUNICIPAL 977 65 21 10
 Alcalde Pijuan, 4 
CLUB MARÍTIM 977 65 02 63
PARRÒQUIA S. MARTÍ 977 65 01 58
ERMITA S. ANTONI 977 65 24 10
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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

31/06 juny: S. DOMINGO
07/13 juny: A. ARASA
14/20 juny: S. DOMINGO
21/27 juny: A. ARASA

28/04 juliol: S. DOMINGO
05/11 juliol: A. ARASA
12/18 juliol: S. DOMINGO
19/25 juliol: A. ARASA

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les far-
màcies de guàrdia de Torredembarra 
als aparadors de les farmàcies locals.
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

HORARI DE MISSES
Església de Sant Martí:  Dissabtes i Vigílies de Festius: 19:00 h 
    Diumenges i festius: 12:00 h
Església de Sta. Maria: Diumenges i festius: 13:00 h

VETERINARIS 
D’URGÈNCIES

Durant 24 h
977 65 29 08
627 56 39 39

*
629 71 15 90

Punt d’informació juvenil

Era de l’Esteve 977 / 65 24 68 e-mail:
PIJ_altafulla@hotmail.com

Obert tot el dia de dilluns a divendres

DEIXALLERIA DE TORREDEMBARRA

 De dimarts a divendres: De 09 a 13 h i de 15 a 20 h
 Dissabte:  De 09 a 13 h i de 17 a 20 h
 Diumenge:  De 10 a 13 h

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

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

Servei Municipal de
Recollida de Brossa

RECOLLIDA DE MOBLES I ANDRÒMINES
Quan necessiteu un servei, haureu de trucar al telèfon 977 
65 00 08, en horari d’oficina, i us indicaran el dia que els 
podreu treure deixant-los davant del vostre domicili. Hau-
reu de deixar les vostres dades. Aquest servei és totalment 
gratuït. Si no podeu esperar al dia assenyalat, podeu utilit-
zar el SERVEI DE DEIXALLERIA de Torredembarra. Aquest 
està obert de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 17 a 20, 
dissabtes de 10 a 13 i de 17 a 20 i diumenges de 10 a 13. 
També podeu portar les restes de poda grans (branques, 
troncs,...) de forma gratuïta fins a 200 kg. Mercès per la 
vostra inestimable col·laboració.

Àrea de Serveis Municipals

Telèfons 
i adreces (

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 divendre, de 8:30 a 14:30 h
 Dissabtes, de 9:30 a 11:00 h
• AIGÜES D’ALTAFULLA (C. Marquès de Tamarit, 16, Local B)

 De dilluns a divendres, de 9 a 13 h

Centre de Salut
ATENCIÓ AL PÚBLIC:
 De dilluns a divendres (matí): de 9 a 13 h
 Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
PEDIATRIA I INFERMERIA PEDIÀTRICA: 
 Dilluns/tarda i dimecres/matí
INFERMERIA TARDA: 
 Dilluns tarda i dimecres tarda
HORARIS DE CONSULTES
 INF. ROSER FLEIX: De DL a DV de 9 a 13 h (per analítiques: 8 h)
 Dra. ESTHER MUR: DL, DM, DJ i DV (matins)
  Dimecres a les tardes
 Dra. CAROLINA ROBADO: Dilluns a les tardes 
  Dimarts, dimecres, dijous i divendres als matins
URGÈNCIES: 
 CAP DE TORREDEMBARRA 977 64 38 01

Serveis
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