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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

La nostra actual manera de viure ens fa generar i acumular 
residus de tot tipus. L’increment progressiu de la població -on a 
Altafulla es quintuplica a l’estiu- i el consum exagerat d’objectes 
sovint innecessaris, dels quals ens en desfem a curt termini, incre-
menten la nostra demanda de béns de consum molts dels quals 
se’ns presenten embolicats sobretot en paper, plàstic i cartró. És 
segurament en aquesta època de l’any que se’ns fa més palès la 
necessitat de fer un bon ús dels contenidors soterrats. Fins aquí ho 
entén tothom. Però no només en el sentit de reciclar sinó també 
en la vessant de mantenir la via pública neta i polida de cara a la 
bona imatge d’Altafulla. En el darrer Ple, s’ha fet públic la xifra 
total que pagarà l’Ajuntament al Consell Comarcal del Tarragonès 
pel servei de recollida d’escombraries el 2009, xifra que ha baixat 
notablement respecte el 2008, cosa que permet deduir que ens 
trobem en un nivell “notable”, segons el regidor de Serveis, Josep 
Maria Pérez, pel que fa a la recollida selectiva. D’això dependrà 
si les ordenances pel 2011, es pot o no reduir la taxa de la brossa, 
tenint en compte que encara estem pagant les illes de contenidors 
soterrats. El que sí que hem d’entendre és que, per moltes facili-
tats que ens posin les administracions –l’Ajuntament d’Altafulla, 
en aquest cas, ha posat en marxa la recollida porta a porta a la 
Vila Closa que ha significat també un estalvi econòmic davant la 
factura que paguem al Consell-, nosaltres, els ciutadans hem de 
respectar-nos com a comunitat i societat i dipositar els residus en 
cada contenidor corresponent. I si hem de fer quatre passes més 
perquè la illa més propera a casa nostra està plena, hem d’inten-
tar ser solidaris amb el poble i dipositar les escombraries a la illa 
on resta gairebé buida. Un exemple és el de les dues illes que se 
situen ben a prop, una de l’altra, a l’entorn de les Eres. Una d’elles 
gairebé sempre està buida, contràriament a l’altra, que gairebé 
sempre acumula pels voltants bosses i caixes de brossa. Són dues 
passes més, que no costen gaire. Entre tots, administracions, vila-
tans i turistes hem de preservar la imatge d’Altafulla.

Editorial

Fer dues passes més, no 
costa gaire

[4] EL PLE
 Reducció dels sous
 IBI, anys endarrerits

[6] BENESTAR
 Pisos socials
 Canal de la Rasa

[10] CULTURA
 Orfeó Nous Rebrots
 Cineclub Altafulla-Link
 Aplec Vila d’Altafulla

[14] PARTICIPACIÓ
 Consell de Participació
 Centre d’Estudis
 Protecció Civil

[15] ESPORTS
 Torneig d’Àger
 Penya Ciclista

[16] OPINIÓ
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Aquesta és la frase amb què Ferran Roca, membre de l’Àrea 
de Sensibilització Social de l’Institut Guttman, va captivar els 
alumnes de l’IES Altafulla en el marc de les Jornades de Volun-
tariat i Mobilitat Segura que va organitzar el centre els dies 
17 i 18 de juny. L’Institut Guttman és l’hospital de referència 
per al tractament medicoquirúrgic i la rehabilitació integral 
de les persones amb lesió medul·lar. Precisament en Ferran 
Roca ha estat pacient d’aquest hospital i ara col·labora amb 
el centre dins la campanya Game Over amb la col·laboració 
del Servei Català de Trànsit. Es tracta d’un programa de pre-
venció d’accidents que té com a objectiu sensibilitzar als joves 
a fi que desenvolupin comportaments responsables, adoptin 
actituds de prudència i prenguin les mesures de seguretat 
necessàries en conduir un vehicle de motor i en practicar 
activitats esportives, de lleure o que comportin risc. S’adreça 
als joves d’entre 14 i 18 anys, estudiants d’ESO, Batxillerat i 
Cicles Formatius. La jornada de Mobilitat Segura, que va tenir 

lloc el 18 de juny, també va comptar amb la participació dels 
Mossos d’Esquadra que van organitzar diferents tallers com 
ara “Identificació de riscos i muntatges de vídeo” o “Anàlisi 
de campanyes publicitàries televisives”. D’altra banda, un dia 
abans, el centre acollia la jornada de voluntariat, una inicia-
tiva que va néixer, segons la directora Imma Reguant, arran 
de l’ajuda econòmica que l’institut va materialitzar amb Creu 
Roja mitjançant la Jazzorquestra per als damnificats d’Haití. 
Seguir les pautes d’actuació en diferents situacions perilloses 
per a la salut, conèixer què és la Cooperació Internacional i 
per què treballa, quins tipus de modalitats d’acció hi ha o 
que s’entén per acords de resolució de conflictes són algunes 
de les lliçons que representants tant de Creu Roja com Mans 
Unides van fer davant els més joves. Les jornades van servir 
també per acomiadar el curs 2009-10 amb una bona dosi de 
solidaritat i sensibilització social.•

“No pugis al cotxe si un amic et diu que controla”

Ferran Roca es dirigeix als alumnes d’ESO. / Foto: A.J.

Conferència de Creu Roja Tarragona a la sala d’actes. / Foto: A.J.

Castells inflables a la Portalada

El divendres 18 de juny, l’AMPA de la Portalada va obsequiar els alumnes del centre amb una tarda de lleure amb castells 
inflables i altres activitats ludicoesportives per celebrar el final de curs. •

El Roquissar acaba el curs amb un concert ofert per l’Escola de Música
Més d’un centenar de persones, entre alumnes, professors i 
familiars, van apropar-se el passat 1 de juny a la tarda al CEIP 
El Roquissar per gaudir de la cantata “El follet valent”, que van 
organitzar conjuntament el centre i l’Escola Municipal de Música. 
Dies més tard, els alumnes van protagonitzar també dues audici-
ons de violí, violoncel i percussió, i una audició de saxo, clarinet i 
flauta travessera a les dependències de la Violeta. D’altra banda, 
el divendres 14 de maig l’orquestra de l’Escola de Música agafava 
l’avió per anar a tocar juntament amb nens i nenes de l’Escola de 
Música Reina Victoria de Santander i del Conservatorio de Torrela-
vega. Allí hi van ser fins el diumenge 16. Els assajos van tenir lloc 
a Torrelavega per preparar els concerts de dissabte a la tarda. Els 
pares van aprofitar per fer una mica de turisme a Santillana del 
Mar. El diumenge, abans de dinar, van anar tots junts vora la costa 
a fer una gran passejada. Tot plegat, una experiència motivadora, 
segons la directora Núria Riambau, “els nens van tornar contents i 
amb ganes de continuar fent molta música”. Per la seva banda, la 
Jazzorquestra de l’IES Altafulla va actuar a la Riera de Gaià en el 
Festival Solstici Musical.•

La coral de l’Escola de Música al CEIP Roquissar. / Foto: A.J.



4

El	Ple Plaça del Pou • núm. 91 • juliol 2010

Ple Ordinari 25 de juny
L’AJuNtAMENt PAgARà 665.789 € PER LA bROssA dEL 
2009

El Ple d’Altafulla, celebrat el passat 25 de juny, va aprovar la 
despesa de 665.789,08 € que correspon a la liquidació defi-
nitiva dels costos relatius al conveni mediambiental subscrit 
entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Tarragonès per 
a la recollida selectiva de les escombraries durant l’exercici 
2009. Aquests costos corresponen a la recollida i eliminació 
de les escombraries (528.278,33 €), l’amortització de les illes 
de contenidors (103.730,88 €) i l’ús de la deixalleria supramu-
nicipal de Torredembarra (33.779,87 €). Així, durant el 2009 
ja es van realitzar pagaments a compte per aquest concepte 
per un import total de 535.833,79 €, per la qual cosa l’import 
a pagar a l’ens comarcal serà únicament de 129.955,29 €, 
cost que ja contempla el pressupost de despeses del 2010. 
Per la seva banda, el regidor de Serveis, Josep Maria Pérez, 
va informar que Altafulla se situa en un nivell “notable” de 
reciclatge, fet que ha permès també pagar menys que en 
exercicis anteriors, tot i que va advertir que “no s’han d’abai-
xar els braços”. De fet, l’Àrea de Serveis prepara una nova 
campanya de sensibilització per la temporada estival. D’altra 
banda, el regidor d’Hisenda, Fonxo Blanch, va assenyalar que 
“l’estudi de l’equilibri entre ordenances i despeses marcarà la 
nova taxa per al 2011”, ja que enguany s’havia pressupostat 
més del que realment s’acabarà pagant pel servei, fet que 
obria la possibilitat de reduir la taxa municipal de la brossa 
per l’any vinent.

Es CObRARAN QuAtRE ExERCiCis d’ibi ENdARRERits 
dEs dEL 2007 FiNs ARA

L’entitat de Gestió Tributària de BASE ha passat a liquidar a 
l’Ajuntament d’Altafulla un total de 805.448 € corresponents 
al padró actualitzat de béns immobles pendents de pagar els 
últims quatre anys. Amb aquesta actualització, l’Ajuntament 
ingressarà per al pressupost del 2011 aquesta quantitat refe-

rent als rebuts de l’IBI d’algunes finques que des del 2007 
no estaven donades d’alta al Cadastre. Aquest fet, podria 
provocar que, segons l’alcalde Josep Maria Gené, es pogués 
rebaixar el tipus de l’IBI en un 0,80 % el 2011, que significaria 
una rebaixa del 0,10 % menys del que està fixat en aquests 
moments, tot i que no ho va assegurar. Aquest increment de 
padró significarà un augment del 35 % respecte el 2010. La 
nova xifra podria representar uns 300.000 € més, segons el 
regidor d’Hisenda, Fonxo Blanch. Precisament, la vaga del 8 
de juny va tenir poc ressò a Altafulla on dels cinc centres edu-
catius, només la llar d’infants Hort de Pau i l’IES Altafulla van 
secundar-la, tot i que a la Portalada es va llegir un manifest 
en contra de les mesures anticrisi preses pel govern estatal. 
La Brigada Municipal de l’Ajuntament sí que es va sumar 
íntegrament a la vaga —mantenint els tres treballadors que 
marca la llei per cobrir els serveis mínims. 

LA REduCCió dELs sOus dELs EMPLEAts PúbLiCs 
REPREsENtA uN EstALVi dE 70.000 €

L’Ajuntament d’Altafulla deixarà de pagar uns 70.000 € al seu 
personal funcionari i laboral arran de la mesura del govern 
estatal sobre la reducció dels sous dels empleats públics. 
L’aplicació per imperatiu legal des d’aquest juny fins el 
desembre sobre la rebaixa dels sous ha suposat aquest estalvi 
per les arques municipals i que afectaran de forma desigual a 
cada cas concret. Pels treballadors del grup A1, la rebaixa ha 
estat del 7 % amb una reducció mensual que pot arribar als 
271,43 €. Pels d’A2, la rebaixa és del 5,8 % (menys uns 207 € 
al mes); pels de C1, la rebaixa és del 4,5 % afectant uns 85,7 
€ cada mes; pels treballadors del grup C2, la rebaixa oscil·la 
entre el 2,8 i el 3 %, amb uns 85,7 € al mes i pels C3, la rebai-
xa és del 2,5 %, afectant uns 35,7 € al mes. La resta de grups, 
la reducció és molt més baixa i en el grup E, no els afecta. 
A més, també s’ha reduït el personal temporal d’estiu a dos 
mesos enlloc de tres; el de reforç de Brigada en un mes i s’han 
suprimit els dos vigilants d’estiu.•

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

Busques 
feina?

C/Marquès de Tamarit, 16.
Telf. 977 65 19 88

ana.soriano@tarragones.cat
Visites concertades

Oficina Municipal 
d’Ocupació 
d’Altafulla

CURSETS DE NATACIÓ ESTIU 2010 / PISCINA 
MUNICIPAL D’ALTAFULLA JULIOL I AGOST

 • Del 5 al 16 i del 19 al 30 de juliol
 • Del 2 al 13 i del 16 al 27 d’agost

 Protocol d’inscripcions:
 1. Es rebrà a cada persona per ordre d’arribada a la 
 recepció de l’Ajuntament.
 2. Cada persona podrà inscriure un màxim de tres nens.
 3. Es donarà un número per cada butlleta d’inscripció 
 que es lliuri.
 4. Quan es porti el justificant de l’ingrés i la butlleta 
 d’inscripció en un termini de 24 h, la plaça quedarà 
 definitivament fixada. Si no es porta en aquest termini, 
 la plaça s’anul·larà automàticament.

Més informació 977 65 00 08

 Organitza:  Col·labora:

IET, SL
Ajuntament d’Altafulla Consell Sectorial d’Esports

VISITES GUIADES A LA
VILA CLOSA D’ALTAFULLA

Declarat Conjunt historic-artístic

TOTS ELS DIJOUS A LES 19 H.
CONCERTAR VISITES PRÈVIAMENT

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Oficina de Turisme d’Altafulla

c/ Marquès de Tamarit. Tel. 977 65 14 26
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El Ple es reafirma en el compromís de complir 
les bases del pressupost

El Ple d’Altafulla va aprovar per majoria i amb l’abstenció 
de PAU una moció que presentava el grup IDEAL en la 
qual instava al Ple a què es reconegui com a sabedor de 
les bases d’execució del pressupost i a què es reafirmi en el 
compromís del seu compliment. Particularment, en el que 
fa referència l’article 8 del capítol 1, on diu literalment “si 
es produeix l’autorització i/o ordenació d’una despesa per 
la qual no existeix consignació, es farà responsable d’ella, 
l’autoritzador i/o ordenant, responent personalment de les 
conseqüències derivades de tal acte.” El regidor Josep Maria 
Pérez va argumentar la presentació d’aquesta proposta per 
tal d’”evitar que es gasti més del que hi ha pressupostat”.

Proposen a Interior que s’esbrinin les causes 
sobre l’expedient interposat al coordinador 
d’Altafulla Decideix

Els membres del Ple d’Altafulla van aprovar per unanimitat 
proposar al Departament d’Interior el desplegament de 
gestions per esbrinar les causes i el contingut de l’expedient 
sancionador que va interposar fa uns mesos al coordinador 
d’Altafulla Decideix per un import de 2.100 €. El Ple ha 
demanat que aquest expedient no tingui cap conseqüència 
de multa. Els fets es deriven arran del concert que l’Associ-
ació Altafulla Decideix va organitzar el passat mes d’abril a 
la sala La Violeta amb motiu de la consulta popular per la 
independència. La proposta neix arran d’una moció que va 
presentar ERC demanant l’arxivament del cas.

L’Oficina de Turisme de la plaça dels Vents ja 
està oberta

L’Oficina de Turisme de la plaça dels Vents ja està oberta 
des del passat 1 de juliol coincidint amb el període de 
l’any en què la zona de Baix a Mar rep la major afluència 
de públic. El telèfon d’aquesta oficina és el 977 65 07 52. 
La de la plaça dels Vents, a banda de disposar del servei 

d’informació i atenció al visitant, compta amb un servei de 
xarxa wifi on els usuaris poden connectar-se via xarxa inal-
làmbrica. D’altra banda, l’Oficina de Marquès de Tamarit 
continuarà oberta com és habitual durant tot l’any.

L’IES Altafulla podria acollir el Batxillerat i una 
Aula Oberta l’any vinent

Segons ha informat l’alcalde Josep Maria Gené, titular de 
l’Àrea d’Ensenyament d’Altafulla, l’IES Altafulla podria 
acollir el curs vinent classes de Batxillerat i una Aula Ober-
ta. El centre fa pocs anys que està obert i fins ara acollia 
només cursos d’ESO. L’Aula Oberta, per la seva banda, 
funcionarà com a aula de reforç escolar per aquells alum-
nes que van més endarrerits que la resta. Tot i que és aviat 
per confirmar-ho, Gené ha informat que les negociacions 
amb el Departament d’Educació de la Generalitat van en 
una “bona direcció”. 

Proposen Gala Cendón com a Jutgessa de Pau 
substituta

Els membres del Ple van aprovar nomenar a Gala Cendón 
Soler com a Jutgessa de Pau substituta d’Altafulla, ja que 
dins el període de presentació de sol·licituds, va ser l’úni-
ca veïna que es va presentar per al càrrec. La proposta es 
notificarà ara al Jutge Degà del Partit Judicial del Vendrell 
a l’espera del seu nomenament. El Jutge de Pau titular és 
Víctor Simó.

Altafulla Ràdio torna a emetre després de setze 
dies fora d’antena

L’emissora municipal Altafulla Ràdio torna a emetre des-
prés de setze dies fora d’antena a causa del robatori que 
va patir a la Torre de l’Ermita el passat 2 de juny. Tot i que 
ara ho fa amb equips provisionals fins que no s’instal·lin els 
nous, s’ha pogut recuperar l’emissió. A més, l’Ajuntament 
ha instal·lat un sistema de seguretat i alarma per tal d’evitar 
altres fets com els que han succeït. 

Breus

ignasi Marquès i Luís Martín, 25 anys a l’Ajuntament

Altafulla rondava el miler d’habitants fa 25 anys. Ara 
supera els 4.600. Llavors el pressupost de l’Ajuntament 
ascendia als més de 396.000 € (més de 50 milions de 
les antigues pessetes) quan ara té un pressupost que 
supera els sis milions d’euros. La Brigada Municipal, 
més reduïda en personal que ara, treballava de forma 
manual mentre que ara utilitzen maquinària industrial. 
Fa 25 anys, la plantilla de la Policia Local era mínima. 
Luís Martín, agent de la Policia Local, i Ignasi Marquès, 
personal de la Brigada Municipal, van celebrar el 
passat 4 de juny els 25 anys que fa que treballen per 
l’Ajuntament i recordaven així com ha canviat Altafulla 
des de llavors. L’Ajuntament els va obsequiar amb un 
rellotge commemoratiu de l’efemèride i un petit ape-
ritiu amb els companys de consistori. L’alcalde, Josep 
Maria Gené, i altres representants municipals els van 
fer entrega del regal.•

Luis Martín i Ignasi Marquès, a la dreta. / Foto: A.J. 
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sortegen 26 habitatges amb protecció oficial a l’Hort d’en Pau

Adigsa, l’empresa pública del Departament d’Habitatge, va sortejar 
el passat 3 de juny 26 habitatges amb protecció oficial a Altafulla. 
Els pisos corresponen a la promoció d’Hort d’en Pau, de la qual ja 
se n’havien lliurat anteriorment. Aquesta promoció compta amb un 
total de 36 habitatges de protecció oficial. Pel context econòmic 
que es viu, els pisos de protecció oficial de compra no pateixen la 
mateixa crisi com els de mercat o almenys és el que es pot interpre-
tar, ja que dels onze pisos de compra que es van sortejar a la sala 
de plens de l’Ajuntament tots van ser lliurats. El director dels Serveis 
Territorials d’Adigsa a Tarragona, Jordi Navarro, destacava aquest 
fet quan la sorpresa va ser que dels quinze que hi havia de lloguer 
només se’n van lliurar tres. El mateix Navarro va confessar que la 
metodologia que Habitatge vol seguir en la promoció de vivendes 
socials és que hi hagi una rotació i mobilitat entre els joves amb 
els pisos de lloguer i que un cop “es capitalitzin” puguin accedir a 
la compra. Úrsula Mimbrero és un d’aquests casos que primer van 
accedir a un pis de lloguer i més tard, han accedit a un altre, de 
compra. Aquests habitatges de promoció pública es troben situats entre els carrers Cabana i Vinyet, entre el nucli antic i el 
barri marítim, i han estat construïts per l’Institut Català del Sòl (INCASOL) sobre uns terrenys cedits per l’Ajuntament. Els preus, 
oscil·len entre els 90.352,14 i 126.691,74 €, segons es tracti de pisos de dos o tres habitacions, que van des dels 56 als 77 m2 de 
superfície, respectivament. En ambdós casos, els habitatges disposen de plaça d’aparcament i traster. Si ens referim als pisos 
de lloguer, la mensualitat va des dels 154,3 als 167,3 €, en funció de la superfície. L’acte del sorteig va ser presidit per la regi-
dora d’Urbanisme, Conxita Navarro, acompanyada de l’edil Josep Maria Alasà. Els dotze pisos de lloguer que resten pendents 
d’adjudicació entraran en un nou sorteig en els propers mesos.•

La platja d’Altafulla manté la Bandera Blava 

L’Associació Bandera Blava d’Europa (ABAE) ha concedit un 
any més la bandera blava a la platja d’Altafulla entre les 85 
que s’han lliurat a les platges de Catalunya i 19 als ports, el 
que són dos menys a les platges i dos menys als ports que 
l’estiu passat. El president d’ADEAC-FEE, José R. Sánchez 
Moro, ha qualificat “d’anècdota” la pèrdua de quatre ban-
deres a nivell català i ho ha atribuït a l’impacte del temporal 
de la primavera i al fet que diversos ajuntaments no han 
presentat la candidatura pensant que no rebrien el guardó 
com a conseqüència del temporal. Per poder tenir la Bande-
ra Blava, platges i ports esportius han de complir amb uns 
estrictes requisits en matèria de medi ambient, seguretat, 
confort, informació i sensibilització ambiental. Així, la platja 

d’Altafulla continua mantenint aquestes característiques 
particulars que la converteixen en una de les referents a la 
demarcació de Tarragona. 

Alumnes de l’IES Altafulla guanyen el premi de 
Joves Escriptors 

Els alumnes de l’IES Altafulla Camilla Bolart, Irene Cabello, 
Lourdes Castillo, José Andrés Ballester, Ainhoa Simón, Toni 
Cabanilles, Ana Spuch, Anna Pérez, Ernest Fernández, Alba 
Ortiz i Anna Raventós han estat premiats en el certamen 
literari de relats breus “Joves Escriptors” de Tarragona, que 
organitza l’editorial Jóvenes Escritores pertanyent al grup 
Forward Press. Els relats es publicaran en un monogràfic el 
31 d’agost.

Breus

Restauren el canal de la Rasa de baix a Mar
El Ministeri de Costes ha dut a terme les obres de restauració 
del canal de la Rasa que s’ubica a l’entorn de la plaça Con-
solat de Mar, al barri marítim, i que desemboca a la platja 
d’Altafulla. L’Ajuntament, segons ha informat el regidor de 
Serveis, Josep Maria Pérez, ja feia més d’un any que havia 
denunciat a Costes l’estat de deteriorament del mur de 
ciment que conté el canal produït pels forts temporals de 
mar que s’han succeït durant el 2009 i part d’aquest any. De 
fet, el mur va començar a cedir ara fa un any fins que s’ha 
acabat de fer malbé. Les obres han consistit en la rehabili-
tació de les parets del canal i la reposició d’un pont fet amb 
travesses de fusta per facilitar l’accés dels vianants des del 
passeig de Botigues de Mar o la plaça Consolat de Mar fins 
la pineda que condueix al Racó del Fortí. Les obres han estat 
finançades íntegrament pel Ministeri de Costes.•

Imatge del sorteig de pisos. / Foto: A.J.
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Mor Josep sala i Llorens, primer Fill Adoptiu de la Vila d’Altafulla

Josep Sala i Llorens va morir la passada 
matinada del 25 de juny als 81 anys. Va 
ser el primer veí d’Altafulla nomenat 
com a Fill Adoptiu de la Vila el 1993. El 
Centre d’Estudis d’Altafulla li dedicà un 
monògrafic el 2002 sota el títol “Josep 
Sala, els dibuixos dels sopars”. Va col-
laborar en molts cartells d’activitats fes-
tives i culturals d’Altafulla com a mem-
bre del Cercle Artístic. Durant anys cedí 
una obra seva per al sopar del Centre 
d’Estudis. Precisament, un paisatge de 
perspectiva d’Altafulla presideix el des-

patx d’Alcaldia a l’Ajuntament. L’Ajun-
tament d’Altafulla ha expressat el seu 
condol als familiars i amics més pròxims 
en nom de l’Ajuntament i la vila. El 
regidor de Cultura, Fonxo Blanch, ha 
destacat la seva vinculació “molt estre-
ta” amb les manifestacions culturals del 
poble. Josep Sala Llorens va néixer a 
Barcelona el 1928. En l’actualitat, vivia 
a Altafulla on tenia casa a l’entorn de 
la vil·la romana dels Munts. Va cursar 
estudis tècnics a l’Escola Industrial i a la 
Llotja de Barcelona. Inicialment es dedi-
cà al disseny publicitari on va obtenir 
nombrosos premis. L’any 1960 va crear 
el burret de la marca del detergent 
Norit, un dels dos exemples del disseny 
gràfic i comercial que, juntament amb 
el cèlebre toro d’Osborne, va generar 
un major impacte sobre la societat en 
la història del grafisme. De fet, va ser 
un dels precursors del disseny gràfic 
a l’Estat. Va realitzar la seva primera 
exposició el 1950 a la Galeria El Jardí 
(Barcelona). A partir de 1975 es va 
dedicar plenament a la pintura, i va 
exposar, entre moltes altres ciutats, a 
la Galeria Sokoa (Madrid), Palamós, 
Bilbao, Sitges, Barcelona, Alcoi, Valèn-
cia, Reus i a la Sala Rusiñol (Sant Cugat 
del Vallès, Barcelona). Va participar en 
nombroses exposicions internacionals a 
The Bacardi Art Gallery (Miami), Japó, 

França, Brussel·les i Lisboa. El 1997, 
va formar part d’una exposició itine-
rant de la Pinacoteca Municipal “Llegat 
Francesc Galí”. L’any 1993 va participar 
a l’exposició itinerant organitzada pel 
Departament de Cultura de la Generali-
tat de Catalunya; i el 2000, a l’Exposició 
Itinerant en Homenatge per Catalunya. 
El Fòrum d’Altafulla també va acollir 
una de les seves infinites exposicions.•

Turisme d’Altafulla recupera els dijous les visites guiades

Amb l’arribada dels primers visitants d’estiu, l’Àrea de Turisme d’Al-
tafulla ha tornat a posar en marxa el programa de visites guiades. Les 
sortides, que s’han de concertar prèviament a l’Oficina de Turisme, fan 
un recorregut per la Vila Closa, i el Barri Marítim. L’horari d’estiu és tots 
els dijous a les set de la tarda. Un altre dels indrets d’Altafulla que no 
es pot passar per alt és la Vil·la Romana dels Munts. És un dels conjunts 
més importants de l’Hispània romana, amb un període d’ocupació que 
va des del segle I al segle V dC. El mateix Caius i la seva dona Faustina, 
propietaris de les termes, ens obren les portes de casa seva. En aquest 
cas, les visites tenen lloc tots els dissabtes fins el proper 4 de setembre 
a dos quarts de 8 de la tarda fins el 8 d’agost, i a les 7 a partir del 15 
d’agost. 

Tallers de teatre per a joves a la Violeta

La regidoria de Joventut, que encapçala l’edil Manel Ciércoles, ha sig-
nat un conveni amb l’Agència Catalana de Joventut a partir del qual es 
posa a disposició la sala la Violeta per acollir aquest mes de juliol una 
sèrie de tallers de teatre per a joves. La directora dels tallers serà Mercè 
Sardà, professional amb una llarga trajectòria en el món teatral i artís-
tic. Aquest conveni també contempla quatre representacions teatrals 
que tindran lloc els dies 5, 6, 15 i 26 de juliol. Les persones interessades 
en participar-hi poden trucar a l’Ajuntament 977 65 00 08.

Breus

L’últim quadre

L’últim quadre. 
L’Amanda ja el ve a buscar.
Tapat amb una manta 
i el capsal ple de roselles. 
L’últim petó. 
L’últim sospir. 
L’últim dolor.
L’última batalla.  
 
Amic i Mestre.
De cada racó, un quadre.
Les Roselles sortien a rebre’l cada primavera.

Marta Balañá

Cercle Artístic d’Altafulla

POEMA
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L’estació de l’any que m’agrada més és…

L’estació de l’any que m’agrada és l’estiu perquè puc anar a la piscina i a la platja, puc jugar dins de l’aigua i a la piscina puc 
fer la voltereta i el pi, puc bussejar, puc anar al fons de l’aigua i puc fer una torre, a la piscina també puc fer volar la cometa. 
També es el meu aniversari. També m’agrada més la primavera perquè n’hi han moltes flors i també n’hi han moltes roses i 
puc regalar un ram de flors perquè els arbres estan florits i fa molta calor, a la primavera n’hi han molts colors, també fa una 
mica de fred i puc anar al parc.•

Ainhoa Ferrara Plaessi  
1r - El Roquissar

El fantasma i el monstre brillant

Hi havia una vegada un fantasma que vivia en un bosc i cada nit sortia.
 Una nit va venir un monstre brillant i el fantasma li va preguntar: - Com et dius? - Em dic Monstre Brillant perquè sóc l’únic 
que sóc brillant i els meus amics se’n riuen de mi perquè soc així —li va dir el monstre. El fantasma va pensar una mica i li va 
preguntar: —Per què no vols ser el meu amic? —Sí, ja m’agradaria ser-ho però primer m’has d’ensenyar on vius, on dorms, on 
menges i com viatges. Al monstre li va agradar tot i va decidir fer-se amic del fantasma. A partir d’aquell moment van viure 
junts i no van tenir cap problema. I conte contat, conte acabat.
•

Hassan El Khatil
3r C - La Portalada

El volcà

Un dia un mico de color marró que vivia a la selva va cridar a tots els animals de la selva, els animals no sabien per què. El mico 
els va dir que explotaria un volcà i els va aconsellar que es quedessin a viure al bosc. Tots els animals no volien anar-hi i s’ho 
van pensar. Un va dir que parlessin amb el volcà per demanar-li que no es posés en erupció i un altre va dir que li cantessin 
una cançó i així s’adormiria. Van provar de tapar a un, parlar amb el volcà i cantar-li una cançó a l’altre, però no van poder. Al 
final van construir una casa enorme al costat del volcà que estava reforçada amb 1.555 capes de pedres. Tant es així que quan 
el volcà va explotar no se’n van adonar i van poder viure a la selva sense problemes.•

Elisenda Cuesta Vidal  
3r C - La Portalada

La formiga i la papallona

Hi havia una vegada una formiga que no li agradava la seva vida, a ella li hagués agradat ser la papallona Rosa. La papallona 
era la més popular del bosc, era molt guapa, presumida, divertida... o això es pensaven ells! Un dia mentre feia gimnàstica, se 
li va aparèixer i li va dir: —Eeeeh formiga, vols venir al concurs de bellesa? Li va dir rient-se d’ella. —Jo? Va dubtar un moment, 
d’acord. La formiga se’n va anar a casa una mica sorpresa. Ella es va passar tota la nit fent el vestit mentre que la papallona 
el va comprar. Va arribar el dia del concurs i la formiga el va guanyar. Ella va reconèixer que no era la més guapa la que més 
s’estimaven, sinó que era la que més s’esforçava.•

Laura Cervera Reviriego   
3r B - La Portalada

La màgia

Jugant a casa amb els meus amics vam entrar a un armari i el vam deixar obert, de cop la porta es va tancar i unes lletres de 
foc es van il·luminar i a les lletres de foc hi posaria VIATJANT EN LA MÀGIA. Vam anar a obrir la porta i quan la vam obrir ens 
trobarem enmig d’un bosc que plovia a llamps i trons, vam sortir i quan anàvem a entrar a l’armari un llamp va trencar l’armari 
i un llamp ens va tocar a nosaltres i vam aparèixer davant d’una casa i vam entrar i havia un home vell i el Nacho li va preguntar 
com es deia i ell va contestar Merlí i amb un pal amb diamants ens va tocar i vam aparèixer en una casa i ens perseguia trols 
vam córrer durant una hora i llavors vam tocar un diamant gegant i vam aparèixer a casa de Merlí i ell ens va dir que havíem 
recuperat la felicitat i vam ser els seus ajudants i vet aquí un gos i vet aquí un gat i aquest conte s’ha acabat.•

Gerard Ribé
2n - El Roquissar
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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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Cultura

La Coral canta a saragossa

Després de la visita que el Coro Musicalia de Saragossa ens va fer 
el mes de maig passat i en què ens van oferir un meravellós con-
cert a l’església de Santa Maria de Baix a Mar —ple de públic— 
que van gaudir amb les cançons que varem interpretar les dues 
corals. Va ser l’hora que l’Orfeó Nous Rebrots, i per finalitzar la 
temporada, tornés la visita als nostres ja amics “mañicos”, així 
que el dissabte 5 de juny, la Coral i tota la resta d’acompanyants 
es van posar en marxa i... Cap a Saragossa! L’arribada fou molt 
afectuosa per part dels nostres companys cantaires, visitarem 
tot seguit, sempre guiats per ells i per professionals de Turisme, 
La Seo, La Basílica del Pilar, el mercat medieval, el teatre romà, 
etc. Per la tarda, després de conèixer l’escola, que és un edifici 
rehabilitat i convertit en un centre cultural de prestigi, les dues 
corals varem fer el concert a la impressionant església de San 
Pablo, en ple centre de la capital. Molt emocionant. Tot seguit el sopar de germanor, on no hi va faltar un alegre recital de 
jotes, cantades amb tot el sentiment pels nostres cantants del Coro Musicalia. L’endemà i sempre acompanyats pels nostres 
amics, visitarem el Palacio de la Aljaferia, castell d’histories àrabs-cristianes i que avui en dia és la seu de las Cortes de Aragón 
(el parlament aragonès). Un cap de setmana per recordar i ara a descansar una miqueta i agafar forces per començar de nou 
el mes de setembre. Volem donar les gràcies des d’aquí a tots els membres de la nostra Coral, que amb molta voluntat (“tan 
si neva com si plou”) venen tots els divendres als assajos i juntament amb el nostre estimat director fan que l’Orfeó vagi any 
rere any millorant i alhora gaudir-ne.•

pepi Miró

Secretària Orfeó Nous Rebrots

Celebrem el 1r aniversari del Cineclub Altafulla-Link!

Assolir aquesta fita no ha estat fàcil, 
però l’important és que s’ha aconseguit 
i aquest triomf el volem compartir amb 
vosaltres. Per fer una mica d’història, 
us expliquem que aquest projecte va 
néixer d’una iniciativa privada que es va 
poder desenvolupar gràcies al suport de 
LINK, Associació Cultural. És una tasca 
que es desenvolupa de forma totalment 
voluntària i amb un entusiasme desbor-
dant. La passió pel cinema ens ajuda 
a superar qualsevol inconvenient que 
se’ns posi pel davant. Tant és així que, 
fins i tot ens hem atrevit a demanar 
subvenció al Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, amb tot 

el que implica. I el més important, hem 
aconseguit cridar l’atenció del nostre 
departament de Cultura, el de l’Ajun-
tament d’Altafulla, que ens ha concedit 
un ajut econòmic, igual que a la resta 
d’entitats locals. Els que si que ens 
doneu un impuls real sou tots i totes 
vosaltres que, amb la vostra presència 
a cada sessió i omplint la sala per com-
plet, ajudeu aquest meravellós poble a 
presumir d’una programació culta, dife-
rent, alternativa, multicultural, demos-
trant el nivell d’entusiasme que tenim 
pel cinema. I no ens oblidem dels àngels 
benefactors que són els socis i les sòcies, 
que amb l’aportació de 30 € anuals ens 

proporcionen part de l’energia material 
que necessita aquest projecte per seguir. 
Si voleu saber més sobre la programació 
d’aquest any o la resta d’activitats que 
desenvolupa LINK com associació, podeu 
visitar el nostre bloc: http://linkaltafulla.
blogspot.com.•

Prepareu-vos pel cinema a la fresca 
d’aquest estiu: 
22 de juliol, a l’aire lliure: Bienvenidos al 
Norte. Lloc per determinar.
19 d’agost, a la platja: Indiana Jones y el 
reino de la calavera de cristal.

cinecluB altafulla link

L’Aplec “Vila d’Altafulla 2010”

Aigua, molta aigua, és el que s’esta-
va anunciant durant la setmana. Amb 
bon criteri es va traslladar l’aplec al 
Casal “La Violeta”. Doncs bé, no hi 

havia ombrel·la que resistís el bat de 
sol que va caure tot el diumenge. Sort 
del bon tarannà dels assistents que van 
ser tolerants i comprensius. La festa va 
ser un èxit, la part principal d’aquest 
èxit i com sempre se l’endugué els 
col·laboradors i voluntaris que, amb 
entusiasme i sense defallir, van fer que 
la gent estigués contenta de compartir 
aquesta diada de germanor. Les cobles 
interpretaren una vintena de sardanes, 
algunes d’elles de compositors presents 
a l’aplec. L’hora de l’arròs, com sempre, 
va ser d’una rauxa incontenible, la gent 
menjant, bevent i rient i repartint amb 
les altres taules el menjar que porta-

ven de casa. Sana alegria i bon humor. 
Esperem que l’any vinent es pugui fer 
altra vegada al Parc del Comunidor, 
lloc que ens sembla emblemàtic per fer 
festes populars. L’Associació Altafulla 
Sardanista vol donar les gràcies a totes 
les persones que ens han visitat i a tots 
els col·laboradors i institucions que fan 
possible que any rere any es pugui cele-
brar aquest aplec, que té com a fita el 
preservar aquest signe identitari català, 
com a part de la cultura popular del 
nostre país, per poder-lo gaudir amb 
tota la gent que hi viu.•

antoni nadal
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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.

ALNATUR ELS DESITJA UNA BONA ESTADA D’ESTIU A ALTAFULLA
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Entitats

grallers d’Altafulla: afició, tradició o negoci
El Joan Albert Blanch, el Joan Blanch, l’Òscar Vidal, el Josep Blanch, el Carles Bo, l’Alba Muntadas i el Jordi 

Blanch formen els Grallers d’Altafulla que fa 35 anys que col·laboren en molts actes que s’organitzen a la vila i 
també fora del nostre municipi. L’únic interès comú que els empeny a tocar la gralla és mantenir la tradició als 
pobles i aprendre noves peces i compartir-les amb el poble, encara que, segons expliquen, algú es pensi que 

darrera hi ha negoci, ans el contrari.

Els grallers d’Altafulla fa 35 anys que anem pel món. En tots 
aquests anys hem col·laborat en molts actes que es fan al 
nostre poble, matinades i castells, cercaviles i ball de bastons i 
darrerament en les processons de Sant Martí i Divendres Sant.
Si fem cas a la definició d’”afició”, els grallers d’Altafulla 
toquem la gralla per pur plaer, per tenir reptes personals en 
aprendre peces noves i compartir-les amb tothom en les festes 
o esdeveniments del nostre poble i a la vegada passar bones 
estones mentre assagem o actuem. Pel que fa la definició de 
“tradició”, els grallers d’Altafulla toquem la gralla perquè es 
tracta d’un instrument molt lligat a la tradició i folklore de 
Catalunya. El nostre grup va néixer quasi paral·lelament a la 
colla castellera, per la necessitat de tenir música pròpia en les 

seves actuacions. La definició de “tradició” com a “transmissió 
de costums”, els grallers hem intentat que les noves generaci-
ons continuessin amb aquesta tradició. S’ha aconseguit en part 
i, esperem que a partir d’ara, amb l’Escola Municipal de Músi-
ca, aquesta tradició no es perdi en el nostre poble. I tradició, 

també en les músiques que toquem: peces de cercavila, balls de 
bastons i moixigangues i ofertoris en les processons. Per a qui 
no ho sàpiga, els balls de moixigangues són danses que repre-
senten escenes de la Passió de Crist, i en els seguicis populars, 
amb el so de gralla, acompanyen la imatge del patró de la ciu-
tat en la processó. A la vegada els tocs d’ofertori estan pensats 
per les misses, així com hi ha misses cantades o instrumentals 
també hi ha peces per acompanyar la missa amb gralles.
Som conscients que per algú el so de les gralla pot resultar 
massa fort o estrident. I ho és. Però hem d’entendre la gralla 
com un instrument de música tradicional capaç, per sí mateix, 
d’encaixar en ambients festius i religiosos. 

I per acabar, entrarem en la definició de “negoci” i potser el 
motiu principal que ens ha portat a escriure aquestes ratlles. En 
tots aquests anys que portem col·laborant en els diferents actes 
que hem esmentat, mai hem rebut res a canvi. Més aviat al con-
trari moltes vegades han comptat amb els grallers, sense nosal-
tres saber-ho. Val a dir, també, que en l’actuació d’”Altafulla 
Balla” els organitzadors ens paguen uns diners, igual que tots 

els músics forasters. Últimament, ja que nosaltres no podem 
tocar alhora amb els bastoners i els gegants, ens acompanyen 
els grallers d’El Catllar, sense cobrar, evidentment, a canvi de 
que nosaltres toquem a la seva festa, amb el mateix tracte.
Volem dir amb tot això, que no hi ha, ni hi ha hagut MAI, cap 
tracte de favor envers el grup de grallers d’Altafulla per molt 
que hi hagi un vincle familiar d’alguns de nosaltres amb algú 
de l’Ajuntament. En tota la nostra trajectòria hem col·laborat 
amb tots els ajuntaments, des de la dictadura fins els diferents 

ajuntaments demo-
cràtics. Com que els 
grallers sempre hi 
som, algú pot pen-
sar que hi tenim 
negoci. Ho fem 
perquè ens agrada 
i dubtem molt que 
algú ho faci amb les 
mateixes condici-
ons. Salut i festa.

Grallers d’altafulla

J. albert blanch, 
Joan blanch, Òscar 

Vidal, 
Josep blanch, carles 
bo, alba Muntadas i 

Jordi blanch

“Hem d’entendre la gralla com un instru-
ment de música tradicional capaç d’encaixar 

en ambients festius i religiosos” 

“Els grallers toquem la gralla per pur plaer, 
per tenir reptes personals en aprendre peces 

noves i compartir-les amb tot el poble”

“En tots aquests anys que portem 
col·laborant en els diferents actes, mai hem 

rebut res a canvi”
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Tratamiento exclusivo en BODY CENTER
Plaça dels Ocells, 2 Altafulla Telf. 977 65 08 23

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 Argentino 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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El banc del temps i la baixada de sant Martí 
centren l’Assemblea del Consell de Participació

La Sala de Plens de l’Ajuntament d’Altafulla va acollir el passat 12 de juny una nova Assemblea del Consell de Participació 
Ciutadana —la cinquena trobada— on cadascuna de les comissions que el conformen van posar sobre la taula els projectes en 
què s’està treballant, van fer una valoració de les iniciatives ja treballades i executades, i de les relacions amb l’Ajuntament. 
La coordinadora del Consell, Montse Castellarnau, va fer una valoració molt positiva d’aquesta cinquena edició amb la posada 
en marxa de dos nous projectes. D’una banda, el Banc del Temps, impulsat per la Comissió de Socials, que pretén afavorir el 
veïnatge i fomentar els valors de donar, rebre i compartir sense fer ús dels diners. I, d’una altra, la plantada de tarongers a la 
Baixada de Sant Martí, una iniciativa promoguda per la Comissió de Medi Ambient. L’assemblea també va servir per proposar 
nous projectes, com és el canvi de senyalització al municipi a través de la Comissió d’Urbanisme. Una proposta que ja ha estat 
presentada a la regidoria competent, i que està a l’espera de rebre una resposta.•

Gaudeixin 

dels nostres productes 

casolans i 

del nostre bon tracte

Els desitja 
una bona estada 

a Altafulla

Els taurons, grans protagonistes de l’antiga Mediterrània 
que cobria Altafulla

Sortir a caminar per les terres del Baix 
Gaià, pot portar alguna que altra sor-
presa. Gairebé un regal inesperat com 
pot ser trobar una dent de tauró enmig 
de la muntanya. I és que, tot i semblar 
impossible, en l’època del Miocè, les 
nostres terres eren el fons marí del que 
avui coneixem com el mar Mediterrani. 
Aquests afloraments fòssils, que s’expli-
quen pels processos de renovació den-
tària d’aquests depredadors, s’integren 
dins els sediments marins que van ser 
dipositats a l’antiga Mediterrània ara fa 
uns 15 milions d’anys a causa dels movi-
ments sísmics naturals. Tant és així que 
aquests fòssils són la base de la majoria 
de roques que trepitgem a dia d’avui. 
En el cas de la pedra d’Altafulla, per 
exemple, el 90% de les pedres són restes 

fòssils. Aquesta, de fet, va ser una de les 
curiositats que l’expert en fòssils Àlex 
Ossó va explicar durant la conferència 
“Taurons de terra endins” que el Centre 
d’Estudis d’Altafulla va organitzar el 
passat 19 de juny a la Biblioteca Muni-
cipal. El fet que únicament es conservin 
les dents dels taurons s’explica perquè el 
seu esquelet és cartilaginós i, per tant, 
de difícil conservació; mentre que les 
dents, de fosfat càlcic, sobreviuen amb 
més facilitat. Les troballes més abun-
dants i freqüents en aquestes aigües 
són les dents de l’espècie “carcharhinus 
plumbeus priso”, els col·loquialment 
anomenats “grisos”, d’entre dos o tres 
metres de llargada. També es troben 
exemplars de tauró blanc, marraix, 
tauró de sorra, tauró tigre, gat, gutxu, 

i peix martell, entre d’altres. La gran 
quantitat de fòssils de tots aquests tipus 
de taurons indiquen que les aigües que 
cobrien el Baix Gaià eren molt riques i 
amb prou fondària perquè visquessin 
animals de fins a 20 metres. El Centre 
d’Estudis ha organitzat durant aquest 
mes de juny quatre conferències centra-
des també en la catalanitat de Cristòfor 
Colom, la crisi i el riu Gaià.•

La Sínia organitza diferents 
activitats en el Dia Mundial del 
Medi Ambient

L’Associació Mediambiental la Sínia 
d’Altafulla va organitzar el passat 5 
de juny, amb el suport de l’Ajunta-
ment de Tarragona i el Departament 
de Medi Ambient i Habitatge, una jor-
nada plena d’activitats, coincidint amb 
el Dia Mundial del Medi Ambient. Els 
tallers es van centrar en la biodiversitat 
i van tenir com a principal escenari la 
desembocadura del riu Gaià. Més de 
40 voluntaris van sortir des de l’Hort 
de la Sínia fins a la platja de Tama-

rit per col·laborar en la plantació de 
diversos plançons de violer marí i de 
jull de platja, dues espècies caracterís-
tiques dels ambients dunars. També 
es va dur a terme l’alliberament d’un 
esparver, una au rapinyaire provinent 
d’un centre de recuperació de fauna 
amb la col·laboració del Cos d’Agents 
Rurals. L’entitat també va organitzar el 
passat 26 de juny una visita guiada des 
de Ferran fins a la desembocadura del 
riu dins de  la campanya “Aigua, rius i 
pobles”, organitzada per la Universitat 
Rovira i Virgili (URV), i centrada en el 
cabal ecològic del riu.

Posen en marxa la Junta de 
Seguretat de Protecció Civil 
d’Altafulla

Joan Hernàndez, Josep Maria Pérez, 
Francesc Farré, Carlos Centeno, José 
Maria Fernández, Leonardo Moreno, 
Maria Salvador del Rio, i Pilar Mata 
seran els vuit membres que conforma-
ran la Junta de Seguretat de Protecció 
Civil d’Altafulla, tot i que encara no 
s’ha constituït oficialment. La junta, 
presidida per Joan Hernàndez, es posa-
rà en marxa en els propers dies, quan 
s’establirà el full de ruta a seguir i els 
principals objectius.   

Breus
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Èxit d’atletes altafullencs al Campionat de Catalunya

El passat 12 de juny es va celebrar al Prat de Llobregat, la final del Campionat 
Aleví i Infantil d’Atletisme de Catalunya. El Club d’Atletisme Torredembarra 
(CAT), molts atletes dels quals son vilatans d’Altafulla, va aconseguir un total de 
set medalles en la categoria d’aleví -quatre d’or, una de plata i dues de bronze) 
i molts finalistes, per sobre de clubs de Catalunya molt més grans i dels quals hi 
participaven un nombre més important de nens. El CAT és el club que, en aques-
ta categoria d’aleví, ha aconseguit més medalles. Andrea Trapé: Campiona de 
Catalunya en 60 metres tanques i Campiona de Catalunya, de llargada; Aaron 
Solà: Campió de Catalunya de disc i sots-campió de Catalunya de pes; Laura Per-
pinyà: Campiona de Catalunya de salt d’alçada i medalla de bronze de salt de 
llargada; Marta Van Ginkel: medalla de bronze de disc i 7a en 60 metres tanques; 
Patrícia Larrosa: 14 posició en la final dels 600 metres llisos; Pau Aragonès - cate-
goria Infantil: 5è en la final Infantil de 80 metres tanques; Laura Ramos - catego-
ria Infantil: 7ena en la fnal de 80 metres llisos i 5a en la final de salt de llargada; 
Mireia Molné - categoria Infantil: 7ena en la final de 1.000 metres llisos, i Aida 
Mellinas - categoria Infantil: 8ena en la final de salt de llargada. Els resultats han 
estat excel·lents i volem felicitar a tots els atletes el seu esforç i treball.•

núria González

Atletes d’Altafulla

Imatge dels joves atletes 

Els petits del CFs Altafulla, campions del iV torneig d’àger, mentre que 
les fèmines aixequen la Copa tarragona

Els equips aleví i prebenjamí del Club Futbol Sala Altafulla 
s’han proclamat campions del IV Torneig d’Àger (Lleida), que 
es va disputar el darrers cap de setmana de maig (28, 29 i 30) 
i el primer de juny (4,5 i 6). L’entitat altafullenca participa en 
aquest campionat des dels seus inicis ara fa quatre anys. Per la 
seva banda, l’equip femení, que la temporada vinent militarà 
a la Divisió d’Honor Catalana després de superar tots els rivals 
en la fase d’ascens, es va proclamar també campió de la Copa 

Tarragona en una final que es va disputar a mitjans de juny. 
D’altra banda, el CFS Altafulla va fer lliurament els passats 
dies 16 i 17 de juny dels informes d’aptitud esportiva i apre-
nentatge del tercer trimestre i dels diplomes d’Escola 2009-10 
a tots els alumnes de l’entitat. El club està immers ara en el 
II Torneig Futsal Femení Sènior 24 hores que es disputarà els 
dies 10 i 11 de juliol.•

Aventures, marxes, caminades, excursió i ara bicicletada!
La Penya, és a dir, la seva gent, no paren. Els “jubilats” Fede i Salva, 1.300 km d’Al-
tafulla fins a Màlaga per la “ruta andalusí”, els senderistes “patejant” nostres con-
trades i a punt de repetir intent del 3.000 i els de la BTT i ruteros fent vies verdes, 
marxes i curses lluint nostre mallot com cal. Com dèiem, un no parar! A nivell de 
club i continuant amb els actes d’aniversari, hem fet l’excursió social a la Iglesuela 
del Cid (Teruel) on ens varem trobar 105 persones entre socis, amics i vilatans. Per 
la vessant esportiva, remarcar d’entrada la participació de 26 ciclistes (feia temps 
que no es veia), la duresa del recorregut amb molta pujada i amb la pluja com a 
convidada no prevista... Tothom si va deixar fins el darrer alè per arribar. Pel que 
respecta a la part turística, varen visitar Coves de Vinromà i especialment la Igle-
suela del Cid, un indret del tot recomanat per visitar a fons. El dinar de germanor 
a l’Hospederia del Cid, un indret de luxe per menjar, sens dubte, el millor en els 
25 anys de la nostra història. El comiat de l’excursió va tenir una “tronada” del 
tot natural a la darrera visita al pintoresc poble d’Ares del Maestre. Proper acte, la 
bicicletada popular, el dissabte 17 de Juliol a les 10 del matí al Parc del Comunidor. 
Seguim pedalant, visca la Penya!• dino alBaladejo

President Penya Ciclista
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Temps d’Unitat per defensar la Democràcia 
francesc farré # alternatiVa altafulla

El Tribunal Constitucional ha fet una inter-
pretació restrictiva de l’Estatut de Catalunya 
retocant alguns articles de consens. No pot ser 
que el vot de poques persones puguin posar 
en qüestió la decisió del poble de Catalunya 
a favor d’un Estatut ja retallat però votat pel 
Parlament, Congrés i Senat amb l’única excep-
ció del Partit Popular que és qui va recórrer 114 
articles dels poc més de 200 que té l’Estatut. El 
Tribunal “només” ha declarat inconstitucionals 
14 d’aquests 114 però és una vergonya que un 
òrgan desacreditat pugui tocar una sola coma 
d’un text avalat per la sobirania popular. Alta-
fulla ha votat quasi per unanimitat mocions en 
defensa a l’Estatut i la Democràcia. Entre els 
preceptes impugnats el que la llengua prefe-
rent de l’Ajuntament d’Altafulla i de la seva 

radio, revista i web municipal sigui el català, 
que el Síndic de Greuges sigui el màxim òrgan 
de supervisió de conflictes generats per la ciu-
tadania altafullenca i que el Parlament tingui 
capacitat per regular tributs propis del muni-
cipi d’Altafulla. Articles ara inconstitucionals i 
que fan necessària una crida a la unitat i ferme-
sa per defensar la democràcia expressada per 
la majoria del poble d’Altafulla i de Catalunya 
i que seran motiu d’una manifestació pel 10 
de juliol. Unitat com l’expressada en el darrer 
ple per rebutjar la retallada social per la crisi 
econòmica mitjançant una moció presentada 
per Alternativa amb una sèrie de mesures i que 
només va rebre un vot en contra, el del mateix 
grup que ha recorregut l’Estatut i que ha vist 
com la majoria del Ple rebutjava les seves pro-

postes contra la crisi per manca d’alternatives. 
Unitat també per defensar un espai de televisió 
en català sense fronteres, per defensar el dret 
d’Altafulla Decideix a fer concerts sense ame-
naces de sancions, per dir que no es pot estirar 
més el braç que la màniga en despeses pres-
cindibles o per rebutjar la intenció de rebaixar 
ressalts i permetre sorolls i pilotades sense tenir 
en compte l’opinió dels veïns. Les darreres són 
mocions que mostren la manca de cohesió en 
el sí del Govern i que reafirma la nostra oferta 
d’unitat a l’actual alcalde per garantir l’estabili-
tat de final de mandat sempre i quan s’eliminin 
del govern les branques més negatives. •••
 (Pt. Vull agrair al poble d’Altafulla, al 
govern i oposició les mostres de suport rebudes 
per la mort de la meva mare)

opinió

Altafulla posa’t guapa!
eVa Martínez # aupa

Ja que estem treballant en la direcció de promo-
cionar Altafulla com a marca turística, donant 
a conèixer l’encant de la nostra vila als mit-
jans de comunicació, televisió, i ara membres 
del projecte “Tarraco Romana”, reconeguts 
com a Patrimoni de la Humanitat i Conjunt 
Històric, caldria donar una bona imatge en 
quant a neteja i senyalització, que llueix per la 
seva absència. Aquest cap de setmana de Sant 
Joan l’estat de les illes de contenidors i de les 
papereres ha estat veritablement deplorable. 
Un pont llarg rodejats de brossa! No crec que 
aquesta sigui la imatge més adient, la qual 

no es mereixen ni els vilatans d’Altafulla ni els 
visitants que freqüenten la nostra vila. Tot pot 
tenir una explicació: l’increment significatiu de 
la població durant els mesos d’estiu col·lapsa el 
servei. Però és un tema sabut, que succeeix any 
rere any, en conseqüència de fàcil previsió. No 
pot ser que el divendres ja existís tal col·lapse 
i que aquest anés en increment fins el dilluns 
que no entra en funcionament el servei habitu-
al. Penso que el govern hauria de treballar de 
ferm amb els temes que preocupen i afecten el 
dia a dia del poble, aquelles petites coses... De 
la mateixa manera, hi ha voreres que presenten 

un estat de deixadesa que impossibilita passejar 
de forma segura. Aquesta setmana passada una 
senyora es va accidentar quan caminava pel car-
rer Mossèn Miquel Amorós, davant de la Mitja 
Lluna, quan es va ensopegar amb un panot que 
havia saltat. Justament en aquest mateix punt 
“negre”, dues persones més han caigut. Quan 
els problemes es reiteren deu voler dir alguna 
cosa. A diari, teniu els informes de la policia, 
dignes d’avaluar i tenir en consideració. Poseu-
se les piles, si us plau!•••

Los Plenos de Altafulla
Josep Maria pérez i roiGer # ideal

Treballem per poder rebaixar el tipus de l’IBI al 0,80
Josep Maria Gené i torrell # psc

El passat ple del dia 25 va ser complicat, llarg, 
tens, en alguns moments desagradable - com 
eren els d’abans. D’entrada havia de ser un ple 
curt -només dos punts a debatre i no del tot 
complicats. Però és que, a més a més dels dos 
punts, regidors del govern i de l’oposició varen 
introduir fins a set mocions, les quals es varen 
haver de debatre i votar. Mocions que anaven 

des de la pujada de l’IVA fins a TV3 a València, 
passant pels nostres ressalts -altra vegada- el 
control pressupostari, les mesures a la crisi, etc. 
Mocions creuades entre govern i oposició o 
entre membres del govern. Total... res. Necessi-
tat imperiosa d’alguns dels nostres regidors de 
demostrar o bé que encara som vius o bé que 
s’ho creuen -de donar senyals de vida. I obli-

gacions de ser corretja de transmissió i altaveu 
dels missatges dels grans partits polítics. I al 
final, en tot aquest enrenou, el principal anunci 
al ple, per part de l’alcalde, d’una nova liquida-
ció de gairebé un milió d’euros, va quedar del 
tot desapercebuda. Liquidació que molt proba-
blement ens permetrà assolir el compromís de 
poder rebaixar el tipus de l’IBI al 0,80.•••

Después de haber reflexionado sobre el último 
Pleno, creo que mi grupo por vergüenza propia 
debería presentar una moción de censura a la 
forma y en cómo se desarrollan los mismos. Me 
explicaré. Primero y como ejercicio de autofla-
gelación, invito a todos los miembros del pleno 
a que nos reunamos “en ejercicios espirituales” 
para escuchar solo una vez las cintas grabadas 
del último Pleno del día 25 de Junio de 2010 
(este es solo un ejemplo, podríamos escucharlos 
todos)… Sin calificativos, si lo creen oportuno 
los pondremos después. No puede ser que un 
pleno con solo dos temas transcendentes, dure 
cuatro horas. Personalmente pido disculpas a 

sufrido ciudadano, que nos escucha y/o atiende 
a los mismos esperando oír cosas transcenden-
tes para Altafulla, al cual pagamos con una 
serie de nimiedades que la mayoría de las veces 
invitan a aburrir el teatro. Por una vez y para 
siempre, tenemos que entender que los plenos 
son reuniones que de acuerdo con la ley cele-
bran en España todos los Ayuntamientos para 
debatir y aprobar los acuerdos que la ley les 
otorga. Es muy digno que haya debates, pero 
señores que sean transcendentes. No hagamos 
debates de lucimiento personal, ni debates y/o 
afirmaciones de cara a la galería. Asimismo, el 
público cuando interviene, debería ceñirse a 

los temas del orden del día, y/o en todo caso, 
denunciar flagrantes actuaciones o carencias 
que afecten a la comunidad en general y que 
no hayan sido atendidas en los cauces que ya 
existen y que son los adecuados. No tengo 
duda alguna en que quizás los Plenos de Alta-
fulla, serían menos espectaculares, pero tambi-
én estoy convencido que serian más efectivos. 
Queridos compañeros de Pleno, pongamos 
la grabadora, sentemos en la Sala de Plenos 
durante cuatro horas y juzguemos nuestra pro-
pia actuación, seamos por una vez oyentes de 
nuestra propia farsa. Ahora vuelven a abrir el 
Paralelo. Viva el vodevil. Atentamente.•••

Ordre i coherència
conxita naVarro # ppc

Des d’aquí el més ampli suport i solidaritat a 
tots els membres de la Comissió de Territori 
del 20 de maig. No tots certament tenen pro-
blemes tan greus com els que ha de patir el 
company de consistori i membre de l’oposició, 
Francesc Farré. Senzillament, no entenem com 

és possible que el seu grup, en el seu escrit 
mensual, l’acusin tan explícitament de recolzar 
el que a l’enteniment d’aquesta “revista” és un 
intent d’afavorir l’especulació. Senyors, ciuta-
danes i ciutadans, i especialment l’escriptor/a 
de la “revista”. Que no veuen que el Francesc 

Farré, ex-alcalde!, si per alguna cosa vetlla és 
per evitar el frau i l’especulació? És per això 
que ens hi podem entendre oposició i govern 
en assumptes tan importants i rellevants com la 
Comissió de Territori del 20 de maig, Comissió 
on tothom, per suposat també el Sr. Farré, ex 
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Fòrum

Fòrum

Fe d’errades

Felicitats!
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Il·lusions, interessos, fòbies
fonxo blanch # pau 

Per experiència puc afirmar que són els tres 
motius pels quals ens presentem a les eleccions 
municipals per entrar al Ple de regidors i si 
pot ser també governar. Primer, les il·lusions: 
en el meu cas, tornar a compartir feines amb 
algun dels pilars del nostre Ajuntament; també 
reprendre els pactes amb el Jordi i el Miquel, 
de Vicsan; i naturalment, els convilatans que 
van al davant de les entitats culturals. Puc 
presumir d’una gran il·lusió: les arrels familiars 

(set de Ca Manel Roig, de sis generacions, hem 
aportat tres alcaldes i quatre regidors: dos 
Manels, dos Siscus, un Ramon, un Jordi i moltes 
legislatures de Fonxo). Anem pels interessos. 
Pel que vaig viure a casa i durant tres anys de 
regidor m’interessa apassionadament des d’Hi-
senda fins a Festes. Però sé que represento els 
interessos dels altafullencs que volem màxima 
informació, Belles Arts (música, pintura, histò-
ria) i folklore —sobretot, colla de set i plaça 

de nou. De fòbies en tinc unes quantes. Em 
segueixo presentant per derrotar-les: el presi-
dencialisme incapaç de treballar en equip; els 
qui confonen manar en fer la guitza sense deci-
dir mai; i també les nostres classes mitjanes que 
no creuen ni en la vida pública, ni en l’activitat 
comercial i econòmica i que són molt garrepes 
a l’hora de pagar l’IBI.•••

He de felicitar als regidors responsables 
de l’Ajuntament que per fi s’han cuidat 
d’arranjar la baixada de Sant Martí, que 
ha quedat al meu entendre molt bonica i 
també als que han tingut la idea de donar 
més amplada a la vorera de la Plaça dels 
Vents de davant dels bars perquè hi càpi-
guen millor les cadires i no es barregin 
amb els nens que juguen a la plaça. Ara, 
només cal que els municipals tinguin cura 
que els bars tanquin a una hora que no 

doni gaires molèsties als veïns i no com 
alguns restaurants i bars que, l’any passat, 
estaven oberts fins les tres de la matinada 
amb sorolls insuportables d’extractors de 
cuina, aires condicionats, música, cants 
flamencs i palmes. També felicito a l’em-
presa que ens ha fet realitat el pàrquing 
de davant de les piscines, ja que ha quedat 
molt correcte, però veig que passen els 
dies i les setmanes i queda per finalitzar 
el que se suposa que serà una mena d’en-

jardinament on s’ubiquen els contenidors. 
Esperem que no es trigui massa a fer-se, 
ja que, realment, dóna una imatge molt 
penosa. No sé si se n’ha d’encarregar la 
mateixa empresa o l’Ajuntament, però per 
bé del turisme (que necessitem monetàri-
ament per anar prosperant) prego que es 
faci el més aviat millor.

MarGa badia

En l’espai Fòrum de l’anterior edició 
d’aquesta revista, hi ha dues errades 
tipogràfiques que cal corregir en l’article 
d’Araceli Romero, sota el títol “No todos 
nos movemos por dinero”. On diu “escu-
cho con asombro que un grupo de señoras 
aprovechando la incomprensión del nuevo 

párroco” havia de dir “escucho con asom-
bro que un grupo de señoras aprovechan-
do la incorporación del nuevo párroco”. 
I on diu “...los Grallers d’Altafulla deja 
de practicar en la procesión del Viernes 
Santo. Digo con asombro, porqué hace 
más de ocho años que practican...” havia 

de dir “...los Grallers d’Altafulla dejen 
de participar en la procesión del Viernes 
Santo. Digo con asombro, porqué hace 
más de ocho años que participan...” .

sant Joan és per passar-s’ho bé i no per rebentar les bústies
Les festes de Sant Joan 
són per passar-s’ho 
bé, per tirar petards 
i fer fogueres, però 
no es pot tolerar que 
la canalla vagi tirant 
els petards sense cap 
mena de civisme. A 

nosaltres i d’altres veïns del carrer Santa 
Marta i barri marítim (veure’n les fotos) 
ens van rebentar les bústies. El fet no és 
haver de canviar ara la bústia, ni l’ensurt 
que vam tenir, sinó l’acte vandàlic en sí. 
Podien haver fet mal a qualsevol persona 
i a ells mateixos per la inconsciència que 
van mostrar fent-ho, ja que la bústia va 

sortir volant cap al carrer. Cal que els joves 
prenguin consciència que els petards són 
perillosos i que s’han de tirar amb cap i 
que no es pot tolerar anar destrossant tot 
el que es trobin al seu pas.

Gloria cardona

Memoria
Cuando era un joven e inexperto marino, 
viajaba por esos mares y cuando llegaba a 
puerto procuraba enterarme de la historia 
de ese país y fue creciendo poco a poco una 
de mis aficiones: La Historia. Ahora que 
estoy retirado en pueblo y vivienda cuyos 
nombres son de origen árabe, he seguido 
con mis aficiones y he investigado al mejor 
almirante que hemos tenido Roger de Lau-
ria; he buscado las más antiguas cofradías 
de pescadores en el siglo XVIII; los libros 
más antiguos sobre la pesca, y he recopila-

do, con ayuda de muchos, la historia de la 
Iglesia parroquial de mi pueblo: Altafulla. 
Y porque de esto último si tú eres marino, 
me han preguntado algunos, porque ante-
pasados míos ayudaron a la construcción 
de la misma allá por el año 1706, y como 
decía Winston Churchill, “el pueblo que no 
conoce su historia, no merece ser pueblo”. 
Estaba yo dormitando ante la tele cuando 
una llamada telefónica me soltó, es de apli-
cación la “Memoria Histórica” en tu pue-
blo; por lo que sé no, referente a persones 

le contesté; ¿pero se podría aplicar a luga-
res? ¿Podríamos pedir subvenciones para 
recuperar algo del patrimonio destrozado 
en nuestro incivil pasado? No soy hombre 
de letras, sino de mar, pero como dije par-
tidario de W. Churchill y una imagen vale 
más que mil palabras y estas son de antes 
de la Memoria Histórica. En las fotos, Altar 
Mayor y Capilla de San Isidro.•

josé iGnacio cellier 

alcalde i cap del grup d’AA, hi van estar d’acord 
amb la proposta que es va fer. Que no veuen 
que es vetlla per la imparcialitat? Com el poden 
acusar del contrari, i en l’escrit del seu propi 
grup! Tenim tècnics d’una gran experiència i 
preparació, coneixedors del nostre municipi, i 
sense els quals no es podria avançar en temes 

tan importants com permetre que es puguin 
fer casetes d’eines de 24 metres quadrats a 
parcel·les rústiques de 1.500 metres quadrats. 
(Mirin si és important que no ho podem fer si 
des d’Urbanisme de la Generalitat no ens ho 
accepten). Si us plau, un respecte per a tots, 
per a nosaltres, però sobretot per aquells que, 

com el Sr. Farré, són capaços de sobreposar-se 
a les sigles i tenen la claredat de veure, de tant 
en tant tot sigui dit, els problemes i les soluci-
ons que realment necessitem al nostre poble. 
Ja vindran les eleccions, ja vindran moments 
de missatges grandiloqüents. Però ara no, ara 
encara és temps, agradi o no, de governar.•••
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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: 8.55h
Dissabtes i festius: 7:30h
Diumenges: 17.55h

BCN / ALTAFULLA
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 15.45 h
Dissabtes i festius:
20.15h
Diumenges: 
No hi ha servei

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
100% Música

Paisatges humans (r)
Fil directe / 

radiofòrum (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

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 Pilar de vuit (r)

15:00 - 16:00 Baix gaià esports

100% Música

Calidoscopi Catsons Baix gaià esports 7 Dies Tock de rock (r)

16:00 - 17:00 L’efecte Papallona
Com viure en un 

galliner
Guantanamera Pilar de vuit (r) Sempre joves (r)

100% Música

17:00 - 18:00
El patito de goma

Tock de rock Sempre joves Bad music El temps passa (r)
100% Música

18:00 - 19:00 Peluts 100% Música 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 (r) The road of country

Fil directe / 
radiofòrum (1)

Pilar de vuit Notícies comarca
Fil directe /

 radiofòrum (r)

21:00 - 22:00 100% Música Boulevard Jazz fm Cap de setmana Altafulla Festival 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 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 estiu 2010—

trdb Altf tgn tgn Altf trdb
6.25 6.29 6.45 6.50 7.10 7.15
7.15 7.21 7.40 7.45 8.05 8.10
7.35 7.41 8.00 8.25 8.45 8.50
7.45 7.51 8.10 9.15 9.35 9.40
8.00 8.06 8.25 10.15 10.35 10.40
8.20 8.26 8.45 11.15 11.35 11.40
8.40 8.45 9.05 11.45 12.05 12.10
8.55 9.01 9.20 12.15 12.35 12.40
9.15 9.21 9.40 12.45 13.05 13.10
9.45 9.51 10.10 13.15 13.35 13.40
10.15 10.21 10.40 13.45 14.05 14.10
10.45 10.51 11.10 14.05 14.25 14.30
11.15 11.21 11.40 14.20 14.40 14.45
12.15 12.21 12.40 14.45 15.05 15.10
13.15 13.21 13.40 15.05 15.25 15.30
14.15 14.21 14.40 15.20 15.40 15.45
15.15 15.21 15.40 16.15 16.35 16.40
16.15 16.21 16.40 17.15 17.35 17.40
16.45 16.51 17.10 17.45 18.05 18.10
17.15 17.21 17.40 18.15 18.35 18.40
18.15 18.21 18.40 18.45 19.05 19.10
19.15 19.21 19.40 19.15 19.35 19.40
20.15 20.21 20.40 19.45 20.05 20.10
21.45 21.50 22.10 20.15 20.35 20.40

21.15 21.35 21.40
22.20 22.42 22.45

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

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 21.21 20.42 21.00 21.24 21.30
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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
OfiCiNES DE TuRiSmE
 marquès de Tamarit, 16 977 65 14 26 
 Plaça dels vents, s/n 977 65 07 52
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

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

26/01 agost: S. DOMINGO
02/08 agost: A. ARASA
19/15 agost: S. DOMINGO
16/22 agost: A. ARASA
23/29 agost: S. DOMINGO

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 dimarts a divendres de 9 a 13 i de 15 a 20, 
dissabtes de 9 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

• 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
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x Nit de bruixes i biscuterada. Més de 9.000 perso-
nes van gaudir enguany de la desena Nit de Bruixes 
d’Altafulla que enguany canviava d’organització i 
introduïa el mercat medieval i d’artesans a l’entorn 
del Castell. La festa va acabar a la matinada en un 
bany conjunt a la platja sota la lluna plena. Per la seva 
banda, el biscúter també ha estat protagonista aquest 
juny a Altafulla. Una cinquantena de biscúters van 
passejar els passats dies 12 i 13 de juny pels carrers 
d’Altafulla en una jornada molt lluïda pel sol. La plaça 
Consolat de Mar, a Baix a Mar, i l’entorn de les Eres, 
van ser els principals focus d’atenció que van atraure 
molts curiosos per contemplar aquest vehicle dels 
anys 60’. / Fotos: C. Gómez, A. Jansà i J. Cortés


