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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 voluntat és quelcom que li dóna valor a les coses petites”. 
Aquesta declaració s’atribueix al filòsof llatí Lucio Anneo 
Séneca (2 a. C.- 65) i la farem nostra per resumir la reducció de 
l’IBI i l’austeritat dels pressupostos del 2011. El Ple va aprovar 
una davallada de 0,07 dècimes sobre el tipus de coeficient de 
l’IBI, que l’exercici anterior es va fixar en el 0,90 % —dels més 
alts de tota la història municipal d’Altafulla. És evident que 
la voluntat d’abaixar els impostos per part de l’Ajuntament hi 
és –de fet, els qui governen també paguen els seus aquí i de 
ben segur, que tampoc els agrada cada any gratar-se més la 
butxaca. L’IBI, el principal ingrés de l’Ajuntament, s’ha abai-
xat, mentre que la majoria de taxes —segon principal fisc del 
consistori— s’han congelat. Amb això, l’Ajuntament deixarà 
d’ingressar uns 330.000 €, diners que ha hagut de restar de 
certes partides que no només no creixeran sinó que veuran 
disminuïda la seva contribució municipal. Per la seva banda, 
els pressupostos no són d’aquells que mereixen grans titulars 
de diaris com els que es feien en el “boom”: “L’Ajuntament 
destinarà tres milions d’euros a...”, per exemple. Això s’ha 
acabat. Ara toca ser pràctics i tocar de peus a terra. Mantenir 
tots els serveis municipals oferts fins ara —són pocs els munici-
pis com nosaltres que disposen del que tenim ara— i mantenir 
el personal del consistori, tocat també per la rebaixa del 5 % 
del seu sou, són les “grans inversions” que cal fer. I amb els 
temps que corren, això ho hem de valorar. Per cert, bon Sant 
Martí 2010. A gaudir de la Festa Major!

Editorial

L’IBI 
i els pressupostos[4] EL PLE

 Ordenances fiscals
 Pressupostos 2011

[7] SOCIETAT
 Mor Lucía Camacho

[10] CULTURA
 XV Trobada de Dones
 Orfeó Nous Rebrots, a Jaca

[14] ESPORTS
 Atletes d’Altafulla
 Centre d’Esports
 Club Futbol Sala

[16] OPINIÓ

Plaça del Pou • núm. 95 • novembre 2010



3

Plaça del Pou • núm. 95 • novembre 2010 Entitats

Amb la 26ena Pujada a l’Ermita i el sopar 
de germanor, pràcticament hem acabat 
el bienni d’actes celebrant el quart de 
segle de vida de l’entitat. Sense voler ser 
triomfalistes —doncs els números “can-
ten”— es pot dir que el 2010 ha estat un 
any gairebé perfecte. Participació molt 
alta a totes les activitats tant ordinàries 
com d’aniversari i una jornada final de 
rècords i records, o el que és el mateix, 
millores estadístiques i enyorances alho-
ra. A la Pujada a l’Ermita, participació 
“normal” amb millora del rècord absolut 
a càrrec d’en Jordi Cortés que el deixa 
en un minut i 27 segons. Al sopar de 
germanor, un altre rècord, el d’assis-
tència amb 132 persones. Compartíem 
àmplies taules engalanades com si d’una 

boda es tractés; socis fundadors, ex-socis, 
socis novells, familiars, amics i vilatans 
que sovint ens fan costat especialment 
si a prop hi ha una taula amb algun 
que altre “farciment”.... Allí, a banda 
de menjar i beure —probablement per 
damunt d’allò saludable, segons diuen 
els experts— entre l’espectacle màgic i el 
tall del pastís, vàrem fer repàs exhaustiu 
d’aquest llarg trajecte tot premiant d’en-
trada als millors de la temporada 2010; 
després als que compleixen 25 anys de 
socis, amb el “pin” de plata de l’entitat; 
als qui a criteri de la junta han fet quel-
com de molt mèrit en aquests anys, amb 
el mallot aniversari i pergamí emmarcat, 
i per acabar, als 25 socis amb més sorti-
des al llarg dels 25 anys, també distin-
gits amb el mallot aniversari. Aquest 
mallot aniversari és disseny “exclusiu” 
per aquesta diada i només per aquells 
socis que en aquesta temporada o en el 
decurs de la trajectòria, han esdevingut 
mereixedors. Com es pot veure, s’ha 
intentat arribar a tot arreu “exprimint” 
els recursos de l’entitat, però amb seny. 

Proper acte “oficial” 2010. 27 de Novem-
bre a les 17 h.

Assemblea ordinària de socis; entre-
ga dels premis del concurs fotogràfic 
i acte de la Penya Solidària. Tota la 
informació exhaustiva dels premiats així 
com d’estadística de la Penya la podeu 
trobar a la web www.pcaltafulla.org o 
consulteu a la junta.

Per acabar, vull agrair l’ajut i l’esforç 
a tots els que d’una o altra manera han 
fet que la Penya sigui el que ara és, una 
entitat de referència esportiva i social 
que recentment ha estat guardonada 
amb el premi AURIGA-FUSCUS que ator-
ga el Consell Esportiu del Tarragonès. 
Visca la Penya!•

dino albaladejo

President de la Penya Ciclista Altafulla

BALANÇ ESTADÍSTIC 2010

26ena Pujada a l’Ermita de Sant Antoni

Primer Jordi Cortés
1’27” (nou 

rècord)

Segon Antoni Ramírez 1’35”

Tercer Santi Perelló 1’44”

Temporada 2010

Promesa
Ernest Fdez. 
Farreny

Revelació Francesc Borràs

Femenina Mireia Farreny

Veterà Dino Albaladejo

Regularitat Antoni Ramírez

La Diada del 25è aniversari ja és història

Sopar de germanor de la Penya Ciclista al Buffet d’Altafulla

Dalt, Jordi Cortés

Reconeixements a la temporada 2010



4

El	Ple Plaça del Pou • núm. 95 • novembre 2010

Ple extraordinari 21 d’octubre
CONgeLeN eLs PRiNCiPALs iMPOs-
tOs i ReDueixeN eL tiPus De L’iBi 
eN eL 0,83 %

El Ple d’Altafulla va aprovar —amb els 
vots favorables del govern (PSC, Ideal, 
PP i el regidor no adscrit) i dels repre-
sentants de PAU, CiU i Aupa i les abs-
tencions d’ABG i ERC— les ordenances 
fiscals i taxes municipals per a l’exercici 
2011. Finalment, l’Ajuntament ha reduït 
en set dècimes respecte l’any anterior el 
tipus de coeficient de l’Impost de Béns 
Immobles (IBI) que s’ha fixat en el 0,83 
%, per als béns de naturalesa urbana. 
En relació a això, les famílies nombro-

ses gaudiran d’una bonificació del 20 
% i s’aplicarà automàticament als qui 
reuneixin les condicions com a titular 
de família nombrosa sempre i quan els 
membres de la família avalin que viuen 
en aquest domicili i estiguin empa-
dronats al municipi. Quan es tracti de 
béns de naturalesa rústica, aquest tipus 
serà del 0,56 %. Per als béns immobles 
de característiques especials, el tipus 
serà de l’1,3 %. D’altra banda, aquelles 
persones que estiguin interessades en 
fraccionar el pagament de l’IBI s’hauran 
d’adreçar a Base, tal i com s’ha fet habi-

tualment en els darrers exercicis fiscals.

es BONiFiCARà eN uN 30 % LA 
QuOtA DeLs ALuMNes De L’esCO-
LA De MúsiCA Que JA hi tiNguiN 
MAtRiCuLAt uN FAMiLiAR De PRi-
MeR gRAu

Els membres del Ple d’Altafulla van 
aprovar també una bonificació del 30 
% sobre la quota mensual dels tallers 
de sensibilització, nivell elemental i els 
tallers musicals; i de la matrícula, per 
aquells alumnes que ja tinguin un germà 
o els pares matriculats en el curs actual. 
Únicament gaudiran d’aquesta bonifica-
ció el segon germà i posteriors sempre i 
quan es mantingui la matriculació vigent 
de qualsevol membre de la unitat famili-
ar. Per la seva banda, l’alcalde d’Altafu-
lla, Josep Maria Pérez, ha explicat en el 
Ple que l’Ajuntament està treballant per 
rebaixar les quotes de l’equipament en 
forma de bonificacions tenint en compte 
la subvenció rebuda per part del Depar-
tament d’Educació de la Generalitat i 
que s’eleva als 80.000 €, la primera mei-
tat de la qual ja s’ha ingressat. En aques-
ta línia, Pérez ha afirmat que aquesta 
subvenció podria anar destinada a les 
necessitats de l’Escola de Música, quant 
a professorat i material; i per una altra 

banda, a les bonificacions de les quotes 
que paguen els alumnes.

MODiFiQueN i iNCReMeNteN ALgu-
Nes tAxes

L’expedició de documents s’incrementa 
en un 5 % a excepció dels certificats 
d’empadronament que passen dels 3,05 
als 3 €. També incrementa la taxa per 
a contenidors d’obra i ocupació de via 
pública. Així, la quota es fixa en els 
0,34 € / m² / dia en finques amb recula-
da; i 0,28 € / m² / dia en finques sense 
reculada. En tot cas, l’import mínim 
diari no serà inferior als 5 €. Per a con-
tenidors, l’import diari serà de 5,50 € / 
dia pel contenidor petit i 11,00 €, pel 
gran. L’abonament d’aquesta taxa no 
eximeix de l’obligació d’obtenir l’auto-
rització municipal d’instal·lació. També 
incrementa la taxa de menjador per als 
centres educatius que es fixa en 4,28 € / 
dia per als abonats; 4,82 € / dia, per als 
no abonats i pel que fa al berenar, 0,64 
€ / dia. I pel que fa a les taxes munici-
pals sobre llicència d’obertura d’esta-
bliments, cementiri municipal, mercats 
d’artesania i d’altres mercats i nous 
serveis del poliesportiu, tot i que es 
congelen, sí que es modifiquen alguns 
conceptes sobre el redactat, ja sigui per 
adaptar-se a normatives vigents —com 
és el cas d’obrir un negoci— o bé per 
canvi de conceptes i nous serveis (com 
el cas del poliesportiu, que s’adapta a 
entitats i particulars).•

Maria Porter i Moix, filla 
adoptiva

Els membres del Ple van aprovar la 
proposta de nomenar a la veïna Maria 
Porter i Moix com a filla adoptiva de 
la vila d’Altafulla per la seva implica-
ció en la recuperació de la memòria 
històrica d’Altafulla i per la vinculació 
amb el Centre d’Estudis d’Altafulla on 
ha ocupat gairebé sempre diferents 
càrrecs dins la seva junta. També ha 
publicat diferents articles i llibres sobre 
Altafulla.

I Cros El Roquissar - Altafulla

L’AMPA Escola El Roquissar i el Consell 
Esportiu del Tarragonès, amb la col-
laboració del centre El Roquissar, orga-
nitzen el “I Cros El Roquissar – Alta-
fulla” que se celebrarà el proper diu-
menge 21 de novembre als voltants del 
mateix col·legi a Altafulla. Aquest cros 

és puntuable per a la fase comarcal del 
Tarragonès dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya. La matinal s’iniciarà a 
les 10:30 h, i els nens i les nenes que hi 
vulguin participar, s’hauran d’inscriure 
prèviament al seu centre escolar abans 
del dimarts 16 de novembre. Per a 
més informació http//:croselroquissar.
blogspot.com.

ATECA estrena pàgina web

L’Associació Turística d’Empresaris i 
Comerciants d’Altafulla (ATECA) ha 
posat en marxa la nova pàgina web de 
l’entitat amb l’objectiu de millorar la 
imatge de la vila, i d’aglutinar els dife-
rents empresaris, treballadors, i entitats 
altafullenques des d’una mateixa pla-
taforma. ATECA es va constituir l’abril 
del 2001 amb la finalitat de promoure, 
promocionar i dinamitzar el municipi i 
la seva àrea d’influència. A dia d’avui, 

les seves tasques passen per progra-
mar, gestionar i dur a terme les accions 
adients per aconseguir millores socials, 
econòmiques, culturals, assistencials i 
turístiques per als seus afiliats.

Formen un grup al Facebook 
sobre la Festa Major

“Recuperem la Festa Major d’Altafu-
lla”. Aquest és el títol amb què els 
veïns Esteban Giralde i Àlex Cañas, dos 
dels impulsors de la iniciativa, han llan-
çat un nou grup a la xarxa social Face-
book que té l’objectiu de ser un punt 
de debat per tal d’endegar propostes a 
les festes que s’organitzen a la vila. El 
grup, que ja compta amb més de 300 
usuaris, s’ha estrenat per la Festa Major 
de Sant Martí en la qual ha participat 
activament en tirar endavant molts 
dels actes que s’han organitzat conjun-
tament amb l’Ajuntament.

Breus

“Les famílies nombroses 
gaudiran d’un 20 % de 

bonificació que se’ls apli-
carà automàticament”

“El fraccionament del 
pagament de l’IBI s’haurà 

de sol·licitar a Base”
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Ple Ordinari 29 d’octubre
L’AusteRitAt MARCA eL PRessuPOst DeL 
2011

El Ple d’Altafulla va aprovar el pressupost 
municipal per a l’exercici 2011, marcat per 
l’austeritat, el context econòmic, el Pla Eco-
nòmic i Financer (PEF) —elaborat el 2008 amb 
l’objectiu de sanejar les arques municipals— i 
per la proximitat dels propers comicis electorals 
que se celebraran el 29 de maig de l’any vinent. 
El redactat va rebre el suport dels grups que 
formen el govern (Ideal, PSC, PP i el regidor 
no adscrit) i de CiU i PAU, a l’oposició. ERC i 
ABG s’hi van abstenir, mentre que AUPA hi va 
votar en contra. La xifra total del pressupost 
s’eleva als 6.747.140,33 €, que representa un 
increment del 6,2 % respecte el 2010. L’alcalde 
d’Altafulla, Josep Maria Pérez, va definir els 
pressupostos d’”austers”, per la situació eco-
nòmica i per la falta de grans inversions; però 
també de “pràctics i reals”, amb l’objectiu de 
mantenir els mateixos serveis públics oferts fins 
ara i el personal municipal així com reduir la 
pressió fiscal als vilatans. Pérez va afegir també 
que la principal novetat d’aquests comptes és el 
“reajustament de partides”, ja que s’ha hagut 
de reduir la contribució econòmica al capítol 
2 (béns corrents i serveis) per tal d’aconseguir 
reduir l’IBI en el 0,83 % (amb això, l’Ajunta-
ment deixa d’ingressar uns 330.000 €), tal i com 
es va aprovar en el ple del passat 21 d’octubre 
dedicat a les ordenances fiscals. També ha estat 
possible gràcies a la recaptació de l’IBI sobre 

el 100 % del padró. El batlle va remarcar que 
són “uns pressupostos equilibrats perquè qui 
vingui, hereti una bona gestió amb possibilitats 
de fer inversions en un futur” —fent referència 
a les eleccions del proper mes de maig. Gràcies 
al PEF, l’Ajuntament podria demanar més crèdit 
per tal de tirar endavant possibles projectes. 

Si observem els gràfics, veiem que els impos-
tos directes (IBI, entre d’altres) sostenen el 
62,15 % del pressupost total, un 4,5 % més 
que el 2010, fet que es produeix arran de la 
recaptació total del padró amb un “frau fiscal 
0”, pràcticament. Les taxes i altres ingressos, 
representen el 20,23, un 0,39 % menys en rela-
ció al pressupost total, a causa de la congelació 
dels imports aprovats enguany. D’altra banda, 
el capítol 1 de personal continua sent el que 
s’endú la major part del pressupost amb un 
48,04 % (3.241.191,47 €), mentre que baixen 
les despeses financeres —passen de l’1,18 % al 
0,80 %— i els passius financers, que passen del 
3,47 % al 2,57 %.

ADeQuACió De L’eNtORN DeL PAVeLLó

Pel que fa a inversions, una de les més destaca-
des és la rehabilitació i adequació de l’entorn 
del Pavelló Poliesportiu amb una partida ober-
ta de poc més de 200.000 €. Segons va informar 
la regidora d’Urbanisme, Conxita Navarro, les 
obres estan a l’espera de l’aprovació del projec-
te en la Comissió de Territori i un cop s’aprovi, 
ja es fixarà la data d’inici de les obres.•

Estudien 
“embellir” la plaça 
Martí Royo

L’alcalde d’Altafulla, 
Josep Maria Pérez, 
va avançar en el Ple 
que l’Ajuntament està 
estudiant dur a terme 
un projecte d’”embe-
lliment” de la plaça 
Martí Royo. Les obres 
consistirien en subs-
tituir l’arena actual 
del centre de la plaça 
per un altre material 
que no embruti tant 
l’entorn —i més enca-
ra quan plou—, així 
com altres actuaci-
ons. D’altra banda, la 
regidora de Benestar 
Social, Conxita Navar-
ro, també va informar 
que el proper 18 de 
novembre es realitzarà 
el sorteig dels pisos de 
lloguer i de compra-
venda que resten a 
l’Hort de Pau.

Breus
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Diumenge 5 de desembre, reconeixement a Labordeta
Altafulla retrà un especial homenatge a 
José Antonio Labordeta el diumenge 5 
de desembre. Així es va determinar en 
la darrera reunió de la comissió especial 
d’homenatge a Labordeta després que 
ho decidissin per consens amb els seus 
familiars més pròxims, que van propo-
sar fer-li un reconeixement “senzill” a 
Altafulla, municipi on la família manté 
encara la segona residència al carrer 
Martí d’Ardenya. La sala de plens de 
l’Ajuntament acollirà a partir de les 
dotze del migdia l’acte principal de l’ho-
menatge que consistirà en una lectura 
de poesia de l’artista així com un petit 
recital de cant. Està previst també que el 
regidor de l’Ajuntament Francesc Farré 
dediqui unes paraules al polifacètic can-
tautor que clourà amb un parlament de 
l’alcalde Josep Maria Pérez. Acte seguit, 
els Castellers d’Altafulla aixecaran un 
pilar a la plaça del Pou i es conduiran 
els assistents cap a la descoberta d’una 
placa commemorativa que es col·locarà 
a la façana de la casa propietat de la 
família des d’on es cantarà la popular 
cançó del cantautor “Canto a la liber-
tad”.

“EL ABUELO” DE LA DEMOCRàCIA
José Antonio Labordeta Subías va néixer 
el 10 de març de 1935 a l’antic palau 
dels Lanuza, en ple centre de Saragossa, 
on la seva família regentava l’escola-
internat Santo Tomás de Aquino. Moria 
el passat 19 de setembre arran d’un 
càncer de pròstata. Escriptor aragonès, 
conegut simplement com Labordeta 
en la seva faceta de cantautor —o 
popularment, com “el Abuelo”— va 
ser guardonat el 1991 amb la medalla 

Juan de Lanuza i diputat a les Corts 
d’Aragó i al Congrés dels Diputats per la 
Chunta Aragonesista entre 1999 i 2008. 
Germà del cineasta Manuel Labordeta 
i del poeta Miguel Labordeta, oncle 
del músic Juan Manuel Labordeta, pare 
de l’actriu Ana Labordeta i de la novel-
lista Ángela Labordeta, és considerat 
el més important cantautor aragonès i 
una de les persones més decisives en la 
recuperació de la consciència regional 
aragonesa. Professor, poeta i polític, 
amb personalitat pròpia i destacada per 
defensar sempre un règim democràtic, 
l’han fet mereixedor de ser considerat 
com una de les persones més decisives 
en la recuperació de les llibertats demo-
cràtiques a Espanya. Entre els alumnes 
que va tenir com a docent, figuren 
l’expresident d’Endesa, Manuel Pizar-
ro; el polemista Jiménez Losantos; el 
dibuixant Carlos Azagra o el polifacètic 
Joaquín Carbonell. Amb aquest últim 
i Cesáreo Hernández va començar a 
cantar amb 33 anys. Era el novembre 
de 1968. Durant els vuit anys d’estada 
a Terol van néixer les seves primeres 
dues filles, Ana i Ángela; la tercera, 
Paula, va néixer en tornar a Saragossa. 
Aquell mateix any, després de veure 
un anunci en premsa, va enviar unes 
cintes a Madrid que es van convertir en 
el seu primer disc, Andros, vol. II, un LP 
de quatre cançons editat per Edumsa 
que va ser segrestat a l’any següent per 
les autoritats franquistes; es va reeditar 
el 1971 com a complement de Cantar 
y callar, un dels primers llibre disc de 
l’època. Dos anys després, a partir del 
Primer Encuentro de la Música Popular 
en Aragón, Labordeta va començar a 

reeixir-se com el cap visible de la “cançó 
popular aragonesa”. A l’any següent, 
Edigsa li va publicar el seu primer disc 
de llarga durada, Cantar i callar, que 
comptava amb notes preliminars d’Ovi-
di Montllor. Ja en democràcia, la seva 
cançó va ser proposada pel Partido 
Aragonés com a himne oficial d’Aragó, 
però al final el PSOE i el PCE hi van votar 
en contra. En retirar-se de la política 
“per cansament ideològic”, va venir a 
viure estacionalment a Altafulla, on va 
escriure gran part de la novel·la Memo-
rias de un beduino en el Congreso de los 
Diputados (2009), municipi on va oferir 
un petit repertori de la seva extensa 
obra musical en el VII Festival Solidari 
Alisupay, a l’Hotel Sant Martí, on hi va 
passar moltes bones estones.•

José Antonio Labordeta

Mor l’altafullenca centenària Lucía Camacho

La veïna d’Altafulla Lucía Camacho Vidal va morir el passat 15 d’octubre als 102 
anys. Lucía havia estat homenatjada el passat febrer del 2008 amb la Medalla Cen-
tenària per part del director dels Serveis Territorials d’Acció Social i Ciutadania a 
Tarragona, Jordi Tous. Tous va fer lliurament de la distinció, una medalla d’argent 
gravada amb el nom i l’any de naixement de la besàvia centenària, en una sala de 
plens plena de familiars, amics i representants de l’Ajuntament, encapçalats pel lla-
vors alcalde Francesc Farré. Aquest reconeixement institucional va ser una iniciativa 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Lucía, 
nascuda a Los Canteros-Totana (Múrcia) el 27 de febrer de 1908, va arribar al seu 
centenari amb bones condicions físiques i mentals. Vivia a Altafulla des que tenia 
33 anys, i tenia més de quinze besnéts. •

Una imatge d’arxiu quan Lucía Camacho va rebre la Medalla Centenària 
de la Generalitat a la sala de plens
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La ventafocs i les fades porquets

Hi havia una vegada una noia que es deia ventafocs, li deien així perquè ella sempre 
netejava la xemeneia. La seva madrastra i les seves filles eren molt malvades sempre. 
Volien les coses i la Ventafocs mai tenia res de res, tot i que vivia en una família molt 
rica. Un dia el carter li va donar una invitació del príncep, que donava un ball i a ella li 
deien les germanastres que no hi podia anar. Deien: —Saps, ventafocs, tu no aniràs pas 
al ball, ha ha ha! Va dir una de les germanastres. —I saps perquè no aniràs? Perquè ets 
lletja! —Li va dir l’altra germanastra cridant-li. Mentrestant la madrastra i les seves filles 
van anar tirant cap el ball. Aleshores la Ventafocs plorava i plorava, però de cop van 
aparèixer tres porquets vestits de fades. El primer li va concedir un desig i va dir: - Tu 
Ventafocs, portaràs un vestit de diamants. El segon va dir: —La carrossa en forma de 
diamant. El tercer va dir: —Però recorda, allà estarà el llop i segurament et perseguirà 
per trobar-nos a nosaltres i per això portaràs una màscara i te’n hauràs de tornar a l’una 
de la nit. La mateixa nit va anar amb la carrossa amb forma de gelat i va veure tanta 
gent que només el príncep la va veure i es va enamorar. Quan ja eren l’una de la nit les 
mascotes de les fades porc van recordar-li, però quan va anar a la carrossa li va caure 
mitja màscara i el príncep la va agafar. Al dia següent, el príncep va buscar a la noia 
amb la mitja màscara i quan va anar a la casa on hi havia la Ventafocs la madrastra la 
va tancar en una habitació, però les fades porc la van poder rescatar i les fades li van 
preguntar: —T’ha perseguit el llop? —No, crec que no— va dir la Ventafocs. Al final la 
Ventafocs va anar cap al príncep i li va donar la meitat de la màscara i li va fer saber 
que era ella i es van casar, van menjar perdius per sempre més i van prometre que mai 
més es separarien.•

Aina Xiao Martínez Luengo 
4t – El Roquissar

Presenten el nou director de Càritas a Altafulla

El Sr. Francesc Roig, nou Director de Càritas Diocesana de Tarragona va 
convocar el passat 20 d’octubre una reunió a l’arxiprestat del Tarrago-
nès - LLevant, per presentar-se i a la vegada conèixer de primera mà les 
inquietuds i els problemes que hi ha en aquesta zona, representats pels 
voluntaris dels pobles de Torredembarra, La Riera de Gaià, Creixell, El 
Catllar, Salomó i Altafulla. La  xerrada amena i positiva, amb la presència 
del Sr. Roig i el Sr. Xavier Rius, delegat  d’Acció en el Territori, fou impar-
tida a Altafulla on tots els voluntaris assistents —una representació del 
60 que hi ha al nostre arxiprestat— intercanviaren experiències i soluci-
ons amb tota la problemàtica que hi ha avui, amb tantes  famílies que 
es troben al llindar de la pobresa. Pepi Miró, com a representant de l’ar-
xiprestat i en nom de tots els voluntaris agraïa la presència dels Srs. Roig 
i Rius i restaren de tornar a veure’ns el proper 14 de Novembre, a Reus, 
en la trobada anual de tots els voluntaris i treballadors de Càritas. •

Grup de Voluntariat de cÀritas d’altafulla
Francesc Roig, el segon per la dreta

Les estrelles 

de la nit

Estrelles que il·lumineu la ciutat 
/ com vosaltres ningú li il·lumina 
igual / el sol pot ser / la lluna no 
ho sé / però el mar us fa brillar 
més. / Un dia us vaig veure / brillar 
en el cel / negre / amb una pàl·lida 
llum / que venia dels teus ulls. / 
Us contemplava moltes nits / des 
del balcó de la meva habitació, 
/ tard o d’hora m’acabo dormint 
/ però en els meus / somnis us 
continuo veient. / En un d’ells 
vaig veure una estrella fugaç / i li 
vaig / demanar que aquest somni 
/ no s’acabés mai. / No sé si va ser 
casualitat / però aquella / nit / es 
va fer realitat.•

Gerard Roberto Mestre
5è C – La Portalada

Contes	2010

“L’esperança d’Altafulla”, a etiòpia

“A Etiòpia, tothom t’acull amb un somriure”. Així ho expressava el coo-
perant Ramon Giner el passat 28 d’octubre a la sala de plens de l’Ajun-
tament en el marc de la presentació de les actuacions que du a terme el 
Col·lectiu d’Accions Solidàries amb Àfrica (CASA) d’Altafulla en el que és 
el cinquè país més pobre del món, i el tercer més poblat. Tal i com van 
explicar davant d’una trentena de persones el seu president, Sergi Puig; 
i Ramon Giner, entre les iniciatives que duen a terme, en destaquen el 
projecte de l’“Orfanat Kidanne Meheret”; l’equip de futbol “L’esperança 
d’Altafulla”; el pla “Sport the bridge”, a més, de la detecció de noves 
col·laboracions i de l’estudi del projecte “El Ruquet Valent” que, de 
moment, no ha tirat endavant. Tot i ser veïns del municipi, ha estat la 
primera vegada que presenten la seva tasca a Altafulla on l’Ajuntament 
ha contribuït en 2.000 € per a la construcció d’un pou d’aigua potable, 
batejat amb el nom de la vila.•

Plaça del Pou • núm. 95 • novembre 2010
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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 12,65 €
MENJAR PER EMPORTAR, ÀMPLIA OFERTA 
EN TAPES I MENÚS PER GRUPS I EMPRESES 
Menú cap de setmana a 15,65 €

La VioLeta
D’aLtaFULLa

Raconet del Pachet

C. Sant antoni 13 • 43893 altafulla (tarragona) 
tel. 977 65 00 83

BaR
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gegants i nans preparen sant Martí

Per la Festa Major, els Nans d’Altafulla intentaran treure els 
onze caps. Tres d’aquests ja estan totalment restaurats; altres 
tres, estan a punt de ser-ho i la resta, que són 5, sortiran amb 
precaució perquè no es facin malbé. D’altra banda, amb mol-
tes ganes de gresca, també participaran de la festa els dos 

Gegants. Que tots els nens grans s’apropin i gaudeixin amb la 
cercavila. S’espera a tothom; que no us ho hagin d’explicar!

A CUBELLES...
Els Gegants i Nans van anar a Cubelles el passat mes de juli-
ol. Els veïns del municipi i els turistes al·lucinaven amb els 
gegants tipus manotes (que donen cops amb les mans). A 
més, a l’acte van participar els nans Gallineta i Pagès. La cerca-
vila de la platja es qualifica de molt bona. Els Gegants i Nans 
van estrenar grup de gralles propi. Els sis joves del grup Fot-li 
Canya van animar i allargar la festa de manera espectacular. 
Tot i així, s’espera que en les properes edicions d’aquesta 
cercavila participin més grups d’animació. Ja fa molts anys 
que se celebra l’11 de setembre amb actes diversos. La Diada 
d’enguany va estar a l’alçada de les grans festes. Els balls dels 
Gegants i Nans, dalt de l’escenari, va sortir millor del que pro-
metien els assajos; es nota que els agrada la pressió!•

GeGants i nans d’altafulla

Curs intensiu de cant a Jaca
Els dies 24, 25 i 26 de Setembre, la Coral Nous Rebrots va fer un 
curs intensiu de cant coral a la Universitat d’Estiu de Saragossa 
a la seva seu de Jaca. Allí juntament amb els nostres amics de la 
Coral Musicalia van compartir uns dies intensos i alhora gratifi-
cants de cant. Així que, de bon matí, amb els nostres directors, 
Maribel i Dani, vam fer exercicis de respiració i relaxació als jar-
dins de la residència universitària. Un bon esmorzar i a cantar. 
Ens vam dividir en dos grups, aprenent noves cançons i tècniques 
de cant. Al dinar, un bon cafetonet i a cantar de nou. Després 
a passejar i fer turisme per aquest poble tan bonic del Pirineu 
d’Osca. Sopar i fins demà. Cantar, cantar i cantar. Hem après molt 
bona música i la convivència entre les dues corals molt positiva; 
ha regnat el “bon rotllo”. En fi, tornarem a repetir la trobada en 
un altre indret el proper any. Donem les gràcies des d’aquí als 
nostres estimats directors, Maribel i Dani, que, com a bons pro-
fessors, han sabut ensenyar-nos i alhora gaudir de la música.•

pepi Miró

Orfeó Nous Rebrots

Altafulla acull més de 250 persones 
en la xV trobada de Dones del tarragonès

Més de 250 persones es van reunir el passat 21 d’octubre en 
la XV Trobada de Dones del Tarragonès que enguany s’or-
ganitzava a Altafulla on l’Ateneu Cultural de Dones en va 
ser l’entitat organitzadora. Amb la intenció d’intercanviar 
experiències entre les diferents associacions, i de promoure i 
donar a conèixer la vila, l’Ateneu va donar el tret de sortida 
amb un esmorzar de benvinguda a les autoritats i a les associ-
acions participants a la Plaça del Pou. Els assistents van gaudir 
també d’una conferència sobre la vila, a càrrec del professor 
d’Història Moderna de la Universitat Rovira i Virgili, escriptor 
i fill adoptiu, Salvador Rovira, qui va destacar principalment 
el paper de la dona en l’evolució històrica del municipi. La 
presidenta de l’Ateneu, Carme Martínez, va definir la troba-
da d’”històrica” per la gran afluència que va rebre així com 
també va donar exemple de la vitalitat que disposa la dona al 
nostre municipi. El col·loqui va estar encapçalat pel president 
de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, qui va ressaltar el 
gran paper que han desenvolupat les associacions de dones al 
llarg de la història per reafirmar “la força que tenen totes jun-
tes” davant el compromís social i integrador dins els munici-
pis. Per acabar d’aprofundir en el passat i el present de la vila, 

tampoc hi va faltar una visita guiada per la Vila Closa, que va 
finalitzar al casal La Violeta, on va tenir lloc un dinar de ger-
manor i un petit espectacle a càrrec de l’Ateneu. En acabar, 
l’entitat va fer entrega de diferents obsequis al públic. A la 
trobada també hi van assistir la coordinadora territorial de 
l’Institut Català de la Dona, Isabel Sales, i diferents represen-
tants municipals acompanyats per diferents representants de 
més d’una vintena d’associacions de dones de la comarca.•



11

Plaça del Pou • núm. 95 • novembre 2010
 

Turisme

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9:30 - 10:30 PILATES PILATES IOGA KUNDALINI

10:30 - 11:30 TAI TXI    TXI KUNG TAI TXI    TXI KUNG

10:45 - 12:00 IOGA TERAPÈUTIC

13:00 - 14:00 TONIFICACIÓ CORPORAL TONIFICACIÓ CORPORAL

15:15 - 16:30 PILATES IOGA TERAPÈUTIC

17:15 - 18:30 IOGA KUNDALINI IOGA KUNDALINI

17:30 - 18:30

17:45 - 18:45 DANSA AFRO INICIACIÓ AL PILATES DANSA VENTRE 
(Nivell IIniciació)

18:45 - 19:45 PILATES IOGA TERAPÈUTIC PILATES PILATES

19:00 - 20:15 BOLLYWOOD

20:00 - 21:00 BOLLYWOOD TAI TXI

20:15 - 21:30 IOGA KUNDALINI TAI TXI    TXI KUNG IOGA KUNDALINI

21:00 - 22:00 DANSA VENTRE (Nivell Avançat)

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.

Classes d’AQUAGyM 
Els dilluns i dimecres de 10h a 11h. Informa’t a Alnatur
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L’entrevista

“Alguns joves diuen que semblo la seva tieta”
Sandra Ballester, tècnica de Joventut del Punt d’Informació Juvenil (PIJ) d’Altafulla. Amb ganes de donar suport 
i fer passar bones estones als joves d’Altafulla. Satisfeta de la seva feina i de les ajudes que rep per organitzar 

activitats. Eufòrica amb la rehabilitació de la seu del PIJ al municipi.

8 El PIJ és...
Un espai on tots els joves poden venir a informar-se, asses-
sorar-se o participar en activitats que continuadament es 
proposen.
8 I per què s’acaba dedicant-hi?
Hi ha les pròpies del PIJ, que en general les proposen els joves 
que en formen part, com són cursos de break dance, graf-
fiti, de hip hop... i també les del programa Propera Parada. 
Aquest és un projecte que hem signat entre quatre municipis: 
Torredembarra, Roda de Barà, Creixell i Altafulla. Es tracta 
d’un propòsit mancomunat per tal d’optimitzar recursos i 
fer difusió de les activitats i arribar a un màxim nombre de 
joves.

L’any 2009 vam signar el conveni que ens regula i ja tenim 
una agenda anual. Cada mes fem una activitat conjunta. Les 
d’enguany, per exemple, són: les jornades de salut als ins-
tituts, una esquiada a Vallnord, una xerrada sobre el PIJ, la 
Copa Baix Gaià de futbol, cursos de socorrisme bàsic, monitor 
en temps de lleure i premonitors, ensenyament del programa 
de disseny Photoshop, sortides a Donosti, a la Warner Bros de 
Madrid, al paintball, a l’Aquopolis, al Port Aventura...
8 Aquest conveni és una bona idea perquè els joves de 
municipis diferents es relacionin entre ells...
Sí, és una manera perquè econòmicament es puguin fer més 
activitats i també perquè els joves d’aquests pobles es cone-
guin. Potser és la còpia del Carretera i Manta, que recull Vila 
Seca, Cambrils i Salou; ells són els nostres germans grans. [riu] 
Com que vam veure que funcionava i que les activitats sortien 
millor conjuntes enlloc de què les tirés endavant només un sol 
PIJ...

8 Quanta gent s’interessa per la tasca del PIJ?
Molts joves. I pel que m’han anat comentant, jo diria que fins 
i tot, ara ve més gent. De totes maneres, només fa dos anys 
i mig que treballo aquí i el PIJ hi és des de l’any 2000 més o 
menys. Abans estava més tancat; dos dies a la setmana feia 
la funció de Centre Obert i ara hi pot haver una tarda en què 
vint joves entren i surten. Que cada tarda hi hagi les portes 
obertes i la gent vingui aquí diu molt: és que necessiten un 
espai per estar i gaudir.
8 Què fan els joves quan s’apropen al local?
Venen a explicar-me com els va tot i ja està; ara mateix no 
poden fer res més. Ens han robat tres vegades els ordinadors 
i per tant... només poden informar-se sobre què tenim previst 
fer. També faig feines amb la psicopedagoga de l’institut i 
d’aquesta manera, amb un treball en xarxa, podem detectar 
si algú necessita ajuda o algun altre servei. Alguns joves diuen 
que semblo la seva tieta ja que parlen amb mi, demanen con-
sell i assessorament, s’interessen per moltes qüestions... [riu]
8 Encara que no tingueu ordinadors, esteu d’enhorabona.
I tant, és una passada. No m’ho acabo de creure. Ha estat 
una lluita que ha durat dos anys i mig, però ens han donat 
una subvenció per fer reformes al local; vam sol·licitar 10.100 
€ i ens els han concedit. Val a dir, també, que la subvenció 
d’activitats d’enguany és bianual; ens han donat el 100% del 
que hem demanat: 9.000 € per l’any 2010 i altres 9.000 € per 
l’any 2011.

8 Qui concedeix les subvencions?
Rebem diners del pressupost de Joventut i també dels pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya. En el segon cas s’ha de 
fer un Pla Local de Joventut i, dintre, programes per demanar 
subvenció. Aquesta vegada vam incloure un annex, que és 
un projecte fet entre la Sònia, la monitora del Centre Obert, 
i jo mateixa, amb l’ajuda de l’educadora social del Consell 
Comarcal. Deia que veient les mancances que tenia el munici-
pi era convenient una aula de secundària pels joves, per anar 
a estudiar i fer els deures. Els joves creien que el PIJ era com el 
Centre Obert i venien aquí a fer la feina de l’institut.
8 I ha donat resultat el projecte?
Hem fet veure als joves què és realment el PIJ. Ha costat 
però ho han entès. Ara, el que s’ha intentat ha estat crear un 
espai on els joves derivats de l’institut o que necessiten reforç 
puguin utilitzar un altre espai. Segurament, aquesta aula de 
secundària pels joves es durà a terme al segon pis del Centre 
Obert, on hi havia el Tennis Taula. D’aquesta manera, Altafu-
lla tindrà una aula d’estudi i també un bon PIJ.
8 Quina relació manté el PIJ amb l’Associació de Joves?
Al principi, quan vaig arribar a Altafulla, em vaig posar en 
contacte amb l’Associació de Joves i els vaig donar informació, 
vam parlar d’activitats... No sé si ara mateix estan fent moltes 
coses. Quan he conversat amb ells m’ha donat la sensació 
que estan una mica cansats de fer coses pel poble per amor a 
l’art; és normal que la dedicació per col·laborar i participar en 
tot durant un temps, a un li cansi. Són joves de vint anys en 
amunt i això del PIJ ho veuen pels nens més petits. [riu]

eduard VirGili

“Ens han donat el 100% 
del que hem demanat”

“Altafulla tindrà una aula 
d’estudi i també un bon PIJ”
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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...

Curs 2010-11
Inscripció oberta

Horari: Dimarts i dijous de 18 a 20 h

BODY CENTER
ESTÈTICA

PERRUQUERIA

GYM

Regálate
salud y belleza

Matrícula gratuita

Step
Mantenimiento

Toning
Spinning

Correctivo
Pilates
Fitness

NOVEDAD 2010 Fusión Tribal
Clases a mediodía

Nos encontrarás en

ALTAFULLA

Plaça dels Ocells,2

43893

Tel: 977 650 823
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Tot i que l’empat a zero davant el Vila-seca —equip que pro-
venia de la Primera Territorial— preveia un inici de tempora-
da dolç pel conjunt groc-i-negre, el Centre d’Esports Altafulla 
es troba a la zona baixa del grup 3 de la Segona Territorial 
després d’encaixar tres golejades consecutives. Els mals resul-
tats ha provocat que el nou entrenador de l’equip, Eusebio 
Corbacho, hagi incorporat nous jugadors a la plantilla amb 
l’objectiu de reforçar un equip que fins la jornada 7 només ha 
sumat dos punts, malgrat la bona imatge que ha demostrat 
en els darrers partits acabant derrotat per la mínima. Amb 
tot, la dinàmica dels últims partits és positiva. La falta d’efec-
tius a principis de la pre-temporada i el canvi d’entrenador 
just setmanes abans de començar la competició són alguns 
dels factors que ha arrossegat el conjunt altafullenc a assolir 
aquests resultats.•

Esports

un mes de triomfs del nostre club

El mes d’octubre, i fins i tot la segona part de setembre, no 
acostuma a ser un temps gaire actiu en el món de l’atletisme, 
o com a mínim així era clàssicament, però avui en dia, amb 
l’extraordinari boom de les curses populars i en general de 
l’atletisme popular, no hi ha mes de descans. El nostre club 
ha tingut doncs unes setmanes prolífiques i ja s’han comen-
çat a superar marques i a mostrar que aquesta pot ser una 
molt bona temporada. A aquestes alçades de la temporada 
generalment la majoria de l’equip té la vista fixada en la 
mitja marató de Tarragona, a on som un equip que comença 
a tenir una gran importància en número de participants i fins 
i tot opcions de podis tant individuals com per equips, espe-
cialment en categoria femenina. Aquest any, a més, hi ha un 
altre important objectiu local, la primera marató a Tarrago-
na, anomenada la Marató de la Costa Daurada. Fins que no 
arribin aquestes dues fites, les curses en què hem aconseguit 

competir han estat la Cursa de la dona a Barcelona a on la 
Marta Camps segona de la general i primera veterana, ella 
mateixa va ser segona unes setmanes abans a la Mitja marató 
de Mollerussa. A més hem competit en la Marató del medi-
terrani, la cursa de 10km de Reus, on el Manuel Carmona va 
ser el primer veterà i el setè de la general. El Juanma va anar 
a la marató de Berlín, i d’altres a la cursa de la Mercè, a la 
Lluís Companys, a diferents curses populars entre les que hi 
ha la de Vilanova i a diferents triatlons a on els nostres tri-
atletes han fet un gran paper. Per acabar, a la festa de Sant 
Martí el nostre club i la penya ciclista hem programat una 
duatló d’iniciació pel dissabte 13 al matí, allí us esperem!•

ricard Valls

Atletes d’Altafulla

el Centre d’esports Altafulla estrena la temporada amb desencert

Primer equip del CE Altafulla. / Foto: Narcís Carulla

El Club Tennis Taula engega una campanya per captar socis

El Club Tennis Taula d’Altafulla, que ja ha començat la nova temporada 2010-11, ha engegat una campanya de promoció 
de l’entitat amb l’objectiu d’incrementar la seva solera i captar l’atenció de nous esportistes pel club. Aquelles persones 
interessades a inscriure’s poden fer-ho a l’Estanc Pijuan d’Altafulla, al carrer de Dalt; i a la Gelateria La Perla, al carrer 
Cantó de la Vila.

Breus
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Els Premis Auriga 2010 distingeixen a 
Isaac Martínez i a la Penya Ciclista

Sacrifici, esportivitat i dedicació. Aquests són els 
principals valors pels quals els veïns d’Altafulla, Isaac 
Martínez i Marian Blanch, i la Penya Ciclista han 
estat reconeguts pel Consell Esportiu del Tarragonès 
en la tercera edició dels Premis Auriga Fvscvs. Isaac 
Martínez, de la secció d’Atletisme del Club Gim-
nàstic de Tarragona, s’ha endut el premi al millor 
esportista masculí en edat escolar. En la categoria 
femenina, Marian Blanch, de la secció d’Atletisme 
del Club Gimnàstic de Tarragona, va quedar finalis-
ta. D’altra banda, el Consell Esportiu del Tarragonès 
també ha atorgat diferents distincions especials. En 
aquesta categoria, ha estat reconeguda la trajectò-
ria d’aquests 25 anys de la Penya Ciclista d’Altafulla. 
L’objectiu d’aquests guardons és reconèixer i premi-
ar els centres d’ensenyament, entitats i estaments 
esportius, esportistes i persones que per la seva 
dedicació, trajectòria i capacitat organitzativa han 
contribuït a fomentar l’esport de base a la comarca. 
Aquesta iniciativa ofereix l’oportunitat a diferents 
ajuntaments de la comarca per fer un reconeixement 
fora del seu àmbit local, a persones i entitats del seu 
municipi. L’acte va tenir lloc el passat 22 d’octubre a 
l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca.

Breus

El Club Futbol Sala 
Altafulla ha estat guar-
donat en la XXVII edi-
ció dels Trofeus Mundo 
Deportivo, que es va 
celebrar el passat 22 
d’octubre a l’Hotel Rei 
Joan Carles I de Barce-
lona. L’entitat va ser 
reconeguda per la seva 
trajectòria esportiva i 
per l’ascens de l’equip 
femení a la Divisió 
d’Honor Catalana en 
proclamar-se campió 
la temporada passada. 

El premi el va recollir el president de l’entitat, Francisco Largo, de 
la mà de la secretària general d’Esports de la Generalitat, Anna 
Pruna (a la foto). D’altra banda, la Federació Catalana de Futbol 
també va premiar l’equip femení el passat 14 d’octubre en el marc 
de la nova edició de la “Nit dels campions” on es reconeix tots els 
campions de la demarcació de Tarragona de la temporada passa-
da en l’àmbit del futbol i el futbol sala. En total, s’hi van repartir 
un total de 39 trofeus, 35 per al futbol i 4 per al futbol sala. Entre 
els guardonats en categoria de futbol sala, en destacaven l’equip 
femení del CFS Altafulla i l’equip de 2ª Divisió A del Catllar. L’acte 
es va celebrar a l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca, presidit pel 
màxim dirigent del futbol català, Jordi Casals, acompanyat d’altres 
representants esportius.•

els xxVii trofeus Mundo Deportivo 
guardonen l’equip femení del CFs 

Altafulla
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Rebaixa insuficient de l’IBI i la despesa corrent pel 2011 electoral 
Francesc Farré # alternativa altaFulla

El Govern Pérez ha volgut fer creure que 
ha fet l’esforç d’atendre les peticions de 
l’oposició per rebaixar l’IBI del 0,90 al 
0,83% i que ha reduït la despesa cor-
rent dels pressupostos amb una pèrdua 
d’ingressos. No és així. Primer es va dir 
que no es podia baixar l’IBI i després 
s’eliminaven unes partides prescindibles 
per baixar fins al 0,83%, xifra inferior al 
0,85% de 2007 però superior al 0,80% 
que el Ple de gener va aprovar per si era 
possible. Alternativa Altafulla ha pre-
sentat els seus números per demostrar 
que era possible una reducció de més 
de 400 mil euros de la despesa corrent, 
limitant l’augment dels pressupostos a 
l’IPC del 2,4%, sense afectar despeses 
compromeses, de personal ni consells 

sectorials. El Govern s’ha quedat curt 
en la rebaixa per no donar la raó a 
Alternativa. El nou govern ha preferit 
passar com el més tecnòcrata sense 
quasi defensar uns números justificats 
amb el Pla Econòmic Financer (PEF), 
per així poder dir quan la gent vagi a 
votar que es tanca legislatura amb els 
comptes sanejats i amb impostos més 
baixos. Alternativa Altafulla recorda la 
seva oposició política al PEF pel fet que 
s’ha sanejat només amb l’augment de 
l’IBI. Aquest any 2011, l’ajuntament no 
perdrà ingressos. Amb el 0,83% tindrà 
uns ingressos de 511 mil euros més que 
el 2010. I la “suposada” disminució de la 
despesa corrent suposa un increment del 
6,6%, 420 mil euros més que el 2010. La 

jugada d’anunciar primer l’IBI 0,90 i un 
augment del 9,6% de la despesa i rebai-
xar després al 0,83% i la despesa pot 
deixar contents a tothom encara que 
sigui insuficient. Alternativa ha alertat 
que els pressupostos no compten amb 
criteris de racionalització de la despesa, 
ni objectius d’estalvi ni eficàcia, que no 
són participatius i estan per sobre l’IPC. 
Malgrat tot, Alternativa no els ha votat 
en contra. Encara que insuficients, hi ha 
una disminució de l’IBI i de la despesa i 
esperem poder-los gestionar i millorar 
a partir de juny si així ho decideixen les 
urnes. Alternativa també vol aprofitar 
l’espai per desitjar una bona festa major 
per tothom. •••

Opinió

I què l’importa al tigre una ratlla més...
eva Martínez # auPa

Novetats en els pressupostos per a l’any 
2011, 419.909,36 € d’augment en despe-
sa corrent, respecte al 2010, i no passa 
res, un augment “Ideal” en moments 
de crisi! Altafulla, el poble que va enre-
re, al revés de tothom. Quan la resta 
d’ajuntaments presenten uns pressu-
postos austers ajustats a la realitat del 
moment, el nostre govern decideix aug-
mentar al voltant d’un 7%, adquirint 
cada vegada més compromisos en els 
capítols de personal i mal gestionant la 
resta de conceptes. Sembla un exercici 
de “cortar y pegar”, quan el necessari 
és realitzar un anàlisi exhaustiu de totes 
les partides i veure amb els propis ulls 
quina és la situació del poble. El Sr. J. 
M. Pérez manifesta estar molt satisfet 
en haver congelat les taxes durant l’any 
2009 i 2010, no obstant oblida quelcom 

que el poble no ha oblidat: la repercus-
sió en l’augment del 40% en el rebut 
d’escombraries, el 60% en el rebut de 
l’aigua, l’increment del tipus d’IBI a 
l’any 2008, tots aquests fets que han 
anat succeint durant aquesta legislatu-
ra. S’ha parat ha analitzar què necessita 
el municipi? Quines són les necessitats 
a via pública, manteniment d’edificis, 
enllumenat i zones verdes, que no en 
són poques i que no atén? Per què dis-
fressa tant el pressupost? Queda molt 
bonic, per la seva part, subrogar-se en 
partides d’altres exercicis, que al final 
no els hi dóna diligència i queden com 
un “adorno” en el pressupost. Per què 
vol partides de conferències, si no en fa? 
Per què vol partides d’ajut d’urgència, si 
gairebé són inaplicables per unes bases 
que no s’adapten a la realitat? Per què 

vol 17.000 € a zones verdes, si no les 
manté? Tantes i tantes partides més, 
al final inútils per manca de projecte 
i dedicació. Veig aquests pressupostos 
sense contingut polític. No han de ser 
números solament que quadrin, sinó 
que han de transmetre quina serà la 
destinació dels diners per millorar la 
qualitat de vida dels altafullencs, i com 
aconseguir una Altafulla bonica, neta i 
digna de tots els vilatans, com millorar 
els serveis i optimitzar-los, quines mides 
d’estalvi té previstes... Aquestes referèn-
cies no hi figuren en el pressupost, són 
uns pressupostos tècnicament elaborats 
però políticament NO. I finalment Sr. 
Pérez em dóna la raó a totes les meves 
al·legacions, però tot queda aquí...•••

“Ara decidim nosaltres”
Joan albert sPuch  # ciu

A la revista del nostre poble, “La plaça 
del Pou”, cada mes escrivim sobre els 
últims o penúltims esdeveniments, cir-
cumstàncies o situacions que creiem 
oportú tractar. Aquest mes, vull dedicar 
unes línies a un important tema que es 
va tractar en l’últim Ple. El govern ha 
tirat endavant els pressupostos per a 
l’any que ve malgrat estar en minoria 
(cinc contra sis). Això ha estat possible 
gràcies a una proposta de CiU en la 
qual s’ha aconseguit que l’IBI es quedi 
al 0,83%. Segur que es podrien ajustar 
també altres partides i haver abaixat 
aquestes 0,03 centèsimes però... Menys 
dóna una pedra! Em sento satisfet i 

torno a repetir, com ja vaig dir al meu 
escrit del mes passat, que el que no vaig 
ser capaç d’aconseguir formant part del 
govern, ho he aconseguit amb el meu 
vot des de l’oposició. Permetin-me que 
després d’aquestes quatre frases, escri-
gui unes línies relacionades amb les prò-
ximes eleccions autonòmiques del dia 28 
de novembre. Quan surti un altre cop 
aquesta revista, estarem a pocs dies de 
les votacions. No oblidin que tenim i hem 
d’anar a les urnes i votar. Som nosaltres 
els que vam decidir els que volem que 
ens governin. Oblidem “cants de sirena” 
i no caiguem una altra vegada en una 
gestió i en un govern com l’anterior 

que per sí sol s’evidencia. Catalunya 
juntament amb el País Basc, són dues de 
les autonomies en què Sanitat presenta 
problemes a l’hora de fer front al paga-
ment de prestacions. L’estat de benestar 
i els acords socials es devaluen més que 
mai. Tot això ocorre gràcies a la penosa 
actuació dels socialistes i els seus socis. 
Ara és el moment de posar solucions al 
nostre tempestuós passat més recent. 
Aquestes solucions passen per apropar-
nos a les urnes i dipositar el nostre vot 
a favor de CiU. Hem de votar Artur Mas 
com a president. Jo espero i desitjo que 
en la pròxima revista puguem dir... Feli-
citats CiU!•••
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Desenganys, lucideses i orgulls d’una Prejubilació
Fonxo blanc # PAU

Seguimos con buenas noticias. Presupuestos y Festa Major
 conchita navarro # PP

Els pressupostos per a l’any 2011
JoseP Maria alasà i Maduell # ERC-AM

El mes passat es van aprovar els pressu-
postos per a l’any 2011. El capítol I d’In-
gressos puja a 4.193.344 € (el 62% dels 
ingressos corrents) superant en 545.777 € 
(15%) respecte al de l’any passat, degut 
a l’augment de l’IBI; el capítol II baixa 
a 60.000 €, la inactivitat de la construc-
ció es continua notant; el capítol III de 
1.364.619 €, correspon a les taxes que 
augmenten uns 67.000 €, més de la mei-
tat per l’aplicació de les noves tarifes de 
l’Escola de Música; el IV que són les trans-
ferències que rebem d’altres organismes, 
passa ara a 1.100.475 €, baixant més de 
170.000 € (13,5%) que rebíem de l’Estat, 
resta pendent la subvenció de l’Escola. 
Respecte a les Despeses el capítol I de 

Personal puja a 3.241.192 € (quasi la 
meitat del pressupost corrent), 150.000 
€ més que l’any passat (5%), per noves 
incorporacions i consolidació d’altres, tot 
i la rebaixa del sou dels treballadors 
valorada en 90.000 €, que servirà en 
gran part per rebaixar l’amortització del 
deute (cap. IX) de 219.481 a 173.258, i els 
interessos (cap. III) de 74.563 € a 54.083 
€; el capítol II de Béns corrents i Serveis 
puja 2.276.645 €, el 34% del pressupost 
i 263.157 € més que l’any passat (13%); 
el capítol IV sobre transferències que 
fem a altres organismes de 959.760 € 
(14%) augmenta quasi 70.000 € (7,5%) 
bàsicament per la brossa. La conjuntura 
i la previsió per a l’any 2011 són bas-

tant pessimistes, per això creiem que el 
govern s’hauria d’adaptar a la conjun-
tura econòmica i en algunes partides de 
despeses s’haurien d’haver congelat i 
fins i tot rebaixat esperant el tancament 
dels comptes d’enguany que creiem que 
seran molt positius per la liquidació extra 
de l’IBI previst en més de 800.000 €, per 
això la rebaixa d’aquest hauria pogut 
arribar al 0,80, tal com s’havia parlat en 
el ple de gener, per compensar la puja-
da que fa cada any en un 10%. Per tot, 
ens vam abstenir en la votació per no 
trobar suficients raons tant per afirmar-
los (rebaixa insuficient de l’IBI) com per 
negar-los perquè globalment estan ben 
confeccionats.•••

Al darrer Ple, d’aprovació dels pressu-
postos que lleguem a la propera legisla-
tura, vaig deixar anar que em garantis-
sin que continuaria la Diada castellera 
de juliol a la plaça del Pou i el Concerts 
i Festivals de Veus a la de l’església 
(caps al 20 mil e. d’aportació munici-
pal) perquè així em podria prejubilar 
de la política municipal altafullenca. 
Espero, doncs, aquest compromís a les 
futures candidatures per així no tornar 
a presentar-me. Molts són els desen-
ganys acumulats com per estar-ne més 
que fastiguejat. Només diré els darrers: 
que tinguem l’alcalde i primera tinent 
d’alcalde que tenim mercès als vots de 
regidors elegits en llistes d’esquerres. 

Adonar-te’n que, a l’oposició, algunes 
amistats pilars municipals, de diferents 
àrees, també t’hagin rebaixat de trac-
te i confiança. Que només els millors 
que tu “creguin” en tu —i penso en 
l’Adolfo Gómez Papí, el pediatre de 
la criança natural com jo en sóc de la 
llengua / literatura catalanes... Que el 
PSC d’Altafulla sembla propietat d’una 
colla més independentista que federa-
lista, que al final van votar un alcalde 
que no féu Diada a sant Antoni. Però 
sobretot compta la lucidesa: el nostre 
model de poble d’Ajuntament potent 
amb impostos i taxes a l’alçada és tan 
minoritari... Entre els populistes hor-
teres i els comunistes de xalet o entre 

els folklorers i els sedentaris poc espai 
queda per a la Socialdemocràcia i les 
Belles Arts; les meves passions / dèries i 
afanys. Al final un s’adona que mai no 
arribem al 10%. Amb aquesta evidència 
mai no podré ser alcalde. I per orgull no 
penso ser regidor biga mestre de cap 
més Govern amb alcaldes menys cohe-
rents (moral), menys preparats (talent), 
menys altafullencs (pertinença) que un 
mateix. El darrer orgull és haver posat 
orella i veu a la Hisenda d’aquesta 
legislatura, marcant les polítiques de 
tipus de l’IBI que ha salvat l’empresa 
llegada per AUPA de Manolo Ramon en 
les circumstàncies sense construcció que 
somiaven ABG.•••

La asignatura pendiente que este muni-
cipio tenía era la bajada del IBI, y por fin 
lo hemos logrado. Con un único voto en 
contra se aprobaron en el último pleno 
los Presupuestos para el año próximo. 
Son unos presupuestos de gestión, que 
cubren las necesidades de todos y cada 
uno de los habitantes del municipio, 
claros, transparentes, sin trasfondo polí-
tico, y que además deshacen la subida 
del IBI que llevó a cabo el gobierno de 
ABG. Esta vez, los Presupuestos dejan el 
IBI en el 0,83%, del 0,90% que hereda-
mos. Queremos desde aquí aprovechar 
para felicitar a todos los regidores, 

incluidos los de la oposición, PAU y 
CIU (los apoyaron) y ABG y ERC, por no 
haberse opuesto (se abstuvieron) en la 
votación. Es lástima sin embargo que 
algunos, es el caso de los dos miembros 
de ABG, no entiendan que unos pre-
supuestos municipales, cuanto menos 
contenido político tengan mejor, más 
aún con la que está cayendo; y que por 
el contrario, si algo es de valorar muy 
positivamente de estos presupuestos 
es su marcado carácter de GESTIÓN, 
y su absoluta ausencia de política. En 
cualquier caso, nuestro aporte a los bol-
sillos de todos y cada uno de nuestros 

ciudadanos está hecho con esta fuerte 
bajada de impuestos. ¿Y qué decir de 
nuestra Festa Major? Sin presupuesto 
reconocido, hemos logrado, gracias a la 
colaboración y el esfuerzo de todas las 
entidades públicas y de muchos privados 
—ciudadanos y empresarios—, diseñar 
un programa de actividades más que 
digno, a nuestro parecer, aunque esto 
es algo que mejor lo disfrutéis y valoréis 
todos y cada uno de vosotras y vosotros. 
Dado el gran éxito que seguro va a ser 
de participación, sólo nos queda desea-
ros que la disfrutéis. Que paséis una 
muy feliz Festa Major de Altafulla.•••
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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: 9.00h
Dissabtes i festius: 10:10h
Diumenges: 17.55h

BCN / ALTAFULLA
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 15.45 h
Dissabtes i festius:
21.15h
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  

Serveis

Transports

—graella 2010 • 2011—

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

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

00
100 % Música L’espai obert, el magazín d’Altafulla ràdio

Insession

01 Propera parada (r)

02 100 % Música Insession 100 % Música

03 - 06 100 % Música
100 % Música

07
Desperta, amb Joan Maria Vidal

08 Kosmos folk 100 % Música
L’informatiu (1º edició)

09 N’hi ha per llogar-hi cadires La màgia de les sardanes

10
100 % Música

Cap de setmana (r) Barà rock (r)

L’espai obert, el magazín d’Altafulla ràdio
11

Para que no me olvides Toc de rock (r)
12 Infreqüència

13
L’informatiu (2º edició)

Garden musical 80 Punt dance
L’espai obert, el magazín d’Altafulla ràdio

14
100 % Música

100 % Música
100 % Música

Pilar de vuit (r) I com estàs de salut?
100 % Esports Bg esports

15 Cinema
Baix Gaià esports

Retrats Paisatgeshumans Aquell dia Set dies Cinema (r)

16 Empenta Cat sons 70xhora I com estàs de salut? Altafullencs (r) El temps passa (r)

17
El patito de goma

Toc de rock El temps passa Fes natura El futbol territorial al 
Baix Gaià

Sempre joves (r)

18 Peluts Sempre joves Barà rock Música punt cat The road of country (r)

19
L’informatiu (3º edició) El ple (últim 

divendres de mes)
L’informatiu setmanal

100 % Música

20
Baix Gaià esports

The road of country Fil directe¹/ radiofòrum Kosmos Folk Cap de setmana Fil directe¹/ radiofòrum (r)
Somos latinos

21 Boulevard Jazz fm Uavavaua! Altafullencs Catsons (r)

22 Barata elèctrica Propera parada Bad music Bad music blues

23
L’informatiu (r)

Carta de clàssics Calidoscopi
100 % Esports Fòrmula Gaià (R) 100 % Música Fòrmula Gaià (R) 100 % Música

• L’Agenda Comarcal a cada hora en punt des de les 07:00 fins les 00:00 h. • Butlletins informatius locals a les 7, 8, 10, 11 i 12, i a les 17, 18, 20. • (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.
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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
eStAció de Servei 977 65 22 54
tAxiS (j. gABArró) 607 86 46 44
  607 15 38 18
  977 65 29 90
deixAlleriA (torredembarra) 977 64 58 19
AutocArS PenedèS 977 66 08 21
informAció renfe 902 24 02 02
Protecció civil 977 65 14 89
tAnAtori de torredemBArrA 900 50 67 12
l’hort de lA SíniA. 
Punt d’informAció del gAià 655 48 61 15

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

01/07 novembre: S. DOMINGO
08/14 novembre: A. ARASA
15/21 novembre: S. DOMINGO
22/28 novembre: A. ARASA

29/05 desembre: S. DOMINGO
06/12 desembre: A. ARASA
13/19 desembre: S. DOMINGO
20/26 desembre: A. ARASA
27/02 desembre: 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: 19:00 h
Diumenges: 12:00 h

església de sta. Maria:
Diumenges: 13:15 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 17 a 20 h
 Dissabte:  De 10 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 17 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

Serveis



DIMECRES DIA 10 DE NOVEMBRE
15:00 TAllERS A lES ESCOlES a càrrec Dels bastoners d’Altafulla, 

“Tasta la Festa”
  Ceip La portalada i Ceip el Roquissar
19:30 Inauguració Exposició “xiloforum” del Centre d’Estudis al 

Fòrum
  Fòrum parroquial
20,30 CORRETRAquES des de la plaça del pous fins al carrer Cantó 

de la Vila, CORREBARS a cura del grup de Diables d’Altafulla
  vila Closa
23,30 EMpAlMADA pOpulAR pel grup de 
  Diables d’Altafulla
  era Local dels Diables

DIjOuS DIA 11 DE NOVEMBRE 
6:00 TOC DE MATINADES pels Grallers d’Altafulla 
  Carrers d’Altafulla 
8:00 ESMORzAR DE l’ARENGADA 
  plaça Martí Royo 
10:30 pujADA DEl pIlAR DE quATRE  A lA plAçA 
  DE l’ESGlÉSIA pels Castellers d’Altafulla
  plaça del pou – 41 escales del carrer del Forn
11:00 OFICI DE FESTA MAjOR, cantat per la Coral Nous Rebrots. Tot 

seguit SOlEMNE pROCESSó en honor al patró Sant Martí de 
Tours 

  església de Sant Martí i carrers de la vila
12:30 Actuació del grup de BASTONERS D’AlTAFullA acompanyats 

dels GRAllERS D’AlTAFullA
  plaça del pou 
13:00 Ballada de sardanes amb la Cobla 
  lA pRINCIpAl DE TARRAGONA
  plaça del pou
13:30 TOC DE VERMuT amb pica-pica
  plaça del pou
17:00 BAll pARlAT DE SANT MARTI, 10a. lectura del Text, coordinat 

per joana Badia, retransmès per l’emissora municipal.
  emisora Altafulla Radio 107,4 i altafullaradio.com
18:00 RuA DE SANT MARTí AMB FANAlETS I REpRESENTACIó DE 

l’ESCENA DE lA CApA DE SANT MARTI, seguit d’un  batut de 
xocolata i galetes de Sant Martí,  amb la col·laboració de l’Esplai 
de la Gent Gran i l’Escola de Musica d’Altafulla 

  inici Carrer de Dalt fins plaça del pou 
22:00 CONCERT D’AlIkyNDOy, organitzat per IRIBAR Tapa Tapa
  plaça Martí Royo

DIVENDRES DIA 12 DE NOVEMBRE 
12:00 MISSA I DINAR per la gent gran, organitzat 
  per l’Esplai de jubilats   
  esplai de Jubilats
18:00 ANIMACIó INFANTIl amb l’actuació de la companyia ElS 

DOFINS
  Casal La violeta
19:30 presentació del llibre “El paladín de la Reina” 
  (literatura fantàstica) de l’escriptora Belén Márquez
  biblioteca Municipal
20:30 Taula rodona d’antics caps de colla dels Castelleres d’Altafulla 

des de l’any 1996
  Sala de plens
23:00 GuATEquE ANyS 60 I 70 al local dels Castelleres d’Altafulla
  era de l’ixart

DISSABTE DIA 13 DE NOVEMBRE
10 a 14 CAMpIONAT DE BOTIFARRA 
  Casal La violeta
10:00 CuRSA DE DuATlON, organitzada per la penya Ciclista i el 

Club d’Atletes d’Altafulla (a partir de 8 anys)
  voltants parc el Comunidor
16:00 7a. BAIxADA DE TRASTOS, organitzada pel Grup de Diables 

d’Altafulla
  inici darrera Castell
17:00 C.E. AlTAFullA SèNIOR – C.F. CuNIT
  Camp de Futbol
19:30 presentació de la publicació OlIVEROT NúM 18 “AlTRES 29 

RETAllS D’hISTòRIA D’AlTAFullA”, a càrrec del Centre 
d’Estudis d’Altafulla 

  Sala de plens 
22:00 GIll kIFFEN jazz,  organitzat per l’Oil jazz
  Cercle Artístic, pallissa del Senyor
23:30 BAll DE FESTA MAjOR amb el quartet ShAkATA
   proclamació de la puBIllA i l’hEREu D’AlTAFullA (joves 

entre 18-25 anys)
  Casal La violeta

DIuMENGE DIA 14 DE NOVEMBRE 
08 a 15 I Open de dominó del Club de Domino d’Altafulla – la Torre-

ta
  Casal La violeta
10 a 12 Taller de cant coral per l’orfeó nous rebrots
  plaça del pou 
10 a 14 presentació del Col·lectiu d’Artesans d’Altafulla i Tallers 

infantils
  plaça del pou 
18:00 TEATRE amb l’obra uN, DOS, TRES a càrrec del grup de 

teatre l’Eramada del Catllar 
  Casal La violeta
20:15 CORREFOC amb els Diables d’Altafulla i lECTuRA DElS 

VERSOTs 
  plaça del pou 
21:30 CASTEll DE FOCS 
  Darrera el Castell

Del 5 al 14 de novembre

NOTES:
•	 Qualsevol	canvi	serà	comunicat	diligentment	
•	 En	cas	de	mal	temps,	les	actuacions	programades	a	l’aire	lliure	es	traslladaran	al	Casal	

La	Violeta,	si	és	possible.
•	 CERCAVILA:	 Plaça	 del	 Pou,	 St.	 Martí,	 Martí	 d’Ardenya,	 Dalt,	 Escoles,	 Mossèn	 Miquel	

Amorós,	Corraló	de	l’Espinac,	St.	Antoni	Abad,	Marques	de	Tamarit	i	Plaça	Martí	Royo
•	 CORREFOC:	Plaça	del	Pou,	Sant	Martí,	Martí	d’Ardenya,	Sant	Antoni	Abad,	Dalt,	Escoles,	

Miquel	Amorós,	Corraló	de	l’Espinac,	Dalt,	Plaça	del	Pou.	
•	 Durant	el	 recorregut	del	correfoc	us	preguem	que	prengueu	 les	mesures	necessàries	

per	evitar	perills:	roba	adient	i	protecció	a	les	portes	i	vidres.	Restaran	senyalitzats	els	
carrers	del	correfoc.	

•	 Horaris	exposició	“Xiloforum”	del	Centre	d’Estudis	al	Forum	Parroquial:	Dia	11	novem-
bre	de	12	a	14	h	/	18	a	20:30	h	/	Dia	12	novembre	/	18	a	20:30	h	/	Dia	13	novembre	de	
12	a	14	h	/	18	a	20:30	h	/	Dia	14	novembre	de	12	a	14	h	

FE	D’ERRADES

Per	 un	 error	 d’edició	 en	 els	 tríptics	 repartits	 de	 la	 festa	major,	 no	 s’ha	 anunciat	 la	
col·laboració	de	l’empresa	GULINVES	com	a	col·laboradora	de	les	festes.	Disculpeu	les	
molèsties.	És	una	nota	de	l’Ajuntament	d’Altafulla

Col·laboran:
EROSKI	 /	 VICSAN	 /	 LONG	 PLAY	 /	 ENRIC	 BARCELO	 /	 SET.	 ENGINYERIA	 /	 ALTAFULLA-90	 S.A.	
/	 AIGüES	 D’ALTAFULLA	 /	 HOTEL	 LA	 TORRETA	 /	 HOTEL	 L’ORENETA	 /	 GARDEN	 GAIA	 /	 BUFET	
ALTAFULLA	 /	VIVIENDAS	JARDÍN	 /	HBD	CONSULTING	 /	NADAL	ALMIRALL	S.L.	 /	 IRIBAR	TAPA	
TAPA	 /	BAR	LA	PLAÇA	 /	EXINAM	S.L.	 /	ESCOLA	DE	BALL	DANSCLAS	 /	ALTAFULLA	FOMENTO	
EXPLOTACIONES	COMERCIALES	S.L.	/	ALNATUR	/	MINIPARK	FAMÍLIA	MARTÍ	RUBIO	/	GULINVES


