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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

El Ple d’aquest mes de juliol ha estat marcat per l’aprovació per 
unanimitat d’una moció presentada per tota la Corporació Muni-
cipal d’Altafulla en contra de les mesures adoptades pel Govern 
de l’Estat presidit per Mariano Rajoy amb la finalitat de reduir el 
dèficit públic. Una proposta que també ha rebut el suport del Par-
tit Popular d’Altafulla, principalment, “per l’esperit de la moció”, 
com argumentava el regidor popular José Antonio Fernández, 
que entén que “són unes mesures que Europa està imposant al 
Govern d’Espanya, sí o sí”. Amb tot, els populars, amb aquesta 
moció, reconeixen que, tal i com marca un dels punts acordats, 
el paquet de mesures adoptat per l’executiu espanyol “atempta 
els drets dels sectors més febles de la societat i produiran l’empo-
briment de la immensa majoria de la nostra societat”. Per cert, 
una posició valenta per part dels representants del PP a Altafulla. 
D’altra banda, és estiu i hem de parlar del programa d’activitats 
que ha organitzat la regidoria i Comissió de Festes on destaca 
òbviament enguany el 25è Festival Internacional de Música d’Alta-
fulla. Han estat 25 anys d’esforç, treball i constància per mantenir 
un dels festivals musicals més reconeguts de la Costa Daurada, i 
això ha estat gràcies a tots els governs municipals que ha tingut 
l’Ajuntament durant tot aquest quart de segle, i que han vist cla-
rament, que és un atractiu turístic que crea marca i que s’ha de 
mantenir. Per això també s’ha d’aplaudir l’adaptació del festival a 
les noves tecnologies. La regidoria de Cultura, que encapçala Jordi 
Molinera, ha apostat fortament per això i des d’aquesta nova 
edició comptem amb pàgina web exclusiva del festival des d’on 
l’espectador pot adquirir les entrades per Internet. I no només 
això, sinó que el festival pretén enguany apropar també el públic 
més jove, amb un poder adquisitiu més baix, amb descomptes de 
fins al 50% si són titulars del Carnet Jove de la Generalitat. També 
és de semàfor verd, la recuperació de la Festa de la Perla i l’embe-
lliment de carrers i espais públics per part de l’artista local Orion 
Leim. I ara a gaudir de les moltes activitats que us esperen aquest 
agost, principalment, la Fira d’Artesans. Bones vacances!  

Editorial
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Altafulla amplia l’oferta d’aparcaments gratuïts amb 360 places noves

L’Ajuntament d’Altafulla ha ampliat amb 360 noves places 
l’oferta d’aparcament al municipi. Les noves zones d’aparca-
ment són gratuïtes i estan distribuïdes de la següent manera: 
194 places als carrers Fassina, Muntaner, Joncs, i Cotó; 50 
places a la plaça ubicada darrera de l’Església; set estaciona-
ments per a motocicletes i ciclomotors a la plaça Consolat de 
Mar, i 110 places més al nou aparcament de l’estació de tren. 
Contràriament, les zones d’aparcament s’han vist reduïdes 
durant les tardes d’estiu en 37 places a la zona de vianants del 
Barri Marítim —30 estacionaments entre la plaça dels Vents 
i el carrer Llevant, i 7 places més des de la mateixa plaça fins 
al carrer Gregal. Aquesta decisió del consistori altafullenc 
arriba en un moment en què la tendència d’haver de pagar 

per aparcar s’està estenent arreu de la comarca. De fet, admi-
nistracions properes a la d’Altafulla, de la Costa Daurada, han 
anunciat aquest juliol les seves intencions de convertir moltes 
de les fins ara zones blanques en zones de pagament.  La 
voluntat de l’Ajuntament d’Altafulla és facilitar el dia a dia de 
la ciutadania en un context econòmic delicat, i descongestio-
nar el moviment de vehicles, sobretot, en una de les èpoques 
de l’any de més afluència de població.

Nou Pla de Mobilitat
El nou Pla de Mobilitat de l’Ajuntament d’Altafulla ha dut a 
realitzar una sèrie de canvis de sentit de diferents vies munici-
pals. Els carrers de la Fassina, Atzavares, Cotó, Joncs i Cronista 
Muntaner del Barri Marítim han passat a un únic sentit, fet 
que permetrà així més estacionament per a vehicles. Des de 
la Policia Local i la Brigada Municipal han pintat la senya-
lització horitzontal i han instal·lat la vertical. Al centre del 
poble, el carrer Albert Boronat, a la plaça Martí Royo, també 
ha canviat de direccions i a dia d’avui ja és de sentit únic i de 
baixada cap al carrer Marquès de Tamarit. El que també ha 
pintat la Brigada Municipal són els nous espais d’aparcament 
de vehicles als carrers La Portalada i Gaià, que es mantenen 
en les mateixes direccions. Està previst que en una segona 
actuació, el carrer de la Baixada de Rigalt es converteixi de 
pujada cap a la plaça Nova, i que fins ara es desviava cap al 
carrer Comunidor. Els carrers de la Pedrera, Onze de Setem-
bre i Caus també han passat a ser vies d’un únic sentit. La 
nova ordenació vial en aquest sector permet també guanyar 
més places d’aparcament gratuïtes, i també, descongestionar 
la zona de les Eres quan es produeixen fires i altres activitats. 
I per últim, el carrer de l’Oliverot ja no es pot estacionar a cap 
banda de la via. • 

Imatge del pàrquing de l’estació de trens d’Altafulla. / Foto: A.J.

Ja hi som una altra vegada! Final de curs...

Nens i nenes que van començar de ben petits; 
que han fet les primeres passes aquí a l’escola, 
que han gaudit d’aquests primers anys d’esco-
larització, sentint-se estimats, respectats, valo-
rats, on els hem escoltat i acompanyat durant 
la seva estada a Hort de Pau. Pares i mares que 
si mirem enrere, van començar amb llàgrimes 
als ulls els primers dies, quan ens van deixar els 
seus fills i filles per primera vegada; i que avui, 
aquestes llàgrimes tornen a sorgir. Llàgrimes 
d’enyorança, de tots aquells records que se’ls 
hi fan presents dels moments que han viscut 
els seus fills i filles, els “nostres nens i nenes”, 
durant aquests anys a l’escola. Hem tancat 
avui, una gran i important etapa de la vostra 
vida, on ara ja tot són bons records. Tot l’equip 
de l’escola us volem desitjar que tingueu unes 
bones vacances, i molta sort en aquesta nova 
etapa i gran experiència que esteu a punt de 
començar, que és anar a l’escola dels grans! I 
també, volem felicitar als nostres “grans artis-
tes”, que durant aquest curs, han estat treballant a partir de l’experimentació el projecte “Antoni Tàpies”; a vosaltres pares, 
que ens heu ajudat a partir de la vostra col·laboració i participació  a realitzar-lo,  organitzant fins i tot la sortida a la Fundació 
Tàpies de Barcelona. Des de l’escola, us volem dir, que vam presentar el Projecte a la Fundació Tàpies, i volem compartir amb 
tots vosaltres l’alegria que hem tingut, quan ens han dit que ens el publiquen a la pàgina web de la fundació. Un petó molt 
gran a tots i totes i recordeu que Hort de Pau, sempre haurà estat, la vostra primera escola!• 

Equip educatiu Hort de Pau
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Ple Ordinari 28 de juliol
EL PLE APROVA PER uNANiMitAt uNA MOció EN 
cONtRA dE LEs MEsuREs dEL GOVERN dE L’EstAt
El Ple Municipal de l’Ajuntament d’Altafulla va votar per 
unanimitat, en sessió ordinària, una moció en contra de les 
mesures adoptades pel Govern de l’Estat sota la justificació 
de la reducció del dèficit públic. Tots els grups municipals 
(Alternativa Altafulla-Entesa, Solidaritat Catalana per la 
Independència, Convergència i Unió, Ideal-Independents 
d’Altafulla i Partit Popular) van donar el seu vot favorable a 
la proposta que proposa en primer lloc, rebutjar el paquet 
de mesures econòmiques, fiscals i normatives imposades per 
l’ECOFIN i aprovades pel govern i que representen un atemp-
tat als drets dels sectors més febles de la societat i produiran 
l’empobriment de la immensa majoria de la nostra societat; 
en segon lloc, instar al Govern de l’Estat a que realitzi una 
auditoria sobre el deute públic i una renegociació del mateix i 
els seus interessos, perquè es tregui el deute i els interessos il-
legítims que provenen del deute privat i de la banca i que està 
pagant el conjunt de la societat espanyola; tercer, reclamar 
al Govern que convoqui un referèndum perquè el conjunt 
de la ciutadania es posicioni sobre les condicions del rescat 
a la banca i el memoràndum, així com sobre les mesures pel 
seu compliment, decidides pel Govern; en quart lloc, instar al 
Govern de l’Estat a derogar la Llei d’Estabilitat Pressupostà-
ria i a modificar l’article 135 de la Constitució Espanyola en 
relació a l’Estabilitat Pressupostària i el deute públic, que va 
ser legislat sense consultar a la ciutadania en referèndum; 
cinquè, demanar al Govern l’elaboració d’un nou paquet de 
mesures econòmiques i fiscals, que augmentin els ingressos 
públics a través de la lluita efectiva contra el frau fiscal, amb 
major esforç de les rendes econòmiques i patrimonials més 
altes, amb nova tributació per les SICAV i per les transaccions 
financeres i d’altres mesures que no afectin el poder adqui-
sitiu de la majoria de la ciutadania i puguin garantir el man-

teniment dels serveis públics i la protecció social dels sectors 
més vulnerables, i en darrer lloc, traslladar els anteriors acords 
al Govern de l’Estat, a la Generalitat, als grups parlamentaris 
del Congrés i el Senat i als Grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya.
 D’altra banda, els treballadors de l’Ajuntament d’Altafulla 
continuen les concentracions de protesta cada divendres a la 
plaça del Pou. Cap a les deu del matí es concentren davant la 
façana del consistori vestits de negre en senyal de protesta 
per les retallades que està duent a terme el Govern de l’Estat 
presidit per Mariano Rajoy on destaquen l’augment de l’IVA, 
la pèrdua de la retallada de la paga extraordinària de Nadal 
als empleats públics i l’increment de les taxes universitàries, 
entre d’altres punts. En la última, hi havia concentrats una 
cinquantena de treballadors.

Concentració dels treballadors de l’Ajuntament. / Foto: A.J.

APROVEN LA tARJA LLiuRE dE ciRcuLAció PER AL 
tRANsPORt uRbà dE tARRAGONA
Els membres del Ple van aprovar també l’obtenció de la tarja 
lliure de circulació a la xarxa de transport urbà de Tarragona 
per a persones menors de 65 anys, amb requisits concrets, i 
jubilats majors de 65. Es tracta d’un conveni entre l’Ajunta-
ment d’Altafulla i el Consell Comarcal del Tarragonès que 
permet a l’usuari, amb l’obtenció d’aquesta tarja, desplaçar-

se gratuïtament per tots els punts de la ciutat tarragonina 
incloent-hi la parada d’Aiguamolls del Gaià, situada a Altafu-
lla. El cost d’aquesta tarja es de 18 €, dels quals 12 € són sub-
vencionats per l’Ajuntament, i l’interessat només ha d’abonar 
un total de 6 €. Per tramitar la targeta s’ha d’omplir un for-
mulari i entregar-lo a l’Empresa Municipal de Transports de 
Tarragona (EMT).

APROVEN uN cONVENi AMb LA uRV QuE PERMEtRà 
L’ARRibAdA dE L’ANtENA dEL cONEixEMENt
El Ple va aprovar també un conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament d’Altafulla i la Universitat Rovira i Virgili (URV) 
per fer arribar les activitats que organitza l’Antena del Conei-
xement de la URV al municipi. L’Antena del Coneixement 
és un espai físic, alhora que virtual, que pretén agrupar un 
ampli ventall d’usuaris, des d’alumnat i exalumnat de la URV, 

professionals, estudiants i professorat de secundària, fins a 
institucions, grups culturals, empreses, membres d’associaci-
ons i entitats. L’objectiu del projecte, més enllà d’esdevenir 
un nucli dinamitzador d’activitats d’interès territorial i difusor 
dels valors socials, és apropar al territori les potencialitats de 
la URV, els serveis i les activitats universitàries, així com captar 
i donar resposta a les necessitats del territori.

L’estat diari de la platja d’Altafulla a www.gencat.cat/emergencies

Altafullencs i altafullenques ja poden consultar des de casa l’estat diari de la platja d’Altafulla. La Policia Local és l’encarre-
gada de facilitar les dades necessàries a la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat qui, a través d’una aplicació 
informàtica de la Creu Roja, es fa càrrec de la seva actualització automàtica a primera hora del matí, a les 12 del migdia, 
i a les 3 de la tarda. El contingut apareix al portal www.gencat.cat/emergencies, a través d’un baner dinàmic que mostra 
el color de la bandera en qüestió. Aquesta informació, a més, també es pot consultar de forma totalment oberta a través 
d’altres canals alternatius com ara el web www.creuroja.org, el portal www.324.cat, o el ticker del Canal 3/24.

Breus
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Persones amb discapacitats realitzen un curs de submarinisme a la Piscina

Persones amb discapacitats físiques i intel-
lectuals han realitzat a mitjans de juliol un 
curs de submarinisme a la Piscina Munici-
pal d’Altafulla, amb la col·laboració de 
la regidoria d’Esports. Es tracta d’un pro-
jecte de l’Obra Social de Caixa Penedès 
i l’Associació Nacional HSA Spain d’Acti-
vitats Subaquàtiques i de Natació Per a 
Persones amb Discapacitat Física i Intel-
lectual. Hi han participat quatre persones 
provinents d’arreu de l’Estat. El curs de 
submarinisme adaptat que ofereix HSA 
Spain, filial espanyola de HSA Internacio-
nal, suposa una activitat molt innovadora 

pel col·lectiu de discapacitats. El busseig 
permet a aquestes persones un treball 
molt directe que els ajuda a guanyar 
autonomia, recuperar la sensació de gra-
videsa i mobilitat dins l’aigua i exercitar 
moviments que feien i que no fan, segons 
ha explicat, Sandra Rota, presidenta de 
l’Associació HSA Spain. Aquesta activitat 
es va complementar amb busseig al mar, 
en aquest cas, al Port de Torredembarra. 
Està previst que el curs tingui dues edici-
ons més el 6 i el 20 d’agost, un dels quals 
tindrà la col·laboració també de la Funda-
ción También i l’Institut Guttmann.•

El curs també compta amb una part teòrica 
que dirigeix Sandra Rota. / Foto: ACN

Altafulla recapta més de 500 euros en el “Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple”

Agafades de les mans i amb un mateix 
objectiu, col·laborar amb la causa, una 
quarantena de persones es van llençar a la 
Piscina Municipal el passat 8 de juliol a les 
dotze del migdia en el que va esdevenir 
una nova edició del “Mulla’t per l’Escle-
rosi Múltiple”. La d’Altafulla va ser una 
de les 633 piscines d’arreu de Catalunya 
que van col·laborar sincronitzadament 
amb el “Mulla’t”, i va acabar la jornada 
solidària recaptant un total de 538 euros, 
400 euros provinents de la venda d’arti-
cles i 138 euros de la venda d’entrades. 
Aquests diners es destinaran a la Fundació 

Esclerosi Múltiple, impulsora de la iniciati-
va des de fa dinou anys. Des del 1994 la 
campanya Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple 
reuneix milers de persones a les piscines 
catalanes. L’edició d’aquest any es recor-
darà per dues coses: per una xifra rècord 
i per ser l’última abans de l’obertura d’un 
nou centre de gestió de la malaltia. La del 
2012 és l’última capbussada, doncs, abans 
no s’obri el centre de gestió compartida 
que posaran en marxa la Fundació Escle-
rosi Múltiple i l’Hospital de la Vall d’He-
bron la propera tardor.•

Tots els banyistes es van llençar sincronitza-
dament a la piscina altafullenca. / Foto: C. G.

El Banc del Temps agraeix la           
participació dels socis

Des de la secretaria del Banc del Temps 
d’Altafulla han volgut agrair, la parti-
cipació dels socis en les activitats que 
s’han organitzat el darrer trimestre i 
que han estat: “Cuidem-nos”, on es 
parla de temes de salut i es fan exerci-
cis pràctics de relaxació, xi-kung, reiki;  
“Trobem-nos”, un espai de creació i 
intercanvi d’idees; “Sortides”, on es 
gaudeix de la natura; “Paradeta de Sant 
Jordi”, una bona excusa per compartir 
una festa tan important com aquesta 
a la nostra terra; “Col·laboració amb 
la marató contra la pobresa”, on es va 
recollir aliments, manifestant el suport i 
solidaritat, i “Trobada d’estiu, Berenar/
sopar”, on tothom va aportar algun 
plat especial pensat per assaborir col-
lectivament. El Banc del Temps recor-
da que si voleu formar part d’aquest 
projecte, que porta funcionant des del 
2010, no dubteu en posar-vos en con-
tacte a través del correu bancdeltemps.
altafulla@gmail.com. També podeu 
consultar el bloc bancdeltempsaltafulla.
blogspot.com.

La platja d’Altafulla, sense parc     
aquàtic flotant

Els nens i nenes d’Altafulla i del Baix 
Gaià no podran gaudir aquest estiu del 
parc aquàtic infantil flotant. El depar-
tament de Costes de la Generalitat de 
Catalunya no ha donat el vistiplau per 
procedir al seu establiment. Després de 
ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament i 
d’establir contacte amb l’empresa priva-
da interessada en la seva instal·lació, la 
proposta va ser presentada al departa-
ment de Costes de l’Estat. La pèrdua del 
document adjunt, per part de Costes, 
va retardar unes setmanes el procés, i el 
consistori altafullenc es va veure obligat 
a tornar a presentar la instància cor-
responent de sol·licitud dels permisos, 
tant a Costes de la Generalitat, com a 
Capitania Marítima. Tot semblava que 
anava pel bon camí, però finalment la 
Generalitat va denegar els permisos per 
ordre de Costes de l’Estat. Una decisió 
que ha estat qualificada per l’alcalde 
d’Altafulla “d’incomprensible” ja que 
mentre se li ha denegat a Altafulla i a La 
Pineda de Mar, les dues úniques pobla-
cions catalanes que havien sol·licitat 
la instal·lació de la plataforma, se li ha 
atorgat el permís a Calpe.

Renoven les webs de Turisme i de 
l’Ajuntament

L’Ajuntament d’Altafulla ha renovat 
les pàgines web del propi Ajuntament 
i de l’Àrea Municipal de Turisme, que 
ja són públiques a les direccions www.
altafulla.cat i www.altafullaturisme.cat. 
La intenció de l’Àrea de Mitjans de 
Comunicació, encapçalada pel regidor 
Francesc Farré, “és fer el salt a l’ad-
ministració online un cop consolida-
da la comunicació 2.0”. La nova web 
municipal ha variat totalment la seva 
presentació i bona part dels continguts. 
Compta amb informació tant estàti-
ca (informació bàsica general sobre el 
municipi i el consistori) i informació 
dinàmica (amb notícies d’última hora i 
actes d’agenda) i enllaça els principals 
webs d’altres organismes autònoms de 
l’Ajuntament com d’Altafulla Ràdio, 
la revista “Plaça del Pou” i la televi-
sió comarcal TAC12. La nova web de 
l’Àrea de Turisme d’Altafulla pren la 
mateixa filosofia de la de l’Ajuntament. 
Aquestes dues pàgines completen el pla 
de comunicació 2.0 que ho completa 
l’aplicació per a mòbils “intel·ligents” 
Altafulla Turística. 

Breus



6

Plaça del Pou • núm. 116 • agost 2012Cultura Plaça del Pou • núm. 116 • agost 2012

El Festival internacional de Música celebra el 25è aniversari

El Cor de dones “A cau d’orella” va 
donar el tret de sortida el passat 28 de 
juliol al 25è Festival Internacional de 
Música d’Altafulla. Tot i que l’escenari 
habitual és la plaça de l’Església, la 

pluja va impedir fer-ho a l’aire lliure i 
l’actuació es va celebrar a l’interior de 
la Parròquia de Sant Martí on més d’una 
cinquantena de persones van gaudir 
amb la proposta de Mònica Perales, 
la directora del cor, que va presentar 
al públic un programa monogràfic del 
compositor català Josep Vila i Casañas. 
El festival s’allargarà fins el 25 d’agost i 
està format per un total de sis actuaci-
ons. David Van Asch, als concerts vocals; 
i Claudi Arimany, als concerts de cam-
bra, són els encarregats, com cada any, 
de la direcció artística. 
 Una de les novetats d’enguany és 
que la regidoria de Cultura, que encap-
çala l’edil Jordi Molinera, ha habilitat 
una pàgina web (atafulla.cat/festival) 
amb continguts exclusius de les actu-

acions, i que també s’hi pot accedir a 
través de la web de l’Ajuntament d’Al-
tafulla (www.altafulla.cat). A més, a 
partir d’aquesta nova edició i coincidint 
amb els 25 anys del festival, les entrades 
també es poden adquirir on line a tra-
vés de www.tarracoticket.cat. També, 
mitjançant la forma més convencional, 
a l’Oficina de Turisme de la plaça dels 
Vents d’Altafulla (977 65 07 52). Una 
altra novetat és el canvi de nom, ja que 
fins ara es diferenciava amb els concerts 
del Festival de Veus (25 anys); i del Cicle 
de Concerts (que enguany celebra 11 
anys), i ara passa a englobar els dos 
cicles sota un de sol: Festival Internaci-
onal de Música d’Altafulla. El cost del 
festival és d’uns 30.000 €, xifra similar 
en els darrers anys. • 

El cor de dones “A cau d’orella”, en la prime-
ra actuació. Foto: / Natàlia Molinera

PROGRAMA D’ACTUACIONS

Dissabte 04 d’agost. ORQUESTRA CAMERA MUSICAE - Director Tomàs Grau - Solista de Guitarra: Javier García 
Moreno (Tarragona, Països Catalans)

Dissabte 11 d’agost. “I musici de Vivaldi”. Solistes: Claudi Arimany, flauta , Glauco Bertagnin, violí i Enric Ribalta, 
flauta (Itàlia)

Dimarts 14 d’agost. “Nordic voices” (Noruega)
Dimarts 21 d’agost. VOCES8 (Regne Unit)
Dissabte 25 d’agost. CARLES LAMA I SOFIA CABRUJA - Piano a 4 mans. (Girona, Països Catalans)

Altafulla oferirà 118 places a les dues llars d’infants

Les llars d’infants municipals Francesc 
Blanch i Hort de Pau d’Altafulla tindran 
una ocupació del 100% per aquest curs 
vinent 2012-2013, i acolliran un total 
de 118 alumnes entre les dues esco-
les bressol. La regidora d’Educació, Eva 
Martínez, ha deixat clar que “cap usuari 
d’Altafulla s’ha quedat sense plaça”, 
i fins i tot, en alguns casos s’ha hagut 
d’ampliar la ràtio d’alumnes per docent. 
En aquest sentit, Martínez ha destacat 
que es manté la plantilla de les dues 

llars d’infants i ha remarcat que les 
taxes s’incrementaran un 5% respecte el 
curs passat, arran de les retallades de les 
subvencions que atorga el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat per 
cada alumne. Com ha assegurat la regi-
dora d’Educació, el desig és mantenir la 
quota per alumne a la que es va fixar en 
el Ple extraordinari del mes d’abril on 
es va aprovar un increment d’un 2,5% 
de les taxes respecte a les aprovades 
en el Ple d’Ordenances Municipals, on 

ja s’havien incrementat en un 2,5%, 
després que la Generalitat reduís la 
subvenció per alumne i passés de 1.800 
€ per alumne a 1.600. Aquesta suma 
dóna un augment final d’un 5% més 
sobre l’import de les taxes per a les llars 
municipals que espera, Eva Martínez, 
que no es tornin a pujar després que la 
Generalitat hagi reduït un cop més la 
subvenció i ara hagi passat dels 1.600 € 
per alumne, als 875.• 

El Fòrum acull una exposició de pintura a l’oli

La sala artística del Fòrum d’Altafulla, a la plaça de l’Esglé-
sia, acull fins el 15 d’agost l’exposició de pintura a l’oli d’Ana 
Benito. La mostra està oberta al públic cada dia des de les 18 
a les 21h. Ana Benito es va formar a l’Escola Massana de Bar-
celona. Quan va finalitzar els estudis es va traslladar a Linz 
(Àustria) on va ingressar a l’Escola d’Arquitectura Kunstuni-
versität. És en aquesta escola on Ana Benito va començar a 
conjugar emocions, impulsos i percepcions. Els seus colors i 
els traços demostren la seva línia peculiar, i al mateix temps, 
transgressora on la passió i l’abstracció tenen un denomi-
nador comú. L’exposició compta amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Altafulla.

Descobreix l’entorn natural de Tamarit

L’Associació Mediambiental La Sínia organitzarà els dies 
11 i 18 d’agost, de 18 a 21 h; i els dies 2 de setembre i 7 
d’octubre, de 10 a 13 h, visites guiades a l’entorn natural 
de Tamarit amb tastet inclòs. El punt de sortida és el Club 
Marítim d’Altafulla i el preu de la visita més el tastet és de 
6 €. Per més informació i reserva de places cal que truqueu 
al telèfon 655 486 115. Aquesta activitat compta amb el 
suport dels ajuntaments d’Altafulla i Tarragona, i Tarragona 
Turisme.

Breus
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La Jazzorquestra presenta el seu primer disc “Obsidiana”

La plaça de l’Església es va quedar petita el passat 6 de juliol al 
vespre en la presentació del primer disc de la Jazzorquestra de 
l’Institut d’Altafulla “Obsidiana”. Familiars, amics, professors, i 
vilatans no van voler perdre’s una vetllada tan especial. L’acte 
va estar presidit per la directora de l’Institut d’Altafulla, Imma 
Reguant; la regidora d’Educació d’Altafulla, Eva Martínez; i la 
directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona, 
Maria Àngels González. La maqueta ha estat enregistrat a l’Ins-
titut d’Altafulla amb el suport tècnic de l’Escola de Músics del 
Vendrell; i l’edició del disc ha estat possible gràcies a l’Ajunta-
ment d’Altafulla i la Generalitat de Catalunya. Inclou les sis can-
çons “Poinciana” (Nat Simon-Buddy Bernier), “All Star” (Grec 
Camp), “O Txelo!” (Popular africana), “Lover Man” (Davis-
Ramírez-Sherman), “Señor Blues” (Horace Silver), i “Camins” 
(Josep Thió-Gerard Quintana). Hi han format part més d’una 
quarantena d’alumnes de 1r a 4t d’ESO, que des del curs 2008-
2009, i sota la direcció del professor Joan Rion, han treballat 
en un projecte a dia d’avui consolidat. L’encarregat de cloure 
l’acte va ser un muntatge audiovisual elaborat pels mateixos 
alumnes amb algunes de les imatges del procés de gravació del 
disc. / Foto: Carla Gómez• 
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“un senglar m’ha pres un tros de carn 
de sota el genoll”

Joan Sánchez, caçador i cap de colla a batudes de senglar. Fa 25 anys el van batejar amb la 
sang del porc salvatge. Nascut a Ciudad Real, d’on no guarda gairebé cap record, ara viu a 

Altafulla. Creu en Déu i els dies de caça avorrits resa perquè li faci sortir un senglar a la vora.

8 Malgrat això, la prohibició de la 
cacera és un debat constant...

Tot és irresponsabilitat de les perso-
nes. Un home pot cometre un error si 
quan dispara no veu un senglar, perquè 
pot ser una persona. Però també comet 
l’error aquella persona que, sabent que 
s’està caçant, entra a la zona senyalit-
zada com a tal. I una bala perduda o el 
seu rebot...
8 Per tant la cacera és un esport 
de risc.

Sí, sempre hi ha risc. La família 
pensa que pots prendre mal. És normal, 
sempre hi ha accidents amb les armes o 
senglars que ataquen.
8 Li ha passat algun cop això?

Sí, diverses vegades.
8 diverses vegades?

Sí, m’ha arribat a ferir, fins i tot.
8 Què li ha fet?

M’ha obert la mà, m’ha mossegat 
i m’ha pres un tros de carn de sota el 
genoll, m’ha trencat la roba...
8 i sempre se n’ha sortit...

Sempre he tingut el gran encert 
de matar-lo quan m’estava atacant. És 
una lluita tu contra ell. Els senglars han 
matat a molta gent.
8 La gent sap que un senglar és 
tan perillós?

El caçador sap el perill que té un sen-
glar però la gent no. Hi ha moltes perso-
nes que han desaparegut a la muntanya 
quan buscaven bolets.
8 Hem d’estar espantats quan 
anem a la muntanya?

Si és una muntanya on hi ha molt 
de rastre d’aquest tipus de bèstia sí. 
Espantats no, però amb precaució sí. Cal 
anar amb molt de compte i si es pot fer 
soroll, millor.
8 Què es pensa quan t’ataca un 
senglar?

La sensació és de por, molta por. No 
saps ni si te’n sortiràs. El senglar té una 
força brutal; és un animal que aguanta 
molt i li costa morir. Normalment es 
moren molt mal ferits; ha de tenir un tir 
molt encertat perquè caigui.
8 sembla un ésser de pel·lícula de 
terror.

Té molta velocitat i corre com un 
cavall. S’emporta tot el què hi ha per 
davant, sigui un cotxe, un pi o un trac-

tor. Xoca contra tot. I si enganxa una 
persona...
8 Què s’ha de fer, doncs?

La millor solució és estar-se quiet i no 
cridar, sobretot si va ferit. Si no va ferit 
cal cridar; llavors la bèstia marxarà.
8 Li ha passat mai anant sol?

Sí, només una vegada, collint espàr-
recs. En aquest cas no portava arma. El 
senglar estava amagat i de sobte se’m 
va llençar a sobre, com un gos rabiós. Jo 
ni el vaig veure.
8 Què li va fer?

Em va tirar a terra, com és normal. 
Vaig poder-me autodefensar, com vaig 
poder, donant puntades de peu, amb 
les mans davant del cap... Ell em mosse-
gava per tot arreu.
8 com et queda el cos després d’un 

atac d’aquestes característiques?
Vaig quedar fred. És com si, de cop 

i volta, sortís una persona i et fes un 
ensurt. Et quedes blanc i no hi ha temps 
de reaccionar. Quan sents la trompada 
agafes una mica d’aire, però tampoc 
tens temps de pensar.
8 i al final, com va acabar la bata-
lla?

Me’n vaig sortir perquè ell va voler 
marxar. Si no m’hagués matat.
8 Va estar temps en tornar a la 
muntanya?

No vaig estar-hi gaire temps, però 
ara, quan vaig sol a la muntanya estic 
més pendent de tot. Si veig un lloc on 
pot haver-hi un senglar m’ho miro de 
més lluny. Si convé agafo una pedra i la 
tiro perquè primer marxi. Vaig agafar 
por, molta por.
8 i quan ha tornat a passar per 
aquella zona, què li ha passat pel 
cap?

Per aquell lloc no hi he passat més; i 
ho tinc en compte. No hi passo ni amb 
l’arma a les mans quan caço, perquè en 
tinc un mal record.

8 Què li van dir quan, a casa, el van 
veure?

La dona es va espantar molt, com és 
normal. Em va preguntar què m’havia 
passat, perquè semblava que m’hagu-
és atropellat un tren. Vaig arribar fet 
un Sant Crist, tot ple de sang, la roba 
trencada...
8 La família pateix però l’afició té 
més força.

Normalment s’ha de compensar, fer 
la pilota que jo dic. A la tarda, quan arri-
bo a casa, m’emporto la dona al cine.
8 Quants senglars ha caçat a la 
seva vida?

N’he disparat més de 1.000. Però 
n’he caçat 171 de legals.
8 Què vol dir legals?

Només intervenint jo amb aquell 
tret.
8 i d’il·legals?

Així a mitges, que en diem els caça-
dors, que és quan dos companys dispa-
rem al mateix senglar, n’he caçat 50.
8 Podria entrar al llibre dels 
rècords...

Crec que no. Hi ha llocs, on el sen-
glar és de granja, que funcionen com 
un negoci. Si vas a caçar en un lloc on 
hi ha molts senglars, les possibilitats de 
disparar també són moltes més.

eduard Virgili

“He disparat a més de 1.000 
senglars”

Si els senglars no es matessin al bosc no hi viuria cap més animal. El senglar depreda moltes espècies 
però a ell no el depreda ningú, només l’home.
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Les Jornades Gastronòmiques “Al teu gust” tornen a la tardor

Les Jornades Gastronòmiques d’Altafulla “Al teu gust” tornen 
a la tardor. Enguany compliran la tercera edició i se cele-
braran des del 20 de setembre fins al 31 d’octubre. Aquesta 
tercera edició compta amb la novetat principal de la intro-
ducció d’un menú inèdit fins ara, el de mar i muntanya, on el 
comensal podrà degustar els millors productes locals frescos 
i de temporada, amb la barreja original i creativa dels gustos 
dolços i salats.
 Una altra de les novetats d’aquestes jornades és l’augment 
dels restaurants participants respecte edicions passades i que 

en sumen un total de deu: Restaurant Bruixes de Burriac, Club 
Marítim d’Altafulla, Restaurant Cal Salvador, Costa Daurada, 
El Faristol, Restaurant La Torreta, Les Bruixes, Restaurant 
Oreneta, Park i Voramar Cal Vitali. La mostra arriba després 
de la Festa Major Petita de Sant Antoni, un dels moments 
encara de temporada alta a la vila, amb la voluntat de deses-
tacionalitzar el turisme i allargar un dels períodes de més 
afluència fins a Tots Sants. Les jornades estan organitzades 
per la regidoria de Turisme d’Altafulla amb la col·laboració 
dels restaurants participants.• 

Altafulla i torredembarra, junts en la neteja de platges

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, i l’al-
calde de Torredembarra, Daniel Masa-
gué, van tornar a segellar el passat 27 
de juliol un nou conveni de col·laboració 
per a la neteja de les aigües del litoral 
durant la temporada de bany. El progra-
ma conjunt de prevenció i neteja de les 
platges d’ambdós municipis, consistent 
en la contractació d’un vaixell pelicà 

encarregat de dur a terme aquestes 
tasques, es va posar en marxa el passat 
estiu després que l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) anunciés que no es 
podia fer càrrec del servei en un context 
econòmic com l’actual. Davant, però, 
de la necessitat de mantenir les platges 
en excel·lents condicions de bany, els 
dos municipis del Baix Gaià han tornat 
a sumar esforços per garantir la neteja 
de les aigües de les seves platges mitjan-
çant un vaixell tipus “gavina”. La inici-
ativa es va posar en marxa el passat 28 
de juliol i s’allargarà fins el 28 d’agost. 
La neteja es realitzarà quatre dies per 
setmana (incloent sempre dissabte i diu-
menge), durant tres hores cadascun dels 
dies.  El cost del servei s’eleva als 5.000 €, 
i les aportacions econòmiques d’ambdós 
consistoris són proporcionals als metres 
lineals de costa. Altafulla en té 1.496 
metres, i Torredembarra 5.637. D’altra 

banda, aquest mateix dia també van sig-
nar un altre conveni de col·laboració per 
al manteniment i conservació de la plat-
ja del Canyadell i la rotonda de l’encre-
uament entre l’antiga carretera N-340 i 
la T-214. Atès que la platja del Canyadell 
no disposa d’una bona accessibilitat, 
s’ha acordat que l’Ajuntament d’Altafu-
lla autoritzarà el pas dels mitjans mecà-
nics i manuals necessaris que gestioni 
l’Ajuntament de Torredembarra per tal 
de dur a terme el correcte manteniment 
i conservació de la platja, i aconseguir 
per l’any vinent la distinció de bandera 
blava. Altafulla es compromet a realit-
zar els treballs necessaris de condiciona-
ment del solar i els seus camins per tal 
de garantir aquesta accessibilitat. De la 
seva banda, Torredembarra es compro-
met a fer front a les despeses de les dues 
portes que s’han de fer perquè el tractor 
pugui entrar a la platja.• 

Imatge d’arxiu del vaixell “pelícan” l’estiu 
passat

L’Agenda de la Tàrraco Romana rep 
160 visites diàries de mitjana

L’Agenda de la Tàrraco Romana (http://
agenda.tarracoromana.cat) ha rebut 
en el seu primer any de vida un total 
de 34.824 visites, 160 diàries, que han 
consultat un total de 145.500 pàgi-
nes. L’Agenda, finançada pel Pla de 
Competitivitat Turística de la Tàrraco 
Romana, obre les portes a la ciutada-
nia de l’activitat cultural de la ciutat 
de Tarragona, i dels municipis d’Alta-
fulla, Roda de Barà i Constantí, tots 
ells inclosos en el Consorci de la Tàr-
raco. El portal classifica la informació 
d’acord amb les categories de música, 
teatre i dansa, festivals i programes, 
exposicions, visites guiades, museus i 
monuments, activitats familiars, cine-
ma, gastronomia, esport, festes popu-
lars, joventut, mercats i fires, activitats 

literàries, tallers, castells, conferències, 
i activitats infantils. Una mica més de la 
meitat (54%) de les visites realitzades 
per part d’usuaris de l’estat provenen 
de les comarques de Tarragona, segui-
des de les consultes de la demarcació 
de Barcelona (26,3%) i un 7% de la 
Comunitat de Madrid. També cal des-
tacar que set de cada cent visites pro-
venen de l’estranger, majoritàriament 
d’Alemanya, França, Rússia, els Estats 
Units i Holanda.

La Xarxa de Camins aposta pel     
turisme cultural i respectuós

El regidor d’Activitat Física i Esports, 
Guillermo Alonso, ha valorat molt posi-
tivament la primera sortida que es 
va fer el passat 14 de juliol per a la 
descoberta de la Xarxa de Camins d’Al-
tafulla, un mapa de camins que aposta 

pel turisme cultural i respectuós amb 
l’entorn natural que va aplegar en la 
primera sortida un total de 35 partici-
pants. La propera sortida en BTT serà 
el proper dissabte 11 d’agost amb la 
col·laboració de la Penya Ciclista d’Al-
tafulla. El recorregut, de 21,5 km de 
distància, presenta una dificultat mit-
jana amb zones tècniques de roques 
i pedres. Els participants hauran de 
disposar d’una bicicleta BTT amb rodes 
amb tacs, de roba tècnica, casc, kit 
de reparació, i d’aigua.  La Xarxa de 
Camins és un projecte fruit de la col-
laboració entre el consistori altafullenc 
i el Pla de Competitivitat Turística de 
la Tàrraco Romana. Està format per un 
conjunt de camins i senders d’uns 25 
quilòmetres que connecten amb dife-
rents punts d’interès històric i arqueo-
lògic d’Altafulla i del Baix Gaià.

Breus
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Els Castellers d’Altafulla carreguen el 5d7 a 
la Diada de les Cultures. / Foto: I.R.

La Processó de la Mare de Déu del Carme va acollir centenars de devots. / Foto: A.J.

Centenars de generacions van compartir 
amb els Germans Blanch el 50è aniversari 
de la Granja Sant Francesc. / Foto: A. M.

Contacontes a la Biblioteca Municipal a 
càrrec de Pepi Miró amb el personatge d’en 
“Pepito”. / Foto: A.J.

L’obra de teatre “Llàstima que sigui una 
puta” va acollir més de 200 persones. / 
Foto: N.M.

L’Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla ha 
celebrat el segon Sopar en Blanc. / Foto: E. C. 

Taller per a infants de malabars i caretes 
a la plaça Martí Royo organitzat per la 
Comissió de Festes. / Foto: A.J.   

L’Escola de Música d’Altafulla compleix 20 anys

L’Escola Municipal de Música d’Altafulla està d’aniversari. Enguany compleix 20 anys i ho vol celebrar reunint antics 
alumnes. Per aquest motiu, des de l’escola, s’ha posat en marxa una campanya per recollir fotografies d’exalumnes per 
tal de fer-ne una exposició que mostri el recorregut d’aquestes dues dècades del centre. D’altra banda, l’Escola de Música 
també vol tirar endavant un concert interpretat per alumnes que hagin passat estudiat en les seves aules. Les persones 
interessades en participar en les dues activitats cal que es posin en contacte amb el correu electrònic albumescolamusica-
altafulla@gmail.com. Es tracta de dues iniciatives que organitza l’Escola Municipal de Música d’Altafulla per commemorar 
el 20è aniversari.

Augmenten un 28,36% les consultes a Turisme

L’Oficina de Turisme de la plaça dels Vents d’Altafulla ha vist com aquest mes de juliol han incrementat considerablement 
les consultes respecte el juliol de l’any passat. Si el 2011 es van registrar un total de 1.700 consultes el mes de juliol, el 
2012, en aquest mateix període, la xifra s’ha elevat fins a les 2.373 consultes. Aquestes dades es tradueixen en un incre-
ment notable de les consultes que percentualment responen a un 28,36% més que la temporada passada d’estiu.

Breus
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unes 40 persones participen a un curs europeu de Permapicultura a Altafulla
Altafulla ha estat seu durant els dies 21 i 22 de juliol del Curs de Permapicultura de l’expert 
apicultor Óscar Perone, que ha acollit unes 40 persones provinents de diferents països. La pri-
mera cita a Altafulla ha donat el tret de sortida al circuit que s’estendrà a partir d’ara arreu 
d’Europa sota el títol “Tour Europeu de Permapicultura d’Oscar Perone”. El consultor apícola 
internacional i creador de l’anomenada Permapicultura va oferir un taller sobre aquesta 
tècnica revolucionària, basada en un profund respecte per les abelles a través del retorn a 
allò natural, i a la producció òptima d’aliments sense contaminar, ja que el permapicultor no 
intervé en cap moment en els ruscos d’abelles, aconseguint d’aquesta manera reduir sensi-
blement les despeses d’explotació amb sensibles augments de producció. L’activitat va estar 
organitzada per Permapicultura Productions i GrID Holístico, amb el suport de la Fundación 
Salvemos a las Abejas, i la col·laboració de la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament 
d’Altafulla i l’Associació Mediambiental La Sínia. / Foto: A.J.• 
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castellers d’Altafulla: Quin Juliol!
Després de començar el mes de juliol actuant a Barcelona i descarregant una fantàstica clàssica 
de 7, els Castellers d’Altafulla no hem baixat la guàrdia, sinó que ens  hem anat superant actua-
ció rere actuació. El passat 15 de juliol es va celebrar la ja tradicional “Diada de les cultures”, una 
actuació molt important per nosaltres perquè és a la “nostra” Plaça del Pou i perquè hi intentem 
grans castells. Va ser una diada que vam dur a terme juntament amb els Castellers de Vilafranca 
i els Xiquets de Tarragona. Vam començar amb un primerenc 4 de 7 amb l’agulla, un castell molt 
treballat als assajos i, per aquest motiu se’n va poder veure la solvència a la plaça. En segona 
ronda també vam provar un castell nou aquesta temporada, el 5 de 7, el qual només va poder 
ser carregat. Finalment vam descarregar un 4 de 7 molt segur i molt ferm i un pilar de 5.
 El 21 de juliol vam actuar a la Riera de Gaià en el marc de la seva Festa Major amb la Colla Joves 
Xiquets de Valls i els Xiquets de Tarragona. Va ser una actuació en la que volíem tornar a sortir 
de plaça descarregant tres castells de 7 pisos i marxar amb un bon regust de boca. I així va ser. En 
primera ronda vam descarregar un 4 de 7 molt segur i elegant. Seguidament vam decidir intentar 
el segon 4 de 7 amb l’agulla d’aquesta temporada, i tal i com havia de ser, el vam descarregar 
sense massa dificultats. Per acabar l’actuació vam fer un 3 de 7 i el ja clàssic pilar de cinc. Encara ens 
queda aquest dissabte 28 de juliol a la Plaça dels Vents amb els Nois de la Torre i els Salats de Súria 
per completar un mes fantàstic, carregat de grans castells, així que endavant, a seguir assajant per 
poder anar assolint aquests petits grans reptes que ens anem marcant en cada diada! •

Castellers d’Altafulla

4d7 descarregat dels Castellers 
d’Altafulla en la Diada d’Estiu. / 

Foto: Irene Rodríguez

Anna Flores i Albert López, a la Jove Orquestra catalana 

Jo sóc l’Albert. Fins al juny del 2012 he 
estat alumne de l’Escola Municipal de 
Música d’Altafulla. Jo abans tocava el 
timbal a la Riera de Gaià i vaig anar a 
Altafulla per estudiar en una escola de 
música. L’any que ve tinc intenció de 
continuar estudiant a l’aula d’instru-
ments tradicionals de Tarragona. Vaig 
participar a la JOCIT (Jove Orquestra 
Catalana d’Instruments Tradicionals) jun-
tament amb una altra alumna de gra-

lla de l’escola, l’Anna Flores, amb qui 
toquem cada setmana al grup de gralles i 
timbals “Els Martinets”. Va ser una expe-
riència molt bona tocar amb tanta gent i 
amb un director molt simpàtic, enrotllat. 
Al maig vam fer un concert al Palau de 
Congressos de Tarragona i el dia 9 de 
juny vam anar a tocar a Perpinyà. • 

albert lópez, 15 anys

FE D’ERRADES: Per una errada en la 
maquetació en la passada edició, el text 
d’aquest article no corresponia amb el 
del títol, la signatura i la fotografia.

Els guanyadors del Reto berlín s’entrenen a Altafulla

Els guanyadors del Reto Berlín, Àlex Segarra i Judith Cinca, van escollir Altafulla com a escenari 
d’entrenament el darrer cap de setmana de juliol, amb la col·laboració dels Atletes d’Altafulla. 
A l’Àlex i a la Judith, el van acompanyar una desena d’atletes més que s’estan preparant física-
ment i psicològicament per afrontar el repte el proper 30 de setembre de la Marató de Berlín, 
una de les més importants del món. Els atletes es van allotjar a l’Hotel Gran Claustre d’Altafulla i 
van aprofitar també per visitar els racons més interessants i recomanables de la vila. L’equip del 
Reto Berlín aconsella minuciosament els guanyadors, en aquests cas l’Àlex i la Judith, en l’elec-
ció del material necessari que els faciliti la tasca en els seus durs entrenaments i així aconseguir 
una bona marca en la marató berlinesa. El Reto Berlín és una iniciativa del Diari Sport on hi ha 
col·laborat l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament d’Altafulla per la seva projecció i el ressò interna-
cional. / Foto: David Tortosa •

Els diables d’Altafulla segueixen amb la celebració 
del seu 25è aniversari

El foc i els timbals van omplir la Plaça Consolat de Mar d’Altafulla la nit del passat 14 de juliol amb 
motiu del 25è aniversari del Grup de Diables d’Altafulla. Els altafullencs van organitzar una trobada 
de colles a la vila, on van convidar els Diables del Catllar, la Pobla de Mafumet i Vandellòs. Molts 
altafullencs van acompanyar, ballant sota les espurnes, les quatre colles de diables, mentre encenien 
les seves carretillades. / Foto: Diables d’Altafulla •
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“Las indecisas”, campiones del iV 24 Hores de Futbol sala Femení
L’equip de “Las Indecisas” es va proclamar campió del IV Torneig de 24 Hores de Futbol 
Sala Femení, que va organitzar el Club Futbol Sala Altafulla el passat 21 de juliol al Pavelló 
Poliesportiu. Segones, van quedar les jugadores de “Las dispersas”, mentre que l’equip de 
l’Altafulla va quedar eliminat en els quarts de final. El campionat va gaudir del millor futbol 
sala femení català que va comptar amb la participació de deu equips d’arreu de Catalunya, 
tots conjunts pertanyents a la divisió d’honor, la màxima categoria a nivell català i on juga el 
conjunt altafullenc. L’entitat altafullenca ha celebrat el seu desè aniversari amb l’ascens de 
l’equip sènior masculí a la Tercera Divisió Nacional, i del segon equip, a la Primera Divisió, tot 
just quan celebra aquest 2012 el seu desè aniversari.• 

El conjunt altafullenc va caure eliminat en els quarts de final 

Penya ciclista: conquerint nous indrets!
Mentre els grups infantil i de senderisme s’han agafat vacances, 
una colla de carretera ha fet un “stage” de sis dies per Lleó, i una, 
de BTT, ha conquerit la Ruta del Cid (Burgos-Castelló). D’altra 
banda, la Mireia i l’Ernest han assolit èxits en les marxes de BTT: 
Marxa de la Calç a Tarrés, Missatgers del Císter, Vall del Corb i 
Senders del Dip. I l’Oriol, que va “currar i  organitzar amb èxit” la 
primera ruta pels camins d’Altafulla. Aquí tothom pedala d’una 
manera o altra. Bon agost.• 

Penya Ciclista Altafulla

Del 3 al 7 de setembre, campus del CB 
Altafulla

El Club Bàsquet Altafulla ha tornat a 
posar en marxa els preparatius, per 
segon any consecutiu, del Campus de 
Pretemporada. De fet, ja s’ha obert el 
període d’inscripcions per participar-
hi, que s’allargarà fins el proper 31 
d’agost. El Campus, que es desenvolu-
parà del 3 al 7 de setembre en horari 
de 9 a 14h, oferirà dues modalitats 
diferents. Una, encarada únicament al 
bàsquet; i una altra, destinada a la ini-
ciació i a d’altres activitats per als més 
petits i per als no jugadors. L’activitat 
anirà destinada a nens i nenes d’entre 
3 a 16 anys. El preu serà de 45 € per 

persona, 40 € per als socis de l’entitat; 
amb la possibilitat d’abonar 10 € més 
en cas de gaudir del servei d’acollida 
de 8 a 9 del matí. El pagament s’ha de 
fer mitjançant un ingrés al número de 
compte 2100-1133-77-0100459316, de 
La Caixa, indicant el nom de l’infant. 
Les persones interessades en rebre més 
informació poden posar-se en contacte 
amb l’organització a través del correu 
electrònic cbaltafulla@gmail.com.

El PIJ organitza un taller audiovisual 
aquest agost

Sota el títol “Ser colla, fer pinya i ballar. 
L’expressió de la festa i la veu de les 
cultures”, el Punt d’Informació Juve-

nil d’Altafulla posa en marxa a partir 
del 13 d’agost un taller audiovisual 
de temàtica Castellera, Diables, Balls 
de Bastons, i de tradicions arrelades a 
Altafulla. El curs té un preu de 70 € i les 
persones interessades han de fer la seva 
inscripció mitjançant el correu electrò-
nic pij_altafulla@hotmail.com, i han 
d’enviar el nom, edat i número de telè-
fon. Aquesta activitat es desenvoluparà 
al Centre d’Entitats i va destinat als 
joves d’entre 14 i 16 anys. Forma part 
d’una de les activitats que s’engloben 
dins el Pla Local de Joventut que està 
endegant el Punt d’Informació Juvenil, 
centre dependent de la regidoria de 
Joventut de l’Ajuntament d’Altafulla.

Breus
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Altafulla s’uneix contra les mesures que empobreixen el país i la ciutadania
Fèlix Alonso CAntorné # AlternAtivA AltAFullA – entesA

Quan aparegui aquest article és possible que 
la ciutadania d’Espanya, Catalunya i Altafulla 
estigui encara en estat de “shock”  per la lle-
tra petita d’un rescat. El Banc Central Europeu 
(BCE), lobby de la banca alemanya, només 
té un únic objectiu: el control de la inflació 
per afavorir els guanys de la banca, sense 
importar-los gaire l’ocupació, l’economia pro-
ductiva, ni les conseqüències que tot això té 
sobre la ciutadania i l’estat del benestar. Les 
polítiques del BCE i els seus gestors polítics 
actuen (metafòricament parlant) com una 
secta destructiva que ens porta cap al suïcidi 
col·lectiu pel bé exclusiu dels seus guanys. 
Com és possible? Perquè no fan res els nostres 

governants si tothom ho veu? La meritocràcia 
ja fa anys que està eliminada: els contactes 
“familiars”, polítics i econòmics han ocupat 
els nivells més alts de l’economia, dels mitjans 
de comunicació i/o dels partits amb opcions 
de governar. Mai no us heu entretingut en 
fer-vos la pregunta: de qui és família? Aquest 
entramat fa com de teranyina infranquejable 
al sentit més comú, el d’allò que afavoreix 
a la majoria. Estem governats per un 1% de 
la població que imposa el seus criteris. A tall 
d’exemple, les paraules de Peter Böfinger, 
assessor econòmic de la Sra. Merkel, quan 
parlava del possible rescat d’Espanya i de 
que la banca alemanya havia de recuperar el 

diners invertits en l’especulació immobiliària 
(tres vegades superior al deute públic espa-
nyol) amb una frase que ens quedarà gravada 
amb foc per aquells que patim les retallades: 
“L’ajuda no és a aquests països sinó als nostres 
bancs”. Davant d’això només ens queda barrar 
el pas amb mobilitzacions a aquells que ens 
volen empobrir, defensant la nostra inde-
pendència i negant-nos a pagar una festa en 
la qual no hem participat però, també, amb 
POLÍTICA com ha fet la Corporació Municipal 
de l’Ajuntament d’Altafulla al votar per una-
nimitat una moció en contra de les mesures 
adoptades pel Govern de l’Estat. •••

Des de principis d’aquest estiu, l’accés des 
del club marítim a la platja de la Roca de 
Gaià està tancat al pas dels vehicles i s’ha 
facilitat una zona de pàrquing alternativa 
al costat de l’estació de ferrocarrils. Aquest 
fet, que alguns poden trobar molest perquè 
obliga a caminar una estona més per arribar 
a la platja, s’ha dut a terme amb la intenció 
de potenciar la recuperació de l’ecosistema 
dunar a la part posterior d’aquesta. Aquests 

són uns ecosistemes molt fràgils i escassos a 
Catalunya, però al mateix temps molt agraïts 
ja que només que no se’ls molesti es recupe-
ren amb certa facilitat si les plantes que fixen 
les dunes hi són presents com és el cas. La 
recuperació d’aquest ecosistema no només 
té un valor ecològic com el de recuperar 
l’estructura natural de la platja, sinó que un 
cordó dunar ben format ajuda a l’estabilitza-
ció de la línia de costa, impedint la pèrdua 

de sorra de la platja i la invasió de sorra cap 
a l’interior. A més a més l’ecosistema dunar 
és l’hàbitat d’unes espècies molt particulars, 
moltes en perill d’extinció a causa de la desa-
parició de les dunes. Així doncs, amb aquest 
petit gest, ajudem a preservar una de les 
poques zones de la costa daurada que no ha 
estat urbanitzada. •••

Fòrum

Cap a una platja més natural
AlbA MuntAdAs # solidAritAt CAtAlAnA per lA independènCiA

inventari d’agreujats per l’alcalde Fèlix...
Ho concentrem en la seva persona pel seu 
estil Presidencialista (més Chaves que afran-
cesat). Una darrera mostra: el que només 
ell signi el lliurement als veïns de l’obra 
de Govern on estan fortament implicats el 
primer tinent d’alcalde (a Cultura i Festes) i 
el seu germà a Esports que ha tingut cura 
de la senyalització de 25 km. de camins. Al 
nou plànol que hem rebut, el passeig de 
Lluís Companys envaeix i es menja la part 
de  la Cabana d’Alcalde Pijuan. Per subsanar 
aquest greuge, ja hem demanat que el reco-
negui a la família de Joan Pijuan i Ballesté, 
l’imbatible alcalde de 1973 a 1989. L’estadi 
que porta el seu nom, aquesta temporada 
farà els trenta anys. AA+SI+CDC han enterrat 
la necessitat esportiva i turística de la gespa 

artificial (302 mil euros) en decidir destinar 
els 360 mil euros d’inversions no executades 
a la 3a fase de Marquès de Tamarit (612.672 
€; d’ells, 432.449 de municipals!). Greuge a 
la infància i joventut, al sector comercial! El 
mateix sector essencial que paga més que 
mai per les terrasses de bars i restaurants... 
Les fòbies anticotxes dels “eco egoistes de 
saló” que ens governen, a SaltaAlonsos / 
Allufatla  ha portat el malestar a tres sectors: 
1) Els qui hem perdut el dret a l’accés a la 
platja de l’Espigó perquè han aplicat la seva 
obsessió de no deixar aparcar a la Roca de 
Gaià des del Marítim i “sense alternativa” 
substitutiva prèvia. 2) Els comerciants de 
la Plaça Martí Royo, ara de direcció única i 
sense accés des de Marquès de Tamarit sinó 

per la Barceloneta. Poseu-hi un parc infantil 
a Martí Royo! 3) Els veïns d’Alcalde Pijuan, 
que han perdut l’amplada de vorera perquè 
senyoregem d’un ampli passeig costerut a 
l’altre costat. Aviat tindrem agreujats tots 
els usuaris (en particular els pares de l’Escola 
de Música) víctimes del projecte de peatona-
lització del carrer de l’Hostal. També el dret 
d’Ali Supay d’organitzar la Festa a Voramar 
ha estat eliminat. Se’n van assabentar d’una 
enutjosa nova ubicació per ràdio... Què no 
se’ls havia signat conveni? Els primers agreu-
jats, els del Centre d’Estudis en no recordar 
a cap carrer nou, de l’aturada la Cabana, el 
pintor Josep Sala i Llorens.•

Fonxo blAnCh

Los que más critican son los que menos aportan
No fui votante de ninguna de las dos for-
maciones políticas que gobiernan en este 
pueblo, y a este paso de ninguna de las que 
hay en este país. Eso que vaya por delante. 
Pero he visto en Altafulla pequeños cambios, 
pequeñas mejoras que no quiero pasar por 
alto, y quiero agradecer a la brigada esas 
mejoras y su predisposición a ayudar a los dis-
tintos colectivos locales en nuestros encuen-
tros y eventos diversos. A ver si dejamos de 
criticar por sistema y permanentemente todo 
lo que los demás hacen y nos ponemos a 
colaborar y a pensar entre todos cómo mejo-
rar este pueblo. El que va al Ayuntamiento 

a quejarse, ofensivamente, de cómo han 
pintado las calzadas, podría también hacer 
propuestas e implicarse. Estoy convencida de 
que los que más critican son los que menos 
aportan. Si la brigada se equivoca, se solicita 
que lo subsanen y, de un tiempo a esta parte, 
me consta que lo hacen. Peor, mucho peor, lo 
están haciendo los que nos gobiernan en el 
país y a ellos no tenemos la suerte de poder 
hacerles llegar una instancia para que lo 
subsanen. Tenemos que esperar 4 años para 
que vengan otros iguales o peores. Animo a 
todos los vecinos a que se impliquen en el 
colectivo que mejor les vaya con el ánimo de 

mejorar las cosas. Nuestros políticos, la mayor 
parte de ellos, no están haciendo gran cosa 
por la Mayoría y solo Nosotros (me permito 
mayúsculas en dos palabras que quiero recal-
car), uniéndonos y no criticando, podremos 
hacer pequeños gestos que no cambiarán el 
mundo pero sí mejorarán la convivencia en el 
pueblo. Y para él en concreto, el  18 de julio 
fue un día duro en el recuerdo de muchos. •

roCío MesA

Vecina y amante de Altafulla desde 2001
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AUTOBUSOS

De dilluns a divendres feiners

Dissabtes feiners

Diumenges i festius

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 RENFE

Altf/tgn
tgn/Altf

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

10:00 8:00
10:28 8:56
10:58 9:35
11:58 10:32
12:58 11:25
13:59 11:54
14:26 12:25
14:59 13:24
15:31 14:28
15:58 14:55
17:00 15:48
17:27 16:29
18:00 16:58
18:30 17:29
19:00 17:53
19:29 18:30
20:26 19:04
20:29 19:13
20:59 19:43
21:29 19:57
21:59 20:24
22:33 20:39

21:00
21:20
21:34
22:25

AutOcARs

Període temporada alta 
(de 2 de maig a 27 d’octubre)

ALTAFULLA / BCN
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 9.00h
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

Transports

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 20.21 20.42 21.00 21.24 21.30

• L’Agenda Comarcal i els Butlletins Locals a cada hora en punt des de les 07:00 fins les 00:00. 
• Transmissió dels Plens Municipals el darrer dissabte de mes i de les audiències públiques, el primer dissabte de mes quan no hi ha Ple.
• (r) Redifusió dels programes.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

00
100% Música L’espai obert (r)

Warm up (r)

01
100% Música

02

100% Música
Warm up

03

100% Música
04

05

06

07 Brancabaixa (r)
100% Música

08 Noms propis (r)Els matins d’Altafulla Ràdio
08.30 L’informatiu (1a edició)
09.00 N’hi ha per llogar-hi cadires
10.30 L’informatiu (2a edició)
11.00 L’espai obert

09 La màgia de les sardanes

10
El ple / Para que no me olvides

Barà rock (r)

11 Toc de rock (r)

12 La cuina de Carbó

100% Música

A Cau d’orella

13
L’informatiu (3a edició)

100% Música
L’espai obert

14
100% Música

100 % Música
100% Música

100% Música
100% Esports 100% Música Baix Gaià Esports

15 Cinema Punt de sortida Galàxiallibre Segona educació I com estàs de salut? Mans al pilar (r) Cinema (r)

16 Empenta Brancabaixa Cat sons Pantalla panoràmica Noms propis L’internauta (r) El temps passa (r)

17

El patito de goma

Toc de rock El temps passa Barata elèctrica (r) 7 Dies Toc de rock (r)

18
Molt més que 

reggae
Sempre joves Barà rock Música punt cat Punt de sortida (r) The road of country (r)

19 L’informatiu (4a edició) L’informatiu setmanal

20 Barata elèctrica The road of country Altafulla festival Mans al pilar (r) Punt de sortida (r) Altafulla festival (r)
La movida madrileña

21 La Sarsuela Boulevard Jazz FM Això és un misteri Brancabaixa (r) Cat sons (r)

22 L’internauta Mans al pilar 100% Música Bad music Bad music blues

23
L’informatiu (5a edició)

Boulevard (r) Calidoscopi
100 % Esports (r) 100% Música

trdb Altf tgn tgn Altf trdb
6.25 6.29 6.45 6.50 7.10 7.15
7.10 7.16 7.65 7.40 8.00 8.05
7.30 7.36 7.55 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 8.46 9.05 11.45 12.05 12.10
9.00 9.06 9.25 12.15 12.35 12.40
9.15 9.21 9.40 12.45 13.05 13.10
9.45 9.51 10.10 13.15 13.35 13.40
10.15 10.21 10.40 13.45 14.05 14.10
10.45 10.51 11.10 14.10 14.30 14.35
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 21.51 22.10 20.15 20.35 20.40

21.15 21.35 21.40
22.25 22.45 22.50

L9
Parades a Pau Casals, St. Francesc, Rambla Vella, Balco, Miracle, Beneficèn-
cia, Fortí, Casanovas, Marenostrum, La Platja, Arrabassada, Savinosa, Cala 
Romana, Tennis, Mediterrani, Platja Llarga, Solimar, Mas Rabassa, El Pont, 

Montsià, Osona, La Mora, Conca de Barberà, Blauet, Esquirol, Guineu, Castell 
de Tamarit, Tamarit i Ferran

Pere 
Martell

Aiguamolls 
del Gaià

Aiguamolls 
del Gaià

Pere 
Martell

Fe
in

e
rs

6:38 7:05 7:21 7:52
7:32 8:03 7:51 8:23
8:33 9:07 8:22 8:58
9:13 9:47 9:26 9:59
10:30 11:04 10:06 10:39
11:17 11:49 11:23 11:56
12:04 12:41 12:10 12:41
12:53 13:29 13:00 13:37
13:42 14:14 13:48 14:21
14:30 15:00 14:33 15:07
15:15 15:45 15:19 15:53
16:01 16:31 16:04 16:38
16:46 17:17 16:50 17:20
17:48 18:21 17:36 18:06
18:34 19:09 18:40 19:10
19:19 19:52 19:28 19:57
20:05 20:38 20:11 20:40
20:48 21:18 20:55 21:21
21:30 21:59 21:34 22:00

d
is

sa
b

te
s

7:30 8:05 8:24 8:57
9:25 10:03 10:21 10:53
11:02 11:37 11:55 12:27
12:35 13:13 13:31 14:03
14:11 14:45 15:03 15:35
15:43 16:17 16:35 17:07
17:35 18:11 18:29 18:58
19:06 19:45 20:04 20:32
20:40 21:11 21:27 21:53
22:00 22:27

d
iu

m
e
n

g
e
s 

i 
fe

st
iu

s 7:30 8:00 8:24 8:56
9:25 9:59 10:21 10:53
11:01 11:33 11:55 12:27
12:34 13:09 13:30 14:03
14:11 14:44 15:02 15:35
15:43 16:16 16:35 17:08
17:36 18:09 18:28 18:58
19:06 19:41 20:04 20:32
20:40 21:09 21:27 21:53
22:00 22:24

AutObusOs
 NOctuRNs

Altafulla 
/ tarragona

divendres, dissabtes 
i vigílies de festius

A
lt

a
fu

ll
a
 -

 t
a
rr

a
g

o
n

a

Altafulla

Parada 
Centre

Centre
Comercial

23:29 22:30

01:04 01:05

02:34 02:35

04:34 04:35

tarragona

Rambla
Vella

Imperial
Tarraco

23:53 23:55

01:28 01:30

02:58 03:00

04:56 05:00

ta
rr

a
g

o
n

a
 -

 A
lt

a
fu

ll
a

tarragona

Imperial
Tarraco

Rambla
Vella

00:15 00:17

01:45 01:47

03:45 03:47

05:05 05:07

Altafulla

Centre
Comercial

Parada 
Centre

00:39 00:40

02:09 02:10

04:09 04:10

05:29 05:30
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AjuntAment (Plaça del Pou, 1) 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 
urgèncieS cAP torredembarra 977 64 38 01
AigüeS d’AltAfullA 977 65 16 76
(servei 24 hores)  900 194 998
emergèncieS 112
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 
centre oBert 648 54 62 72
PAvelló PolieSPortiu 977 65 15 71
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
jutge de PAu  977 65 20 17
veterinAriS (d’urgències) 977 65 29 08
  627 56 39 39 
  629 71 15 90

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 acreditar la residència a Altafulla)

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

Servei de transport per a la gent gran

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al 
TeL. 977 65 00 08

regidoriA d’ACCió soCiAl i CiutAdAniA

ANADA

10,15 Brises del Mar: Carrer 
de l’Àlber / Taronger

10,25 Carrer dels Munts 

10,35 Mirador dels Munts

10,45 Carrer de Santa Marta

10,55 Via Augusta/Plaça dels 
Vents

11,00 Carrer de les Esplanes

11,10 Carrer de la Bassa

11,20 Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

11,25 Eroski

TORNADA

12,25 Eroski

12,30 Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

12,40 Carrer de la Bassa

12,50 Carrer de les Esplanes

12,55 Via Augusta/Plaça dels 
Vents

13,05 Carrer de Santa Marta

13,15 Mirador dels Munts

13,25 Carrer dels Munts

13,35 Brises del Mar: Carrer 
de l’Àlber / Taronger

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
• recollida de MoBles i andròMines
 Ajuntament d’Altafulla 977 65 00 08

Centre de Salut
ATENCIÓ AL PúBLIC (977 65 60 07):
 De dilluns a divendres (matí): de 8 a 13 h
 Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
PEDIATRIA I INFERMERIA PEDIÀTRICA: 
 Dilluns/tarda i dimecres/matí
 Dra. RIQUELME
 inf. MíriaM Vadillo
INFERMERIA TARDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
HORARIS DE CONSULTES
 INF. ROSER FLEIX: De DL a DV (matins)
 Dra. ESTHER MUR: DL, DM, DJ i DV (matins) Dimecres a les tardes
 Dra. CAROLINA ROBADO: Dilluns a les tardes 
  Dimarts, dimecres, dijous i divendres als matins
URGèNCIES: CAP DE TORREDEMBARRA 977 64 38 01

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
01/05 agost: S. DOMINGO
06/12 agost: A. ARASA
13/19 agost: S. DOMINGO
20/26 agost: A. ARASA
27/31 agost: S. DOMINGO

01/02 setembre: S. DOMINGO
03/09 setembre: A. ARASA
10/16 setembre: S. DOMINGO
17/23 setembre: A. ARASA
24/30 setembre: S. DOMINGO

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies 
de guàrdia de Torredembarra als apara-
dors 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

NOU HORARI DE MISSES DE JULIOL I AGOST
Església de sant Martí
Dissabtes: 19.30 h
Diumenge: 11.45 h

Església de sta. Maria
Dissabtes: 20.30 h (castellà)
Diumenges: 19:00 h (castellà)
Diumenges: 20:00 h

Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM)
estaciÓ d’altafulla / serVei Metereològic de catalunYa /

Hort de la sínia (tamarit)

Dades del mes de JULIOL

Temperatura màxima 30,8º dia 18

Temperatura mínima 12,6º dia 2

Pluja màxima 10 litres/m2 dia 1

Mitjana mensual temp. màx. 28,0º

Mitjana mensual temp. mín. 19,4º

Total pluja recollida 12,2 litres/m2

OBSERVADORS: joan ViVes, jordi cuscó, josep Mª aules i lluís brullas.

www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html




