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Ja us podeu anunciar a 
PLAçA dEL POU

Per a més informació i inserció d’anuncis:
638 355 670 · comercial@altafullaradio.com

Àrea de Mitjans de coMunicació

Ens intErEssa quE hi participis:
Escriu a la “Plaça del Pou” 

(màxim 2.000 caràcters, nom i cognoms i DNI)
nousilva@telefonica.net  •  altafullaradio@altafullaradio.com

www.altafulla.cat

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

Altafulla, com a municipi turístic, encara aquestes últimes setmanes 
els preparatius per a la temporada alta de vacances. I és que l’estiu 
ja és a tocar. D’aquí poc celebrarem una nova edició de la Nit de 
les Bruixes i la revetlla de Sant Joan, la festa i tradició que dóna el 
tret de sortida a la calor i a les nits llargues. Tornarà el programa 
d’activitats d’estiu amb el qual també s’estrenaran les novetats. Per 
això aquests dies, hem escoltat i llegit diferents notícies que tenen 
molta relació amb l’arribada del bon temps. Un exemple d’això és         
Gomés, i l’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafu-
lla (ATECA) han arribat a un acord perquè la vila recuperi aquest 
estiu el trenet turístic durant el mes d’agost. Aquest acord inclou 
que en el cost del trenet, l’Ajuntament hi participarà en un 25 o 
un 30 %. Des de la mateixa regidoria, s’està treballant de bracet 
amb els comerciants de Botigues de Mar perquè puguin instal·lar 
durant tot l’any terrassa al passeig, cosa que depèn del Ministeri 
de Costes i de la Generalitat de Catalunya i on l’Ajuntament l’únic 
que pot fer és de mediador entre ambdues administracions. També 
és cert que altres municipis de la Costa Daurada ja disposen de fa 
anys d’aquesta autorització o almenys és el que podem veure si hi 
anem a passejar. Per què no fer-ho a Altafulla? D’altra banda, tot 
indica que, des de la regidoria d’Urbanisme que encapçala Jordi 
Molinera, s’ha arribat a un principi d’acord amb les administracions 
locals de Torredembarra i Tarragona pel que fa a la limitació dels 
seus termes amb Altafulla. En aquest cas, no perdrem ni un centí-
metre del que tradicionalment ha estat nostre. Feina feta! Per al 
turisme, també és important mantenir en bon estat la via pública. 
D’aquí poques setmanes, veurem com el carrer del Mar és asfaltat 
de nou tal i com es mereix i que, vies del Barri Marítim com Jaume 
I i Via Augusta , veuran millores en el seu paviment. Que la regi-
doria de Medi Ambient, de la Montse Castellarnau, tornarà a dur 
a terme una campanya de conscienciació per a la correcta selecció 
de la brossa que permeti millorar la imatge i les olores de les illes 
de contenidors. I que des de la regidoria d’Esports, del Guillermo 
Alonso, s’organitzarà el Campionat d’Espanya de Triatló els dies 22 
i 23 de juny per primera vegada a Altafulla, un autèntica prova de 
foc per albergar proves d’aquest tipus per als Jocs del Mediterrani 
2017. Tot això, entre d’altres més coses.

Editorial
Feina feta, feina per fer

[4]  AJUNTAMENT
  Millora de la via pública
  Nou Pla de Senyalització
  Bosses de treball
[5]  TURISME
  II Biennal Uruguai-Catalunya
  Conveni amb Càritas-Altafulla
  Pressupostos Participatius
[10] CULTURA
  Ateneu Cultural de Dones
  Biblioteca Municipal
  I Memorial Dr. Manel Chiva Royo
[12] ENTITATS 
  III Campus del CB Altafulla
  Club Marítim Altafulla
  II Cursa d’Orientació
[14] ESPORTS
  Berta Gargallo, a la FECAPA
  90 anys del CE Altafulla
  V Torneig 24 Hores Futbol Sala
[16] OPINIÓ

AJUNTAMENT 
D’ALTAFULLA

Àrea Municipal de Mitjans de Comunicació
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Presentació dels Estudis Altafullencs 37. / Foto: TAC 12 Els cuiners i cuineres de la 32ena Festa de l’Olla. / Foto: A.J.

L’escola El Roquissar va ser la gran beneficiada de la Festa de 
l’Arbre. / Foto: Jean Segovia

Trobada de guitarres a la plaça de l’Església el 20 d’abril. 
/ Foto: J.S. 

“Los misterios de El Mèdol”, d’Agustí Martí. / Foto: TAC 12 Contacontes de Pepi Miró i els alumnes del Centre Obert. / Foto: A.J.

Entrega de premis dels concursos literaris a la Pineda. / Foto: J.S. Lliurament de la rosa a l’Esplai de la Gent Gran. / Foto: A.J.
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L’Ajuntament crearà     
bosses de treball 

L’Ajuntament d’Altafulla 
obrirà unes bosses de tre-
ball per cobrir les baixes 
de personal de l’ens, així 
com moments puntuals on 
calgui un reforç de feina. 
En concret s’oferiran places 
d’oficial de paleta, d’elec-
tricista i de peó, entre d’al-
tres. Des del consistori s’ha 
avisat que no totes les pla-
ces es cobriran, ja que la 
normativa actual impedeix 
augmentar la despesa en 
personal; però sí que servirà 
com a eina per cobrir baixes 
o necessitats puntuals de 
l’ens, alhora que per oferir 
ocupació de manera tem-
poral, tal com s’ha acordat 
amb la Subdelegació del 
Govern de l’Estat. Aquestes 
places es publicaran al But-
lletí Oficial de la Província.

Acords pels límits         
territorials

Els ajuntaments d’Altafulla, 
Torredembarra i Tarragona 
ja han arribat a un acord 
pels seus termes munici-
pals. L’Ajuntament d’Alta-
fulla no perdrà metres de 
platja tal i com havia exi-
git el consistori tarragoní 
a la zona del Club Marítim. 
Pel que fa a la platja del 
Canyadell, Altafulla i Torre-
dembarra compartiran les 
meitats del seu terreny, i el 
manteniment de la rotonda 
del Puntet passarà a depen-
dre dels torrencs.

Primeres denúncies de 
l’Ordenança de Civisme

L’Ajuntament d’Altafu-
lla ha posat en pràctica ja 
l’Ordenança de Civisme i 
Convivència del municipi a 
través de la qual ja s’han 
tramitat una vintena de 
denúncies des de la seva 
posada en marxa aquest 
any per incompliment de la 
normativa. Les denúncies es 
poden tramitar a la Policia 
Local d’Altafulla.

BreusEl carrer del Mar estarà asfaltat 
abans del juny

L’Ajuntament asfaltarà el carrer del Mar abans del mes de juny. Així ho va anunciar l’al-
calde d’Altafulla, Fèlix Alonso, en l’Audiència Pública del passat 27 d’abril. Segons Alonso, 
davant la impossibilitat d’accedir al PUOSC comarcal abans de finals d’any, l’Ajuntament 
d’Altafulla va traslladar al Consell Comarcal del Tarragonès la seva voluntat de canviar la 
subvenció prevista d’arranjament del carrer del Mar per obres d’enllumenat a la Ronda 
d’Altafulla. La Generalitat encara no ha fet efectives les partides pressupostàries per 
garantir el finançament del PUOSC comarcal que ja s’arrossega des de fa dos anys i davant 
d’un possible nou endarreriment, s’ha optat per retirar el projecte del carrer del Mar per 
fer-lo amb recursos propis i destinar la futura subvenció al canvi de les llums de la Ronda. 
Aquesta decisió s’ha pres en la darrera reunió d’alcaldes del Tarragonès i l’equip de 
govern d’Altafulla ja ha donat el vist i plau perquè durant el mes de maig es faci aquesta 
inversió que s’havia convertit en una prioritat. A banda d’aquesta, també es faran treballs 
de millora de l’asfalt al carrer Jaume I, a la plaça Consolat de Mar, a Alcalde Pijuan, Via 
Augusta i Mossèn Miquel Amorós. En els casos de Via Augusta i Mossèn Miquel Amorós, 
les actuacions seran de xoc, no de canvi d’asfalt. Aquestes feines d’arranjament de carrers 
són una primera fase que aniran completant-se amb diferents carrers d’Altafulla com 
és el carrer Portalada; la instal·lació d’unes pilones automàtiques a l’entrada de la Vila 
Closa a l’alçada de l’alberg —pendent de l’autorització del Departament de Cultura—, 
i la col·locació de mobiliari urbà a la illa de vianants del carrer de Sant Antoni Abad. / 
Foto: A.J.•

Nou Pla de Senyalització per a vehicles i
 vianants, abans de l’estiu

Aquest estiu a Altafulla localitzar indrets com per exemple la Vil·la romana dels Munts 
o l’Ajuntament ja serà més fàcil arran de la nova senyalització. La primera fase es desen-
voluparà gràcies al Pla d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona i costarà 43.000 
€. Amb aquests diners es podran renovar totes les senyals per vehicles que indicaran les 
direccions de les vies i poblacions veïnes. La segona fase contempla la renovació de les 
senyals adreçades als vianants i turistes. Es preveu que les informacions d’interès turístic 
continguin un codi QR que ampliï les dades a través de webs que tractin sobre l’espai o 
conjunt monumental. El passat 12 d’abril l’empresa consultora Sismot ur, que s’encarrega 
del projecte, va fer una sessió participativa per recollir els suggeriments dels ciutadans. 
El camí que segueix aquest pla és, en primer lloc, classificar els recursos i, d’acord amb 
aquesta classificació, aplicar el tipus de senyal que correspon i el punt des del qual s’ha 
de començar a senyalitzar. En principi, aquest pla s’executaria abans de les festes de Sant 
Joan.•
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Altafulla acull la II Biennal de música Uruguai-Catalunya

Altafulla va acollir els dies 28 d’abril i 
5 de maig els dos primers concerts de 
la II Biennal Uruguai- Catalunya. Els 
encarregats d’arrencar el programa van 
ser Federico Graña y los Prolijos, qui van 
animar els assistents amb el seu reper-
tori musical a la sala La Violeta a causa 
de la pluja, ja que el lloc escollit per 
l’escenari és la plaça dels Vents. El segon 
concert, de tres, va ser el passat 5 de 
maig quan el grup Latasónica va portar 
la seva percussió alternativa a Altafulla 
on mitjançant objectes quotidians els 
converteix en instruments musicals. Els 
actes de la II Biennal Uruguai- Catalunya 
al municipi d’Altafulla finalitzaran el 12 
de maig amb el concert de Julieta Rada, 
filla de Rubén Rada, l’home considerat 
“la veu” uruguaià. La segona edició 

de la Biennal Uruguai- Catalunya ofe-
reix una mostra de la millor literatura, 
teatre, cinema, música i art de l’Uru-
guai entre els municipis de Barcelona, 
L’Hospitalet de Llobregat i Altafulla. Per 
Fèlix Alonso, alcalde d’Altafulla, poder 
participar en aquesta iniciativa cultural 
és una prova que el municipi està en 
primera línia de la cultura i la qualitat. 
I d’aquesta manera, Altafulla es conver-
teix així en l’epicentre cultural i musical 
de Catalunya durant dos mesos, i es 
posa a l’atura de grans municipis com 
la capital catalana i L’Hospitalet. L’acte 
de presentació va tenir lloc el passat 22 
d’abril al Palau Marc, seu de la Conselle-
ria de Cultura de la Generalitat. L’acte 
va estar presidit pel conseller de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, Ferran 

Mascarell; per l’ambaixador de la Repú-
blica Oriental de l‘ Uruguai a Espanya, 
Francisco Bustillo; pel tinent d’alcalde 
i regidor de Cultura de l’Ajuntament 
de Barcelona, Jaume Ciurana; l’alcalde 
d’Altafulla, Fèlix Alonso; el director de 
l’Institut Ramon Llull, Vicenç Villatoro, i 
pel director de la Biennal, Pere Camps. / 
Foto: David Tortosa•

Signen el conveni amb el Grup de Solidaritat Càritas-Altafulla

L’Ajuntament d’Altafulla i el grup de 
Solidaritat Càritas-Altafulla i Càritas 
Parroquial d’Altafulla van signar el pas-
sat 30 d’abril el conveni que permet 
la cessió d’un local a l’entitat perquè 

dugui a terme les seves actuacions 
de cooperació i solidaritat. D’aques-
ta manera, l’Ajuntament d’Altafulla 
cedeix, de forma gratuïta i sota la fór-
mula del precari, l’ús de l’espai de 79 
m2 situat a la planta primera de l’im-
moble ubicat al carrer Mainada número 
2, a les antigues Escoles Teresa Manero, 
perquè l’entitat pugui emmagatzemar 
els productes de primera necessitat que 
pugui rebre i poder atendre les fina-
litats d’utilitat pública i interès social 
pròpies de la seva organització. En 
la signatura del conveni hi ha assis-
tit l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso; 
la presidenta del Grup de Solidaritat 

d’Altafulla-Càritas, Purificació Miró; el 
rector de la parròquia d’Altafulla, Mos-
sèn Jaume Gené, com a president de 
Càritas Parroquial d’Altafulla; el direc-
tor de Càritas Diocesana de Tarragona, 
Francesc Roig, i la regidora d’Acció 
Social d’Altafulla, Eva Martínez. Pre-
cisament, en la passada fira de Sant 
Jordi d’Altafulla, el Grup de Solidaritat 
d’Altafulla-Càritas va recollir productes 
de primera necessitat en el marc de la 
iniciativa “Menjallibres” impulsat per 
l’entitat i la Biblioteca d’Altafulla i que 
va consistir en bescanviar menjar per lli-
bres de segona mà. / Foto: Ajuntament 
d’Altafulla•

La suavització de dos ressalts, la proposta més votada per la ciutadania
La suavització de dos ressalts al carrer 
Marquès de Tamarit ha estat el guanya-
dor de les votacions que va organitzar 
el Consell Municipal de Participació 
Ciutadana el passat Sant Jordi. Aquesta 
proposta ha estat la més votada d’entre 
les quatre proposades i, per tant, la 
que es durà a terme. Cal recordar que, 
per segon any, l’Ajuntament reserva 
una partida de 4.000 € per a projectes 
de participació ciutadana, proposats i 
votats pels ciutadans. La previsió és que 
l’actuació comenci en menys d’un mes 
i mig. Si hi ha romanent de diners, no 
es descarta tirar endavant també algu-
nes de les propostes que han quedat 
finalistes. La proposta més votada va 
rebre un total de 80 vots; en segon lloc, 
l’itinerari adaptat per la Vila Closa, 64 
vots; tercer, el projecte de col·locar una 
barana a la pujada de l’antic Hospital, 
amb 21 vots, i l’últim, l’arranjament de 
la trona de l’antic garrofer que hi havia 

al carrer Marquès de Tamarit, que va 
rebre 13 vots. Hi van participar un total 
de 191 veïns i veïnes on hi va haver dos 
vots en blanc i onze nuls. D’altra banda, 
el Consell de Participació continua la 
seva tasca per contribuir a millorar 
determinats aspectes de la vida vilata-
na i durant els darrers mesos els grups, 
que es reuneixen un cop al mes, han 
treballat diferents temes, alguns dels 
quals hem aconseguit posar a l’agen-
da del govern local. Un esdeveniment 
important organitzat per la comissió 
d’economia van ser les dues xerrades 
que van tenir lloc a la sala de plens 
per explicar el nou cadastre, el tipus 
impositiu i el conseqüent IBI. Va ser una 
activitat molt valorada i a la qual va 
assistir molta gent. El Banc del Temps 
incrementa el número de socis i sòcies 
i amplia el seu àmbit d’actuació per 
oferir altres activitats, com xerrades. A 
la comissió de medi urbà, s’han prepa-

rat i presentant el dia de San Jordi tres 
projectes per aconseguir finançament 
de l’ajuntament, alhora que es va tre-
ballar també per l’implantació de la 
xarxa d’aparcaments de bicicletes al 
poble. Tots el grups han contribuït amb 
aportacions a la nova ordenança cívica 
aprovada pel Ple Municipal. A banda 
d’actuacions i aportacions concretes, els 
grups del Consell fan un seguiment de 
temes urbans i mediambientals (neteja, 
manteniment, etc.) que es transmeten 
als regidors que assisteixen a les reu-
nions. La constància i la voluntat de 
millorar el nostre poble va calant i a la 
darrera assemblea van assistir diferents 
membres del govern amb el compromís 
d’anar responent a les demandes del 
Consell.•

Consell Municipal 
de Participació Ciutadana
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La Cobla a l’Escola

El passat 23 de març, a l‘Escola de Música d’Altafulla va venir la Cobla Cossetània 
a fer-nos un taller-concert; va ser una experiència molt enriquidora i a la vegada 
divertida! A l’aula de percussió ens van ensenyar els seus instruments de vent, 
corda i percussió: dues tenores, dues tibles, dues trompetes, dos fiscorns, un 
trombó, un flabiol, una verra de corda i el tamborí de percussió. La nostra profes-
sora, l’Àgata, tocava el tible. Ens van explicar coses molt curioses: que les cordes 
de la verra eren fetes de budell de porc, que el tible i la tenora són instruments 
autòctons catalans que no existeixen en cap lloc més del món i que el flabiol 
dóna el tret de sortida de la sardana a la resta d’instruments, entre d’altres coses 
interessants. Ens van demostrar com n’eren de greus i aguts els diferents instru-
ments. Dins del grup de greus hi ha la verra, la tenora, el trombó i el fiscorn. La trompeta està al mig i, com a aguts, tenim el 
flabiol i el tible. Durant el concert-taller ens van tocar tres sardanes molt boniques, l’última escrita per un compositor tarragoní 
i dedicada a la filla de l’instrumentista que tocava el tible. Al principi de la sardana vam poder identificar un tros de la melo-
dia de “Puff era un drac màgic”, que tots els nens la vam endevinar ràpidament! D’una manera divertida, alegre i festiva, els 
diferents components de la cobla ens van apropar als seus instruments tant catalans, així com la música de la dansa més maca 
de totes les que es fan i desfan: la sardana. •

francesc i Miquel tribaldo

Alumnes de l’escola de música

Un alumne de la Portalada es proclama sots-campió de Catalunya de tennis

Pol del Castillo Màsich, alumne de quart de l’escola La Portalada s’ha proclamat sots-campió de 
Catalunya benjamí de tennis a les instal·lacions de la Federació Catalana de Tennis de Cornellà. 
El jugador tarragoní va donar la sorpresa al derrotar al número 1 del torneig i de Catalunya. 
A més d’aquest subcampionat, en Pol va ser Campió del Master HEAD d’hivern a Montblanc i 
campió a l’Open de Reis del CT Tarragona a la categoria benjamí. Actualment està entrenant a 
les instal·lacions del Club Marítim Altafulla amb Joan Cardona, director de l’escola de tenis. •

josé antonio del castillo lópez
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“Vaig lluitar amb moltes ganes per aconseguir La Portalada”
Àngels Ejerique, mestra a Altafulla durant 35 anys. Nascuda a Maella però molt arrelada al Baix 
Gaià. Ha impartit classes a les escoles Teresa Manero, l’ajuntament, La Portalada, barracons i El 

Roquissar, on n’ha estat la directora els darrers 7 anys. Ara gaudeix de la jubilació.

8	Com està?
 De moment molt bé, relaxada. Després de tant de temps 
al peu del canó ja convé respirar nous aires. També estic una 
mica enyorada de tant en tant... Però com que estic a prop de 
l’escola, moltes vegades hi passo. Encetar una etapa nova de 
la vida sempre és difícil.
8	Costa allunyar-se d’un lloc on s’ha passat tant de 
temps i implicat molt?
 És complicat fer-se la idea de què allò s’ha acabat i a partir 
d’ara venen nous aires. Crec, però, que també m’he de donar 
temps per adaptar-me. La sort que tinc és que amb un no res 
em planto a El Roquissar, saludo als companys i als alumnes, 
xerrem una estona...
8	Esperava aquest moment de deixar les regnes a algú 
altre?
 Tenia ganes de descansar, de no estressar-me, de no 
mirar els cinc minuts de rellotge per fer segons quines coses, 
de relaxar-me, poder llegir sense pressa i acabant el capítol, 
escoltar música, passejar, sortir amb l’Ateneu de Dones... 
8	Com han estat els seus 39 anys com a docent?
 Molt intensos. El treball que he fet és molt bonic, agraït i 
creatiu.
8	En deu haver vist de tots colors.
 I tant. Formo part de la història d’Altafulla; n’he estat mes-
tra 35 anys. En aquest temps hem passat d’una escola molt 
petita a dos centres d’educació primària. Per aconseguir les 
escoles de qualitat que tenim ara hem hagut d’esforçar-nos 
molt.

8	Com defineix la seva implicació a Altafulla?
Important. He tingut la sort d’anar a tots els indrets on ha 
estat l’escola pública. Amb altres persones vaig lluitar amb 
moltes ganes per aconseguir La Portalada, ja que les escoles 
Teresa Manero havien quedat obsoletes. Recordo els pares, 
els mestres i l’Ajuntament treballant dur per assolir-ho. Vam 
haver d’esperar 15 anys, mentre tallàvem la carretera, protes-
tàvem i dúiem a terme molts actes reivindicatius.
8	I per l’escola El Roquissar?
 També vam haver de treballar molt. Començar una escola 
nova és complicat. Però he tingut la sort de rebre sempre 
l’ajuda i col·laboració de moltes persones i entitats del poble. 

Una feina considerable, però sempre he estat acompanyada, 
que és el més important.
8	Agafaria el mateix camí una altra vegada?
 Abans ja sabia el dur que era portar la direcció d’una esco-
la, però repetiria. Ja havia estat a tots els racons d’Altafulla on 
s’havia ensenyat: les Teresa Manero, La Portalada, els barra-
cons, l’ajuntament... Acceptar la direcció del Roquissar va ser 
una oportunitat, i ja era conscient que era el final de la meva 
etapa professional.
8	Com va arribar a Altafulla?
 Buscava una escola petita. No m’agradaven ni els barris 
de Tarragona ni les escoles grans. Quan vaig arribar em vaig 
sentir molt ben acollida pels pares i mestres.

8	Expliqui’ns una anècdota que hagi viscut al llarg 
d’aquests anys.
 El primer dia que vaig venir a Altafulla, el meu pare em 
va dir que preguntés per la tieta Eugènia al forn del carrer de 
Dalt. La fornera em va acompanyar a la casa del costat i va dir-
li a l’Eugènia que tenia visita. Ella, des de dalt, va contestar 
que segur que era algú del seu poble, de Maella, perquè ho 
havia somniat. S’assemblava molt a la meva tieta Pilar, la seva 
germana. Li vaig explicar qui era i que seria la nova mestra 
d’Altafulla. A partir d’aleshores, la seva família també va ser 
la meva.
8	Com han estat els darrers dies de mestra?
 Em quedo amb el record de l’últim consell escolar muni-
cipal, quan l’alcalde Fèlix Alonso i la regidora d’educació Eva 
Martínez em van fer entrega d’una placa commemorativa a 
la sala de plens de l’ajuntament. En aquell moment em vaig 
emocionar; allí jo havia fet classes feia més de 30 anys, i van 
venir-me records de com ha canviat l’escola pública, com han 
millorat les instal•lacions, les ràtios, les aportacions econò-
miques, com hem passat d’una escola amb quatres mestres 
a dues escoles que sumen tres línies, un institut, dues llars 
d’infants, una escola d’adults, una escola de música... Animo 
a tota la comunitat educativa d’Altafulla a continuar sempre 
endavant, junts.
8	Educació paga força les conseqüències de la crisi...
 Ensenyament i sanitat sempre som els primers que rebem, 
quan també som els primers que donem servei a tota la soci-
etat sense diferència de nivell ni classe social. És molt greu 
que es retallin el nombre de mestres que pertoca per a cada 
grup d’alumnes, s’incrementin els estudiants a les aules... Tot 
això, així com els pressupostos, els abundants canvis en els 
plans d’educació, etc. afecta a la qualitat de l’ensenyament. 
És una pena que alguns governs manipulin tant la realitat i 
actuïn en favor de l’escola concertada i privada i menyspreïn 
la pública.

eduard Virgili

“Ensenyament i sanitat sempre som 
els primers que rebem”

“Animo a tota la comunitat educativa 
d’Altafulla a continuar sempre 

endavant, junts”
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Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla

A l’abril, l’Ateneu de Dones d’Altafulla 
ha estat en plena marxa d’actes sociocul-
turals i festius, començant per la sortida 
cultural “cita amb l’art”, una visita a 55 
obres d’art de pintures de l’exposició de 
la Baronessa Carmen Thyssen a  Caixa 
Fòrum, que es va acabar amb un cafè 
tertúlia que ens van endinsar en l’època 
social i política i els canvis que succeïen 
en l’interpretació dels autors envers a 
les seves pintures. Vam continuar amb la 
participació i col·laboració amb l’equip 
de la Brigada a la Festa de l’Olla popular 
d’Altafulla, amb un gran ambient festiu. 
Tot seguit, ha arribat Sant Jordi, dies 
abans, vam poder gaudir d’una esplèn-
dida tarda amb les lectures i poemes que 
en Fonxo va triar de l’obra del dramaturg 
i poeta  Salvador Espriu, fent una ruta 
imaginària per diversos llocs del poble 
com a homenatge al centenari del naixe-

ment de l’autor. Es va acabar al Faristol, 
on l’Agustí, guitarra en mà, ens sorpre-
nia amb uns poemes d’Espriu cantats per 
Raimon. El mateix dia de Sant Jordi, com 
cada any, l’Ateneu Cultural de Dones 
d’Altafulla, va plantar una paradeta i va 
fer participar a tothom de les lectures 
d’en Salvador Espriu i rebent a canvi un 
punt de llibre i pin de la senyera. La soli-
daritat també era present i amb el lema 
“taula per 7.000” de l’ONG Intermón 
Oxfam, tothom va poder fer el seu dona-
tiu per la causa. Al Casal d’Avis tampoc hi 
vàrem faltar i  com sempre les roses de 
Sant Jordi van arribar acompanyades de 
poemes, i fent referència a l’any Espriu, 
es va fer un petit homenatge a tan il-
lustre escriptor i patriota, i tot passejant 
una mica per la vida i obra, recordàvem 
el llegat que ens va deixar l’anomenat 
poeta del poble “ens mantindrem fidels 

al poble català”. Per aquest mes de maig 
tenim programat un interessant cicle 
de conferències que tractaran sobre la 
salut, el benestar i els interessos i drets 
jurídics de les persones. •

engrÀcia carMona

Presidenta de l’Ateneu Cultural 
de Dones

Presenten “El riu de les dones” a la Biblioteca Municipal

El proper dissabte 17 de maig, a les 19h, 
tindrà lloc la presentació del llibre “El riu 
de les dones. Converses amb les padrines 
del Parc Natural de l’Alt Pirineu” a la 
Biblioteca Municipal d’Altafulla. Es trac-
ta d’un estudi etnogràfic realitzat gràci-
es a la Beca CAN de Recerca 2011 conce-
dida a l’antropòleg Jordi Suñé Morales. 

El riu de les dones recull les veus d’una 
vintena de padrines per descriure la 
vida quotidiana al Pirineu del segle XX. 
Més enllà d’una visió estàtica s’hi poden 
llegir detalls dels canvis socials viscuts. La 
perspectiva de les àvies serveix al lector 
per apropar-se a la part silenciada de la 
història, aquella perspectiva real i alho-
ra, sovint, invisible: La casa, el treball, 
l’educació, l’alimentació, la higiene, la 
salut, la migració, l’economia domèstica, 
les festes, la gastronomia, etc. El riu de 
les dones és una mirada enrere des del 
present. És un testimoni cosit a partir de 
moltes experiències i anys viscuts. A tra-
vés de les vides de les àvies ens podrem 
apropar a un territori conegut per tot-
hom a nivell turístic però moltes vegades 
desconegut a nivell humà. Les padrines 
entrevistades van néixer entre el 1912 
i el 1952. Totes tenen en comú haver 

viscut un món rural d’alta muntanya en 
procés de canvi. Totes elles, però, tenen 
la seva pròpia visió i unes vides particu-
lars. Algunes encara treballen amb afany 
el seu hort i viuen en cases antigues amb 
el terra de fusta. D’altres van abandonar 
fa temps el paisatge que les va veure 
créixer i s’han traslladat a llocs urbans, 
ben a prop dels serveis sanitaris i de les 
comoditats modernes. A través del llibre 
coneixerem una societat que diu adéu 
a marxes forçades a aquella manera de 
viure ancestral. L’autor, Jordi Suñé, és 
llicenciat en antropologia social i cultu-
ral i màster en antropologia urbana. Ha 
publicat, als Estudis Altafullencs, “Els ini-
cis del catalanisme al Baix Gaià” (2008), 
“L’embassament del Gaià. Un projecte 
que ve de lluny” (2009), entre d’altres.•

 
Biblioteca Municipal d’Altafulla

I Memorial Doctor Manel Chiva Royo

L’estiu passat, vam rebre un escrit del 
Dr. Joan Serratosa Serdà, Investigador 
Científic del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) i de l’Institut 
d’Investigacions Biomèdiques de Bar-
celona (IIBB), proposant-nos organitzar 
una conferència anual de divulgació 
científica a la memòria del Dr. Manel 
Chiva Royo, de mare i avis altafullencs 
i amb segona residència a Altafulla, 
traspassat el mes de maig de 2011. 
Les conferències anirien a càrrec de 

persones de prestigi i de reconeguda 
solvència dintre del camp de la medici-
na: catedràtics, professors, antropòlegs, 
etc., exposades de forma rigorosa però 
a la vegada entenedores i atractives pel 
gran públic, de tal manera que desperti 
entre els participants prou curiositat 
i puguin expressar els seus dubtes. La 
invitació de les conferències va ser molt 
ben rebuda per la Junta acceptant de 
bon grat l’oferiment. Després de polir 
alguns serrells acordarem iniciar les con-

ferències aquest any 2013. La primera 
conferència, en el marc del I Memo-
rial Dr. Manel Chiva Royo, es durà a 
terme l’1 de juny, a les 18:30h, a la seu 
del Centre d’Estudis d’Altafulla, sota el 
títol “Mirar, veure, interpretar”. Anirà 
a càrrec de la Dra. Mercè Durfort Coll, 
biòloga.•

 
Junta del Centre d’Estudis d’Altafulla
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Tres de Tres

Els Castellers d’Altafulla hem completat aquest mes d’abril amb la participació en 
les tres primeres diades castelleres de la temporada. La primera va ser la nostra 
Diada d’Inici de Temporada el diumenge 7 d’abril a la Plaça Martí Royo, amb la 
participació dels Xicots de Vilafranca i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. La 
segona va ser la Diada de Sant Jordi a la Plaça del Pou el diumenge 21 d’abril, amb 
la participació dels Xiquets de Reus i els Xiquets del Serrallo. I l’última la Diada 
d’Inici de Temporada dels Xicots de Vilafranca el diumenge 28 d’abril, una diada 
“indoor”  per les condicions climatològiques i celebrada al seu local, Cal Noi-Noi, 
amb la participació dels amfitrions i els Castellers de Badalona. El resum d’aques-
tes diades és el següent: un 4de6 descarregat, dos 3de6 descarregats, tres 4de6a 
descarregats, un 3de6a descarregat, un 5de6 descarregat, un 2de6 descarregat, 
sis Pilars de 4 descarregats i un Pilar de 4 aixecat per sota descarregat. Però més 
enllà de la fredor que presenten aquests números hem de destacar que la colla, 
en aquest primer mes de la temporada s’ha anat superant cada diada i ha superat 
les petites complicacions que es troben les colles castelleres al pati d’assaig i a les 
diades, que hem assolit gairebé tots els castells de la gamma de sis pisos, excepte 
el 3de6 aixecat per sota o la cada cop més sovintejada estructura de 7 rengles, que 
no hem caigut cap vegada, que ha debutat un munt de canalla nova i de nous 
castellers a les estructures, vaja, que els engranatges de la colla han encaixant per 
anar rodant al màxim a les properes diades. Si voleu formar-ne part o senzillament 
seguir-nos i gaudir dels nostres castells, us recordem les properes diades que farem 
aquest mes de maig: 4 de maig, Diada de Festa Major a les 18:00h a la Plaça de 
l’Església, amb els Xiquets d’Alcover; 19 de maig, Diada de Primavera a les 12:00h 
a la Plaça del Pou, amb Nens del Vendrell i els Bordegassos de Vilanova; 26 de maig, Diada del Local dels Castellers de Sant 
Pere i Sant Pau, a les 12:00h al C/A de Tarragona. Visca els Castellers d’Altafulla i Quilos Amunt! •

Castellers d’Altafulla
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III Campus de tecnificació del CB Altafulla

La participació d’aquesta tercera edició del Campus de Tecnificació, del 25 
al 28 de març, ha estat satisfactòria: en total han participat 37 nens i nenes, 
de 4 a 12 anys. La diferència d’aquesta darrera edició és que, tret de 6 noies 
d’ESO, la resta de participants eren menors de 10 anys. La qual cosa ens ha 
fet replantejar el format del Campus d’aquesta edició i fer-lo més lúdic i no 
tan tècnic, atenent les necessitats i les sol·licituds dels participants, d’aques-
ta manera, s’ha aconseguit que tots hagin sortit d’allò més contents i hagin 
practicat aquest esport. D’altra banda, aquests mateixos dies, del 22 al 27 
de març, els dos equips alevins del Club, el femení i el masculí, i l’infantil 
femení van participar en el Xè Torneig Internacional de Cambrils, organit-
zat pel TGN Bàsquet Club. •

Club Bàsquet Altafulla

Amor bajo el espino blanco

Cineclub Altafulla-Link us presenta la nova pel·lícula que projectarem el dijous 23 de maig, a les 20:30h, als cinemes Les Bruixes 
d’Altafulla. Es tracta del film “Amor bajo el espino blanco” (Xina 2010), una pel·lícula dirigida per Zhang Yimou. Jing, una col-
legiala ingènua de la ciutat, s’ha de traslladar a un remot poble a la muntanya per la seva “reeducació” durant la Revolució 
Cultural. El seu pare ha estat empresonat per “dretà”, i la seva mare lluita per alimentar els seus tres fills. Jing sap que tant 
el seu futur com el benestar de la seva família depenen del seu bon comportament en opinió de les autoritats. N’hi hauria 
prou amb un error per arruïnar les seves vides. La pel·lícula és un poema d’amor que es construeix amb lenta seguretat, des 
de la innocència, el mim i la sinceritat que imprimeix un Zhang Yimou que torna al seu cinema més intimista. El preu per socis 
i sòcies és de 5 €, i per als no socis, de 7,50 €. No hi falteu!•

araceli riloVa

Cineclub Altafulla-Link

Altafulla segueix deixant petjada

Diàriament estem envoltats de notícies, a tots els diaris, xarxes socials, 
televisions,... Moltes són dolentes, en molts casos desesperants, i només 
algunes ens segueixen donant optimisme i motivacions per seguir vivint 
amb energia positiva i sortir d’aquesta situació que tan poc ens agrada. 
De tota manera a Altafulla estem d’enhorabona. Els nostres joves, els 
que naveguen amb l’escut d’Altafulla al cor, no deixen de donar-nos 
alegries. Sincerament, no es mereixem menys. Aquest jovent porta molts 
mesos treballant i esforçant-se per aconseguir-ho i, escolti, és el premi. 
En menciono dos perquè cada cop hi ha més regatistes al CM Altafulla 
que naveguen i sinó això se’ns allargaria: Toni Bonet campió d’Espanya i 
el Grup 2 de nens d’Optimist (Marçal Grau, Nico Olabarria, Juanma Mar-
tínez, Guille Grinó i l’Ignacio Martí), Campions de Catalunya per equips. 

Un èxit. Felicitats a tots i als seus entrenadors! Ha arribat el bon temps i amb això les activitats esportives i de lleure. Gaudim 
de la natura, de l’esport a l’aire lliure, amb amics o amb família; que la vida són dos dies. •

ignacio bueno

Club Marítim Altafulla

Uns 300 participants en la II Cursa d’Orientació

Els alumnes dels col·legis El Roquissar i La Portalada d’Altafulla Enric Giné (benjamí 
masculí), Lília Claverias (benjamí femení), Nabil Amahdar (aleví masculí) i Eva Rolán 
(aleví femení) van quedar en els tres primers llocs de la classificació en les categories 
corresponents en la II Cursa d’Orientació d’Altafulla que es va disputar el passat 14 
d’abril al Parc de Ronda-Safranars. Enric Giné i Lília Claverias van quedar en el primer 
lloc en la categoria benjamí; mentre que Nabil Amahdar i Eva Rolán, van quedar en 
la tercera posició respectivament. En aquesta prova hi van participar uns 300 atletes, 
entre les categories d’homes, dones, adults, duo i nens. El Club Montsant ha qualifi-
cat d’èxit la bona organització de la prova a Altafulla i n’ha garantit la seva continu-
ïtat l’any vinent tal i com ho ha confirmat el regidor d’Esport d’Altafulla, Guillermo 
Alonso. Des del Club Montsant s’ha avançat que de cara l’any vinent hi hauran novetats respecte al traçat del recorregut en 
forma de mapa.  A l’entrega de premis hi van assistir la delegada territorial de l’Esport a Tarragona de la Generalitat de Cata-
lunya, Gemma Solé, i el regidor d’Esports d’Altafulla, Guillermo Alonso. / Foto: Jean Segovia•
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L’altafullenca Berta Gargallo, seleccionada per la Federació de Patinatge

La jove altafullenca Berta Gargallo, del Club Patinatge Artís-
tic de Torredembarra, ha estat seleccionada per al programa 
de la Federació Catalana de Patinatge (FECAPA) d’alt rendi-
ment en el grup de detecció de la Territorial de Tarragona. 
Es tracta d’un programa que inclou uns entrenaments en el 
calendari d’activitats. La primera convocatòria va ser el 5 de 
maig al Reus Ploms i, la segona convocatòria serà el 16 de 
juny a Cambrils. La tècnica de lliure és Mercedes Sahuqui-
llo, en les quatre territorials, qui s’encarrega de supervisar 
i millorar el rendiment de les patinadores seleccionades del 
programa. L’entrenament es du a terme conjuntament amb 
la tècnica de cada patinadora per a potenciar el talent. Cal 

recordar que la jove patinadora 
va superar la prova de Nivell A 
de Patinatge Artístic a finals de 
2012, a la vegada que, a l’octu-
bre passat es va proclamar, amb 
només 8 anys, sots-campiona del 
Trofeu d’Iniciació de Tarragona, 
en Nivell A. La jove altafullenca 
i el seu esforç van fer que fos 
l’única patinadora en aconseguir 
la pirueta baixa corresponent al 
nivell de certificat. •

El CFS Altafulla organitza el V Torneig 24 Hores de Futbol Sala 

Els prebenjamins del 
Club Futbol Sala Alta-
fulla van ser els gua-
nyadors del II Torneig 
de Setmana Santa Vila 
d’Altafulla de futbol 
sala base, on hi van 
participar més de 200 
jugadors i jugado-
res en les categories 
cadet, aleví, benjamí i 
prebenjamí. El pavelló 

municipal es va omplir de gom a gom durant els dies 29 i 30 de 
març. D’altra banda, el CFS Altafulla ha anunciat ja la celebra-
ció del Torneig 24 Hores de Futbol Sala, que enguany comme-
morarà la cinquena edició i ho farà el darrer cap de setmana 
de juny. La competició se celebrarà els dies 29 i 30 de juny, i 
es desenvoluparà al Pavelló Municipal d’Altafulla. El torneig 
oferirà al primer classificat un premi de 800 €; al segon, de 400 
€; i al tercer classificat, de 200 €. Hi haurà obsequi per a tots els 
equips, que es limiten a un total de 24, i el preu d’inscripció és 
de 200 € abans del 10 de juny. També hi haurà trofeu al màxim 
golejador del torneig, i al porter menys golejat. Més informa-
ció al telèfon 651.601.509 i a altafullacfs@hotmail.com. •

Exposició dels 90 anys del CE Altafulla, el 19 de maig

El Centre d’Esports Altafulla inaugurarà el diumenge 19 de 
maig l’exposició dels 90 anys del club que tindrà lloc al Museu 
d’Altafulla, a la pallissa de l’Era del Senyor. La mostra, que 
recollirà objectes, fotografies, imatges i elements diversos 
d’aquests darrers 90 anys de l’entitat, s’inaugurarà a les 14.30h. 
Abans però, el club ha programat diferents activitats i actes per 
convertir aquest dia en la festa del 90è aniversari del CE Alta-
fulla. Per això, la jornada festiva començarà a les 12h amb una 
ballada de sardanes a càrrec del Grup Sardanista Altafulla; a les 
13h, actuació dels Bastoners d’Altafulla; a les 13:45h, actuarà 
la Coral Nous Rebrots que farà una nova versió de l’himne del 
Centre d’Esports. Moments abans de la inauguració, tindrà lloc 
una actuació dels Castellers d’Altafulla, i a les 15h, es farà una 
foto de família amb totes les persones que en algun moment 
d’aquests 90 anys han estat al club. A les 18h, actuarà el grup 
Nemesis; a les 19h, actuació del grup The Lost Elephant of 
Mars, i a les 20h, sessió musical de l’altafullenc DJ Cozi. La festa 
acabarà cap a les deu de la nit. Durant tot el dia, s’organitzaran 

jocs infantils per a la canalla. Per tot això, el club fa una crida a 
totes aquelles persones (jugadors, directius, socis i sòcies, etc.) 
que han estat vinculades al club en algun moment de la seva 
història per tal de fer efectiva una bona jornada festiva i fer 
una foto de família tots plegats. D’altra banda, el primer equip 
del CE Altafulla va voler agrair en l’últim partit de lliga jugat 
a casa, el suport que ha rebut de l’afició altafullenca durant 
tota la temporada i va desplegar una pancarta en honor seu. / 
Foto: Àlex Roldán •

Excursió al Monestir de les Avellanes i Balaguer
El proper dia 2 de juny, com cada any, la Penya organitza una 
excursió a la qual hi esteu tots convidats. El punt de destinació, 
es el Monestir de les Avellanes, prop de Balaguer, des d’on sor-
tirem, després d’esmorzar, a gaudir d’una ruta en bicicleta de 
carretera o una altra de muntanya o també una de senderis-
me, per aquells que no els hi agraden o tenen por de les dues 
rodes. L’important es que tothom pugui triar allò que més li 
agradi. Per tots aquells que no fan esport, però els hi agrada 
acompanyar-nos, tenim un programa d’activitats que de ben 
segur que els hi agradarà. Pel matí una visita al Monestir i per 

la tarda, després de dinar, una visita a Balaguer tots plegats, 
per tornar a casa al voltant de les 8 de la tarda. Aquest dia es 
molt assenyalat en les activitats que du a terme la Penya ja que 
marca l’equador de la temporada i que aquest any ha gaudit 
de força participació. Els qui us vulgueu apuntar, podeu fer-ho 
personalment, al local de la Penya, cada dissabte de 18 a 20 
hores. No hi falteu! •

juanjo sirVent

President Penya Ciclista d’Altafulla
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VI Cursa d’Altafulla

Al voltant de 1.200 esportistes (dels 
quals, més de 800 nens) varen parti-
cipar, el passat 1 de maig, a la cursa 
d’Altafulla. Aquesta gran participació 
és un dels indicadors de l’èxit de la 
nostra cursa. Però, sobre tot, ho són el 
treball dels voluntaris d’Altafulla, socis 
o no del nostre club, la comprensió 
dels conciutadans, el suport i coope-
ració de l’Ajuntament, la col·laboració 
dels sponsors, i l’escalf del públic. Tots 
junts, hem mantingut ben alta la cursa, 
espatlla amb espatlla, i hem respost a la 
crida de lluitar per un esport net i fra-
ternal. La jornada va transcórrer sense 
cap incident, i el temps, finalment, va 
respondre, i vàrem tenir un dia clar, de 
sol brillant, malgrat que la pluja ens 
va posar en escac, a primera hora del 
matí. Els primers classificats van ser, 
en categoria masculina, Sergio Román, 
Soufiane Khadraoui i Dani Alonso. El 
primer Atleta del nostre club va ser 
en David Sánchez, 5è. En la femenina, 
Marta Camps, dels Atletes d’Altafulla, 

va ser la guanyadora, seguida de Maria 
Eugenia González i Alba Gutiérrez. En 
altres curses, a més, destaquem la victò-
ria de Miquel Sánchez en la seva catego-
ria a la cursa de Reus, la segona posició 
d’Arantxa Abillar a la cursa de Prades i 
el podi de Núria Núñez a Bràfim. / Fotos: 
Albert Jansà •

David Velasco
Atletes d’Altafulla 

www.atletesaltafulla.com
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Davant un país col·lapsat cal un by pass alternatiu
Fèlix Alonso # AlternAtivA AltAFullA – entesA

Segons les darreres dades de l’atur, 
Espanya està en un procés d’aturada ja 
que els símptomes afecten al cor de les 
polítiques socials i poden derivar en la 
mort de l’estat del benestar. A Altafulla 
dels 426 aturats uns 150 no reben ja cap 
mena de prestació. Aquesta gent recla-
ma sanitat, educació i sobretot treball. 
Les mesures de retallades que vol imple-
mentar el govern del PP, amb rebaixa 
de les pensions i l’enduriment de les 
polítiques d’austeritat, només fan que 
accelerar el procés cap a la destrucció 
del mercat intern i la defunció de l’Es-
panya i la Catalunya conegudes. Davant 

d’això, cal fer un by pass a les mesures 
d’austericidi del govern Rajoy. No serà 
suficient amb un canvi de persones 
sinó de polítiques. És hora de caminar 
junts, carrer i governs, o anirem cap 
l’enfrontament social. Se’ns està passant 
el temps, és l’hora de prendre decisi-
ons. L’exemple d’Altafulla on l’esquerra 
nacional ha estat capaç de arribar a 
acords amb Convergència i Unió per 
tirar endavant un programa d’estímuls 
econòmics amb inversions a mida de 
la nostra població i que no hipotequi 
el nostre futur són un exemple del by 
pass que es necessita. Cada minut que 

passa des de l’aprovació de la Reforma 
Laboral una persona més s’afegeix a les 
llistes de l’atur. D’aquí a 24h tindrem a 
Espanya 1440 aturats més. Això no hi ha 
cap país que ho aguanti. O ho canviem 
tot o ens canviaran a tots sense que 
tinguem temps d’exercir el nostre dret a 
decidir. Per això, és urgent un nou pro-
cés constituent i convocar una cimera de 
forces de progrés on s’elabori un pla de 
mínims com alternativa als seguidismes 
de la ‘troika’ i a la senyora Merkel, un 
acord també electoral que construeixi 
l’Europa dels ciutadans i no la de les elits 
financeres. •••

Les Escoles de Primària i Educació infan-
til del municipi, Escola La Portalada 
i Escola El Roquissar,  han conclòs el 
termini de matriculació amb molta 
demanda, omplint totes les places que 
s’ofereixen per P-3. Tot i la preocupació 
inicial segons dades estadístiques, un 
descens de la natalitat en la població 
durant l’any que afecta a la matriculació 
actual de P-3, podia haver afectat un 
descens en la matriculació als centres. 
El resultat final ha estat d’unes xifres 
superior a les previstes, cobrint tota 
l’oferta d’educació infantil en el curs 
de P-3 en els dos centres. Des del 6 de 

maig comença el termini de preinscrip-
ció per al curs 2013-2014 a les dues llars 
d’infants municipals, Francesc Blanch i 
Hort de Pau, on també es preveu una 
matriculació important. Segons infor-
mació de les direccions del Centre, les 
jornades de portes obertes han estat 
molt satisfactòries on diferents famílies 
han mostrat molt d’interès en inscriure 
als seus fills. També a l’Escola Municipal 
de Música es preveu molta demanda, 
on també comença el termini de matri-
culació de nous alumnes. Properament 
encetaran la matriculació a L’Institut 
d’Altafulla, per les places de batxillerat, 

encetat l’any passat i també el procés de 
matriculació per als alumnes de primer 
a quart d’ESO. Serà a finals de setembre 
quan encetarem les matrícules a l’Escola 
d’Adults municipal, que pel proper curs, 
tota la graella d’activitats s’oferirà a 
les noves instal·lacions dels baixos del 
C/ Boga. Estem molt satisfets del servei 
educatiu que s’ofereix al municipi, i un 
any més donem les gràcies a tot l’equip 
educatiu de cada centre que ho fa pos-
sible, al departament d’ensenyament i 
l’administració que vetlla pel bon funci-
onament d’aquests centres. •••

Matriculació als centres educatius del municipi 
evA MArtínez # solidAritAt CAtAlAnA per lA independènCiA 

Una vez más el foco vuelve a estar pues-
to en España. Países como Grecia o Por-
tugal ya están “dejados de la mano de 
Dios”, por decirlo de algún modo... Pero 
estas situaciones, como la nuestra, son 
sólo cortinas de humo que, de momen-
to, paran los golpes a Italia, Francia y 
Alemania, que también caerán, más 
pronto que tarde. Lo hemos dicho hasta 
aburrir...no es una crisis...es un cambio 
de modelo. Los viejos paradigmas ya 
no funcionan en el nuevo mundo que 
surgió ya hace años de la globalización. 
El increíble avance tecnológico no se ha 
utilizado para mejorar la calidad de vida 
del mundo occidental, ni mucho menos 
para intentar sacar del pozo de la mise-
ria a las economías del tercer mundo; el 

dinero ha desaparecido de la economía 
doméstica, de la calle, de la gente y se 
encuentra en la economía financiera, 
donde movimientos especulativos frí-
amente calculados mueven miles de 
millones de una cuentas a otras, de 
un lado a otro del mundo utilizando 
mercados de divisas, materias primas, 
derivados, etc. Y mientras el mundo 
financiero juega con miles de millones 
en décimas de segundo, la política se ha 
convertido en una herramienta de apa-
ciguar a las masas y de crear tremendos 
castillos de naipes, cuyos cimientos no 
son más que hipertróficas administra-
ciones que drenan los recursos de la 
ciudadanía sin piedad y que son inca-
paces de poder conjugar modelo social 

y modelo económico, bienestar y rendi-
miento, sencillamente porque no saben, 
porque siguen viviendo de las teorías 
de los libros de siglos pasados, porque 
siguen aplicando principios económicos 
racionalistas a un mundo cada vez más 
intencionadamente emocional. Las pru-
ebas parecen evidentes...no vamos por 
el camino correcto y es posible que haya 
llegado el momento de recordar que 
estamos camino de la segunda década 
del S.XXI, con todo lo que ello supone 
y supondrá. Hay voces que hablan de 
empezar a colonizar Marte en pocos 
años. ¿No suena eso un poco absurdo 
viendo el trabajo que aún tenemos 
aquí? •••

No es una crisis… Es un cambio de paradigma
Grup MuniCipAl del pArtit populAr d’AltAFullA
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El Roquissar ets tu
Des de la Direcció i el claustre de l’Escola El 
Roquissar,  voldríem aprofitar l’espai que 
ens facilita aquesta publicació per fer ressò 
del merescut descans, en forma de jubilació 
voluntària, de la nostra Directora, l’Àngels 
Ejerique Catalán. Després d’anys d’experièn-
cia i recorregut ampli en el món de l’educació, 
l’Àngels  va arribar al municipi. Iniciant així la 
noble tasca de formació de les diverses gene-
racions d’altafullencs i altafullenques, en els 
diversos espais habilitats per aquesta dedica-
ció  (escoles Teresa Manero, La Portalada i El 

Roquissar). El passat dia 1 de març, al gimnàs 
de l’Escola El Roquissar,  es va acomiadar 
dels que vàrem ser  els seus últims companys 
i  alumnes , en un acte emotiu i ple de senti-
ments intensos. En el cor dels assistents,  va 
estar present  la frase curta, directa i explíci-
ta: El Roquissar ets tu. Amb posterioritat, el 
divendres 15 de març, al Restaurant Club de 
Golf Costa Daurada, es va celebrar un sopar 
commemoratiu ,  dedicat a la nostra directo-
ra. Amb la presència de mestres, companys 
i amics. En un ambient distès i festiu. Des 

d’aquestes línies, no voldríem deixar passar 
l’ocasió de mostrar tot el nostre agraïment i 
reconeixement a la important tasca desenvo-
lupada per l’Àngels , sobretot en la creació i 
posada en marxa de l’escola El Roquissar. Uns 
inicis no sempre senzills,  que amb l’ajut d’ins-
titucions, mestres, alumnat i pares i mares 
han fructificat al que avui en dia és el nostre 
centre. Moltes gràcies Àngels! •

La Direcció i el Claustre del Roquissar

Fòrum

Església i Futbol...
Confidencialment m’ha arribat a les orelles 
que el regidor germaníssim la i el considera 
expressions de l’Antic Règim. En termes de 
marxisme arqueològic, tant religió com futbol 
són opi del poble, perquè adormen la consci-
enciació... Certament, el regidor ha tingut oca-
sió de demostrar-ho aquesta Setmana Santa: 
les celebracions de dijous a diumenge han 
estat contraprogramades portant-nos quatre 
recitals del BarnaSants. Iniciativa d’aplaudir 
(retorn del Quico Pi de la Serra, després de 50 
anys! Descoberta en directe de Joan Amèric, 
un poeta líric profund i un simplista defensor 
dels règims de Cuba i Veneçuela). Ep! Si no 
tingués dos pecats originals: A més, concen-
trades i no repartides, amb el pressupost 
que anava destinat a ATECA. La temporada 

del futbol a casa ha acabat sobre un fangar; 
seguim amb camp de terra i com que el futbol 
és herència de l’Antic Règim de cap manera 
ens mereixem el camp de gespa artificial, 
que al costat del Palau d’Esport del Roquissar 
situaria Altafulla com a pol d’atracció per a 
estatges de pretemporada, amb efecte multi-
plicador sobre la demanda al sector hoteler i 
de serveis. Ves-li-ho a explicar, a més del regi-
dor germaníssim, que ens està reeducant amb 
intensius de triatló i d’atletisme (on la família 
i el mateix tenen una trajectòria competitiva 
exitosa) al nou governant, també sense pagar 
impostos a Altafulla, com el Sr. Alcalde, que 
tindrà cura de la dinamització comercial alta-
fullenca. Si vol començar a anar per feina que 
comenci per protegir el comerç restaurant la 

bona relació amb ATECA, que torni a les taxes 
prèvies a la pujada del Govern AA+SI per a les 
terrasses dels bars i que promogui una zona 
infantil a la Martí Royo. No estaria malament, 
a més, que el nou regidor de govern vingués 
a alguna diada o castellera i que sobretot no 
passi a la història com el negociador amb el 
Mercadona instal·lat als Cinemes de les Brui-
xes. On per cert, els regidors que el defensen 
també podrien fruir-ne d’alguna sessió. Perso-
nalment, potser també és alienant, no em vaig 
deixar perdre l’americana on he descobert la 
balladora de saló i cantant Julianne Hough –a 
Un lugar donde refugiar-se... •

Fonxo BlAnCh

Tirant pilotes fora sobre els cinemes
Senyora Maggie, jo no tinc cap intenció de 
polemitzar amb vostè, només respondre al 
seu escrit de febrer ja que em menciona a 
mi directament dient que jo vaig “cursar 
totes les demandes i denúncies” i que vaig 
ser l’inductor de la demanda. I ara em torna 
a replicar dient-me “mentider” i “vocero de 
su amo”. Miri el meu únic “crim” es haver 
respost a la crida d’ajudes per part d’una 
comunitat per tramitar una demanda i que 
vaig aportar simbòlicament 15 euros l’any 
2003, únicament com a veí, ja que ni existia 
l’associació de veïns que vaig presidir ni va 
tenir res a veure ABG, que només informava 
en el seu full que els veïns presentaven la 
demanda. A més les casserolades de dos anys 
després eren a favor d’uns accessos directes 

als cines no contra el complex. Per això li vaig 
dir que preferia pensar que vostè ignorava la 
realitat del 2003 o en cas contrari hi haurien 
altres raons polítiques en el seu escrit.  Ja 
que fa referències a les actes de la Comuni-
tat de Veïns, busqui a veure si troba el meu 
nom o el d’ABG en la decisió de presentar la 
denúncia al 2003 en la redacció o inducció 
de la demanda, o al 2009 quan, en veure 
l’escàs impacte dels cinemes en el veïnat, es 
presenta un recurs que finalment dona la 
raó a la Comunitat. Un recurs, aquest, que es 
fa quan el seu marit estava al govern i quan 
un regidor del PP té un familiar a la junta 
de la Comunitat. Vostè creu realment que 
la meva aportació particular de 15 euros el 
2003 implica al govern actual en la sentència 

sobre l’enderrocament de les Bruixes? Aquest 
creu vostè és realment el problema? No seria 
millor preguntar-se  perquè les Bruixes no 
complia un ordenament urbanístic al 2003, 
o per què no es va evitar un recurs quan 
la demanda dels veïns s’havia perdut? Pre-
fereixen tirar pilotes fora, fer campanyes a 
favor dels cinemes i culpar a qui governa 
10 anys després, que està obligat a complir 
la llei i res pot fer en un assumpte privat 
d’un promotor que en canvi pot esquitxar la 
població.  •

FrAnCesC FArré

Vàndals o tarats mentals? 
Contents, veiem com la primavera feia brotar 
els petits arbrets Tamarius que la Regidoria 
de medi ambient i varies famílies amb els 
seus fills van plantar, amb tota la il•lusió, 
prop de la roca del Gaià, ensenyant als 
infants l’amor per la natura. Fa uns dies, pas-
sejant, vaig escoltar darrera meu,  la veueta 
d’una nena que, agafada de la ma de sa 
mare, li deia: - Mare, anem a veure com creix 
el meu arbre. Això va fer que sentís espe-
rança amb el ser humà. Malauradament, el 
cap de setmana, del 20 al 21 d’abril, he com-
provat que, uns fills de Caín han arrancat tots 
aquests arbres i la il·lusió del cor d’aquesta 

nena i l’han ensenyat a odiar. Aquests cafres, 
no coneixen la dita de què, el ser humà, 
abans de morir, ha d’haver plantat un arbre, 
tingut un fill i escrit un llibre. Aquestes bès-
ties, només saben mal escriure “wasaps”, fer 
sexe sense amor ni cap intenció de procrear i 
divertir-se destrossant la natura. Espero que 
s’hagin filmat arrancant els Tamarius i ho 
pengin al “Youtube” per poder-los castigar 
equitativament, arrancant-los una orella o 
què, el destí faci que, un dia, ho expliquin 
en una barra de bar on coincideixin amb la 
nena que va plantar l’arbre i ella els tiri, dins 
la gerra de “birra”, una píndola enverinada. 

Es clar que, potser m’equivoqui i els que han 
arrancat els arbres siguin uns pares de Caín 
que volien llenya per fer una una calçotada, 
guarnir el seu jardí o venjar-se dels que no els 
deixen aparcar a la platja. Potser s’hi haurà 
d’aixecar un mur de quatre metres, al voltant 
dels espais naturals, per evitar que hi passi el 
pitjor animal que existeix damunt la terra. 
M’agradaria que existís l’avortament retroac-
tiu, moltes mares, avergonyides del que han 
engendrat, ens farien un favor. •

MArGA BAdiA
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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 La Vinyeta Jazz Club L’internauta Calidoscopi Això és un misteri Baix Gaià Esports (r) In & Out (r)

01

100% Música

100% Música
100% Música

02 In & Out

03

100% Música04

05

06

07 100% Música

100% Música
08 Cap de setmana (r)L’informatiu (1a edició)

09 La Tertúlia en Xarxa La Màgia de les Sardanes

10 Els matins d’Altafulla Ràdio
10h L’espai obert - 10.30h L’informatiu (2º edició) - 11h L’espai obert

El Ple / Para que no me olvides
Barà Rock (r)

11 Toc de Rock (r)

12
L’informatiu (3a edició)

A cau d’orella

100% Música
100% Música

13
L’informatiu (4a edició)

Mans al pilar (r)
L’espai obert

14
Notícies en xarxa, edició migdia

100% Música
100% Música

15 L’informatiu (5a edició) Baix Gaià Esports (r) Cinema (r)

16 Cinema
Baix Gaià Esports (r)

Sempre joves Som Terra I com estàs de Salut’ 100% Música
El Futbol al Baix Gaià

17

El Patito de Goma

Cat Sons Barà Rock Noms Propis 7 Dies

18 Toc de Rock El temps passa Trobadors Trobadors (r) The Road of Country (r)

19 L’informatiu (6a edició) L’informatiu Setmanal

20
Baix Gaià Esports

The Road of Country L’Entrevista Mans al pilar Baix Gaià Esports L’Entrevista (r)
100% Música

21 Mans al pilar Jazz Club Música PuntCat Cap de setmana Cat Sons (r)

22 Els matins d’Altafulla Ràdio (repetició)
22h L’espai obert - 23h L’informatiu (7a edició) - 23.30h L’espai obert

La Vinyeta (r) Jazz Club

23 Carta de Clàssics Calidoscopi

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
 Plaça del Pou, 1 977 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
Protecció civil 648 14 57 56

DEIXALLERIA DE TORREDEMBARRA

 De dimarts a dijous: 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
01/07 abril:   A. ARASA
08/14 abril:  S. DOMINGO
15/21 abril:  A. ARASA
22/28 abril:  S. DOMINGO
29/30 abril :  A. ARASA

01/05 maig:   S. DOMINGO
06/12 maig:  A. ARASA
13/19 maig:  S. DOMINGO
20/26 maig:  A. ARASA
27/31 maig :  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
Sant Jordi: 977642750 - Av. Sant Jordi, 19-21

HORARI DE MISSES
Església de Sant Martí
Dissabtes: 19.00 h
Diumenge: 12.00 h

Església de Sta. Maria
Diumenges: 13.15 h

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

Hort de la sínia (tamarit)

Dades del mes d’ABRIL

Temperatura màxima 24,5º dia 12

Temperatura mínima 0,5º dia 6

Pluja màxima 26,5 litres/m2 dia 27

Mitjana mensual temp. màx. 18,9

Mitjana mensual temp. mín. 7,4º

Total pluja recollida 84,5 litres/m2

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

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




