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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’Ajuntament, 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

Ja us podeu anunciar a

Plaça del Pou

Per a més informació i inserció d’anuncis:
638 355 670 · comercial@altafullaradio.com
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Editorial
Una Altafulla exemplar i imparable
Els ulls i les orelles dels catalans, espanyols i persones de molts
indrets diversos d’Europa tornen a fixar-se en Altafulla. El nostre municipi és, un cop més, el centre d’atenció dels mitjans de
comunicació i, de retruc, tot el seu públic. Altafulla ressona a
nivell internacional per sobre de molts altres municipis d’una
envergadura similar o superior a la nostra; això és bo, n’hem
d’estar orgullosos i n’hi hem de treure, encara, més profit. Aquí
s’hi cou el bo i millor del Baix Gaià, el reflex de l’esforç i no conformar-se amb poc, les ganes de tirar endavant i no rendir-se
mai, la voluntat de fer-se grans i agafar experiència, els motius
per ser solidaris cooperant plegats i amb sintonia... Altafulla és
gran i encara ho serà més. Per això hem de seguir treballant
en aquesta línia i amb aquest ritme sense perdre el nord ni
defallir, malgrat en ocasions s’entrebanquin pals a les rodes,
com si alguna cosa desitgés anar en sentit contrari. Altafulla és
forta i incansable, i ho demostra el mes que acabem de passar.
Hem viscut de tot, hi hem suat, però també ho hem gaudit.
Una sensació que hem mantingut dia rere dia i que, amb el
calendari dels propers mesos, mantindrem encara tot l’estiu. Un
juny complet: Campionat d’Espanya de Triatló Sprint, 13a Nit
de Bruixes, nous locals per a Càritas i l’Escola d’Adults, concerts,
èxits esportius, castells de 7, concentracions multitudinàries...
Un juny d’èxit. Uns resultats esplèndids: som el destí més sol·
licitat a Internet pels turistes espanyols durant el mes de maig,
la Federació Espanyola de Triatló es planteja tornar a Altafulla,
els 7.000 visitants a la Nit de Bruixes se’n van convençuts de la
nostra història... I el mèrit és d’Altafulla, perquè fet no ens han
donat res. El mèrit és de tots aquells altafullencs i altafullenques que, de manera totalment desinteressada, han aportat
el seu granet de sorra per fer possible un juny per emmarcar.
Un reconeixement ampliable, com no pot ser menys, a tots els
treballadors municipals i, en especial, als homes capitanejats pel
Cap de Brigada. Una Brigada que viu les alegries però també les
tensions de tot el que es fa i es desfà a Altafulla, un personal
que, per un descuit (quan la gran majoria que després en fan
riota, en cometen i dels grossos, de descuits), no mereixen ser el
centre de burla o de comentaris obscens a la xarxa ni als mitjans
de comunicació. A tots els que es desviuen per Altafulla i fan
que siguem una vila imparable, enhorabona!

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
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La 13a Nit de Bruixes d’Altafulla manté el nivell de qualitat de l’última edició

És sabut per tots que Altafulla és poble
de bruixes. Una llegenda que alguns
han explicat de generació en generació
com a part de la història, i que d’altres
no s’acaben de creure. De ben segur,
però, que aquells que la viuen l’hauran
gaudit més que mai aquest inici d’estiu,
i que aquells que se la miren des de la
distància han estat capaços d’endinsarse en una de les faules més esteses de
la mitologia catalana. I és que Altafulla

ha viscut una de les edicions de la Nit
de Bruixes més intenses dels darrers
anys. Precisament, la tretzena edició
va saber mantenir l’esperit original de
la festivitat en relació al món esotèric i
místic. Totes i cadascuna de les activitats
que s’hi van dur a terme al llarg dels
passats 28 i 29 de juny van girar entorn
del món de la bruixeria; des de rituals,
trobades de bruixes i bruixots, tallers
infantils, xerrades esotèriques, un mercat temàtic... Guillermo Alonso, regidor
de Turisme a l’Ajuntament d’Altafulla
i un els encarregats de l’organització,
va fer una valoració molt positiva i va
qualificar l’esdeveniment “d’èxit total”.
“El principal objectiu era que la gent
no marxés decebuda, una fita que s’ha
aconseguit al 100%”, va subratllar l’edil.
L’Ajuntament ha apuntat que les dades
d’afluència de públic van ser similars a
les de la darrera edició; es a dir, pel cap
baix van passar unes 7.000 persones en
dos dies per Altafulla. Per la seva banda,
el coordinador de la 13a Nit de Bruixes,
Diego Spano, va informar que la Nit de
Bruixes d’enguany ha comptat amb una
vuitantena de parades artesanals i de
disciplines esotèriques. A més, va explicar que els paradistes van valorar molt
positivament la seva estada i havien
marxat contents. Spano també va destacar la presentació dels nous gegants
d’Altafulla el dissabte 29 de juny al ves-

pre, “uns elements de la cultura popular
local que es deixaran veure en moltes
ocasions a partir d’ara”. La 13a edició
de la Nit de Bruixes va ser organitzada
directament per l’Ajuntament d’Altafulla i va comptar amb la col·laboració
de l’Escola d’esoterisme i de creixement
personal Mariló Casals, fundada el 2001
per la reconeguda i mediàtica tarotista.
La voluntat de l’Ajuntament de cara a
properes edicions és continuar endavant en la mateixa direcció, mantenint
l’esperit de les activitats i involucrant les
entitats del municipi. •

L’Ajuntament lamenta que s’hagi quedat sol presentant un recurs
administratiu per declarar nul el projecte del Tercer Fil ferroviari
L’Ajuntament d’Altafulla ha presentat
un recurs administratiu a la Subdelegació del Govern a Tarragona per declarar
nul el projecte i la licitació de les obres
del Tercer Fil. El motiu d’aquest és “el
procediment administratiu irregular que
s’ha dut a terme respecte a aquesta
qüestió des del Ministeri de Foment”,
ha dit l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso.
I és que l’Ajuntament d’Altafulla desitjava presentar al·legacions de millora
al projecte d’implantació del Tercer Fil
i en no ser possible ha decidit procedir
per la via administrativa. L’alcalde altafullenc ha manifestat que “si el recurs
administratiu no paralitza o tira enrere
aquesta licitació i no obre la possibilitat
de negociar haurem de considerar si
seguim, o no, per la via del contenciós
administratiu, perquè per sobre de tot
hi ha els interessos de moltes persones
que volen continuar viatjant amb tren a
Barcelona. La proposta que tenim sobre
la taula provoca la pèrdua del 50% dels
combois que hi van, en el cas d’Altafulla,
i del 60% a Tarragona; nosaltres volem
garanties perquè això no passi, i desgra-

ciadament només ens han deixat aquesta porta”. Alonso, a més, ha manifestat
la manca d’informació al respecte de tot
el què significa el Tercer Fil. La intenció
inicial del consistori era iniciar un procés
de negociació per tractar la temporalitat
del projecte, la millora i en cap cas perjudici al servei de viatgers, la minimització
dels efectes de contaminació acústica,
la reobertura de la línia Reus-Roda per
al trànsit de mercaderies i la possibilitat
d’un accés d’ample internacional cap a
Vilaseca-Reus. Davant la impossibilitat
d’analitzar i negociar la qüestió ja que
el projecte utilitza una drecera administrativa que evita l’exposició pública i
l’informe d’impacte ambiental, l’Ajuntament d’Altafulla ha decidit presentar
aquesta demanda que significaria d’una
banda l’inici d’una revisió d’ofici de l’expedient per declarar la nul·litat de ple
dret del projecte i la licitació corresponent. I d’altra banda, la suspensió de les
licitacions i les adjudicacions que d’elles
deriven, corresponents a les obres incloses al projecte, fins a la resolució la qual
posés fi al procediment de revisió. En un

Moment de presentació del recurs.
/ Foto: E. V.

altre sentit, Fèlix Alonso ha afegit que la
posició del polític és defensar el ciutadà
i ha lamentat que altres administracions
així com els diputats de la demarcació a
Madrid no hagin seguit el mateix camí
que Altafulla. “Nosaltres esperàvem que
totes les administracions de Catalunya,
i especialment de Tarragona, féssim un
esforç plegats. El Tercer Fil no afecta
només a Altafulla, sinó que té a veure
amb molta més gent; ara no ha estat
possible però nosaltres sempre estarem
disposats a treballar de manera conjunta”, ha dit l’alcalde. •
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Una setantena de persones participen a la inauguració del nou local de Càritas
L’Ajuntament d’Altafulla i el grup de
Solidaritat Càritas-Altafulla i Càritas Parroquial d’Altafulla signaven fa dos mesos
el conveni que permet la cessió d’un local
a l’entitat perquè dugui a terme les seves
actuacions de cooperació i solidaritat.
D’aquesta manera, l’Ajuntament d’Altafulla cedia, de forma gratuïta i sota
la fórmula del precari, l’ús de l’espai de
79 m2 situat a la planta primera de l’immoble ubicat al carrer Mainada número
2, a les antigues Escoles Teresa Manero,
perquè l’entitat pogués emmagatzemar
els productes que rep i poder atendre les
necessitats públiques i d’interès social.
Un local que s’ha donat a conèixer aquest
mes de juny. La presentació va comptar
amb la participació d’una setantena de
persones. En aquest acte també es va
informar de la gestió que duu a terme
Càritas al municipi. La regidora d’Acció
Social, Ciutadania, Política d’Igualtat i
Salut a l’Ajuntament d’Altafulla, Eva
Martínez, va expressar la seva satisfacció
ja que considera molt important la tasca
que està duent a terme Càritas al municipi pel context que es viu. El Grup de Solidaritat Càritas-Altafulla atén una tren-

Inauguració del local de Càritas-Altafulla. / Foto: E. V.

tena de famílies del municipi amb pocs
recursos econòmics. Per aquest motiu, la
presidenta de l’entitat, Puri Miró, va fer
una crida a la ciutadania perquè aquells
veïns que puguin, aportin productes de
primera necessitat al nou local del col·
lectiu que s’utilitza per aquesta activitat
cooperativa. Puri Miró va assegurar que
entre Càritas, la Parròquia i l’Ajuntament
hi ha molt bona sintonia. D’altra banda
també va parlar Jaume Gené, mossèn
d’Altafulla, qui va assegurar que, fa un
temps, en una conversa amb l’alcalde de

la localitat, Fèlix Alonso, li va traslladar
la necessitat de millorar aquest servei
solidari. Càritas-Altafulla col·labora molt
estretament amb els tècnics de Serveis
Socials del consistori per atendre les
primeres necessitats de les famílies altafullenques que més estant patint per la
crisi econòmica. Càritas no només proveeix d’aliments bàsics sinó que també, en
alguns casos, ajuda a infants de famílies
necessitades perquè obtinguin beca per
al menjador escolar dels centres d’educació primària. •

Altafulla estrena el Pla de Senyalització de vehicles i vianants
La regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçala l’edil
Jordi Molinera, ja ha col·locat tots els
senyals de trànsit que inclou el nou Pla
de Senyalització de vehicles i vianants
d’Altafulla. Es tracta d’un projecte,
realitzat per l’empresa Sismotur, que
traça i localitza els itineraris i els punts
d’interès principals per als vianants i la
senyalització per als vehicles arreu de
la vila. D’aquesta manera, la iniciativa
identifica, amb la senyalització oportuna, els elements de temàtica diversa
que demanen ser reconeguts dins el
context de la senyalització d’orientació als carrers i les places d’Altafulla.
Segons Jordi Molinera, “el nou pla pre-

tén objectivar al màxim possible la tasca
de senyalització dels recursos turístics,
històrics i patrimonials de què disposa Altafulla, com ara espais naturals,
allotjaments hotelers i indrets històrics,
entre d’altres”. El cost d’aquest projecte ha estat al voltant dels 58.000 euros,
una gran part dels quals (43.000 €)
estan finançats per una subvenció provinent del Pla d’Acció Municipal 2013
de la Diputació de Tarragona. Pel que
fa a l’empresa Sismotur, és la mateixa
que va elaborar el pla de senyalització
de la Tarraco Romana. S’especialitza en
la realització de plans de senyalització,
tant direccionals com de codi, i per a
qualsevol àmbit, sigui local o territo-

rial. Sismotur porta més de dotze anys
amb aquesta activitat, per això posa
a la disposició de les administracions
públiques, que són els seus principals
clients, tota aquesta experiència en la
millora de la senyalització, la qual cosa
normalment ajuda també a la millora
de la seguretat vial, de la mobilitat i
de la promoció dels recursos turístics.
Aquesta empresa ha realitzat més de
140 plans de senyalització, el màxim
exponent de la qual és el Pla Director
de Senyalització de les carreteres de la
Generalitat de Catalunya, amb el què
va sorgir una nova forma d’entendre la
senyalització a tot l’Estat espanyol. •

Altafulla col·labora amb les escoles de la Catalunya Nord
L’Ajuntament d’Altafulla, juntament
amb les escoles de primària La Portalada i El Roquissar, i la Biblioteca
Municipal han impulsat una campanya
de recollida de llibres en català per
cedir-los a La Bressola, una associació
educativa creada a Perpinyà l’any 1976
i que està conformada per una xarxa
d’escoles que practiquen la immersió
lingüística en català a les comarques
de la Catalunya Nord. La Bressola està
formada per les escoles de Càldegues,
Nyils, Prada, Sant Esteve del Mones-

4

tir, Sant Galdric, El Soler i El Vernet.
Davant la dificultat de poder aconseguir llibres en català, l’escola de
Nyils va demanar la col·laboració de
tots aquells que els fos possible i s’ho
poguessin permetre. Des de la Catalunya Nord es va sol·licitar que si algú
tenia llibres en català a casa que ja no
utilitzava els cedís. L’Ajuntament d’Altafulla es va sumar a aquesta iniciativa
i va comunicar que tots aquells veïns i
veïnes que tinguessin llibres en català,
que estiguessin en bon estat, ja fossin

de text per a l’ensenyament, així com
de lectura, i volguessin donar suport a
les escoles de La Bressola, els deixessin
ben dipositats en capses a les escoles
de primària La Portalada i El Roquissar o bé a la Biblioteca Municipal. El
termini per col·laborar a la causa es va
esgotar a mitjan mes de juny, però a
falta, encara, d’una darrera revisió del
material, tot plegat no s’enviarà a la
Catalunya Nord fins el setembre, quan
comenci el nou curs. •

Ajuntament
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Aquest estiu s’estrena la Bibliomar, la biblioteca de la platja

La Bibliomar, pendent dels darrers retocs. / Foto: Toni
Cabanillas

La regidoria de Cultura de
l’Ajuntament d’Altafulla posarà en marxa aquest estiu la
Bibliomar, un servei de biblioteca a la platja. Es tracta d’una
de les novetats del programa
d’activitats d’estiu d’enguany
que ha editat el consistori
amb la participació de moltes entitats altafullenques, i
que compta amb una cinquantena d’actes que s’allargaran
fins al mes d’agost. D’aquesta
manera, la Biblioteca Municipal d’Altafulla romandrà, puntualment, els matins d’estiu de
dilluns, dimecres i divendres,
de 10.00 h. a 13.00 h., al Parc

de Voramar, a la platja, com a zona
turística de més afluència de públic del
municipi en aquesta època de l’any. Una
biblioteca ben curiosa, habilitada dins
d’una caravana cedida per un càmping
i que l’ajuntament ha fet rehabilitar per
a poder desenvolupar aquesta tasca.
No serà, però, fins el 23 de juliol a les
18.00 h., que s’inaugurà oficialment el
servei. Coincidint enguany amb la celebració del seu 25è aniversari, el centre
ha ampliat la seva oferta de publicacions, així com el seu ventall d’activitats,
introduint conta contes, presentacions
de llibres, xerrades literàries de diferents autors, diàlegs d’actualitat, trobades amb els lectors, tallers en família o
mercats de llibres. •

El saxo d’Oscar Feldman impressiona els 130 assistents
al concert d’Altafujazz
Oscar Feldman Cuarteto ha presentat a
Altafulla una nova actuació del cicle de
música Altafujazz. Feldman és un notable saxofonista i compositor argentí
que des de fa vint anys viu a Nova York,
des d’on porta endavant una important
carrera musical. Arribava a Altafulla
després de la seva gira pel Japó al costat del gran vibrafonista Dave Samuels
i les seves presentacions al costat de
la Big Band de Charlie Mingus al Jazz
Standard de Nova York. Toni Pla, responsable del cicle de concerts de jazz
Altafujazz, va assegurar que l’actuació
havia estat un èxit tant per l’assistència
de 130 persones com pel recital que va
oferir Feldman. L’últim àlbum de Feldman, anomenat “Oscar i família”, i el

que ha presentat en les darreres ocasions, va ser gravat a Estats Units amb la
participació especial del bateria Antonio
Sánchez i el saxofonista Mark Turner, a
més dels músics argentins Luis Alberto
Spinetta, Pau Aslan, Diego Urcola i els
arranjaments de Carlos Franzetti i Guillermo Klein. “Oscar i família” va ser
editat l’any 2009 pel prestigiós segell
discogràfic de jazz nord-americà, Sunny
Side Records. I ràpidament va rebre
crítiques elogioses de la premsa especialitzada, com les revistes Down Beat, Jazz
Times i All About Jazz. Durant la visita
a Altafulla Oscar Feldman va presentar
temes d’aquest àlbum i standards de
jazz al costat d’un formidable quartet
integrat per Rafa Arciniegas al piano,

Gustavo Gregorio al baix, José San Martín a la bateria i ell mateix als saxos. El
cicle de música Altafujazz està organitzat pel col•lectiu artístic OilJazz amb la
col·laboració de la regidoria de Cultura
de l’Ajuntament d’Altafulla. Aquests
concerts són els protagonistes de cada
primer dissabte de mes a Altafulla. Tot
i així, la propera cita per als amants de
la música de jazz, i aquest cop també
del blues, tindrà lloc el dia 18 de juliol
amb els Pexsom Blues. Francesc Salas
“Xarli”, al baix, i Eduard Carreras, a la
guitarra i veu, interpretaran temes propis i tribut als anys 50. El recital, com és
habitual, s’emmarcarà a l’exterior de la
pallissa de l’Era del Senyor, a partir de
les 20.30h. •

Altafulla, el destí més sol·licitat a Internet pels turistes espanyols
durant el mes de maig
Els turistes espanyols prefereixen apropar-se a la costa per donar el tret d’inici
a l’estiu, l’època de les vacances. I el
que més desitgen és la Costa Daurada
i la Costa Brava, segons el TOP 20 dels
llocs més sol·licitats publicats per la
pàgina web de reserves d’allotjament
www.hoteles.com. En aquest sentit,
durant el mes de maig els espanyols
van incrementar les seves recerques al
litoral català, de manera que la costa
del principat se situa com a destí favorit. Val a dir que la zona costanera que
ha experimentat un increment més alt
de recerques ha estat Altafulla, amb
un 316% de pujada, segons ha publi-

cat recentment Europa Press, seguit
de Pratdip, amb un 224% i Reus, amb
un 196% Guillermo Alonso, regidor de
Turisme a l’Ajuntament d’Altafulla ha
valorat les dades i s’ha mostrat satisfet
de què, quant a allotjament, el municipi del Baix Gaià hagi estat el més cercat
de la geografia espanyola el darrer
mes. Alonso ha insistit en què “les
campanyes de promoció que s’impulsen
des del consistori estan donant els seus
fruits”, i ha agraït la tasca dels mitjans
de comunicació per la difusió que fan
d’Altafulla. Alonso, a més, ha insistit
que “a la Costa Daurada hi ha moltes
ofertes atractives i ens estem situant al

capdavant de la demanda de turisme
familiar”. D’altra banda, el regidor de
Turisme ha afegit que el Campionat
d’Espanya de Triatló Sprint que es va
disputar a Altafulla de ben segur que
hi té a veure, i ha insistit també que
aquest ressò és el què l’Ajuntament ha
estat buscant en tot moment. “La projecció del nom d’Altafulla fora del nostre àmbit era un dels principals objectius per acollir la prova esportiva”, ha
explicat Alonso, que ha afegit que “el
Campionat d’Espanya de Triatló ha
estat una finestra del nostre poble
oberta cap a la geografia estatal”. •
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L’aigua del Gaià no arriba a la desembocadura per 100 metres
L’Agència Catalana de l’Aigua i Repsol
alliberaven a finals de juny un cabal que
oscil·lava entre els 500 i 1.000 litres d’aigua per segon (en condicions normals es
deixa anar un màxim de 125 l/s) des de
la presa del Catllar, propietat de Repsol,
i que destina l’aigua emmagatzemada
a les necessitats de la seva planta de la
Pobla de Mafumet. Ho va fer per incrementar de manera controlada el cabal
del riu, provocant cabals generadors que
afavoreixin la recuperació de la qualitat
morfològica de la llera del riu Gaià. Hèctor Hernández, una de les persones responsables de l’Associació Mediambiental
La Sínia d’Altafulla es mostrava molt
satisfet de la mesura, que va considerar
com “un petit resultat de molts anys
d’esforç des de la plataforma Salvem el

Gaià”. Una aigua que va anar avançant
al llarg de les 24 hores que les comportes
de fons del pantà van estar obertes, i
que els municipis propers a la presa van
poder veure. De fet, va arribar fins a
Altafulla, i es va haver de tallar el camí a
Ferran. Malgrat tot, la força ja era mínima i a falta de només 100 metres per
arribar a la desembocadura l’aigua es
va aturar i filtrar. Montse Castellarnau,
regidora de Medi Ambient a l’Ajuntament d’Altafulla va explicar que desitja
que l’ACA i Repsol alliberin altra vegada
1.000 litres d’aigua per segon del pantà
en futures ocasions. Les quantioses pluges d’aquesta primavera van fer que es
poguessin alliberar uns cabals ambientals en continu aigua avall de l’embassament del Catllar des del mes de març. Les

El Gaià al seu pas pel camí de Ferran. /
Foto: Aj. d’Altafulla

bones condicions hidràuliques d’aquest
any han fet possible destinar ara un
volum total proper als 68.000 m3, en la
renovació de l’hàbitat fluvial del riu Gaià
en el seu tram final, mitjançant l’aplicació d’un cabal generador, optimitzant
la gestió de l’embassament i amb una
mínima afecció als seus usuaris. •

Un incendi crema 1.600 m2 de matolls a tocar de l’Avinguda Marquès de
Tamarit
Un incendi cremava 1.600 m2 de matolls
i més de 20 tones de fusta seca, segons
fonts dels Bombers, el passat 27 de juny,
a tocar de l’antiga carretera N-340, a
l’entrada d’Altafulla i en terme municipal de Tarragona. L’origen de l’incendi va ser a causa del foc que una
persona va realitzar per cremar herba i
que s’hauria descontrolat, segons es va
apuntar des del cos dels Agents Rurals.
L’avís al servei d’emergència dels Bombers de la Generalitat es donava a les

10.37h. i fins al lloc dels fets s’hi van
desplaçar dues dotacions terrestres i la
Policia Local de Tarragona. Els agents
locals d’Altafulla ja feia estona que hi
eren per la proximitat al lloc dels fets
i després de rebre un avís al telèfon
d’emergència. Ells van ser els que van
verificar l’incendi i van procedir a actuar
tal com correspon en aquestes situacions. Per la seva banda, els Bombers
de la Generalitat van estar tot el matí
d’aquell dijous desenvolupant les feines

d’extinció. Un cop apagat el foc, les tasques que van dur a terme els bombers
van ser escampar la fusta que hi havia a
la zona ja que es tractava d’una elevada
font de calor, que visiblement estava apagada però que per dins seguia
cremant. Per facilitar aquesta feina i
disminuir dràsticament un possible nou
incendi els Bombers van comptar amb
una màquina retroexcavadora que van
sol·licitar per escampar la llenya seca
que quedava. •

Altafulla i Torredembarra netegen el litoral conjuntament aquest estiu
Els Ajuntaments d’Altafulla i de Torredembarra uneixen esforços un any més
i tornen a col•laborar per a la neteja de
les aigües del litoral durant la temporada de bany. El programa conjunt de prevenció i neteja de les platges d’ambdós
municipis consisteix en la contractació
d’un vaixell pelicà que inclou el vaixell,
la tripulació, la recollida, el transport i
la gestió dels residus recollits, les taxes
d’amarrament al port, les assegurances i altres despeses necessàries per
a la correcta prestació del servei. La
regidora de Medi Ambient a l’Ajuntament d’Altafulla, Montse Castellarnau,
ha explicat que el cost total d’aquest
servei serà d’uns 5.000 euros, i tal com
marca l’acord signat, Altafulla n’haurà
d’abonar 1.000 i escaig a final de campanya. Unes xifres que resulten de dividir el cost total de forma proporcional
entre els dos municipis en funció dels
metres lineals de costa; Altafulla en té
1.496 i Torredembarra 5.637. L’objectiu
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principal d’aquesta cooperació és reduir
costos i garantir la bona qualitat de l’aigua. Uns objectius que, segons Montse
Castellarnau s’han assolit amb escreix en
passades campanyes estivals. Recordem
que aquest és ja el segon any consecutiu
que Altafulla i Torredembarra treballen
plegats en aquesta causa. Anys abans, a
la iniciativa de cooperació amb aquesta mateixa voluntat també s’hi havien
sumat els municipis de Creixell i Roda
de Berà. En aquest mateix sentit, la
regidora de Medi Ambient a Altafulla
ha explicat, a més, que a banda de la
neteja de l’aigua cal tenir en compte
la de la sorra. A Altafulla es du a terme
per la brigada municipal i Foment a
dies alterns. D’altra banda, com sempre,
l’Ajuntament d’Altafulla compta amb la
col·laboració de l’Agència Catalana de
l’Aigua, que controla el bon estat de tot
plegat. L’ACA ja ha començat el pla de
vigilància i control de les aigües de bany
a Altafulla, que s’allargarà fins el 15 de

setembre, amb el desenvolupament dels
programes de prevenció i vigilància de
les aigües costaneres i de les zones de
bany continentals. Els objectius d’aquest
pla es centren en gestionar les aigües
de bany, garantint el compliment de la
Directiva Europea d’Aigües de Bany en
termes de qualitat de les aigües per a
ser aptes per al bany, detectar possibles
episodis de contaminació i fer un seguiment i control de les proliferacions de
fitoplàncton. Com a novetat de la campanya d’enguany, l’ACA ha creat una
xarxa telemàtica d’informació diària de
l’estat de les aigües de bany, que fa possible que els ajuntaments costaners disposin de la informació sobre l’estat de
l’aigua, la detecció de possibles anomalies i l’observació de meduses. D’aquesta
manera, l’ajuntament pot accedir a una
aplicació a través de la web de l’ACA on,
de manera protocol•litzada, pot informar de diversos aspectes relacionats
amb la platja. •
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El 13è Aplec de Sardanes “Vila d’Altafulla” acull més de 300 persones
El parc del Comunidor d’Altafulla ha
estat un any més l’escenari de l’Aplec
de Sardanes “Vila d’Altafulla”, que
enguany arribava a la seva 13a edició.
Una trobada on més de 300 sardanistes
del municipi, i també d’arreu del territori, es van donar cita per ballar aquesta
dansa tradicional catalana. L’aplec es
va celebrar al llarg de tot el diumenge
9 de juny, i va comptar amb l’actuació
de les cobles Reus Jove i Principal de
Tarragona. Al migdia hi va haver dinar
popular: paella. També es va fer una rifa

on es van sortejar diferents lots. Iniciatives com aquesta poden tirar endavant
gràcies a les aportacions privades i als
col·laboradors. L’Ajuntament d’Altafulla n’és un d’ells. Des de l’Associació
Altafulla Sardanista es va remarcar la
importància de tenir cura de la cultura
popular. Aquest aplec forma part de la
Guia d’Aplecs de Catalunya, Andorra i
la Catalunya Nord. Després de 13 edicions ja s’ha consolidat en el calendari
sardanista, i són molts els forasters que
s’acosten a la vila, un cop l’any, per

Ballada de sardanes. / Foto: TAC 12

ballar aquesta dansa, que com diu el
refrany, és la dansa més bella de totes
les danses que es fan i es desfan.•

Altafulla commemorarà els 150 anys del ferrocarril entre Tarragona i
Martorell
El Centre d’Estudis d’Altafulla col•labora,
juntament amb d’altres centres d’estudis i associacions culturals del territori
català, en els treballs per commemorar,
a l’any 2015, el 150è aniversari de la
construcció i posada en funcionament
de la línia fèrria Tarragona-Martorell.
Aquest projecte contempla la recollida
de material relacionat amb la línia,
les estacions, els trens, els pobles i les
persones que en algun moment hi van

tenir relació. Per il·lustrar i documentar
l’apartat del projecte corresponent al
municipi, l’entitat altafullenca ha fet
una crida a totes aquelles persones que
puguin facilitar informació i documentació gràfica (fotografies, horaris antics,
bitllets...) referent a l’Estació d’Altafulla, i al pas del tren pel municipi, i ha
demanat que es posin en contacte amb
el centre amb la finalitat de traslladar
una còpia del material a la coordinado-

ra de l’esdeveniment. La documentació
formarà part d’una exposició i d’una
publicació general, i les diferents col·
laboracions seran degudament esmentades en l’apartat d’agraïments. La persona de contacte a Altafulla és Lluís
Brullas, i les persones interessades en
participar amb la iniciativa poden fer-ho
a través del correu electrònic cestudis@
tinet.org. •

Primer castell de set descarregat
Vam començar el mes de juny donant a
conèixer els castells a Castelló de la Plana,
participant de la XIV Trobada de Bèsties
de Foc, amb una sortida de les que fan
colla, amb bona convocatòria de camises
i bona acollida per part de l’organització
i públic. Desplaçaments d’aquest tipus
són experiències engrescadores i comencen a formar part del calendari de la
colla en les últimes temporades. El mes
de juny, a la Diada de Sant Joan de Torredembarra, ha estat quan els Castellers
d’Altafulla hem descarregat el primer
castell de set de la temporada 2013. I
vam el acompanyar amb el 2de6, el 5de6
i el pilar de 5 descarregats. Han estat
molts mesos de treball al pati d’assaig i
la consolidació a plaça dels castells en les
8 diades que portem fins al moment per
obtenir aquesta recompensa en format
de castell de 7. Si n’hi havia, els dubtes

s’han esvaït, i ara que ho hem aconseguit
cal esperar que els castells de set pisos
sovintegin cada cop que sortim a plaça.
I val a dir que ho hem aconseguit amb
un 100% d’efectivitat en els castells, tots
descarregats sense cap caiguda. I si la
colla s’enduia aquesta recompensa en
forma de castell de set pisos, la canalla,
els petits herois de la colla, també tenen
la seva recompensa particular en forma
de colònies a Prades el primer cap de setmana de juliol. Les properes diades en les
què ens podeu trobar són les següents:
el dia 13 de juliol a les 18.00h. a la plaça
del Pou d’Altafulla, Diada de les Cultures
amb els Castellers de Vilafranca, la Colla
Vella Xiquets de Valls i els Xiquets de Tarragona, i en acabar la Diada, a les 22.00h.
al Parc del Comunidó, concert del grup
Buhos; el dia 20 de juliol a les 18.00h. a
la plaça Major de la Riera de Gaià, Diada

de Festa Major
amb la Colla
Joves Xiquets
de Valls i els
Xiquets de Tarragona; i el dia
27 de juliol a
les 18.00h. a la
plaça del Mercadal de Reus,
Diada
amb
la Colla Jove
Xiquets de Sitges i els Xiquets
4d7 a Torredembarra. /
de Reus. Us
Foto: Irene Rodríguez
recordem que
assagem cada
dimarts a les 20.00h. i els divendres a les
21.00h. Hi esteu tots convidats! •
Castellers d’Altafulla

Altafulla-Link presenta “Intocable”
La nova proposta del Cineclub AltafullaLink és el film Intocable (França, 2011)
en la seva versió doblada al castellà. Un
any més, Link programa una esplèndida pel·lícula per visionar-la en família i
gaudir d’una inoblidable nit de cinema
a la fresca. Com la pròpia realitat en que
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està basada, la pel·lícula ens explica una
història increïble, plena d’humor, entre
gent que ha d’enfrontar-se a situacions
extremes i encara així no perd gens ni
mica les ganes de viure. És, en definitiva,
tota una lliçó de vida. La projecció tindrà
lloc el proper divendres dia 19 de juliol

a les 22.00h. al Poliesportiu Municipal
d’Altafulla. Aconsellem que us porteu un
coixí per seure còmodes. No hi falteu!•
Araceli Rilova
Cineclub Altafulla-Link
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I Memorial Dr. Manel Chiva Royo
El saló de Plens de l’ajuntament d’Altafulla va quedar petit el dissabte dia 1 de juny
per acollir a un centenar de persones, entre familiars i amics, que no van voler perdre’s l’homenatge que el Centre d’Estudis d’Altafulla i companys de la Facultat de
Medicina del Campus de Bellvitge van organitzar en memòria del Dr. Manel Chiva
Royo, traspassat l’any 2011. El Dr. Manel Chiva Royo, doctor en biologia i professor de
Medicina a la Universitat de Barcelona, fou un científic destacat que publicà diversos
treballs en revistes especialitzades, nacionals i internacionals. A més, pel seu passat
familiar, fou un amant d’Altafulla i de la seva biodiversitat. En aquesta primera edició
del memorial, la Dra. Mercè Durfort i Coll va pronunciar la conferència, “Mirar, veure
i interpretar”, una classe magistral on ciència i investigació es van fusionar enaltint al
personatge, el Dr. Chiva Royo. La intenció dels organitzadors és que aquest primer memorial tingui continuïtat en el futur i es
pugui celebrar cada any pels vols del mes de juny.•
Centre d’Estudis d’Altafulla

L’Esplai de la Gent Gran acull una xerrada sobre salut

Un moment de la presentació. / Foto:
Susanna Domingo

L’Esplai de la Gent Gran d’Altafulla va acollir el passat dijous 6 de juny a la tarda
una xerrada sobre salut. Aquesta s’organitzava des de l’Àrea d’Acció Social i
Ciutadania, Polítiques d’Igualtat i Salut de l’Ajuntament i comptava amb les
intervencions de la farmacèutica Susanna Domingo així com la dentista Marta
Castellani. Al voltant d’una trentena de persones van estar atentes a les seves
explicacions i van demanar consells a les conferenciants. Ambdues professionals
van tractar la prevenció d’errors de medicació, la diabetis, els inhaladors i el què
necessita l’adult major per somriure. Segons els presents, es va tractar d’una
xerrada amb temàtiques molt interessants, especialment per a persones de la
tercera edat, i faran molt de profit a aquestes però també als seus familiars i
cuidadors.•

Educació
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Altafulla presenta la nova Escola d’Adults “Aldara”

Inauguració de l’Escola d’Adults. / Foto:
Jean Segovia

El nou local de l’Escola d’Adults d’Altafulla anomenat “Aldara” s’ha inaugurat
el passat mes de juny. L’esdeveniment va
ser el que marquen les inauguracions i es
va desenvolupar amb els parlaments inicials per part dels principals responsables
polítics implicats així com els directius
del centre i, tot seguit, es va procedir a
un piscolabis per a tots els assistents a les
mateixes instal•lacions. Al llarg de la jor-

nada d’inauguració es va poder visitar la
nova infraestructura. L’acte va ser encapçalat per l’Alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, la regidora d’Educació al consistori,
Eva Martínez, i la directora de l’Escola
d’Adults, Marta Ribas. A més, van assistirhi altres regidors del Govern, com és el
cas de la regidora de Medi Ambient i Participació Ciutadana, Montse Castellarnau
o Pere Gomés, amb la cartera de Comerç,
Consum i Transport. Eva Martínez va
manifestar que “la voluntat de l’equip
de Govern és que a partir del curs vinent
es traslladin al nou centre totes les activitats de l’Escola d’Adults que ara s’estan
realitzant al local de l’Era del Senyor”.
D’altra banda, la regidora d’Educació al
consistori altafullenc va destacar que la
direcció del servei serà més fàcil a partir
d’ara i va agrair la feina dels professors
al llarg dels darrers mesos, ja que “han
hagut de treballar de forma complicada,
entre les dues ubicacions”. Val a dir que

la inauguració d’aquest nou edifici per
al servei de l’Escola d’Adults municipal
va comptar també amb la participació
dels diversos professors de l’escola i els
seus alumnes. Marta Ribas, directora
de l’Escola d’Adults Aldara va destacar
que “era una gran necessitat estrenar el
nou centre ja que abans només teníem
una sola aula, i ampliar les instal·lacions
ha significat un gran avançament”, i va
afegir que tot plegat és fruit de l’esforç
de l’Ajuntament, dels veïns i veïnes d’Altafulla, dels professors i dels alumnes de
l’escola. La nova seu de l’Escola d’Adults
va entrar en funcionament el passat
mes de febrer i ja s’hi ha dut a terme
nombrosos cursos de formació així com
diverses xerrades i activitats. Compta
amb uns 120 m2 i se situa als baixos d’un
bloc de pisos de protecció oficial al carrer
Boga del municipi. Abans s’hi ubicava
l’Associació de Veïns del Barri Marítim
d’Altafulla.•

El Roquissar a Port Aventura
Aquest any els alumnes de sisè de primària de l’escola El Roquissar vàrem decidir
celebrar el viatge de comiat o de fi de
curs, en forma de sortida d’un dia, a Port
Aventura. Degut a les singulars circumstàncies i característiques d’aquest grup
(6 alumnes) es va fer el plantejament
més viable possible. Quant a desplaçament, organització i desenvolupament
va ser pràcticament com anar en família. Així doncs, el divendres 7 de juny a
les 9 del matí sortíem els sis alumnes i els
dos mestres, amb cotxe, cap a la capital
de la Costa Daurada. Climatològicament

parlant va ser un bon dia, la qual cosa va
permetre accedir, sense gaire fred, a les
atraccions d’aigua i poder gaudir d’una
jornada plàcida i divertida. Sens dubte
un dia per aquests nens i nenes ben
merescut i inoblidable, i per als mestres,
òbviament també. Des d’aquestes línies,
el centre vol fer una abraçada ben forta
i desitjar tota la sort del món a aquests
infants, que inicien un altre camí el curs
vinent, tot esperant que no oblidin mai
la que sempre serà la “seva” escola, El
Roquissar. •

La Direcció del Roquissar

Intercanvi amb Hornsea
El passat 7 de juny un grup de 19
alumnes de 3r curs d’ESO i 3 professors
de l’Institut d’Altafulla van visitar el
Hornsea School and Language College
de Hornsea (Anglaterra). Aquests dos
centres ja van coincidir en un projecte
Comenius de la Unió Europea fa un
parell d’anys, i tenint en compte els
bons resultats obtinguts van decidir
organitzar un intercanvi lingüístic entre
estudiants d’anglès i de castellà. L’estada en aquest poble costaner del comtat
de Yorkshire es va perllongar set dies
durant els quals, els alumnes, allotjats
amb famílies angleses, van participar en
diverses activitats acadèmiques, excursions i visites culturals a diferents indrets
de la zona (York, Whitby, Robin Hood’s
Bay…). Els resultats de l’experiència van
ser del tot positius, perquè a banda de
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millorar el seu nivell d’anglès, els estudiants van tenir l’oportunitat de conviure
amb les famílies, de descobrir els seus
costums i de fer amistat amb els seus
companys anglesos. Ara tots esperen
amb entusiasme que ells retornin la visita al proper mes d’octubre. Mentrestant

continuen practicant l’anglès i enfortint
el vincles que han creat durant la primera part de l’intercanvi.•
José Ramon
Professor d’anglès a
l’Institut d’Altafulla

Educació
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L’Escola de Música visita Roviano
La darrera setmana de juny l’orquestra Crescendo de l’Escola Municipal de
Música i alguns acompanyants van viatjar a Roviano. Van ser quatre dies intensos, amb activitats diverses: concert de
l’orquestra al pati del castell de Roviano, visita a Roma, Anticoli, etc. Com

sempre, els rovianesos ens van acollir
amb els braços oberts i ens van obrir les
seves cases oferint-nos el millor. L’ambient d’alegria i de “bon rotllo” que
es respirava va ser la tònica dominant
durant tota l’estada a Roviano. Els vincles d’amistat entre altafullencs i rovia-

nesos es van refermar un cop més. L’any
que ve esperem la seva visita i també
els acollirem amb la mateixa alegria i
hospitalitat, amb el desig que se sentin
com uns altafullencs més. •
Associació Amics de Roviano

Com s’ha de prendre el sol?
-

Evitar l’exposició solar entre les 11.00 h. i les 16.00 h., sobretot persones amb pell clara,
que han patit càncer de pell o amb malalties de la pell que empitjoren amb el sol.
Utilitzar protector SEMPRE, inclús els dies ennuvolats.
Evitar llargues exposicions al sol i procurar no adormir-se al sol.
Extremar les precaucions durant qualsevol activitat a l’aire lliure. L’aigua, l’herba i la neu
reflecteixen les radiacions solars i augmenten les probabilitats de cremades, per tant
s’aconsellen fotoprotectors alts.
Per evitar lesions oculars cal protegir els ulls amb ulleres de sol.
No utilitzar colònies, desodorants, cosmètics o repel·lents d’insectes que continguin alcohol ni essències vegetals, perquè sota l’efecte de les radiacions solars poden aparèixer
taques.
Aplicar la crema solar generosament 30 minuts abans de l’exposició i repetir l’aplicació
cada 2 hores i després del bany.
Beure aigua o líquids sense alcohol per evitar la deshidratació, sobretot dels nens i la gent
gran.
Vigilar els canvis de color, forma o mida de les pigues i en cas d’observar algun canvi consultar al dermatòleg.
No exposar al sol als menors de 3 anys.
Cada dia, després de prendre el sol, és molt important hidratar la pell amb after-sun. I
després de l’estiu cal regenerar-la amb cremes altament hidratants.

Esports
Nous èxits
Novament us puc reportar molt bons resultats, tant en pista com en ruta. Pel que fa
al tartan, hem tingut diversos podis. Maria
José Carabante ha aconseguit la plata en
tres proves: 100, 200 i 400 metres, i en Tito
Griñant ha guanyat en perxa, longitud
i alçada al Campionat de Catalunya de
Veterans. A les competicions de ruta, en
asfalt, s’ha de destacar que en Luis López
ha estat tercer en la seva categoria, a la
Pujada al Loreto, i que en Miquel Sánchez
també ha aconseguit un bronze, en Veterans, a la cursa de la Canonja. •
David Velasco
Atletes d’Altafulla
www.atletesaltafulla.com
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Les noies del C. E. Altafulla
guanyen el Torneig
Vila dels Pallaresos
El Centre d’Esports Altafulla ha estat el gran guanyador
de la primera edició del “Torneig de futbol femení Vila
dels Pallaresos”, disputat el primer cap de setmana del
mes de juny a les instal·lacions municipals d’aquesta
localitat tarragonina. Les noies altafullenques van
vèncer en la categoria Sènior. Es van imposar a la gran
final de la categoria, que jugaven contra el Cambrils.
El marcador final va acabar reflectint un resultat de 4
gols a 3 a favor de les groc-i-negre. Aquesta competició de futbol femení va reunir a més d’un centenar de
jugadores i va servir, una vegada més, per reivindicar el
futbol de noies, davant d’un públic que va gaudir amb
el joc de les futbolistes i va omplir les instal·lacions dels
Pallaresos. •

El Sènior B del CFS Altafulla guanya la lliga i ascendeix a la Preferent
Catalana
El Sènior B del Club Futbol Sala Altafulla ha celebrat el campionat de lliga i l’ascens a la Preferent Catalana després de guanyar
per 7 gols a 0 contra L’Ampolla. Una victòria que va permetre als altafullencs celebrar el campionat i l’ascens a casa, davant
de l’afició. Desenes de seguidors que havien seguit l’equip en molts desplaçaments van respondre un cop més a la crida del
club per oferir una bona imatge i van tornar a omplir la graderia. Tanta va ser l’eufòria de l’equip que l’entrenador, Antonio
Gallo, així com el president de l’entitat, Paco Largo, van ser mantejats i remullats quan va acabar el partit. Aquest ha estat un
dels moments màgics que s’han viscut enguany a un Club que, malgrat ser d’una modesta vila, no para de viure escenes que
fan història. La mala notícia d’aquell dia va ser la baixa del jugador Jero, que va patir una important lesió de lligaments una
setmana abans al camp del Morell. Es va perdre el partit decisiu que disputava el seu equip, però malgrat tot va poder fer de
comentarista de l’enfrontament que es radiava en directe per Altafulla Ràdio. A més, els gols del Sènior B del Club Futbol Sala
Altafulla van ser dedicats a ell en nombroses ocasions •

Excursió social 2013
El passat 2 de juny va tenir lloc l’excursió
social que cada any fa la Penya Ciclista per
aquestes dates. El Monestir de les Avellanes, al terme d’Os de Balaguer, i la mateixa ciutat de Balaguer, vàrem ser testimonis
d’un dia d’esbarjo, cultura i esport. El grup
de carretera, amb més de 20 participants,
va realitzar una etapa d’uns 75 kilòmetres
per un paisatge impressionant, al voltant
del pantà de Camarasa. El grup de bicicleta de muntanya va comptar amb un
guia d’excepció, ja que un company d’allà
ens va portar a fer una ruta que permetia
gaudir de l’entorn. El grup de senderisme
també va conèixer les muntanyes i camins
del voltant. Finalment, la resta del grup,
capitanejat per la Dolors, va visitar els llocs
més bonics de Balaguer amb un guia d’excepció, el germà de la Mireia, que va fer d’amfitrió. Volem fer un reconeixement especial a aquest últim grup, perquè la major
part son socis, familiars o simpatitzants que, any rere any, renoven l’afecte per la nostra organització amb la seva assistència.
Al migdia, més de 60 persones ens aplegàrem a la taula per gaudir del dinar i explicar les nostres coses. Una visita molt breu
al monestir, per manca de temps, va posar punt i final a aquesta excursió. Una més per recordar entre les efemèrides de la
Penya. Gràcies a tots per la vostra participació! Visca la Penya! •
Penya Ciclista d’Altafulla
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Esports

La Federació Espanyola de Triatló no descarta tornar a Altafulla
El cap de setmana de Sant Joan Altafulla vivia el Campionat d’Espanya de Triatló
Sprint. Unes proves esportives que una gran quantitat de persones vingudes des
de molts punts de la geografia espanyola van saber gaudir. Els carrers d’aquest
petit municipi es van veure plens de gom a gom a tothora, tant dissabte a la tarda
com diumenge al matí, sota un fort sol i unes altes temperatures. Les categories
cadet, per grups d’edat i el triatló paralímpic competien dissabte a la tarda. Un dels
moments més emotius de primera jornada, precisament, es va viure amb aquesta
darrera categoria, que no va parar de rebre crits d’ànim per part del públic. Unes
mostres de suport i crits d’eufòria que es van tornar a sentir diumenge al matí en
vers a les categories júnior, i elit masculí i femení. Les classificacions van quedar
per a la categoria elit masculina amb Francesc Godoy en primer lloc, Irving Adrián
Pérez en segon i Luís Miguel Sánchez en tercer. Els primers llocs en modalitat
femenina van ser per Melina Alonso en primera posició, Marta Jiménez en segona
i Maria Ortega tercera. Els 1.200 triatletes que es van aplegar a Altafulla en el marc
d’aquesta nova edició del Campionat d’Espanya, en acabar, van valorar la prova
esportiva de forma molt positiva. Van destacar la qualitat de l’organització, la
feina del consistori altafullenc i les mostres de suport que van rebre durant tota la
jornada. De fet, el guanyador de la categoria Elit en modalitat masculina, Francesc
Godoy, va manifestar que “l’organització ha estat excepcional, hi havia molta gent Podi de les categories elit masculina i femenina. / Foto: E. V.
de públic i tots ens ho hem passat molt bé”. Godoy, a més, va afegir que alguns
trams del circuit de ciclisme “eren gairebé com del Tour de França, amb unes rampes plenes d’aficionats a la bicicleta”. D’altra banda, José Hidalgo, president de la Federació Espanyola de Triatló, va expressar
estar molt satisfet després de les dues jornades de competició. “Vull destacar la implicació de la corporació municipal i dels més
de 200 voluntaris que s’han ofert per dur a terme el campionat, perquè no sempre és així”, va dir Hidalgo, i va afegir que “tothom amb qui he parlat marxa encantat del què ha vist i ha viscut”. El president de la Federació, a més, va avançar que havia
estat parlant amb els polítics municipals i no s’ha descartat tornar a celebrar aquesta mateixa prova a Altafulla l’any vinent. Pel
que fa a Fèlix Alonso, alcalde d’Altafulla, va dir que “Altafulla és el municipi que representa el triatló; Altafulla és un puntal del
triatló espanyol”. En un altre sentit es va expressar el regidor d’Activitat Física i Esport, Guillermo Alonso, la primera expressió del
qual, en acabar la competició, va ser “estic orgullós del poble que tenim, orgullós dels voluntaris que han fet possible la prova i
orgullós de la ciutadania que ha col·laborat perquè tot plegat hagi estat un èxit rotund”. Alonso va dir també que Altafulla està
capacitada per organitzar qualsevol prova esportiva. •
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Altafulla, al TOP 1...
Fèlix Alonso # Alternativa Altafulla – Entesa
Encara amb la ressaca de la Nit de Bruixes i el triatló ens arriba una notícia que
ens ha d’omplir d’orgull com a poble.
Altafulla és la paraula, el municipi on
s’han incrementat més les cerques a
Internet per motius turístics, amb un
316%, seguits de Pratdip (224%) i Reus
(196%). Els turistes espanyols trien la
Costa Daurada com a primera opció
per passar les vacances i la localitat més
visitada és Altafulla, que també supera a
les altres destinacions costaneres de tot
el litoral espanyol. Quan dèiem que un
dels objectius programàtics era posar a
Altafulla al mapa ens referíem precisament a aquestes notícies, que fan que

la nostra població sigui referent; i ens
agradaria que acabes sent una icona de
la feina ben feta. L’èxit és de tothom
i, en especial, dels treballadors/es de
l’ajuntament, que amb una situació difícil, com la resta de treballadors públics i
assalariats, multipliquen els esforços per
arribar allà on només el fet d’estimar a
la teva gent fa que tot sigui possible.
Una altra notícia que hem pogut gaudir
aquests dies ha estat l’obertura, després
de 38 anys, del pantà del Gaià. Quan
vaig arribar a Altafulla molta gent ens
deia que aconseguir que el riu tornés a
ser riu era una quimera. Avui, tres anys
després de signar l’acord entre el govern

d’esquerres i Repsol, i amb un paper
principal de Salvem el Gaià, això ha estat
una realitat. Segons sembla han faltat
només 100 metres per arribar al mar,
però a la propera hi arribarem. Si hem
pogut organitzar el millors Campionats
d’Espanya de Triatló Sprint, si som el
primer lloc que a nivell turístic busca la
gent, si s’ha aconseguit que el riu baixi,
si som els únics que hem tingut la valentia de fer front als poderosos lobbys del
port i la petroquímica que ens volen
retallar els trens amb l’excusa del tercer
fil, estem segurs que amb la gent d’Altafulla, amb els seus voluntaris, tot el què
ens proposem serà possible. •••

Un poble actiu i viu contra els que embruten el nostre nom
Jordi Molinera # Solidaritat Catalana
Tot i que al temps li ha costat i la calor
ha fet tard, ja estem a l’estiu. A la nostra vila això és sinònim de turisme i més
activitats que mai. Des de grans esdeveniments com el triatló fins a actes de
tota la vida, tot i que amb nous formats.
Com Sant Joan, que va aplegar a més
de 300 persones al sopar popular de Ca
l’Ixart per celebrar la Diada Nacional dels
Països Catalans... i que els Diables Petits
van aprofitar per cremar simbòlicament
l’anomenada Llei Wert. Ara però, ja ens
enfilem de ple al sempre atapeït calendari estiuenc, on totes les entitats del poble
volen ser partícips i mostrar-se a totes les
persones que visiten la nostra vila. Apun-

per la Independència

teu i baixeu al carrer: el 13 de juliol a les
18.00h. a la plaça del Pou, gran Diada de
les Cultures per celebrar els 40 anys dels
Castellers d’Altafulla, amb els Castellers
de Vilafranca, la Colla Vella de Valls, els
Xiquets de Tarragona i la nostra colla (i a
la nit concert de Búhos!); el dia 19 a les
20.00h. a la plaça de l’Església, concert en
motiu dels 20 anys de l’Escola de Música;
l’endemà a les 22.00h., primer concert del
Festival Internacional de Música d’Altafulla amb Les Choristes (Els nois del cor, que
van guanyar l’Oscar a la millor cançó);
el dia 21 els Diables faran un correfoc
a Baix a Mar; i el dia 23 a les 18.00h. al
Parc de Voramar estrenarem la Biblio-

Mar! I això és només un petit tast de
totes les activitats... de juliol! I a l’agost
començarem amb les festes de La Perla!
Durant aquest mes de juny tot el Baix
Gaià vam estar d’enhorabona, tot i que
fos només per uns dies, en veure baixar
aigua pel Gaià, gràcies a la feina de molts
anys de “Salvem el Gaià!” ...però mentre
uns treballen en positiu per la nostra
vila, d’altres (els de sempre) embruten el
nom d’Altafulla fent-nos protagonistes
accidentals als mitjans de comunicació,
comparant els independentistes amb els
nazis. Durant un Ple ja ho vaig dir: si
estan així de nerviosos és perquè la nova
República Catalana la tenim a tocar! •••

Así no se las ponían ni a Fernando VII
Grup Municipal
Después del comentario de algún vecino,
por cierto, visiblemente molesto, hemos
echado una ojeada a las declaraciones
del alcalde de Altafulla a un diario digital
(medios, según él mismo, de dudosa credibilidad…) sobre diferentes temas municipales y, efectivamente: el Sr. Alcalde
no defrauda. En una línea argumental y
política de una simplicidad que solo puede
causar hilaridad, se dedica por una lado a
ponerse medallas y por el otro a criticar al
Partido Popular. Esto es, a caer en el maniqueísmo más absoluto: “yo lo hago todo
bien, los demás lo hacen todo mal…”. Al
hombre le trae por la calle de la amargura nuestra presencia en la red y su nula
capacidad para darnos la réplica en redes
sociales, y es que, cuando uno está acostumbrado a los “chanchullos” periodísticos controlando el papel y las emisoras, la
libertad en la red le queda muy grande, le
hace perder los estribos, y todo lo que no
sea “hacerle la ola”, lo considera “insultos” (no deja de ser paradójico que con
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del

Partit Popular d’Altafulla

7 concejales en el gobierno se dedique a
criticarnos). Pero esto no quiere decir otra
cosa que… que lo estamos haciendo bien,
que no se encuentra cómodo, que tiene
quienes le controlan y vigilan en esa tendencia suya al mesianismo y a la prepotencia. Prepotencia que ya le ha costado una
imputación por presunta prevaricación y
abuso de poder, una sentencia desfavorable por incumplir un convenio con una
asociación de vecinos, —que veían como
el Alcalde ordenaba a funcionarios municipales cambiar las cerraduras del local
en cuestión para impedirles el acceso al
mismo, estando el procedimiento judicial
en marcha— , además de un “tirón de
orejas” por parte de la Subdelegación del
Gobierno por incumplimiento de la Ley
de banderas… de momento. Por lo que
a nosotros respecta, y sin entrar en más
temas, ya que a falta de otros recursos su
estrategia política, por llamarlo de algún
modo, se basa en la polémica, el victimismo, y afirmar que el Partido Popular tiene

la culpa hasta del mal tiempo que parece
no querer abandonarnos este año, emplazamos al Sr. Alcalde a que demuestre si en
algún momento hemos proferido algún
insulto o hemos hecho alguna falsa acusación, con la garantía del Partido popular
de Altafulla de excusarnos públicamente
si así ha sido y se demuestra, y a facilitarle
toda la información necesaria para que,
en caso de que procediera, cursara la(s)
pertinente(s) denuncia(s). Para finalizar,
recordar que desde su imputación hace
varios meses, se ha suspendido la habitual
tertulia política en la emisora municipal,
emisora municipal a la que sólo puede
acceder el Sr. alcalde a glosar sus gestas,
y que no hace demasiados días y ante
los 2 años del actual gobierno municipal,
sorprendía con una pregunta de, por lo
menos, cuestionable imparcialidad: “¿Por
qué motivos quisieras felicitar al gobierno
municipal actual?” ¡¡¡Es que así no se las
ponían ni a Fernando VII!!! •••

Fòrum
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Fòrum
VII Trobada dels més petits
Fa dos majos vaig tocar els fons del pou
personal: en un no res de diferència, la clatellada electoral i, sobretot, la mort del cunyat
Manel. Passats dos anys exactes, dos fets curen
les ferides: l’asfaltat del carrer de casa, el que
sempre anava i torna anar cap a mar. I sobretot, que dins del I Memorial acadèmic dedicat
al Dr. Manel Chiva Royo, el seu amic /germà
d’elecció Joan Serratosa ens féu avinent que
la Sala de Graus de Medicina a Bellvitge portarà el nom del Manel; el d’ell, que renuncià
reiteradament a esdevenir catedràtic, i que
acollirà totes els lectures de tesis i actes acadèmics. L’asfaltat... mai el vaig demanar com
a regidor /veí, tot i que sempre me’n parlaven
els companys de Ple o de Govern. Mai he barrejat interessos particulars amb càrrec polític
electe, com mai he afavorit xarxes clientelars.

Així... no guanyaràs però... sempre hi seràs,
per invulnerable èticament! L’asfaltat es va
fer el dijous 30, en un sol dia i només rebaixant, sense aplicar el costós projecte de nou
clavegueram que n’allargassava la realització.
Els embornals del carrer de l’Hostal han de
xuclar les torrentades que emmenarien al carrer del Mar... Un encert de l’actual Govern, al
qual felicito! Cap d’ells a la sala de Plens, tret
d’un Jordi Molinera poc assabentat de la personalitat del Manel –tot i la bona informació
publicada pel Centre d’Estudis, organitzador
de l’acte. Em plau de reproduir la glossa en
prosa poètica que hi llegí el seu germà Tito
Chiva Royo: “Els camins envolats de fonolls
incrustats de cargolins, el mestralet del Baix
Gaià, aràcnids d’un bell color et seduïren amb
els tels. Llamps i trons de fi d’estiu posaven

la banda sonora, d’una terra, d’un poble que
duies a dins. El despertar de la vida d’aquest
indret el va fer creure i pensar en aquest fet
mateix. Per això tu hi vas dedicar tota una
vida, primer personal, i amb la força de la teva
curiositat t’hi va portar a treballar definitivament. Per això quan el vent d’estiu remou els
garrofers i fa volar núvols d’ocells, quan les
ones pugen de llevant esclatant contra les
roques del Fortí i el mar pren dibuixos d’escates platejades, quan el sol il·lumina les sorres
de Baix a Mar d’Altafulla, és llavors quan et
sentim més al costat, ben a prop i ben nostre,
germà, amic, company, Manel”. •

Fonxo Blanch

L’ús de la paraula “nazi” per part del PP és el súmmum de la indecència
Acabo de veure a La Vanguardia, per Internet, les dues fotografies publicades pel PP
d’Altafulla a la seva pàgina Facebook, comparant l’acte de constitució de l’ANC amb una
convenció nazi. Soc suïssa, però fa molts anys
que visc a Catalunya, a la província de Girona,
concretament a la part sud de la Costa Brava,
on soc empresària. He guardat, tanmateix, un
contacte regular amb el meu país d’origen,
on vaig molt sovint (i no per portar maletes
amb diners!). No soc jueva però tinc una profunda admiració pel poble d’Israel i tinc una
gran amistat amb la presidenta de l’Associació Suïssa-Israel. Penso que és absolutament
indecent i inacceptable publicar una foto com
aquesta. Com es pot comparar així, lleugerament, un règim totalitari i sanguinari que va
provocar la Segona Guerra Mundial i que va
intentar esborrar en les condicions que coneixem tot un poble, amb uns ciutadans que
simplement, amb un civisme exemplar (veure

la manifestació de l’11 de setembre passat a
Barcelona i el concert del dissabte 29 de juny
al Camp Nou) demanen tenir un dret que ja
existeix en la majoria dels països europeus,
el dret a un referèndum sobre el seu futur?
És una comparació absolutament odiosa que
banalitza d’aquesta manera un règim criminal
i menysprea la memòria de milions de morts.
Sé que l’Ambaixada d’Israel ja s’havia queixat
envers el Govern espanyol de l’ús abusiu de la
paraula “nazi” per part del PP, però aquesta
foto ja és el súmmum de la indecència. No es
pot acceptar de cap manera. Jo la faig arribar
a diversos diaris del meu país, de França com
el Figaro i, naturalment, a l’Associació SuïssaIsrael, perquè pugui jutjar del què es pot
esperar d’un Govern com el de Madrid així
com dels membres del PP. Aprofito per dir-li
al regidor del PP d’Altafulla que he vingut
d’un país estranger on el fet de tenir quatre
idiomes oficials no ha sigut mai un problema,

al contrari, ens ajuda a estudiar-ne altres
sense problemes (jo en parlo sis i estudio ara
mateix el rus) i que l’any 1978 el Jura es va
independitzar del Jura Bernois després d’un
referèndum, sense que hagi passat res. Ens
respectem els uns als altres, com els catalans
respecten els ciutadans de la resta d’Espanya.
Ara bé, unes actuacions com la de la publicació d’aquesta foto “comparativa” no fa res
més, al meu parer, que ensenyar amb una
claredat evident, la diferència entre Catalunya
i Espanya. Aprofito per aconsellar-li al mateix
regidor que vagi a veure una exposició que té
lloc a Torroella de Montgrí fins el 15 de setembre: “La Shoah a Europa”. Potser se n’adonarà
del què té d’espantós la publicació de les dues
fotos del PP a la seva pàgina Facebook. •

Nicole Kissling

Nos ha dejado Concha: “la Valenciana”
El pasado viernes día 31 de Mayo se fue para
siempre. Después de dos años de dolorosa
enfermedad. Concha, una buena amiga, una
excelente persona, una revolucionaria, una
avanzada a su tiempo. Todos los que hemos
paseado por delante de Botigues de Mar, “el
paseo de la Playa”, con nuestras mascotas,
la hemos conocido. Ella os conocía a todos
(al alcalde, a los concejales, a los municipales, a los de la brigada, a los funcionarios,
todos uno a uno, los médicos, enfermeras y
empleados del CAP, sus vecinos, los que ya
no lo eran…). Concha era como una institución; con su cortísimo pelo blanco, paseando
un tanto cabizbaja… La encontraremos a
faltar, sus amigos, los niños, los animales,
los paseantes nacionales y extranjeros. Sus
niños, como Concha decía, que hoy ya no son
pequeños, pero que en su día tuvieron en su

comunidad una cesta de baloncesto porque
ella deseó que jugarais en el jardín del Park.
Las niñas... en especial Elisabeth y Arianna,
que la acompañaban en los últimos años,
paseando a Luxo, su perro, y que alguna vez,
hace ya algunos meses, cuando todavía no
se encontraba tan mal, eran sus invitadas a
merendar o a cenar en ese restaurante de
la playa que les gusta especialmente a los
niños. Lo siento también por vosotras, habéis
perdido una amiga. No recordaré ni un
solo día los últimos meses de enfermedad y
decadencia, quiero recordarla como siempre,
paseando con sus perros: Cuqui, Nina, Nana,
y el último, que hoy la está extrañando, Luxo,
mostrándoles a sus grandes amigos los niños,
las proezas casi de circo, que lograba enseñar
a sus mascotas. Quiero recordarla levantando
su dedo corazón para contestarme cuando

le daba las gracias por los mil favores que
me había hecho, en una broma existente
entre nosotras a raíz de una anécdota, que
compartimos a través del e-mail, “Saludo
Hawaiano”. Siempre dispuesta a ayudar.
Ricardito, su coche, preparado para prestar
los servicios que fueran necesarios. Su casa
siempre abierta. Concha y Maria; Maria y
Concha indivisibles nos han ayudado un
montón de veces a muchos de los que hoy
despedimos a Concha. Mi nieto Víctor, preguntó hace unos días. —¿Concha está enferma?— Si cariño. —¿Se puede morir? Mi hija
y yo nos miramos, ¡es tan dura la muerte!,
pero tampoco queríamos mentirle, y le contesté. - No lo sé, pero está muy malita. —Por
favor, si se muere no me lo digas•

Pilar Pascual Martín
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Torredembarra
Vespella de Gaià

09

La Tertúlia en Xarxa

10

Els matins d’Altafulla Ràdio

11

L’espai obert

L’informatiu (5a edició)
Cinema

Baix Gaià Esports (r)

El Patito de Goma

•
•
•

Cat Sons

Barà Rock

Noms Propis

7 Dies

El temps passa

Trobadors

Trobadors (r)

Cinema (r)
El Futbol al Baix Gaià
The Road of Country (r)

L’informatiu Setmanal

L’Entrevista

Mans al pilar

Baix Gaià Esports

L’Entrevista (r)

Jazz Club

Música PuntCat

Cap de setmana

Cat Sons (r)

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

100% Música

La Vinyeta (r)

Jazz Club

Carta de Clàssics

Calidoscopi

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.

Transports
L9

Pere
Martell
6:38
7:32
8:33
9:13
10:30
11:17
12:04
12:53
13:42
14:30
15:15
16:01
16:46
17:48
18:34
19:19
20:05
20:48
21:30

Aiguamolls
del Gaià
7:05
8:03
9:07
9:47
11:04
11:49
12:41
13:29
14:14
15:00
15:45
16:31
17:17
18:21
19:09
19:52
20:38
21:18
21:59

Aiguamolls
del Gaià
7:21
7:51
8:22
9:26
10:06
11:23
12:10
13:00
13:48
14:33
15:19
16:04
16:50
17:36
18:40
19:28
20:11
20:55
21:34

Pere
Martell
7:52
8:23
8:58
9:59
10:39
11:56
12:41
13:37
14:21
15:07
15:53
16:38
17:20
18:06
19:10
19:57
20:40
21:21
22:00

7:30
9:25
11:02
12:35
14:11
15:43
17:35
19:06
20:40
22:00

8:05
10:03
11:37
13:13
14:45
16:17
18:11
19:45
21:11
22:27

8:24
10:21
11:55
13:31
15:03
16:35
18:29
20:04
21:27

8:57
10:53
12:27
14:03
15:35
17:07
18:58
20:32
21:53

7:30
9:25
11:01
12:34
14:11
15:43
17:36
19:06
20:40
22:00

8:00
9:59
11:33
13:09
14:44
16:16
18:09
19:41
21:09
22:24

8:24
10:21
11:55
13:30
15:02
16:35
18:28
20:04
21:27

8:56
10:53
12:27
14:03
15:35
17:08
18:58
20:32
21:53

RENFE
Altf/Tgn

Autobusos
nocturns
Altafulla
/ Tarragona

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

Altafulla
Parada
Centre
Centre Comercial
Altafulla - Tarragona

Feiners
Dissabtes

100% Música

Mans al pilar

Parades a Pau Casals, St. Francesc, Rambla Vella, Balco, Miracle, Beneficència, 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

Diumenges i festius

I com estàs de Salut’

The Road of Country

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

Tarragona

Tarragona - Altafulla

v

Baix Gaià Esports

23

* Consultar retransmissions
esportives a la pàgina web.

Som Terra

L’informatiu (6a edició)

22

altafullaradio@altafullaradio.com
www.altafullaradio.com

Baix Gaià Esports (r)

Sempre joves

Toc de Rock

19

21

100% Música

100% Música

17

20

Mans al pilar (r)

Notícies en xarxa, edició migdia

16

977 65 29 23
977 65 06 93

100% Música

L’informatiu (4a edició)

15

Toc de Rock (r)

A cau d’orella

100% Música

14

Barà Rock (r)

El Ple / Para que no me olvides

L’informatiu (3a edició)

13

18

La Màgia de les Sardanes

10h L’espai obert - 10.30h L’informatiu (2º edició) - 11h L’espai obert

12

100% Música

Cap de setmana (r)

L’informatiu (1a edició)

Imperial
Tarraco

Rambla
Vella

00:15

00:17

01:45

01:47

03:45

03:47

05:05

05:07

Altafulla
Centre
Parada
Comercial Centre
00:39

00:40

02:09

02:10

04:09

04:10

05:29

05:30

6:58
7:30
8:29
8:59
10:00
10:28
10:58
11:58
12:58
13:59
14:26
14:59
15:31
15:58
17:00
17:27
18:00
18:30
19:00
19:29
20:26
20:29
20:59
21:29
21:59
22:33

Tgn/Altf
/Bcn
5:52
7:00
7:21
7:47
8:00
8:56
9:35
10:32
11:25
11:54
12:25
13:24
14:28
14:55
15:48
16:29
16:58
17:29
17:53
18:30
19:04
19:13
19:43
19:57
20:24
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

AUTOBUSOS

De dilluns a divendres feiners
Trdb
6.25
7.10
7.30
7.45
8.00
8.20
8.40
9.00
9.15
9.45
10.15
10.45
11.15
12.15
13.15
14.15
15.15
16.15
16.45
17.15
18.15
19.15
20.15
21.45

Altf
6.29
7.16
7.36
7.51
8.06
8.26
8.46
9.06
9.21
9.51
10.21
10.51
11.21
12.21
13.21
14.21
15.21
16.21
16.51
17.21
18.21
19.21
20.21
21.51

Trdb
8.20
9.30
11.40
13.45
16.10
17.10
17.55
18.55
19.55
20.55

Altf
8.26
9.36
11.46
13.51
16.16
17.16
18.01
19.01
20.01
21.01

Tgn
6.45
7.65
7.55
8.10
8.25
8.45
9.05
9.25
9.40
10.10
10.40
11.10
11.40
12.40
13.40
14.40
15.40
16.40
17.10
17.40
18.40
19.40
20.40
22.10

Tgn
6.50
7.40
8.25
9.15
10.15
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.10
14.20
14.45
15.05
15.20
16.15
17.15
17.45
18.15
18.45
19.15
19.45
20.15
21.15
22.25

Altf
7.10
8.00
8.45
9.35
10.35
11.35
12.05
12.35
13.05
13.35
14.05
14.30
14.40
15.05
15.25
15.40
16.35
17.35
18.05
18.35
19.05
19.35
20.05
20.35
21.35
22.45

Trdb
7.15
8.05
8.50
9.40
10.40
11.40
12.10
12.40
13.10
13.40
14.10
14.35
14.45
15.10
15.30
15.45
16.40
17.40
18.10
18.40
19.10
19.40
20.10
20.40
21.40
22.50

Dissabtes feiners
Tgn
8.47
9.57
12.07
14.12
16.37
17.37
18.22
19.22
20.22
21.22

Tgn
9.00
10.30
12.40
14.30
17.00
18.00
18.45
19.45
21.00
21.35

Altf
9.24
10.54
13.04
14.54
17.24
18.24
19.09
20.09
21.24
21.59

Trdb
9.30
11.00
13.10
15.00
17.30
18.30
19.15
20.15
21.30
22.05

Diumenges i festius
Trdb
8.55
10.30
12.00
16.10
17.20
18.45
20.15

Altf
9.01
10.36
12.06
16.16
17.26
18.51
20.21

Tgn
9.22
10.57
12.27
16.37
17.47
19.12
20.42

Tgn
10.00
11.30
13.00
16.50
18.00
19.30
21.00

Altf
10.24
11.54
13.24
17.14
18.24
19.54
21.24

Trdb
10.30
12.00
13.30
17.20
18.30
20.00
21.30

Serveis
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Telèfons i adreces

(

Ajuntament (Plaça del Pou, 1)

977 65 00 08

Síndic de greuges
Recaptació Municipal (Ajunt.)
Correus
Oficina d’Ocupació
Policia Local
Guàrdia Civil
Mossos d’Esquadra
		
Bombers (Tarragona)
		
		
Ambulàncies (centraleta)
Consultori de Salut

977 65 22 69
977 65 61 09
977 65 18 16
977 65 19 88
609 32 96 51
977 65 02 80
062
977 63 53 00
088
085
977 22 00 80
977 54 70 80
977 25 25 25
977 65 60 07

Urgències CAP Torredembarra
Aigües d’Altafulla
(servei 24 hores)
Emergències
Farmàcia Susana Domingo

977 64 38 01
977 65 16 76
900 194 998
112
977 65 02 07

Plaça del Pou, 1

	Marquès de Tamarit, 16

	Mainada, 2A

	Les Escoles, 3 (poble)

Farmàcia Anna Arasa

977 65 24 20

Plaça dels Vents, 5

S. Antoni Abat, 11

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
977 65 19 69
977 65 16 62
977 65 60 31

Llar d’Infants Hort de Pau

977 65 21 20

Esplai de la Gent Gran

977 65 21 32

Biblioteca Municipal

977 65 11 76

	Mainada, 2B
	Cabana, 2

	C. de Les Bruixes s/n
	Les Escoles s/n

648 54 62 72
977 65 15 71
977 65 20 60

S. Antoni Abat, a la Violeta

Serveis Municipals

Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM)
ESTACIÓ D’ALTAFULLA / SERVEI METEREOLÒGIC DE CATALUNYA /
HORT DE LA SÍNIA (Tamarit)
Dades del mes de JUNY
Temperatura màxima

29,2º

dia 1

Temperatura mínima

9,8º

dia 1

Pluja màxima

10,5 litres/m2

dia 8

25,1

Total pluja recollida

11,2 litres/m2

OBSERVADORS: Joan Vives, Jordi Cuscó, Josep Mª Aules i Lluís Brullas.
www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html

977 65 21 10

Club Marítim
Parròquia S. Martí
Estació de Servei
Taxis (J. Gabarró)
		
		
Deixalleria (Torredembarra)
Autocars Penedès
Informació RENFE
Protecció Civil
Tanatori de Torredembarra	
L’Hort de la Sínia.
Punt d’Informació del Gaià

977 65 02 63
977 65 01 58
977 65 22 54
607 86 46 44
607 15 38 18
977 65 29 90
977 64 58 19
977 66 08 21
902 24 02 02
977 65 14 89
900 50 67 12
655 48 61 15

JUTGE DE PAU

977 65 20 17

Veterinaris (d’urgències)
		
		
Protecció Civil

977 65 29 08
627 56 39 39
629 71 15 90
648 14 57 56

ANADA

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

14,6º

977 65 00 83

10,15

Centre de Salut

Mitjana mensual temp. mín.

Piscina Municipal

Servei de transport per a la gent gran

• 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

Mitjana mensual temp. màx.

977 65 07 79

Alcalde Pijuan, 4

Escoles, 10

Casal La Violeta

Alberg Juvenil ‘Casa Gran’
Placeta, 12

Centre d’Estudis d’Altafulla 977 65 09 12
CENTRE OBERT	
Pavelló poliesportiu
Escola de Música (migdies)

977 65 24 68

	Era de l’Esteve

Plaça la Portalada s/n

CEIP ROQUISSAR	
IES ALTAFULLA
Llar d’Infants F. Blanch

Punt d’Informació Juvenil

TORNADA

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

12,25

Eroski

12,30

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

10,25

Carrer dels Munts

10,35

Mirador dels Munts

12,40

Carrer de la Bassa

10,45

Carrer de Santa Marta

12,50

Carrer de les Esplanes

10,55

Via Augusta/Plaça dels
Vents

12,55

Via Augusta/Plaça dels
Vents

11,00

Carrer de les Esplanes

13,05

Carrer de Santa Marta

11,10

Carrer de la Bassa

13,15

Mirador dels Munts

11,20

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

13,25

Carrer dels Munts

11,25

Eroski

13,35

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

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

Regidoria d’Acció Social i Ciutadania

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
HORARI DE MISSES
Església de Sant Martí

Església de Sta. Maria

Dissabtes: 19.30 h
Diumenge: 11.45 h

Dissabtes: 20.30 h
Diumenge: 19.00 h en castellà
20.00 h en català

Farmàcies de guàrdia
01/07
08/14
15/21
22/28
29/31

juliol:		
juliol:		
juliol:		
juliol :		
juliol :		

A. ARASA
S. Domingo
A. ARASA
S. Domingo
A. ARASA

01/04
05/11
12/18
19/25
26/31

agost:		
agost:		
agost:		
agost:		
agost:		

A. ARASA
S. Domingo
A. ARASA
S. Domingo
A. ARASA

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies
de guàrdia de Torredembarra als aparadors de les farmàcies locals.
A més: www.coft.org/guardies/ext/
Cogul: 977640003 - C/ Antonio Roig,14
Arasa: 977642704 - C/ Verge Montserrat, 4
Miró: 977640735 - C/ Pere Badia, 55
Escudé: 977130735 - C/ Filadors, 6-8
Sant Jordi: 977642750 - Av. Sant Jordi, 19-21
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