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On pots trobar la “Plaça del Pou”?
La “Plaça del Pou” es distribueix en més de 30 

establiments d’Altafulla. La podeu trobar a l’Ajun-
tament, Quiosc Llibreria Lluís, als forns A. Martí 
i Nogués, a les gelateries La Perla i Ronda, a la 

Papereria Regal i Paper, entre d’altres.

Vols rebre-la per correu electrònic?
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a 

altafullaradio@altafullaradio.com o també entrant al 
web www.altafullaradio.com

Butlletí d’Informació Municipal de l’Ajuntament d’Altafulla

Punt i final. Els mesos de sol, platja, calor, refrescos... van pas-
sant i, finalment, l’estiu s’acaba. Semblava ahir que celebràvem 
la revetlla de Sant Joan, ens endinsàvem al món esotèric i místic 
de la Nit de Bruixes o teníem el poble ple d’atletes a punt per 
competir al Campionat d’Espanya de Triatló Sprint. Altafulla ho 
vivia al mes de juny, quan molts indicadors apuntaven que pas-
saríem un estiu menys càlid de l’habitual, amb algunes pluges, 
força meduses... Segurament en algunes ocasions, quan factors 
externs ens han impedit gaudir com nosaltres desitjàvem de 
l’època estival haurem pensat que aquests indicadors s’acompli-
en, però la realitat ni s’hi ha apropat. Un estiu altafullenc que 
ha passat volant; gràcies, en gran mesura, a un programa d’ac-
tes i activitats per a tots els gustos i edats que el consistori, les 
entitats i moltes persones totalment desinteressades han sabut 
organitzar. Tot, amb més o menys bon resultat. De fet, la parau-
la “èxit” és la que més bé defineix el conjunt d’esdeveniments 
que hem celebrat i en què hem participat (certament, segur que 
aquest és un dels mots més repetits a l’interior de la present 
publicació). El reflex més nítid de què tot plegat ho deixem enre-
re per endinsar-nos altra vegada a la rutina és infinit: comença 
el curs escolar als centres educatius, els mitjans de comunicació 
enceten les seves noves temporades, el dia s’escurça, l’elevat 
nombre de turistes que ens han visitat comença a disminuir, ens 
preparem per a una nova Festa Major Petita votiva del Quadre 
de Sant Antoni... Un estiu d’èxit que ens ha de servir de model 
per al futur. Futur que, poc a poc, ja anem bastint. Plasma això 
els diversos esculls artificials que recentment s’han instal·lat al 
nostre litoral, que amb pocs anys han d’atraure la flora i fauna 
marines i potenciar encara més les qualitats i atractius d’Altafu-
lla. Un model a seguir, però, amb algunes reflexions a tenir en 
compte en l’àmbit social: Quan no es contrasten les informacions 
de diferents fonts, quan ens creiem les primeres impressions... I 
l’enrenou, clima de confusió i difusió a la babalà que molts feien 
de la mobilització de serveis de salvament que a mitjans d’agost 
vivíem a la platja d’Altafulla, és un exemple del què cal reflexi-
onar en un estiu d’èxit.

Editorial

Un estiu d’èxit i reflexió
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XVI Fira d’Artesans, un altre model a seguir
Més de 25.000 persones van passejar per les Eres d’Altafulla 
durant els quatre dies que es va allargar la XVI Fira d’Artesans 
del municipi. La valoració global de la mostra és positiva, tant 
a nivell organitzatiu com de participació. De fet, des de prime-
ra hora del dijous, quan es va donar el tret de sortida a la mos-
tra, ja era molta la gent que s’hi va apropar per conèixer els 
diferents estands i tallers que hi havien fet parada. Tant para-
distes com públic assistent es van mostrar molt satisfets dels 
quatre dies de Fira. Els primers i grans protagonistes d’aquesta 
van destacar la bona organització i la gran afluència de públic. 
Tot i que és complicat vendre en un moment econòmic com 
l’actual es van mostrar contents i amb l’esperança de tornar a 
repetir l’any vinent. Per la seva banda, els visitants també es 
deixaven veure molt satisfets davant la diversitat de parades i 
els productes de qualitat que es poden trobar en una fira per 
visitar en família. Aquesta setzena edició de la Fira d’Artesans 
ha acollit un total de 108 parades d’artesania, moda i com-
plements, i decoració; a banda de diferents demostracions 
d’oficis antics i d’un ampli ventall d’actes d’entreteniment i 
tallers per a petits i grans. Enguany, a més, s’ha dedicat especi-
al atenció als infants, que van disposar d’una zona d’artesania 
pròpia. Un espai que va rebre molt bona acollida per part del 
públic. L’èxit d’aquesta nova edició ha tornat a mostrar el bon 
moment pel qual passa Altafulla i el fet que aquesta s’hagi 
convertit en una de les fires més consolidades i importants 

del territori. I si tant paradistes com públic assistent després 
de quatre dies intensos de mostra al municipi ja aprovaven 
amb nota al Col·lectiu d’Artesans d’Altafulla pel seu paper 
en l’organització de la fira, la mateixa entitat en va fer un 
bon balanç. Una de les seves responsables, Berta Baixeras, va 
valorar molt positivament aquesta nova edició en què el col-
lectiu es posava al capdavant de l’esdeveniment. Baixeras va 
celebrar l’èxit d’assistència de públic. “Una participació que 
va anar acompanyada”, va explicar, “d’un gran nombre de 
vendes que ja empenyen a molts dels participants a voler tor-
nar a formar-hi part l’any vinent”. També va destacar la col-
laboració de moltes persones i entitats del municipi, així com 
de l’Ajuntament, que “van permetre que la fira anés sobre 
rodes”. Pel que fa a la principal novetat d’aquest any, la zona 
del Parc del Comunidó dedicada exclusivament a artesania 
infantil, Baixeras va explicar que havia funcionat bé, però que, 
com tot el que comença, necessita un procés d’adaptació. En 
aquest sentit va reconèixer que cal insistir en el contingut per 
tal de dotar-lo de més atractius i dedicar especial atenció a 
l’arranjament de l’entorn. “Uns retocs”, segons Baixeras, “que 
se sumaran a d’altres que encara s’han de revisar”. I és que ara 
és el moment de prendre nota d’aquells aspectes que no van 
acabar de funcionar o que van suposar algun inconvenient, 
per tal de continuar millorant la qualitat any rere any i de cara 
a properes edicions. •

Instants de la XVI Fira d’Artesans. / Fotos: Carla Gómez i Eduard Virgili
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Una declaració conjunta entre les parts afectades pel Tercer Fil

Satisfacció a l’Ajuntament d’Altafulla 
després que l’Ajuntament de Tarragona, 
el Consell Comarcal del Tarragonès, i 
l’Associació de Càmpings de Tarragona, 
Costa Daurada i Terres de l’Ebre, s’hagin 
sumat a la seva lluita contra el Tercer Fil. 
El passat mes de juny el consistori altafu-
llenc va presentar un recurs administra-
tiu per declarar nul el projecte ferroviari 
que preveu el Ministeri de Foment, així 
com la licitació de les seves obres. La 
intenció del consistori era negociar amb 
els responsables de Foment qüestions 
com ara la temporalitat del projecte, 
la minimització dels efectes de conta-
minació acústica, el manteniment de 
la freqüència de pas i aturada de trens 
de passatgers al municipi, i la reober-
tura de la línia Reus-Roda per al trànsit 
de mercaderies. Davant la impossibilitat 

de presentar al·legacions de millora al 
projecte, però, va haver d’optar per la 
via administrativa. Una demanda que 
en un primer moment no va rebre cap 
suport per part de les administracions 
púbiques. Després de diverses negocia-
cions, l’Ajuntament es va plantejar, fins 
i tot, la possibilitat de retirar el recurs. 
Però davant l’anunci del Ministeri de 
no licitar l’intercanviador de vies pre-
vist a Tarragona, va decidir mantenir-lo. 
L’alcalde, Fèlix Alonso, ha valorat molt 
positivament tant el recolzament de les 
administracions, com el suport de les 
empreses privades, tot i considerar que 
“és el que havien d’haver fet des d’un 
primer moment”. De fet, segons Alon-
so, l’Ajuntament d’Altafulla ha mostrat 
sempre “total interès” per les peticions 
dels càmpings de la zona i s’ha reunit 

diverses vegades amb els seus responsa-
bles i gestors per compartir unes deman-
des que creu “justes”. D’altra banda, ha 
mostrat el seu desig de posar-se d’acord 
amb Tarragona en referència a la inter-
connexió de l’Arboç –que garantiria la 
parada de combois de curt, mitjà i llarg 
recorregut-, i per l’intercanviador de la 
ciutat. Fèlix Alonso ja va avisar que si 
Foment complia el compromís de licitar 
l’intercanviador al desembre retirarien el 
recurs, i sinó, portarien les seves deman-
des al jutjat contenciós-administratiu. 
Tot i això ha reconegut que “cal anar pas 
a pas en les negociacions”, i que “el què 
cal ara és reunir-se amb l’alcalde de Tar-
ragona, Josep Fèlix Ballesteros, i amb el 
president del Consell Comarcal, Frederic 
Adan, i impulsar una declaració conjunta 
entre les diferents parts afectades”. •

Instal·len boies ecològiques a la platja per atraure la flora i fauna marina
La platja d’Altafulla ja disposa d’un nou 
sistema de boies ecològiques. El pro-
jecte, ideat per l’expert en aquariofília 
marina i en cultiu de roca viva, Miquel 
Rota, s’ha materialitzat gràcies a un con-
veni de col•laboració entre l’Ajuntament 
d’Altafulla i Repsol. L’empresa petroliera 
és qui finança tots els biòtops artificials, 
mentre que el consistori altafullenc es fa 
càrrec de les despeses de manteniment i 
recuperació del material. Aquesta prime-
ra actuació ha consistit en la instal•lació 
de quatre de les deu boies que preveu 
el projecte al municipi, ja que tal com 
ha explicat la regidora de Medi Ambi-
ent, Montse Castellarnau, “enguany les 
negociacions han arribat tard i Repsol no 
tenia prevista aquesta despesa”, d’uns 
1.200 euros per unitat. Es preveu, però, 
que a l’estiu vinent s’acabin d’instal·-
lar la resta. Aquest sistema de biòtops 
substitueix el de boies convencionals 
que cada estiu limita la zona de segu-
retat per als banyistes. Segons Miquel 
Rota, aquest model, “en comptes d’usar 
ciment pur fa servir carbonat de calci, 
que té un pH i una porositat molt més 

adequats, que permeten atraure la flora 
i la fauna marina tot conformant petits 
esculls d’algues, peixos i invertebrats”. A 
més, a diferència de les boies comunes, 
que tenen com a base blocs de formigó 
que es treuen i es posen cada tempora-
da, amb aquest sistema només cal que 
un cop finalitzada l’època de bany es 
tregui la boia de la superfície, ja que 
una altra d’intermèdia fa que la cadena 
sobrant quedi en suspensió i no malmeti 
el fons marí. Rota ha explicat que “la 
resta de l’estructura i tota la flora i la 
fauna que creix en ella es queda on està 
fins a l’estiu següent, i que les boies es 
localitzen per mitjà d’un GPS”. Per la 
seva banda, l’alcalde d’Altafulla, Fèlix 
Alonso, ha defensat l’aplicació d’aquest 
nou sistema al municipi, “ja que es tracta 
de la continuació de la feina que el con-
sistori ha realitzat durant els darrers anys 
en la línia de potenciació de l’aspecte 
visual, paisatgístic i de qualitat natural 
d’Altafulla”. Aquest projecte va sorgir 
l’any passat a partir d’un altre disseny 
de Miquel Rota, el del Biòtop Antina, 
una muntanya submarina de 18 metres 

d’alçada per 80 metres de diàmetre feta 
amb roques de carbonat de calci d’ori-
gen coralí per ubicar al conjunt natural 
marí del litoral de Torredembarra. De 
fet, aquest municipi del Baix Gaià ha 
estat la primera localitat que ha aplicat 
el nou sistema de boies a les seves plat-
ges i els resultats obtinguts fins ara són 
molt satisfactoris. Un dels problemes 
que podien presentar era que es fessin 
malbé amb els temporals, però ja s’ha 
pogut comprovar que són totalment 
resistents. •

Primer aniversari de l’Ordenança de Civisme
Ara fa un any entrava en funcionament 
a Altafulla la nova Ordenança Munici-
pal de Civisme i Convivència Ciutadana. 
Una proposta que va néixer com una 
eina de treball davant de reiterades 
actuacions i conductes d’incivisme que 
creaven malestar a la ciutadania. Un any 
després, el regidor de Serveis de l’Ajun-
tament, Francesc Farré, continua insis-
tint en què es tractava d’una eina molt 
necessària i fins al moment inexistent, 

que havia de funcionar com una espècie 
de guia d’usos sobre aspectes referents 
a l’ordre i a la tranquil·litat pública. Des 
del consistori s’està duent a terme l’apli-
cació d’aquesta normativa i ja s’han tra-
mitat diferents sancions a aquells pro-
pietaris que no recullen els excrements 
dels seus gossos o que els deixen anar 
solts pel carrer, a aquelles persones que 
dipositen brossa fora dels contenidors, 
o a aquells conductors de camions que 

aboquen runes als camins de darrera de 
Sant Antoni. En aquest sentit, Farré ha 
recordat que tothom pot gaudir d’Alta-
fulla, però sense actuar amb impunitat. 
Tot i això, el responsable de Serveis ha 
reconegut que s’han de continuar per-
filant alguns aspectes de l’ordenança. 
En aquest sentit ha manifestat que, mit-
jançant la seva disposició i aplicació, es 
pot continuar millorant, i que sense ella 
seria molt difícil poder actuar. •

Darrera comprovació dels esculls artificials. 
/ Foto: Eduard Virgili
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El Centre Obert Les Bruixes prepara el nou curs

El Centre Obert Les Bruixes d’Altafulla fa dies que ha començat a escalfar els 
motors. L’entitat, depenent de l’àrea d’Educació, Acció Social i Ciutadania de 
l’Ajuntament, ja treballa en la confecció d’activitats de cara al proper curs 2013-
2014. Un curs que donarà el tret de sortida el proper 30 de setembre. Abans, 
però, des del centre es convoca un període de preinscripció als tallers per a 
infants i joves d’entre 6 i 12 anys, que tindrà lloc del 16 al 18 de setembre a la 
recepció de l’Ajuntament. Les places són limitades. Enguany el centre té previst 
oferir als més petits classes de reforç escolar, tallers, manualitats, dinàmiques 
de grup, jocs i activitats de lectura, entre moltes d’altres. Unes tasques que tin-
dran lloc de dilluns a divendres en horari de 17.00h. a 18.30h. en el cas del grup 
d’entre 6 i 9 anys; i des de les 18.30h. fins a les 20.00h. al grup d’entre 10 i 12 
anys. Tot i que es preveu posar en marxa l’activitat del centre el 30 de setembre 
amb diferents tallers, no serà fins el 3 d’octubre quan s’iniciï la programació 
amb normalitat. •

Falsa alarma a la platja d’Altafulla

La Guàrdia Civil donava per tancada 
la investigació i recerca de dues per-
sones presumptament desaparegudes 
el diumenge 18 d’agost al migdia a la 
platja d’Altafulla després de localitzar-
les sanes i estalvies a terra ferma. Els 
equips de rescat havien de reprendre la 
cerca l’endemà dilluns al matí després 
de treballar durant tota la tarda del 
dia anterior. Les investigacions rea-
litzades aquella nit, però, van portar 
al cos de seguretat a donar per fina-
litzat l’incident. Les dades facilitades 
des del primer moment de la desapa-
rició, al voltant de les dues de la tarda 
del diumenge, van ser molt confuses 
i contradictòries. De fet, les informa-
cions giraven entorn de tres hipòtesis 
diferents. La primera apuntava que 
es tractava d’una noia de nacionali-
tat estrangera que havia desaparegut 
mentre practicava snorkel dins de l’ai-
gua, i hauria estat el seu company qui 
hauria donat l’avís de què la jove no 
havia sortit a la superfície. La segona, 
que el mateix noi que havia alertat 
als equips de salvament també havia 
desaparegut en tornar a entrar al mar 
per buscar a la seva parella. I la tercera, 
que simplement es tractava d’una falsa 
alarma. Una teoria, aquesta darrera, 
que segons la Guàrdia Civil, va ser la 
més contundent després de les tasques 
d’investigació realitzades. Segons Íñigo 
Landeta, cap de coordinació del Centre 
de Salvament Marítim de Tarragona, la 
parella desapareguda es va localitzar 

aquella mateixa nit a terra ferma. El 
responsable de Salvament Marítim va 
apuntar que en el moment de la decla-
ració els dos practicants d’snorkel van 
manifestar que ells únicament havien 
donat el senyal d’alerta per una ter-
cera persona que estava banyant-se a 
la platja i feia senyals de socors, i que 
finalment no es va tenir cap constància 
de la desaparició de ningú. Des del 
Centre de Salvament Marítim de Tar-
ragona, a més, es va considerar que la 
coordinació entre els diferents efectius 
de salvament durant les tasques dutes a 
terme en el malentès viscut a la platja 
va ser bona. Tot i tractar-se finalment 
d’una equivocació, Landeta va defensar 
que l’actuació dels diferents cossos de 
seguretat i salvament va ser la correcta 
ja que “es van mobilitzar els mitjans 
necessaris en base a la informació que 
tenien disponible en cada moment”. El 
responsable del Centre de Salvament 
Marítim de Tarragona va insistir que 

en aquest tipus de casos cal actuar 
igualment i desplegar els equips de 
salvament ja que “una vida humana no 
té preu”. Per la seva banda, l’alcalde 
d’Altafulla, Fèlix Alonso, conscient de 
les moltes i diverses versions que es feia 
ressò la premsa sobre aquest cas, va 
explicar que des de l’Ajuntament no es 
van voler fer declaracions fins que no es 
confirmessin els fets. Tot i això, el bat-
lle va expressar en tot moment la seva 
preocupació davant del ventall de pos-
sibles plantejaments que s’anunciaven. 
En els treballs de recerca que es van dur 
a terme al llarg de tota la tarda del diu-
menge 18 d’agost hi van treballar una 
embarcació i un helicòpter de Salva-
ment Marítim, dues dotacions subaquà-
tiques del Grup de Recolzament d’Actu-
acions Especials (GRAE) dels Bombers, 
bussos de la Guàrdia Civil, la Creu Roja 
i socorristes de l’empresa Servitur Sal-
vament, l’empresa encarregada de la 
vigilància a la zona. •

Dispositiu de salvament al litoral d’Altafulla. / Foto: Salvador Pou
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La XV Nit de Piano i Poemes acull a més de 150 persones

Un Salvador Espriu ben particular va ser l’encarregat d’obrir a 
finals del mes d’agost la XV Nit de Piano i Poemes d’Altafulla. 
Coincidint amb la commemoració dels 100 anys del naixement 
del poeta, el veí, filòleg, professor i organitzador de l’esdeve-
niment, Fonxo Blanch, va protagonitzar una versió molt per-
sonal, amb un toc crític, de la genuïnitat dels mots. Aquesta 

no va ser, però, la seva única intervenció. També va compartir 
escenari amb la poetessa i rapsoda Sílvia Amigó, qui va apro-
fitar l’acte per presentar a Altafulla el seu darrer llibre “Res-
pirar per la ferida”, tot fent, també, un especial homenatge a 
la paraula i a la precisió necessària d’allò que significa. També 
van ser protagonistes d’aquesta quinzena edició el guionista 
i comediògraf Jordi Ribé; l’actriu i narradora Montse Ferret; 
la veïna, actriu i fidel participant al festival, Joana Badia, que 
enguany celebra 60 anys de trajectòria als escenaris; i el duet 
format per Àngel i Terri. La novetat d’enguany va ser la parti-
cipació de dues sopranos en comptes d’una de sola, com s’ha-
via fet fins al moment. Eva Anaya i Maria Bellido van posar 
la veu coral a l’acte. Tot, acompanyat de les mans i l’emoció 
d’Anna Balvak i Xavier Dolç al piano. Una tradicional festa de 
cada estiu que es va viure, de nou, en l’incomparable marc de 
la plaça de l’Església. Tot i els xàfecs intermitents que es van 
viure al llarg del cap de setmana del 24 d’agost, finalment 
el temps va acompanyar, i les més de 150 persones que van 
desitjar ser testimonis un any més de la cita no van haver de 
traslladar-se dins del temple parroquial com havia succeït en 
edicions anteriors. •

Èxit total de la XII Cantada d’Havaneres

Les cançons marineres i de taverna van captivar, un any més, 
el públic assistent a la XII Cantada d’Havaneres d’Altafulla. 
Una cita estiuenca, ineludible al municipi, que els darrers 
anys s’ha convertit en una de les trobades més reconegudes 
a Catalunya. De fet, així ho van demostrar el miler de perso-
nes que, sota la llum de la lluna, amb la remor de la mar, i 
entre el flaire a rom cremat, van voler ser testimonis de tan 
esperada actuació. El Racó del Fortí de la platja d’Altafulla 
es va quedar més petit que mai amb motiu d’un públic molt 
participatiu que va aconseguir fer-se un lloc entre la sorra. 
Tan positiva com la resposta del públic va ser l’actuació dels 
diferents grups convidats, Sopa de Peix, Morralla, i Vent Fort, 
que van portar des de Tarragona, Molins de Rei i l’Hospitalet 
de l’Infant, respectivament, una manera molt particular de 
sentir i transmetre el ritme de l’havanera. En aquesta línia es 
va referir l’organitzador de la cantada, Xavier Pardina, qui 
en va fer una valoració molt positiva, tant a nivell de públic 
com a nivell de grups. La cantada va tenir moments de remi-

niscència al que va ser un dels seus fundadors, Josep Maria 
Bellido, amb la interpretació d’algunes de les seves peces. 
Tampoc hi van faltar les tradicionals melodies marineres 
acompanyades d’un públic molt entregat que va participar 
de la cantada, així com el tradicional rom cremat per tancar 
la vetllada. Després de l’èxit aconseguit en aquesta dotzena 
edició, la voluntat de l’organització és continuar en la matei-
xa línia que fins ara. •

Clou el 26è Festival Internacional de Música 
amb 250 persones a cada concert 

La soprano japonesa Sachika, la mez-
zosoprano Inés Moraleda i la pianista 
Marta Pujol van ser les encarregades 
de tancar el dissabte 24 d’agost la 
26a edició del Festival Internacional 
de Música d’Altafulla. Una actuació 
un pèl accidentada a causa de la pluja 
que va caure just abans d’iniciar-se el 
concert. El xàfec va obligar a l’orga-
nització a posar en marxa el Pla B i a 
traslladar l’actuació dins de l’església. 
Mentrestant, Inés Moraleda va oferir 
als assistents diferents cançons a cape-
lla per amenitzar l’espera. Aquesta era 
la darrera actuació d’una vint-i-sisena 
edició que ha estat valorada de forma 
molt positiva per Josep Maria Reca-

sens, una de les persones responsables 
de l’organització del Festival, qui ha 
destacat l’alt nivell de les actuacions 
i l’increment de participació respecte 
altres anys, que s’ha situat en les 250 
persones de mitjana per recital. Tot i 
fer un balanç positiu, però, Recasens 
ha volgut ser crític i ha explicat que 
cal millorar a nivell de publicitat. Del 
20 de juliol al 25 d’agost la plaça de 
l’Església d’Altafulla ha acollit les actu-
acions d’Els Nois del Cor, de l’Orquestra 
Camera Musicae, de Classic Meets Jazz, 
del pianista Albert Guinovart, de l’Or-
questra de Cambra I Musici Di Vivaldi 
i del Duo Sachika. El festival ha estat 
organitzat per la regidoria de Cultu-

ra de l’Ajuntament d’Altafulla amb 
la col·laboració de la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Tarragona i 
el Consell Comarcal del Tarragonès. El 
pressupost d’enguany s’ha mantingut 
igual que en les darreres edicions, i 
s’ha xifrat al voltant dels 30.000 euros. 
La intenció de cara al futur, tant dels 
organitzadors com de l’Ajuntament, 
és continuar en la mateixa línia dels 
darrers anys, tot mantenint la varietat i 
la qualitat de les formacions. Tot i això, 
apunten que cal continuar insistint en 
la promoció del festival i buscar el fet 
diferencial per atraure un públic cada 
vegada més selectiu. •

La platja d’Altafulla plena de gom a gom. / Foto: Carla Gómez

Un dels moments de música viscuts a la Nit de Piano i Poemes. / 
Foto: Carla Gómez
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“Volem que la qualitat de vida de les persones millori”

Buscar, comparar i comprar amb un clic és el que ofereix elcomprador.cat, una pàgina web 
amb segell altafullenc. Álvaro Díez, llicenciat en dret, i Josep Maria Vallvé, enginyer indus·
trial, emprenedors. Joves, però sobradament preparats, porten el cistell ple d’ambició, il·
lusió i inconformisme. Toquen de peus a terra tot i fer dos anys que són sobre el carretó 

d’El Comprador.

8	Quines inquietuds tenen un enginyer i un llicenciat 
en dret per dedicar-se al sector de l’alimentació?
 Álvaro Díez: Vam veure que l’alimentació a Internet era 
un tema poc tocat. A diferència d’altres sectors, aquest no 
havia fet encara el gran salt a la xarxa. Alguns supermercats 
tenen unes versions online tímides, i això no ajuda al desen-
volupament. Vam pensar que si les combinàvem amb els nos-
tres coneixements podíem fer alguna cosa interessant.

8	Què és El Comprador?
 Á.D.: Un supermercat online on es poden trobar totes les 
compres en un mateix lloc. A la nostra web hi ha els millors 
productes al millor preu. En una sola comanda es poden com-
binar productes de fins a vuit comerços diferents. Aquest és 
el concepte, però darrere d’El Comprador hi ha una filosofia: 
volem que la qualitat de vida de les persones millori. Anar al 
supermercat suposa esforç i temps, i un dels pilars d’El Com-
prador és que portem la compra a casa.
Josep Maria Vallvé: Aquesta mentalitat ja ha canviat a l’es-
tranger i vam pensar que aquí també era viable. L’hem adap-
tada a la nostra realitat. A més, també donem l’oportunitat 
als petits productors i negocis de posar-se en contacte directe 
amb el client.

8	Tenen més de 1.000 seguidors al Facebook...
 Á.D.: Les xarxes socials són importants perquè serveixen 
per comunicar-nos constantment amb els clients. Cal tenir en 
compte que no tots els seguidors són clients, però reben la 
informació. Com més grans siguem, millor.

8	Quin és l’impacte d’El Comprador a Altafulla?
 Á.D.: A Altafulla encara no som gaire coneguts. El nostre 
objectiu és arribar a més gent; que es parli de nosaltres. Ens 
queda molt camí per recórrer.
 J.M.V.: Hi ha zones concretes, com per exemple les urba-
nitzacions, amb poca oferta de supermercats. És aquí on hem 
de seguir insistint.

8	El seu èxit rau en l’emprenedoria. És important tenir 
inquietuds?
 J.M.V.: No ens hem de quedar a casa. No podem esperar 
que ens solucionin la vida. Si volem escollir el nostre destí i 
futur, l’hem de buscar. Si no, seran els altres qui decidiran. 
Aquesta és la màxima a seguir. Temps de treballar per als 
altres sempre n’hi ha. Animo a la gent a què ho intenti. Però 
que sigui una elecció conscient, ja que si és a la desesperada 
pot ser molt perillós.
 Á.D.: Les generacions futures que facin aquest pas no 
tenen res a perdre. Perden temps? Tenen tota la vida per 
endavant. Perden diners? Relativament. El que es pot perdre, 
es pot recuperar. Tot al contrari, es guanyen experiències.

8	No és fàcil cridar l’atenció dels clients...
 Á.D.: El Comprador té uns recursos de publicitat limitats, 
així que per a nosaltres el servei és bàsic. El nostre objectiu és 
que un client utilitzi la nostra pàgina i repeteixi. Aquesta és 
la clau de l’èxit. El què més convenç als clients el primer cop 
que entren a elcomprador.cat és l’estalvi, entre un 10 i un 
15% a cada comanda. A més, la web ofereix la possibilitat de 
recuperar l’anterior llista de la compra.

8	La compra virtual acabarà amb la tradicional?
 Á.D.: El mètode tradicional no quedarà obsolet perquè 
fer la compra és un procés presencial. La virtual, però, aug-
mentarà molt, fins al punt que arribaran a equilibrar-se. El 
comerç electrònic és molt important de cara al futur, però a 
hores d’ara encara és molt verd. Les dues maneres de comprar 
es complementen; no són competència. El nostre objectiu no 
és substituir la compra presencial, sinó facilitar la vida als cli-
ents.

8	Es posen un sostre?
 Á.D.: No. D’aquí a pocs mesos anirem a una altra zona. Són 
models que es poden repetir a molts llocs. Tenim un pla amb 
nou zones i, en cas de completar-lo, seguirem estenent-nos. 
Ja tenim identificats alguns països on aquest sector va molt 
endarrerit. Ara, però, la prioritat és consolidar-nos aquí. De 
fet, alguns proveïdors ens comencen a buscar, en lloc d’haver-
ho de fer nosaltres. Els indicatius que tenim són molt bons.
 J.M.V.: Ara afegim més dies de lliurament, captem més 
proveïdors i intentem arribar cada vegada a més llocs. Tenim 
molt de futur abans de tocar el sostre.

toni cabanillas

“A Altafulla encara no som gaire 
coneguts” “Si volem escollir el nostre destí i 

futur, l’hem de buscar”
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@xivito, @louarans i @roldan86, guanyadors del I Concurs Instagram de 
Fotografia de Mòbil #Altafullagram

546 fotografies i una quarantena de 
participants. Aquest és el balanç del 
I Concurs Instagram de Fotografia de 
Mòbil #Altafullagram. Una iniciativa 
promoguda per la regidoria de Festes de 
l’Ajuntament i per la Comissió de Festes, 
que ha nascut amb la voluntat d’impli-
car la població i donar a conèixer els 
aspectes més rellevants del poble. Unes 
xifres que han sorprès els organitzadors, 
que asseguren que han superat de llarg 
les expectatives, ja que esperaven rebre 
al voltant d’unes 200 imatges. Un dels 
membres de la Comissió de Festes d’Al-
tafulla i organitzador d’aquesta primera 
edició del concurs, David Garcia, s’ha 
mostrat molt content tant de la resposta 
de la gent com de la qualitat que han 

presentat els treballs. La quarantena 
de concursants que han participat en 
aquesta primera edició del certamen no 
només han estat persones del munici-
pi, sinó que algunes de les fotografies 
també són obra de turistes que passaven 
uns dies al poble i que van voler formar 
part del projecte. Han predominat les 
imatges de natura i entorn, algunes 
d’elles presentades com una simbiosi 
entre foto i postal, i d’altres preses des 
d’unes perspectives atrevides i originals 
que criden molt l’atenció. El jurat, for-
mat pel regidor de Cultura, Jordi Moli-
nera, i els membres de la Comissió de 
Festes Montse Gràcia i David Garcia, ha 
decidit que sigui l’instagràmer @xivito 
el vencedor en categoria Natura, l’insta-

gràmer @louarans en categoria Cultura 
i l’instagràmer @roldan86 en categoria 
Festes, Gent i Activitats. Els guanyadors 
han obtingut  una activitat a escollir a 
l’Hort de La Sínia, un val per a dues per-
sones a l’Spa Gran Claustre d’Altafulla 
i un sopar per a dues persones al Res-
taurant Bruixes de Burriac d’Altafulla. A 
més, cada guanyador podrà encarregar 
un àlbum de fotos “Instagrafic”. Davant 
de la bona acollida que ha rebut la ini-
ciativa i la massiva participació, des de 
l’organització ja s’estudia com fer una 
segona edició. En aquesta ocasió, però, 
el més probable és que la temàtica se 
centri en un esdeveniment més especí-
fic, característic d’Altafulla. •

Les figures del Concurs de Castells i Escultures de Sorra 
sorprenen a l’organització

Més d’un centenar de persones de totes 
les edats van participar el diumenge 11 
d’agost en una nova edició del Concurs 
de Castells i Escultures de Sorra d’Alta-
fulla. Una xifra que, malgrat tractar-
se d’una cita ineludible cada estiu al 
municipi, va sorprendre positivament 
a l’organització. I és que tot i la bona 
acollida que ha tingut sempre el cer-
tamen entre vilatans i turistes i petits i 
grans, el nombre de figures realitzades 
es va veure incrementat notablement 
en aquesta darrera edició, tot pas-
sant de les 25 de l’any passat a les 38 
d’aquest estiu. Les figures i representa-

cions en honor a edificacions, com per 
exemple els castells, van tornar a ser els 
clars protagonistes. L’escenari va ser, 
com és habitual, la platja del municipi, 
davant del Club Marítim, i el certamen 
es va dividir en dues categories. A la 
modalitat Júnior els guanyadors van ser 
la figura d’un gos batejada amb el nom 
“L’autèntica Trufa” i la bruixa del grup 
“Paula and company”. Per altra banda, 
a la categoria Adults, els guanyadors 
van ser l’escultura del “Drac”, que fins i 
tot treia foc pel nas, i la figura del grup 
“1714”, que va construir un castell molt 
elaborat. Els vencedors de les diferents 

categories es van endur de premi una 
entrada al kàrting del municipi. •

L’espectacle “Reugenio” centra la segona edició de la Festa de la Perla

L’espectacle “Reugenio” va centrar la 
segona edició de la Festa de la Perla 
d’Altafulla, que es va recuperar l’es-
tiu passat. L’època vintage dels anys 
90 va tornar a ser l’excusa per portar 

aquest espectacle d’acudits, l’actuació 
musical de Teràpia de Rock i la Festa 
de l’Escuma en un programa d’actes 
que començava el divendres 2 d’agost 
amb el pregó de les festes del barri. El 
regidor de Cultura i Festes d’Altafulla, 
Jordi Molinera, va reivindicar l’esperit 
dels noranta d’aquesta festa, que en 
el passat s’havia convertit en un dels 
esdeveniments més esperats pels alta-
fullencs a l’estiu. D’aquesta manera, el 
grup de música local “Teràpia de Rock” 
va ser l’encarregat de posar el toc roc-
ker i musical a les festes de la Perla el 
divendres a la nit. Una banda que va 
interpretar diverses versions de temes 
coneguts i que alguns dels seus com-
ponents són veïns del municipi, com és 
el cas de Pau Blanch. Dissabte va ser el 
torn de l’espectacle “Reugenio”, que va 

omplir amb 140 seients la plaça de Sant 
Elm. Aquesta és la posada en escena 
que el fill del famós i popular humorista 
Eugenio, Gerard Jofra, que va treballar 
durant molts anys al seu costat, ha 
creat. “Saben Aquell que diu...” és un 
homenatge als seus pares des del més 
profund i emocionat respecte cap a la 
seva inigualable figura. El seu desig és 
que les noves generacions coneguin un 
humor únic i irrepetible com el que va 
fer el seu pare. Ja diumenge, la segona 
edició de la festivitat posava el punt 
i final amb la Festa de l’Escuma, amb 
una elevada participació de la canalla, 
la sindriada popular i l’actuació, per pri-
mer cop en aquesta festa, dels Diables 
Petits, que van protagonitzar un espec-
tacle de foc res a envejar dels diables 
més grans. •

Escultura “Drac”. / Foto: Aj. d’Altafulla

“Reugenio” a les festes de La Perla. / Foto: 
Aj. d’Altafulla
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Pujant el cim de l’agost

La temporada arriba a l’agost en un punt de culminació de màxims, a on després 
de la cursa de fons primaveral, afrontem l’etapa reina estiuenca amb el seu punt 
més elevat, el “cim de l’agost”. Potser, igual que la temporada passada, no hem 
aconseguit fer una escalada continuada, però hem escalat. Hem escalat i continu-
em escalant en el què han estat els calendaris més exigents que la nostra Colla ha 
afrontat. Enguany, a més de les tradicionals diades de Sant Vicenç de Calders i Els 
Pallaresos, hi afegíem de nou la Diada d’Estiu a Baix a Mar (realitzada les darreres 
edicions a finals de juliol), i com no, la Diada de Festa Major de Ferran del dia 15. 
El balanç ha sigut prou positiu, ja que tot i estar sovint molt condicionats per la 
falta d’efectius, ens quedem amb què hem fet valer aquest tòpic de què “quan hi 
som tots, podem”. Això és, per exemple, el què vam fer a Baix a Mar, tornant a 
portar un 4d7 molt solvent en una plaça dels Vents plena de camises liles. A tota 
aquesta activitat en forma de Diades, aquest agost hem afegit un Assaig Popular 
en el marc de les festes de La Móra, que va ser prou participatiu i productiu. I com 
no, un any més, hem estat presents a la Fira d’Artesans d’Altafulla, tot realitzant, 
també, un Assaig Popular. Enguany també hem aprofitat la fira per inaugurar, 
al nostre local, una magnífica exposició fotogràfica amb el títol “Instants Liles”, 
amb una bona mostra dels moments que ha captat la nostra fotògrafa, Irene 
Rodríguez, aquests darrers anys. L’exposició continuarà oberta al públic durant 
el mes de setembre, els dimarts i divendres a partir de les 19.00h., i els dissabtes i 
diumenges des de les 19.00h. fins a les 20.00h. Passat aquest cim de l’agost el camí 
agafa un pendent més moderat, però cal continuar caminant i escalant. El proper 
port comença aquest setembre a la Festa Major Petita, amb la Diada a l’Ermita de 
Sant Antoni, on tenim la intenció de fer una Diada de retrobament amb els antics 
castellers de la Colla. Com sempre, us esperem a tots/es! Quilos amunt! •

Castellers d’Altafulla

11

4d7 a la Diada d’Estiu. / 
Foto: Irene Rodríguez
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Emotiu homenatge a Josep Sala per commemorar 
el 10è aniversari del Cercle Artístic

Cap de setmana complet dels Diables d’Altafulla 
a la Festa Major del Catllar

Dissabte eren els Diables grans els que prenien part al correfoc de la Festa Major 
del Catllar, juntament amb els Diables del Catllar i la Colla Voramar del Serrallo. 
Tot i la pluja, els Diables d’Altafulla no van deixar de fer el seu característic pilar 
de foc a la plaça de la Vila. Diumenge prenien el relleu els Diables petits d’Altafu-
lla. Una comitiva de vora 100 altafullencs van desfilar pels carrers del Catllar fins 
a l’inici del correfoc. Un cop allí, els 48 nens d’entre 4 i 12 anys que formen part 
del grup van fer una gran demostració de com fer de diable pels carrers del poble. 
Van deixar sorpresos a bona part dels espectadors degut a la seva traça a l’hora 
de fer el ball característic dels diables. A més, i per no ser menys que els grans, 
també van voler fer el seu pilar de foc, abans d’una carretillada final conjunta 
espectacular, que va il•luminar tota la plaça! D’aquesta manera, el Grup de Dia-
bles d’Altafulla omplia la seva activitat amb dos correfocs consecutius, treballant i gaudint per deixar el nom d’Altafulla en el 
millor lloc possible. Les properes actuacions del Grup de Diables d’Altafulla Petits seran el dia 10 de setembre al nostre municipi 
i el dia 20 per les Festes de Santa Tecla de Tarragona. •

Grup de Diables d’Altafulla

Mans per l’Acció Solidària presenta la segona edició 
del taller de Teatre Social

L’organització no governamental Mans per l’Acció Solidària d’Altafulla tornarà 
a organitzar un nou curs de Teatre Social. La iniciativa es va posar en marxa al 
municipi el passat mes de gener i, davant la bona resposta de vilatans i vilata-
nes, l’entitat n’ha previst una segona edició. La responsable del taller i membre 
de l’entitat, Danina Martínez, ha explicat que la intenció és transmetre valors 
i principis a partir del propi cos. El taller anirà adreçat a grups de nens i nenes 
de 3 a 6 anys, de 7 a 12, de 13 a 18 anys, i també a aquelles persones majors 
d’edat que vulguin formar-ne part. El període d’inscripcions tindrà lloc del 9 al 
20 de setembre, de dilluns a divendres, en horari de 5 a 7 de la tarda. Les matrí-
cules poden realitzar-se al número 26 del carrer Martí d’Ardenya o a través 
del telèfon 691 215 160. El curs serà impartit per la mateixa Danina Martínez i 
s’allargarà des del mes d’octubre fins al mes de juny. •

El Cercle Artístic d’Altafulla va celebrar el seu 10è aniver-
sari el passat mes d’agost. Amb motiu d’aquesta xifra tan 
assenyalada, el dia 10 a la tarda va realitzar una xerrada-
col·loqui d’homenatge al Pintor Josep Sala. Aquesta va 
ser a càrrec de Fonxo Blanch, Josep Maria Recasens i Joan 
Carnicer. Durant la xerrada tots tres van parlar de la part 
més personal del pintor i van explicar diverses anècdotes 
viscudes junt amb l’artista. Tot seguit es va procedir a inau-
gurar l’exposició col·lectiva amb obres de tots els membres 
del Cercle Artístic. A més, i només durant la inauguració, 
van estar exposades obres del propi Josep Sala. Salvador 
Antón, president del Cercle Artístic, es va mostrar molt 

satisfet davant l’èxit de participació dels actes i l’emoció de la xerrada sobre el pintor Sala. I és que unes 40 persones van des-
plaçar-se fins a l’era de la Pallissa del Senyor per gaudir de les activitats organitzades pel Cercle Artístic. Una entitat de les més 
actives les darreres setmanes, ja que a banda de mantenir oberta l’exposició col·lectiva durant una setmana també ha presentat, 
al costat del Centre d’Estudis d’Altafulla, el llibre de poesies il·lustrades “Entre el cel i la terra”, de Josep Santesmases. L’obra, 
produïda per Arola Editors amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Altafulla, és fruit de l’observació d’allò que passa al nostre 
voltant. Aspectes que ens semblen d’una simplicitat gairebé quotidiana però que, mirats de ben a prop, ens poden obsequiar 
amb grans emocions i sensacions. Tot envoltat, a més, de breus poemes il·lustrats amb 53 petites delícies artístiques. De fet, tres 
dels artistes que participen a l’obra, Marta Balañá, Marcel Socias i Salvador Ferré, formen part del Cercle Artístic d’Altafulla. En 
aquest cas, la presentació del llibre també va anar acompanyada de la inauguració de l’exposició de la cinquantena d’obres que 
configuren l’edició. Una exposició itinerant que a dia d’avui ja ha fet parada a Vila-rodona, Ripoll, Riudoms, Ribaroja d’Ebre i 
Masdenverge; i a partir del present mes de setembre té previst fer parada, també, a l’Espluga de Francolí, Reus, Valls i Tarragona, 
entre molts altres municipis d’arreu del territori. •

Ponents a l’homenatge de Josep Sala. / Foto: Cercle Artístic d’Altafulla
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Més de 100 persones a una caminada nocturna que es reeditarà

El dissabte dia 10 d’agost a la nit tenia 
lloc a Altafulla una caminada noctur-
na pels camins del terme municipal. 
Una activitat organitzada conjuntament 
per les regidories de Medi Ambient i 
d’Activitat Física i Esports al consistori, 
respectivament, i que va tenir una molt 
bona acollida per part dels participants. 
A aquesta activitat esportiva saludable, 
que va recórrer més de vuit quilòme-
tres per terres i entorns altafullencs, 
van participar-hi més de 100 persones, 

que no van marxar indiferents un cop 
finalitzada. La finalitat de la sortida 
era donar a conèixer la xarxa de camins 
locals  i “gaudir d’un entorn per des-
cobrir”, tal com va afirmar en diverses 
ocasions el regidor Guillermo Alonso. 
Alonso també va assegurar la satisfacció 
de l’Ajuntament després que la cami-
nada nocturna arribés a destí, ja que 
considera molt important “l’ús constant 
i massiu” que s’està fent de la xarxa 
de camins, que porta un any engega-

da, una fita que, segons va declarar el 
regidor, “estava marcada al principi de 
la legislatura”. De cara al futur, l’edil 
va avançar que des de l’Ajuntament 
ja hi ha prevista una caminada similar 
al mes de novembre, en el marc de la 
Festa Major, per tal de captar l’atenció 
de més persones, ja siguin veïns i veïnes 
d’Altafulla com turistes i visitants, i de 
“fer la màxima difusió d’Altafulla i el 
seu entorn meravellós”. •

L’ONG Casa Acció Solidària ha estat 
repartint samarretes del Centre d’Es-
ports Altafulla a l’escola de Djuga a 
Rwanda al llarg del passat mes d’agost. 
De fet, no és el primer cop que aquesta 
entitat esportiva local col•labora amb 
l’associació solidària. Amb el projecte 
“Altafulla Gàmbia Football Academy”, 
en una altra ocasió ja es va enviar mate-
rial del Centre d’Esports que no s’utilit-

zava a un equip de futbol de Gàmbia. 
Aquest projecte, que actualment encara 
s’està duent a terme, pretén allunyar 
els nois dels països on treballa Casa 
Acció Solidària dels perills del carrer, tot 
apropant-los al món de l’esport i a la 
vida saludable. Per una altra part, amb 
el projecte “L’esperança d’Altafulla”, es 
va enviar material sobrant de categories 
petites del club a una escola de futbol 

d’Abbis Abeda, que estava apadrinada 
per la mateixa ONG. Casa Acció Solidària 
és una associació que va néixer gràcies a 
un conjunt de persones que es van agru-
par amb la intenció d’ajudar als països 
de l’Àfrica. Actualment ja està constitu-
ïda com una petita ONG, i 25 membres 
en formen part. Totes les seves accions 
són directes i estan documentades, amb 
la finalitat de què tots els seus socis 
sàpiguen exactament on es destinen 
els diners i materials aportats. Entre els 
projectes ja realitzats per l’associació en 
destaquen dos, centrats a la zona d’Eti-
òpia. Es tracta, d’una banda, de l’edifi-
cació d’una nova escola a Mataba, una 
de les localitats més remotes del país. I 
d’altra banda, de la construcció del Pou 
Altafulla, finançat per la Regidoria de 
Benestar Social d’Altafulla. •

Els infants i joves de Rwanda vesteixen la samarreta del C. E. Altafulla

Avui fa un any que ens va deixar el gran 
Pepe Pijuan, bandera del futbol alta-
fullenc, insígnia del poble. L’home de 
la llarga cabellera, el somriure infinit i 
l’entrega incansable al jovent, a les enti-
tats i al nostre embruixat poble. Cadascú 
tindrà una o mil històries per explicar. 
Transcendental en un servidor, vas ser 
el primer en acollir a Altafulla a un jove 
amb rastes que venia de la gran ciutat. El 
primer, també, en no aprendre’t el meu 
sobrenom: això de “Franky” mai et va 
agradar i decidires dir-me “el noi del fut-
bol”, com a nom propi. Fa 5 temporades, 
després d’haver estat “pesat” durant 
anys, aconseguires convèncer a aquest 
barceloní perquè defensés la samarreta 
groc-i-negra... “Cada minut de futbol et 
donarà vida”, vas dir. Quanta raó. Avui 
segueixo sent el teu “noi del futbol” 
gaudint l’aventura de la meva vida, pre-
sidint la Junta Jove del C. E. Altafulla. Si 
no fos per tu... Des del Centre d’Esports 
seguim amb la teva empenta, continuem 

amb la teva força, sempre endavant, 
buscant dia a dia poder engrandir el club 
del què, sense cap dubte, sempre seràs 
partícip, tant d’èxits com de dificultats, a 
cada triomf o derrota. Exemple a seguir 
continues brillant amb llum pròpia. La 
teva immensitat s’ha posat de mani-
fest en innombrables ocasions al llarg 
d’aquests 12 mesos, senyal inequívoc de 

l’estima que de llarg et mereixes, essent 
impossible omplir aquest buit que has 
deixat al poble. El futbol és com tu, o tu 
ets com el futbol: element integrador, 
directe i clar, d’alegria, lluita i esforç 
constant... familiar i etern. No t’oblida-
rem mai Pepe.•

Francesc Julià i Morera

No t’oblidarem mai Pepe

Joves d’un equip de futbol africà amb la samarreta de l’Altafulla. / Foto: Facebook de l’ONG Casa
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20a edició del 3x3 de rècord

Aquesta edició del 
3x3 de bàsquet ha 
estat la més parti-
cipativa de totes, 
amb la inscripció 
de 37 equips, cosa 
que va fer replan-
tejar el nombre de 
categories inicial-
ment pensades per al torneig. Així doncs, atès el nombre 
de participants, finalment, els equips es van repartir en 
quatre categories: minibàsquet, bàsquet petits més equips 
femenins, bàsquet júnior i bàsquet sènior. Un altre rècord 
batut ha estat el de participació de noies, i és que el 3x3 
engresca! El torneig va començar dimecres 7 d’agost, com 
és tradicional, a les pistes del parc del Canal, a Baix a 
Mar, tot i que a causa de la pluja, aquest dia es va haver 
de traslladar al pavelló municipal. Ha estat un torneig en 
què s’ha pogut veure un molt bon nivell de bàsquet en 
totes les categories. Els primers, segons i tercers classifi-
cats de cada categoria van ser: al minibàsquet, primers 
Els Trobats, segons Los Zeus i tercers els Rugi Brothers; a 
bàsquet petits més equips femenins, primers els Dunkers, 
segons els Peris i tercers els Calipo; al bàsquet júnior, pri-
mers els Dream Team, segons els Wachiturros i tercers els 
Quítate el Top i a la categoria bàsquet sèniors, primers els 
Ultimàtum, segons el Club LT i tercers els Aristopatos. Des 
d’aquestes línies, el Club Bàsquet Altafulla vol agrair a tots 
els participants i assistents el bon ambient que hi va haver 
en tot moment. També l’ajuda que vam rebre de tots els 
voluntaris i la col·laboració d’Atmósfera Sports. •

Junta del Club Bàsquet Altafulla

La I Copa Altafulla de futbol sala es queda a casa

La I Copa Altafulla de futbol sala organitzada pel Club Futbol 
Sala Altafulla ha esdevingut tot un èxit. L’esdeveniment, dut 
a terme a la primera quinzena d’agost i amb un format de 
Torneig 12 hores, va superar totes les previsions i és motiu 
de satisfacció per a l’entitat organitzadora. Els groc-i-negres 
comptaven amb vuit o deu equips inscrits però aquestes pre-
visions es van superar, i finalment es va assolir la xifra total 
de 12 conjunts inscrits. Raúl Correa, principal responsable i 
organitzador del campionat, va destacar el bon ambient que 
va regnar durant la competició. Una Copa que es va endur 
un equip local de futbol sala. Per darrere seu van quedar un 

conjunt del Catllar i un altre procedent de Tarragona. Amb 
la victòria de l’equip altafullenc, la primera Copa Altafulla es 
va quedar a casa, però Correa es va mostrar convençut que 
“aquesta competició no ha fet més que néixer i té molt de 
futur per endavant”. De fet, l’objectiu de cara a l’any vinent és 
tornar a organitzar la Copa Altafulla, va manifestar el mateix 
jugador del Sènior B de l’entitat esportiva. El responsable de 
la competició va assegurar, també, que si aquest torneig va 
creixent any rere any, des del Club Futbol Sala Altafulla sem-
pre estaran satisfets de tenir un torneig clàssic cada estiu que 
complementi el ja consolidat Torneig 24 hores. •

Toni Bonet es proclama campió de Catalunya de Windsurf RS:X

El jove regatista del Club Marítim Altafulla, Toni Bonet, ha 
tornat a pujar al calaix més alt d’un podi aquest mes d’agost. 
En aquesta ocasió ha estat al Campionat de Catalunya de 
Windsurf en categoria RS:X, la modalitat olímpica del wind-
surf. Després de proclamar-se campió d’Espanya d’aquesta 
categoria als pocs mesos d’agafar la taula i de col·locar-se dins 
del top 10 mundial a la categoria RS:X, el regatista altafullenc 
ha confirmat la seva ràpida adaptació a aquesta modalitat 
olímpica amb una nova victòria i ja s’està consagrant com 
una aposta clara de futur per part del Club Marítim Altafulla 

en una modalitat diferent. Cal recordar que Bonet compe-
teix en aquesta categoria des de la segona meitat de l’any 
passat i que títols com el de campió del món són en la classe 
Techno 293. El proper objectiu per a Bonet serà reafirmar 
aquesta ràpida adaptació als Youth World Championships 
de Civitaveccia, a Itàlia, que se celebraran a l’octubre, en una 
competició internacional on té com a objectiu millorar el desè 
lloc obtingut a Brest (França) a la seva primera regata interna-
cional d’aquesta modalitat. •
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Altafulla, l’èxit de l’estiu
Fèlix Alonso CAntorné # AlternAtivA AltAFullA 

No era un somni d’una nit d’estiu! Que en les 
cerques turístiques d’Internet es situés Altafu-
lla com el lloc amb més creixement de consul-
tes, quasi doblant al segon poble peninsular, 
no era utopia. L’altre dia parlava amb un amic 
de com estava de ple aquest any Altafulla i 
mig en broma dèiem que si continuàvem així 
hauríem de posar un cartell a l’entrada del 
poble que digués: complet! Bromes a banda, 
ningú recorda un estiu amb tanta gent i és 
que diferents motius han fet possible que 
Altafulla sigui l’èxit de l’estiu. Podem arribar 
a la conclusió que no hi ha secrets perquè les 
coses funcionin; es tracta de la feina ben feta 

durant dos anys per posar el nom d’Altafulla 
als mitjans de comunicació en programació 
cultural, esportiva i en lideratge polític, per 
fer que el mot Altafulla soni bé. Les noves 
programacions de música, des del jazz fins al 
festival de cantautors, les múltiples activitats 
esportives, les jornades gastronòmiques i l’es-
forç en obra pública i neteja configuren un 
model propi que traspassa fronteres. L’èxit, ja 
al gener, amb la Marxa dels Castells, passant 
pel festival Barnasants amb Altafulla com a 
capital de la cançó d’autor, els actes de Set-
mana Santa, les curses del primer de maig, les 
activitats de totes les entitats... I ja a l’estiu, 

l’èxit del Campionat d’Espanya de Triatló, 
la Nit de Bruixes, les programacions d’estiu, 
els castells, la Fira d’Artesans i el Festival de 
Música i per acabar la Diada de les Cultures, la 
Festa Major Petita i el nou triatló de la SERTRI. 
Tot això amb un lideratge polític a la comarca 
amb el Tercer Fil o la consecució de sorra per 
a la platja, una tasca comunicativa que ha 
donat els resultats desitjats: un poble ple de 
gent gaudint dels encants d’un lloc únic. Ara 
cal continuar treballant per corregir errors i 
consolidar-nos. Dèiem fa dos anys que només 
calia autoestima a Altafulla per triomfar i crec 
que anem pel bon camí. •••

Amb l’arribada del setembre donem per tan-
cada la carpeta de l’estiu, on hem gaudit 
des del 26è Festival Internacional de Música 
d’Altafulla (amb un augment considerable 
d’espectadors) fins a la sempre multitudinària 
Fira d’Artesans, passant per les Festes de la 
Perla o l’estrena de la Bibliomar a Cal Vitali. A 
la majoria de pobles quan acaba l’estiu, arriba 
la calma: ja han fet les seves Festes Majors 
i activitats d’estiu. Tot i que, com sempre, a 
Altafulla som diferents, i sortim de l’estiu per 
anar a parar la Festa Major petita, que potser 
no és tant petita gràcies a tot el seguit d’acti-
vitats que s’organitzen des de les entitats i la 
Comissió de Festes. Enguany tindrem les acti-
vitats de sempre de la Festa Votiva del Quadre 
de Sant Antoni, com la ja tradicional cercavila 

de l’Altafullaballa que organitzen els Basto-
ners, la Festa de les Cultures, el sopar popular 
de la nit del dia 10 o els actes del matí del dia 
11(missa amb la Coral Nous Rebrots, sardanes 
i actuació amb els Castellers) a l’Ermita. Com 
sempre, des de la Comissió de Festes hem 
volgut introduir noves activitats, i divendres 
6 podrem veure el poble com pocs l’han vist, 
des de l’aire! Al Camp de Futbol ens esperarà 
un globus aerostàtic per veure Altafulla a vista 
d’ocell! Però un dels plats forts de La Petita 
d’enguany serà sens dubte la Via Catalana per 
la Independència que organitza l’Assemblea 
Nacional Catalana (que fa unes setmanes 
ha constituït la seva assemblea local!), amb 
l’objectiu de fer una cadena humana des de 
la frontera francesa fins a Alcanar, mostrant 

al món (i als nostres governants sobretot) que 
el procés independentista de Catalunya va a 
més. Els i les catalanes tenim més que assumit 
que tenim el dret a decidir el nostre propi 
futur, i el punt de trobada ja no és l’autono-
mia ni projectes lligats amb Espanya; és, senzi-
llament, ser com qualsevol altre país del món, 
lliures. La Via Catalana serà la mostra de què 
volem decidir independència, i com més aviat, 
millor. Per la Festa Major Petita i per la Diada, 
tothom a participar al carrer i amb l’estelada 
al balcó de casa! Des de Solidaritat us animem 
el dia 11 de setembre a les 4 de la tarda a 
participar a aquest acte col•lectiu al llarg de 
Marquès de Tamarit. Com deia Miquel Martí i 
Pol, tot està per fer i tot és possible!  •••

Fem Festa Major i Via cap a la Independència! 
Jordi MolinerA i Poblet # solidAritAt CAtAlAnA Per lA indePendènCiA 

Coses de l’estiu
JoseP MAriA Pérez roiger # indePendents d’AltAFullA – ideAl

Bé, quan aquest escrit vegi la llum ja estarem 
a mig setembre, és possible que en plena Festa 
Major, haurà passat la cadena i ja estarem fent 
balanç de com ha anat tot. Com cada any hi 
ha hagut de tot: festes, trenet, esports... En 
general sembla que tothom ha estat content, 
vilatans i visitants. Des de la meva tribuna 
pot ser que només tingui un parell o tres de 
queixes majors. A saber, molta gent, local i 
visitant, s’ha exclamat del mal servei (si és que 
n’hi ha hagut algun) de l’oficina de “la Caixa” 
al Barri Marítim; només obria dos dies a la 
setmana i calia portar el “bocata” al damunt. 
El caixer no funcionava gairebé mai, no podies 
ingressar diners, te’ls enduies a casa amb el 

risc que això comporta o els deixaves al nego-
ci, que no sé el què és pitjor. Personalment he 
parlat amb ATECA sobre el tema, i no estaria 
de més que el regidor de Comerç i l’Associació 
de Comerciants fessin front comú i pressiones-
sin a “la Caixa” per millorar aquest servei, si 
pot ser tot l’any, i sinó l’estiu que ve. També 
hem tingut moltes hores de televisió, unes de 
positives (triatló), i altres de no tant (desapa-
reguts a la platja), en què afortunadament no 
va passar res. I per finalitzar, he de comentar 
una cosa que si és veritat (i sembla ser que 
sí), és molt lamentable. Conten que hi ha un 
policia local, prou conegut pel seu renom de 
protecció... solar, que quan està de servei i veu 

que algú ha estat prenent més del compte, en 
lloc d’advertir-li que no agafi el cotxe o moto, 
espera que arranqui per seguir-lo una estona, 
fer-li el control d’alcoholèmia i ja podeu pen-
sar en les conseqüències. Ja dic, això m’ho han 
contat; si és cert és molt lamentable i crec que 
seria molt més eficient no deixar-li agafar el 
vehicle i advertir del perill que comporta la 
situació per a ell mateix i per als vilatans. Per 
el demés, sembla ser que ja ha parat de caure 
l‘economia; em comenten els meus companys 
de professió que s’ha aturat la caiguda però 
que no estan segurs si el què veuen al final 
del túnel es una llum o una foguera. Bones 
festes! •••

Espejo de vanidad
gruP MuniCiPAl del PArtit PoPulAr d’AltAFullA 

Al contrario de los que siguen inmersos en 
épicas batallitas de hepatíticos blasones que 
tarde o temprano acabarán aún más estrella-
dos, encadenándose a absurdos anacronismos 
que sólo demuestran ignorancia del funciona-
miento del mundo en el siglo XXI, desde el PP 
de Altafulla seguimos intentando trabajar por 
nuestro municipio, en la medida de lo que nos 
permite este gobierno censor y absolutista. 
Uno de los temas que quisiéramos abordar es 

el del gasto de los recursos públicos, máxime 
después de la sorpresa de muchos en sus reci-
bos de IBI, con subidas de más de un 20%, que 
no se van a quedar ahí, ya que el incremento 
total será diferido en 10 años, hasta 2023. Para 
ello, estaría bien que el gobierno municipal 
nos explicase la diferencia entre el remanente 
de tesorería de más de 1.600.000 € que se 
encontraron, y los 70.000 € de superávit con 
el que se cerró el pasado ejercicio, o por qué 

piensan que es correcto invertir casi 1 millón 
de euros en las obras de la 3ª fase de Marqués 
de Tamarit, en lugar de haber renegociado un 
presupuesto de casi 10 años, o cancelado la 
ejecución, lo cual nos hubiera permitido dis-
poner de lo necesario para adecuar el campo 
de fútbol e instalar de una vez césped artificial 
o incluso hacer una pista de “skate” para que 
los chavales no tengan que irse a Tarragona. 
Porque lo cierto es que, en estos dos años, este 
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Por alusiones…
Esta es una carta de respuesta a la anterior 
escrita en la Plaça del Pou, en la que se hacía 
referencia a mi persona. En el pasado pleno se 
votó una moción de reprobación a un montaje 
efectuado por el Partido Popular de Altafulla, 
y que precedía a otra moción en defensa de 
un regidor de Torredembarra, que efectuó un 
montaje comparando a niños mal nutridos en 
África con niños de Extremadura, y en la que 
se podía leer “apadrina un niño extremeño”. 
Por este último montaje el regidor en cues-
tión ha sido sancionado desmesuradamente, 
y así lo expresé, por lo tanto mi voto en esa 
ocasión no fue aprobando el desafortunado 
montaje que este hizo, sino fue defendiendo 

lo desmesurado de la sanción. En el caso de la 
moción reprobando a Populars de Altafulla, 
yo voté en contra, ya que no entiendo como 
en un mismo pleno se defiende a un regidor 
de otro municipio y se ataca a uno del nues-
tro, en un asunto que creo podría haberse 
solucionado con una reunión de urgencia de 
los regidores y una carta pública de disculpas 
por parte de este grupo político, pero no 
hacía falta politizar este asunto sin dar nin-
guna opción a disculpas. En cualquier caso, 
la moción de reprobación fue contra el PP, y 
no contra el nazismo, ideología de la que yo 
estoy lógicamente y totalmente en contra. Lo 
que no entendí bien en la carta es que tiene 

que ver mi familia en este asunto; tampoco 
entendí que esta persona, sin salir de mi boca, 
me asocie con el PSC en los próximos comicios 
municipales, ya que actualmente estoy vincu-
lado al grupo IDEAL, un partido municipalista 
en el que me siento cómodo y tranquilo, y 
efectúo mi trabajo con total convencimiento. 
Sea como sea, recomiendo a esta persona 
que siga disfrutando de la SER, y también de 
Altafulla, no sólo en verano, ya que en Alta-
fulla tenemos durante todo el año lugares, 
establecimientos y eventos los cuales seguro 
serán de su agrado. Un cordial saludo. •

AleJAndro FrAnCino - Veí d´Altafulla

Fòrum

Ressuscitem el pintor Sala...
Probablement el quadre més esgarrifós, més 
descarnat —en el sentit figurat i literal— del 
geni de Goya sigui aquell en què Saturn es 
va menjant el seus propis fills. Una al·legoria 
tràgica d’una realitat evident i constatable: el 
temps es menja els qui en un temps van ser 
figures, fills conspicus, destacats, imitats i... 
envejats... Per oposar-nos a l’obra de Saturn 
ens hem empescat aniversaris, celebracions. I 
avui els artistes del Cercle amb seu en aquest 
espai tan escaient per a ells celebren el 10è 
aniversari, retent memòria al qui donà el 
màxim to i categoria, qui en dissenyà el 
logo: el pintor Sala... La meva contribució es 
cenyeix a recordar aportacions, diguem-ne 
“públiques”, a iniciatives finalment muni-
cipals i a queixar-me que ell que inaugurà 
la pinacoteca municipal amb el quadre que 
avui podem contemplar ha de veure com en 
l’actualitat som un poble empastifat de gra-
fits del pitjor realisme, socialisme o paisatge 
kitsch, amb una sala de ple on el criteri de 

qualitat ha estat marginat pel de quantitat. 
Ja està dit, i que tampoc té encara nom de 
carrer. Fins i tot el logo del Festival de Veus, 
el 26è ja, ha estat marginat... Això és així, i 
fent-ne esment són lleials a la perspectiva 
del J.M. Sala: fixar el jocs d’ombres, fins i 
tot de tenebres, allò marginal, sense deixar-
se enlluernar mai, mai... Sala aportà alguns 
cartells: un al Patronat de Turisme, autèntic 
virtuosisme, amb un protagonisme de tots els 
colors de la sorra. També per al de Cultura, 
els del Festival de Veus de David van Asch, el 
del pati del castell de Claudi Arimany i, que 
recordi, el de la Biennal de Ceràmica Martí 
Royo –ben emmarcat, a l’avantsala d’actes i de 
les oficines de BASE, al costat de dibuixos del 
Martí. Ens explica el criteri: cada cop agafava 
més relleu la seva obra i menys el seu propi 
nom... Per fer pensar... El pintor Sala apuntava 
molt alt. Ell imaginava una Altafulla semblant 
a Fuenterrabia, de grans restaurants i grans 
sales d’exposicions de pintura. Per això vaig 

tenir la idea de convertir el paisatge de santa 
Teresa, dins el complex del Gran Claustre, en 
un espai d’art J.M. Sala i Llorens. El pintor Sala 
arribà molt amunt. La cap de la impressió del 
BOE resultà una corrupta de molt bon gust i 
invertí part de la cisa en paisatges del nostre 
primer fill adoptiu. Perquè se sàpiga, ara que 
tenim Alcalde i regidor de Turisme que no 
viuen al poble, ell decidí venir a viure a Alta-
fulla, donar-se a iniciatives altafullenques que 
tant enaltia, i fer-se enterrar a Altafulla.
 Fem-lo ressuscitar de tant en tant: que 
tingui carrer, que torni el logo del Festival i el 
cartell de Turisme i que els artistes del Cercle 
se sentin amos i senyors d’aquest espai sense 
interferències continuades de cap “buferes”... 
Artistes del Cercle, per molts anys i endavant. 
Família Sala, mercès per haver tornat a Alta-
fulla. •

Fonxo blAnCh

In memoriam
El pasado día 9 de julio falleció el Dr. Gre-
gorio Carretero Álvarez. Para todos los que 
tuvimos la inmensa suerte de conocerlo ha 
sido una pérdida irreparable. Gregorio era 
una persona culta, amable, pacífica, buena 
y que irradiaba paz a los que le rodeaban, 
pero lo mejor que le definiría es que era un 
hombre de bien. Creo que en los tiempos 
que nos ha tocado vivir es el mejor título 
que le pueden otorgar a una persona, el 
ser un hombre de bien. Conocimos a Gre-
gorio porqué nuestra casa estaba junto a 

la suya, en esta bendita Altafulla donde él 
siempre decía que era un privilegio vivir. Mi 
esposo, mis hijos y mis nietos lo adoraban. 
Compartimos junto a su esposa Carmen y 
su hija Cristina momentos maravillosos; ha 
sido un verdadero lujo estar junto a ellos. 
Es ley natural que aquellas personas a las 
que hemos llegado a querer se vayan, pero 
a veces las leyes se equivocan, ya que Gre-
gorio era muy necesario todavía tanto para 
su mujer como para su hija y su futura nieta. 
Como siempre que he sentido la falta de un 

ser querido, solo puedo recordar una vez 
más lo que escribió François Mauriac: “la 
muerte no nos roba a los seres queridos, al 
contrario, nos los guarda y nos los inmor-
taliza en el recuerdo. La vida sí que nos los 
roba muchas veces y de forma definitiva. 
Nadie muere del todo si somos capaces de 
recordarlo”. Por ello, Gregorio, te escribo 
hoy estas líneas. Descansa en paz. •

nuriA CArMonA

gobierno ha convertido Altafulla en un pue-
blo tremendamente aburrido, donde la gente 
joven no tiene alternativa alguna. Aburrido 
y sucio: calles llenas de suciedad, descampa-
dos convertidos en vertederos y playas que 
en lugar de dunas, acumulan montañas de 
excrementos de animales. Pero claro, cuando 
el alcalde no vive en el municipio —aunque se 
haya empadronado para cubrir el expedien-
te— y los que antes criticaban, ahora mandan, 

parece que no es tan grave tenerlo todo tan 
descuidado. Eso sí, para la próxima triatlón, a 
dejarlo como una patena, que los que vienen 
de fuera lo vean bonito ya que son los que les 
eligen como opción para convertir Altafulla 
en una ciudad dormitorio, un pueblo divino y 
cada vez más triste y donde para mal, cada vez 
se aplican más actitudes de gran capital, y lo 
que antes era camaradería y comprensión se 
ha convertido en una aséptica y estricta apli-

cación de las leyes, eso sí, siempre teniendo 
en cuenta su máxima: ¿estás conmigo o contra 
mí? Així que, si el què vius no t’agrada, sigui 
quina sigui la teva opció política, animem a 
tots els altafullencs, tant de naixement com 
d’adopció, a recuperar el què és seu, el què 
van ser i el què són, i a no deixar-se reconvertir 
en el model de poble de qui deia que mirava 
als ulls i resultava que eren els seus, reflectits 
en un mirall de vanitat i prepotència. •••
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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 Calidoscopi Notícies en xarxa, edició migdia (r) In & Out (r)

01

100% Música

In & Out

02

03

100% Música04

05

06

07

L’informatiu Setmanal08 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 El Patito de Goma (r)
11

12
L’informatiu (3a edició)

A cau d’orella The Road of Country (r)
100% Música

13
L’informatiu (4a edició)

L’informatiu SetmanalL’espai obert

14 Notícies en xarxa, edició migdia 100% Música

15 L’informatiu (5a edició) Celobert (r)

16 Punt de Sortida Altafullencs Diversos Valors a l’Alça Som Terra I com estàs de Salut’ Mans al Pilar (r) Punt de Sortida (r)

17
El Patito de Goma

Celobert Cat Sons Barà Rock Celobert 7 Dies

18 Tock de Rock El temps passa Trobadors Trobadors (r) El temps passa (r)

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

20 Colors Primaris The Road of Country L’Entrevista Mans al pilar (r) La Vinyeta Colors Primaris (r) Valors a l’Alça (r)

21 Sarsuela Mans al pilar Jazz Club Música PuntCat Noms Propis Cat Sons (r) Barà Rock (r)

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

Calidoscopi (r) La Vinyeta (r)

23 Carta de Clàssics Jazz Club (r)

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 29
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 setembre:  A. ARASA
02/08 setembre: S. DOMINGO
09/15 setembre: A. ARASA
16/22 setembre: S. DOMINGO
23/29 setembre: A. ARASA
30 setembre:  S. DOMINGO

01/06 octubre: S. DOMINGO
07/13 octubre: A. ARASA
14/20 octubre: S. DOMINGO
21/27 octubre: A. ARASA
28/31 octubre: 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: 19.30 h
Diumenge: 11.45 h

Església de Sta. Maria
Dissabtes: 20.30 h
Diumenge: 19.00 h en castellà

 20.00 h en català
Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM)

estaciÓ d’altafulla / serVei Metereològic de catalunYa /
Hort de la sínia (tamarit)

Dades del mes d’AGOST

Temperatura màxima 32º dia 8

Temperatura mínima 16º dia 27

Pluja màxima 18,5 litres/m2 dia 29

Mitjana mensual temp. màx. 29,2

Mitjana mensual temp. mín. 19,2º

Total pluja recollida 24,8 litres/m2

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

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




