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

Àrea de Mitjans de coMunicació

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

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

www.altafulla.cat

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

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

Papereria Regal i Paper, entre d’altres.

Vols rebre-la per correu electrònic?
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a altafu-
llaradio@altafullaradio.cat o també entrant al web 

www.altafullaradio.cat

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

Aquesta és la qüestió. En el passat Ple d’Altafulla es va haver de 
posposar dues mocions que posaven damunt la taula la modifica-
ció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que afecta 
el complex lúdic Les Bruixes. Les propostes es van retirar ja que 
quedava pendent la signatura d’una de les parts implicades, però 
tot indica que s’acabi aprovant o bé, en el proper ple ordinari, 
o bé, convocant una sessió extraordinària per fer-ho. Les moci-
ons plantegen una nova reordenació urbanística, consensuada 
per l’Ajuntament i els mateixos Serveis Territorials d’Urbanisme 
de Tarragona, que redueix la zona d’afectació més propera al 
riu Gaià, fent un connector biològic i legalitzant l’aparcament. 
Aquesta és una condició indispensable per aprofitar l’ús comercial 
que contempla l’actual POUM d’Altafulla, “hi hagi cinemes o un 
supermercat”, dit pel mateix regidor d’Urbanisme, Jordi Molinera. 
D’aquesta manera, la modificació millora el sistema viari, l’orde-
nació urbana, i l’impacte paisatgístic i mediambiental. S’amplia la 
Via Roviano creant tot un tram de doble sentit; s’habilita un nou 
punt d’accés direcció Tarragona a l’antiga carretera N-340, en el 
punt on s’uneixen la Via Roviano i el carrer Migdia, i s’estableix 
una nova parada de transport públic; es regulen els aparcaments 
situats en la zona Sud de l’àmbit d’afectació qualificant-los com a 
Sistema Viari en Sòl No Urbanitzable (SNU-SV) de titularitat públi-
ca, i es crea una nova rambla (dins l’espai SNU-SV) transformant 
una petita part de Sòl No Urbanitzable, que actualment es troba 
aïllat entre la Via Roviano i la zona d’aparcaments, que perme-
trà connectar el nou accés de l’antiga N-340 amb els diferents 
equipaments comercials que ja existeixen a la zona, la qual cosa 
incorporarà la prolongació del carril bici que ja hi ha al carrer 
Migdia. Amb tot això, es dóna compliment també a la sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga a 
l’Ajuntament a enderrocar els actuals cinemes de les Bruixes per-
què una modificació del POUM, feta l’any 2003, es va dur a terme 
de forma il·legal, segons l’Alt Tribunal. Més enllà d’això, la pro-
blemàtica rau en conflictes entre privats, i l’Ajuntament en queda 
al marge. Ara bé, l’interès públic hi és i el que ha de prevaldre és 
que aquesta zona no quedi erma, com ha passat amb el Fortí de la 
Reina a Tarragona. Decidim o deixem passar el temps?

Editorial

Decidir o deixar passar el temps
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Creació de l’Assemblea Nacional Catalana d’Altafulla
El passat 30 de juliol es va constituir l’Assemblea Nacional 
Catalana d’Altafulla, seguint la iniciativa de molts pobles i 
ciutats del nostre territori. L’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) és una organització de base transversal i unitària que 
té com a objectiu la independència de la nació catalana per 
mitjans democràtics i pacífics. Actualment compta ja amb més 
de 400 assemblees territorials repartides arreu del país, entre 
elles la recent creada d’Altafulla, i una cinquantena d’assem-
blees sectorials, que articulen desenes de milers de persones 
que treballen desinteressadament per la llibertat col·lectiva. 
L’ANC d’Altafulla vol sumar-se als esforços del poble català 
per mostrar al món la seva unitat, capacitat d’organització i 
voluntat, i accelerar així el procés polític cap a la independèn-
cia. La primera campanya en la que participa com a territorial 
és la cadena humana per la Via Catalana del 11 de setembre. 
Podeu posar-vos-hi en contacte a través de Facebook: Assem-
blea Nacional Catalana d’Altafulla, Twitter: ANC_Altafulla o 
correu electrònic: altafulla@assemblea.cat. •

núria Miró

ANC d’Altafulla

Clam per la independència i el dret a decidir

De les 1.600.000 persones xifrades a la Via Catalana, a Bar-
celona s’hi van concentrar més de mig milió de participants. 
En el cas d’Altafulla, des de l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC), aquesta xifra va superar amb escreix les expectatives. 
Una xifra que en un principi havia de rondar les 2.500 perso-
nes, que conformarien els 2,5 quilòmetres de la Via, va passar 
a les 4.000 persones, ja que en molts dels trams —del 252 al 
256— es van generar fins a dues o tres cadenes, amb gent 
d’Altafulla, del Baix Gaià i d’arreu de Catalunya. A la cadena 
tampoc hi va faltar l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, qui ja 
va anunciar que hi participaria amb la voluntat de fer un pas 
endavant envers el dret a decidir, un dret que “la Catalunya 
popular està reclamant més que mai com demostra aquesta 
festa reivindicativa”. També hi van participar altres regidors 
del govern municipal com Montse Castellarnau i Guillermo 
Alonso, d’AA; Jordi Molinera i Eva Martínez, de SI; Pere 
Gomés, de CiU; i de l’oposició, Josep Maria Pérez, d’Ideal, 
a títol propi. Tots quatre van destacar l’alta participació, la 
diversitat de procedències i edats, i el caràcter festiu de la 
iniciativa. Durant les tres hores que va durar la cadena, es 
van haver de tallar al trànsit rodat de vehicles l’antiga N-340 i 
tots els accessos urbans que conflueixen a l’avinguda Marquès 
de Tamarit. Les vies alternatives que es van poder utilitzar 
durant aquest període van ser els Quatre Camins i el camí de 
Ferran. En acabar la Via Catalana per la Independència, tots 
els participants dels trams de la cadena al seu pas per Altafu-
lla van participar en una “megafoto” particular que es va dur 
a terme a la mateixa avinguda Marquès de Tamarit.

L’Ajuntament d’Altafulla s’adhereix al Manifest d’en Joan 
Rigol pel Dret a Decidir
L’Ajuntament d’Altafulla ha estat una de les primeres admi-
nistracions locals en adherir-se al Manifest d’en Joan Rigol, 
expresident del Parlament de Catalunya, pel Dret a Decidir. 
Ho va fer en el passat ple municipal de setembre amb els vots 
favorables d’AA, SI i CiU, l’abstenció d’Ideal i el vot en con-
tra del PP. El text insta a portar la consulta al Congrés i fixar 
data, pregunta i via legal abans d’acabar l’any. L’aprovació 
d’aquest moció es tradueix en el compromís de l’Ajuntament 
d’Altafulla de treballar per fer possible la màxima corespon-
sabilitat de tota la ciutadania envers Catalunya i el seu futur 
institucional a través dels valors democràtics concretats en el 
Dret a Decidir. Així, pren el compromís en l’àmbit propi d’en-

degar iniciatives d’abast sectorial i català per tal de promoure 
la conscienciació ciutadana i fer pedagogia per reclamar 
l’exercici del Dret a Decidir que tenen tots els catalans i les 
catalanes. •

Dues imatges de la Via Catalana al seu pas per Altafulla. / Foto: A.J.
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Ple Ordinari 28 de setembre
ALtAFuLLA hA ReCiCLAt 65 tONes De bROssA MÉs 
Que L’estiu De L’ANy PAssAt

Durant els mesos de juliol i agost, la població d’Altafulla ha 
reciclat un total de 65,34 tones més que l’estiu de l’any passat, 
segons va informar en el passat Ple el regidor de Serveis, Fran-
cesc Farré, amb dades facilitades per l’empresa que gestiona 
la recollida d’escombraries del Consell Comarcal del Tarrago-
nès. En paper i cartró es van recollir 42 tones, dues tones més 
que en el mateix període de l’any passat. En envasos 50 tones, 
quatre més que el 2012; en vidre, 63 tones, sis menys que el 
2012; en orgànica, una xifra semblant de 135 tones el 2013, i 
140 tones el 2012. La diferència notable es troba en el rebuig, 
438 tones el 2013 per 367 el 2012. El 2011 es van recollir 343 
tones, menys encara. Així, s’han recollit en total 728 tones 
de les quals el 40% corresponen a fraccions que es reciclen o 
aprofiten. L’any 2012 el total de tones va ser de 662,66, menys 
que aquest any. Per Francesc Farré, “això demostra un incre-
ment del volum de la brossa recollida com una demostració 
de l’increment de gent d’aquest estiu”.
 Una altra dada que destaca especialment és la prova pilot 
de recollida orgànica porta a porta a grans productors com 
el Bufet, la benzinera, el Caprabo i els dos càmpings de Don 
Quijote i Santa Eulàlia on s’ha recollit quatre tones i mitja 
d’orgànica. Això ha permès, segons Farré, “reduir el volum 
d’impropis del conjunt d’orgànica del conjunt del poble en 
un 20%”. Aquesta reducció ha suposat que s’ha deixat de 
pagar una taxa de sanció de 110 euros la tona per l’existència 
d’un gran nombre d’impropis a pagar de 66 euros la tona. La 

rebaixa és ja superior al cost de la prova pilot, amb la qual 
cosa justifica el manteniment i extensió d’aquesta campanya. 
També destaca el volum de la recollida de cartró comercial 
que realitza la Brigada. El mes de maig es va recollir 1,96 
tones; 2,04 al juny; 2,84 al juliol, i a l’agost, s’ha recuperat 4,8 
tones de cartró. Segons el regidor de Serveis, “això suposa 
més ingressos, i reduir considerablement el cartró que s’acu-
mulava a la plaça dels Boters, Consolat de Mar, Pons d’Icard i 
Plaça dels Vents”. La recollida també s’ha fet amb la incorpo-
ració de nous establiments de restauració.

es COMPROMeteN A ReDuiR eL tiPus iMPOsitiu De 
L’ibi eN eLs PROPeRs tRes ANys

El Ple Municipal d’Altafulla va aprovar per unanimitat els 
marcs pressupostaris 2014, 2015 i 2016 en compliment de la 
Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Finan-
cera. D’acord amb això, el consistori es compromet a mante-
nir el padró de l’IBI en els propers tres anys i xifra la quantitat 
en els 3.850.000 euros de recaptació anual. D’acord amb això, 
l’Ajuntament es compromet a reduir el tipus impositiu sem-
pre i quan es mantingui la xifra d’ingressos amb l’objectiu de 
garantir la bona salut econòmica de les arques municipals. Pel 
que fa a la despesa, el consistori només podrà incrementar-la 
d’acord amb les previsions de creixement macroeconòmiques 
que indica el Ministeri d’Hisenda. En aquest sentit, la previsió 
d’augment de la despesa estimada per al 2014 se xifra en 
l’1,5%; l’1,7% el 2015, i l’1,9% el 2016.

Comencen les obres de la tercera fase de Marquès de tamarit
Les obres de la tercera fase de 
l’avinguda Marquès de Tamarit 
ja han començat. Des del passat 
30 de setembre que els vehicles 
que transiten per aquest tram, 
hauran pogut veure com és dóna 
pas alternatiu per ambdós carrils 
a través de semàfors. D’aques-
ta manera, des de la regidoria 
d’Urbanisme que encapçala l’edil 
Jordi Molinera, es vol reduir al 
màxim les molèsties que les obres 
puguin ocasionar als veïns. A par-
tir del 14 d’octubre, es tallarà 
el trànsit als vehicles privats i es 
donarà pas alternatiu per la Via 
Augusta. Els únics vehicles que 
hi podran transitar seran els de 
transport públic i sanitari. Aquest 
projecte transformarà de forma 
definitiva l’antiga N-340 en una 
avinguda de trànsit tranquil, per 
passejar, i que funcionarà com 
a centre neuràlgic de la vila, unint la part alta del municipi 
amb el barri marítim. La tercera fase de Marquès de Tamarit 
ha estat projectada per l’ex-arquitecte municipal Josep Maria 
Roca —ja retirat— i contempla el tram comprès entre el car-
rer Camí del Prat i el carrer Albert Boronat fins al carrer Clot 
de Torrell. Es tracta d’un tram d’una longitud de 385 metres. 
Els treballs se centraran en el moviment de terres i demoli-
cions per l’adaptació al nou planejament; el traçat de noves 

alineacions i rasants, i el sanejament i l’adaptació de les xar-
xes dels serveis de llum, aigua, gas, senyalització i telefonia. 
Pel que fa al mobiliari, se seguirà la mateixa línia que en 
les dues fases anteriors. El cost total d’aquesta tercera fase 
serà de 621.000 €, 180.000 € dels quals seran finançats per 
la Generalitat a través de la subvenció del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya (PUOSC). Es preveu que les obres s’allar-
guin fins a finals d’any. / Foto: A.J. •
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Rebutgen les beatificacions 
del 13 d’octubre

El Ple va aprovar no donar 
suport a les beatificacions 
massives del 13 d’octubre, 
ni participar-hi en represen-
tació de la ciutadania alta-
fullenca. La moció, que va 
ser presentada per AA, va 
tenir el suport del soci de 
govern de SI i l’abstenció de 
CiU, i a l’oposició, va rebre 
el vot en contra del PP i 
l’abstenció d’Ideal. La pro-
posta, que recull la petició 
de la Coordinadora per la 
Laïcitat i la Dignitat perquè 
les institucions públiques no 
donin suport a les beatifica-
cions massives que es faran 
a Tarragona el 13 d’octubre, 
demana que no es desti-
ni cap quantitat de diner 
públic, ni tampoc que es 
facilitin instal·lacions públi-
ques per tal que es dugui a 
terme aquest esdeveniment 
que, per l’alcalde d’Altafu-
lla, Fèlix Alonso, considera 
que “aquestes beatificaci-
ons són un acte polític, i 
també un insult als qui van 
perdre els seus familiars i 
van patir repressió” durant 
la Guerra Civil del 1936. La 
moció també considera “un 

acte més d’injustícia” beati-
ficar 500 eclesiàstics només 
d’un bàndol. 

Aproven per unanimitat 
una moció en favor de la 
Renda Garantida

Tots els grups polítics repre-
sentats en el Ple (AA, SI, CiU, 
Ideal i PP) van aprovar per 
unanimitat una moció en 
favor de la Renda Garantida 
de Ciutadania perquè “ningú 
estigui per sota del llindar de 
la pobresa”. Atès que l’Esta-
tut d’Autonomia de Catalu-
nya, en el seu article 24.3, 
estableix que “les persones 
o famílies que es troben en 
situació de pobresa tenen 
dret a accedir a una renda 
garantida de ciutadania que 
els asseguri els mínims d’una 
vida digna, d’acord amb les 
condicions que legalment 
s’estableixen”, el Ple va votar 
favorablement a què s’insti 
al Parlament de Catalunya 
a legislar en aquesta matè-
ria, d’acord amb el man-
dat estatutari, i que tramiti 
adequadament la Iniciativa 
Legislativa Popular un cop la 
rebi perquè tot ciutadà no 
visqui per sota del llindar de 
la pobresa.

Breus

De romanents, superàvits i ibi’s

Atenent la petició sorgida del Ple per part del Partit Popular 
que demanava que el govern municipal expliqués la dife-
rència entre el romanent de tresoreria i el superàvit; com a 
responsable d’Hisenda i amb les dades públiques de la inter-
venció municipal, explicades al Partit Popular en comissions i 
en Ple, reitero: Informe d’Intervenció de 28-2-2013 romanent 
de tresoreria de 2012: 1.586.386,68 € (xifra després d’haver-
se descomptat una amortització extraordinària del deute en 
550 mil €, és a dir si no s’hagués fet aquesta amortització 
el romanent final hagués estat 2.136.368,68 €). Romanents 
2010 (darrer exercici tancat pel govern anterior) 1.246.511,59 
€ i 2011 (primer exercici comptable tancat pel govern actual) 
1.675.975,69 €. Informe de la Intervenció sobre el compliment 
de l’objectiu d’estabilitat de 18-3-2013. És un nou paràmetre 
fixat pel Ministeri d’Hisenda en el qual es fa un ajust de l’es-
tat d’ingressos i de despeses de la liquidació del pressupost, 
dels comptes anuals, obligacions, deutes i càlculs que dóna 
una capacitat de finançament de 71.062,63 € , entès com un 
superàvit dins l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Queda 
clar que, res té a veure el romanent de tresoreria amb el supe-
ràvit, afegint que per llei no és possible fer ús del romanent 
per despeses generals. La frase publicada pel Partit Popular 
“estaria bien que el gobierno municipal nos explicase la dife-

rencia entre el remanente de tesoreria de más de 1.600.000 € 
que se encontraron y los 70.000 € de superavit con el que se 
cerró el pasado ejercicio”, només cal dir que el 2011 ja és un 
romanent de tresoreria del govern actual, que s’incrementa 
el 2012 amortitzant deute i que el superàvit és un paràmetre 
no comparable amb el romanent. La frase pot crear confusió 
i donar a entendre que no hi ha controls i s’han malbaratat 
recursos econòmics. I sobre l’IBI, només dir que es van fer 
sessions informatives el 2012 i que no es pot deslligar el nou 
IBI de la nova revisió cadastral. La majoria de la població té 
ara un cadastre inferior amb una revisió que suposava eli-
minar els tres anys de diferit pendents del càlcul antic que 
arribava fins el 2016. Per tant, si en termes generals hi hagut 
increments de fins el 20% després d’incorporar el 30% que 
faltava de l’IBI antic fins 2016 encara s’estaria rebaixant un 
10%. I només els habitatges que tenen un valor superior al 
del 2006 tenen un diferit fins el 2023 amb una bonificació els 
tres primers anys. Cal per tant mirar el cadastre antic i nou i 
comparar només què s’ha pagat ara i què s’hagués pagat el 
2016 amb el càlcul antic. •

francesc farré 
Tinent d’Alcalde d’Hisenda 

instal·len tòtems informatius

L’Ajuntament d’Altafulla ha 
instal·lat cinc tòtems infor-
matius en diferents punts 
del municipi perquè qual-
sevol col·lectiu i particular 
pugui penjar els seus cartells 
d’informació d’interès muni-
cipal. L’artista local Orion 
Leim ha estat l’encarregat 
de restaurar antics tòtems 
de l’àrea de Turisme on, per 
un cantó, s’hi pot veure un 
plànol del municipi, i per 
l’altra, esdevé un espai lliu-
re per exposar els cartells sota un fons de pintura grafit 
elaborat per Orion Leim, qui també és l’escriptor de grafit 
que ha embellit altres punts de la vila com l’Oficina de 
Turisme, el magatzem de la Brigada Municipal o l’esta-
ció de trens. Amb aquesta iniciativa es dóna compliment 
també, segons l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, a un dels 
punts de l’Ordenança de Civisme i Convivència aprovada fa 
uns mesos pel Ple Municipal d’Altafulla pel que es refereix 
al manteniment i la bona imatge de la via pública. Amb 
aquests tòtems, la ciutadania podrà penjar a partir d’ara els 
cartells informatius de la seva entitat o particulars, enlloc 
de fer-ho en parets, faroles i altres elements del mobiliari 
urbà que “embrutaven” la imatge d’Altafulla, tal i com ha 
assenyalat Fèlix Alonso. També ha avançat que la Policia 
Local sancionarà aquelles entitats, col·lectius i particulars 
que utilitzin altres espais per penjar els seus cartells que 
no siguin aquests tòtems d’informació. D’altra banda, els 
primers cinc tòtems informatius s’han instal·lat a la plaça 
de la Portalada —davant el col·legi La Portalada—, a la 
plaça dels Vents, al barri marítim, a Brises del Mar, a la zona 
educacional del Roquissar i al Centre de Salut. L’alcalde 
d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha avançat que està previst que en 
un futur se n’instal·lin més. / Foto: Albert Jansà•
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Altafulla comptarà amb un Parc de salut a hort de Pau

Els parcs urbans de salut són un espai de trobada, equipats 
amb diferents aparells adaptats a les persones grans que 
permeten exercitar de forma lliure o acompanyada qualitats 
físiques bàsiques com la força, la flexibilitat, la resistència, 
l’equilibri i la coordinació, components vitals de la condició 
física relacionada amb la salut i la qualitat de vida. Aquests 
espais estan dissenyats per prevenir, millorar i mantenir l’es-
tat físic de la persona. Es configuren com un circuit d’exerci-
cis suaus, especialment concebuts per afavorir les condicions 
físiques de la gent gran. Des de la Diputació de Tarragona, 
a través de la unitat de Medi Ambient, Salut Pública i Terri-
tori del Servei d’Assistència Municipal, i amb el suport de la 
regidoria de Salut de l’Ajuntament d’Altafulla, s’ha previst 
dur a terme la dinamització del parc de salut municipal. 
Professionals de l’activitat física saludable assessoraran en la 
pràctica d’exercicis adequats a les capacitats de cada perso-
na, mitjançant la realització d’unes sessions de dinamització. 
Les sessions s’iniciaran el 21 d’octubre dos cops per setmana, 
els dilluns i els dimecres. Les persones grans del municipi 
que desitgin participar-hi s’han d’inscriure a l’Ajuntament. 
L’activitat física redueix diverses disminucions funcionals 
associades a l’envelliment, i és un gran aliat per al mante-
niment de l’autonomia. Mitjançant la pràctica regular de 
l’activitat física es poden obtenir molts beneficis per la salut 
com la reducció del risc de patir malalties cardiovasculars, 
diabetis i hipertensió; prevenció de l’osteoporosi, millora de 
la flexibilitat, la mobilitat articular, el to muscular, i l’equili-

bri, i reducció del risc de caigudes; millora de l’estat d’ànim; 
disminució de l’ansietat, l’estrès i la depressió; relaxació i 
descans; disminució de la dosi de medicament, i possibilitats 
de relació i participació social. L’Organització Mundial de la 
Salut recomana als majors de 65 anys 30 minuts d’activitat 
d’intensitat moderada cinc cops a la setmana. •

dolors aguas

Fundació Sielbleu

Berenar social de la gent gran. / Foto: A.J.

Altafulla celebra la setmana de la Mobilitat sostenible i segura

Sota el lema “Aire net – Fes el pas!”, 
la regidoria de Medi Ambient i Par-
ticipació Ciutadana de l’Ajuntament 
d’Altafulla, encapçala per l’edil Monste 
Castellarnau, amb la col·laboració de la 
Penya Ciclista, els Atletes d’Altafulla, 
el Centre d’Estudis, el Consell de Par-
ticipació i la Creu Roja, va organitzar 
del 21 al 30 de setembre la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible i Segura, i ho 
va fer per tercera vegada consecutiva. 
Una de les novetats enguany va ser 
la caminada saludable nocturna on hi 
van participar un centenar de veïns i 
veïnes de totes les edats. També es va 
organitzar la cursa de transports on 
hi van participar des d’un tricicle que 
funciona amb energia solar, fins a una 
motocicleta elèctrica i un cotxe híbrid. 
Un any més, es va impulsar el projecte 
escolar “A peu al cole” que va comptar 
també amb una elevada participació 
per part de mares, pares i alumnes. 
Els guanyadors dels semàfors verds 
d’aquesta edició van ser els alumnes 
de 5è del col·legi El Roquissar, que 
repeteixen premi, i els alumnes de P4 
de l’escola La Portalada. També es va 
organitzar una ruta en bicicleta, una 
caminada cultural, i una xerrada sobre 
salut. / Fotos: A.J. / El Roquissar. •
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“sempre et fa il·lusió que et confonguin amb el Pep sala”

Ignasi Torres Virgili, més conegut popularment com “Nani”, és l’home Sau d’Altafulla. Altafullenc de 
soca-rel, viu a cavall entre Montcada i Reixac i la vila que l’ha vist néixer i créixer. Té 49 anys, casat 
i amb una filla, es dedica a tasques d’administració i logística a la Corporació Alimentària Guissona, 

vesteix la camisa morada dels Castellers d’Altafulla i sent els colors groc i negre del Centre d’Esports. 
És un dels incondicionals a les festes del seu poble. Les viu, les gaudeix i hi participa com el que més, 

sobretot sobre l’escenari.

8	seria estrany viure una festa major sense que el 
“Nani” pugi a l’escenari?
 Home, no ho sé. El que sí seria agosarat per la meva part 
fer aquesta afirmació. Suposo que pels que em coneixen sí, ja 
que hem passat molt bones estones junts gaudint de les festes 
del nostre poble, ja sigui per la festa votiva de Sant Antoni 
com per les de Sant Martí. La veritat és que, quan hi ha ocasió 
de pujar a l’escenari, ho faig. Perquè m’agrada, i vulguis o 
no, també els amics t’animen a fer-ho perquè ja són més de 
quinze anys cantant desinteressadament pel poble, i em fa 
il·lusió. I suposo que el públic també s’ho passa bé quan em 
veu actuar.
8	sempre ha cantat el “boig per tu”?
 No. El vaig començar a interpretar ara fa uns nou anys. 
El vaig sentir per la televisió, i des del primer moment que 
el vaig escoltar, em va encantar. Tinc facilitat en recordar les 
cançons i més encara les que m’agraden. Però, que pujo a 
l’escenari, —quan el grup que actua em deixa— fa més de 
quinze anys. Abans interpretava un pasdoble espanyol “Le 
llaman Perla Preciosa”, de Julio Madrid. També he cantat 
“Un beso y una flor”, de Nino Bravo, i altres temes, de José 
Luis Perales.
8	el que sí que és cert, és que és el doble de Pep sala, 
de sau...
 [riu] Sí, la veritat és que hi ha molta gent que m’ho diu. I 
no sé si és, perquè estic tan acostumat que m’ho diguin que 
ara, fins i tot, jo mateix considero que m’hi assemblo bastant 
[somriu]. De fet, abans d’interpretar el “Boig per tu”, porta-
va el cabell curt. Va donar la casualitat que Sau va començar 
a agafar embranzida musicalment i em vaig començar a 
deixar el cabell llarg perquè m’agradava i a la gent que em 
coneixia també. Llavors va ser l’any en què vaig començar a 
interpretar el seu tema i a partir d’aquí la gent va començar 
a comparar-me amb el seu doble. Des de llavors, el porto 
llarg.

8	Li agrada que el confonguin amb ell?
 I tant, sempre fa il·lusió. Ara fa un any que l’autèntic Pep 
Sala i la seva dona es van allotjar a l’Hotel Oreneta d’Altafu-
lla. Pel que em van explicar alguns amics que van coincidir 
al bar de l’hotel, la gent el saludava amb el meu sobrenom 
“Nani”, i clar, ell s’estranyava [riu]. A mitja tarda, van a anar 
a fer una volta pel poble i justament van aparcar el cotxe 
davant de casa meva. El Jordi Blanch, de la fruiteria, el va 
confondre amb mi. I el Pep, encuriosit per aquesta situació, 
finalment ho va preguntar i li van explicar que hi havia un veí 
d’Altafulla que se li assemblava moltíssim. Llavors es va fer 
un tip de riure, com jo [riu]. Com aquesta, en tinc un munt 
d’anècdotes...

8	s’han conegut 
personalment?
 Personalment 
no. Però pel 75è 
aniversari del Cen-
tre d’Esports Alta-
fulla, l’any 1999, va 
venir Sau a actuar al 
camp de futbol per 
l’Empalmada. Lla-
vors jo formava part 
de la junta directiva 
del club i vam coin-
cidir al bar quan ell 
va venir a buscar 
aigua pel grup. Més 
tard, el cantant Car-
les Sabater va morir 
per una aturada 
cardíaca . Per cert, 
Sau no era el grup 
que havia de venir 
a actuar, sinó que era Gossos, però per motius de la banda, 
finalment va ser el grup de Sabater i Sala qui van actuar. Va 
ser un molt bon concert amb un ambient increïble.

8	també és casteller?
 Casteller dels Castellers d’Altafulla i soci del Centre d’Es-
ports, club on vaig vestir la samarreta com a defensa, delegat 
i vice-president. Als 18 anys vaig incorporar-me com a baix 
als Castellers d’Altafulla. I vaig tenir la gran sort de ser baix 
amb el 3d7 i el 4d7 descarregats a la plaça de braus, en el 
Concurs de Castells de Tarragona el 1982. He de donar les 
gràcies al Pere Vives, que llavors era el president de la colla, 
per donar-me l’oportunitat de conèixer els castells de ben a 
prop, i aconseguir que m’apassionin com fins ara. Tot i que 
vaig haver de deixar la colla uns anys per motius familiars i 
laborals, des del 2006 que m’hi he reincorporat i espero que 
hi pugui estar molts anys més.
8	Com veu la colla?
 |La veig bé. Enguany hem estrenat tot el pom de dalt i això 
fa difícil que puguem estar a l’alçada d’anteriors temporades 
pel que fa als castells de set. Amb més rodatge d’aquest nou 
pom, tornarem a descarregar grans castells de set però cal 
tenir paciència, i cal animar a les camises que vinguin als assa-
jos. Espero que algun dia, els Castellers d’Altafulla puguem 
descarregar la torre de set. És una espineta que tinc clavada.

albert jansÀ

“Van confondre el Pep Sala per mi 
aquí a Altafulla i algú li va explicar 
que el seu doble era altafullenc”

“Espero que algun dia els Castellers 
d’Altafulla descarreguem la torre de 

set. És una espineta clavada”
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Dinar de germanor de la gent gran a l’Es-
plai. / Foto: Albert Jansà

Globus aerostàtic per al Banc d’Aliments. / 
Foto: A.J.

Concurs infantil de pintura organitzat pel 
Cercle Artístic. / Foto: A.J.

XIII Festa Gastronòmica de les Cultures. / 
Foto: A.J.

Moments abans del correfoc dels Diables Petits d’Altafulla. / Foto: Grup de Diables

Partit de presentació del primer equip del 
CFS Altafulla. / Foto: CFS Altafulla 

Sopar popular al Parc del Comunidor. / 
Foto: Francesc Julià

Acte institucional en motiu de la Diada 
Nacional de Catalunya. / Foto: Eduard Virgili

Actuació de l’Orfeó Nous Rebrots a l’Ermita 
de Sant Antoni. / Foto: E.V.

Tradicional llençada de caramels des del 
balcó de l’Ermita. / Foto: E.V.

Tempesta de fi de Festa 
Major amb els Diables 

d’Altafulla. / Foto: Ilde-
fonso Cuesta
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Les iV Jornades Gastronòmiques aposten pel maridatge amb vins

El Pati d’Armes del Castell d’Alta-
fulla va acollir el passat 1 d’octubre 
la presentació de les IV Jornades 
Gastronòmiques d’Altafulla, que 
organitza la regidoria de Comerç, 
Consum i Transports de l’Ajunta-
ment, encapçalada per l’edil Pere 
Gomés, amb la col·laboració de la 
regidoria de Turisme i la Denomi-
nació d’Origen Tarragona. La mos-
tra, que reuneix 10 cellers de la 
DO Tarragona i 14 restaurants del 
municipi, aposta en aquesta nova 
edició pel maridatge amb vins de 
la DO Tarragona i el producte de 
proximitat. S’allargaran fins el 20 
d’octubre. El prestigiós sommelier 
César Cànovas ha estat el padrí de 
la mostra d’enguany que ha duplicat la participació de restaurants d’anteriors edicions. Les jornades ofereixen uns menús 
a preus molt atractius basats amb productes d’aquesta època de l’any com ara carbassa i fruits secs, combinat amb el peix 
fresc del dia que es pot trobar a la llotja del Port de Torredembarra, una de les més properes a la vila d’Altafulla. Com a 
novetats respecte a altres edicions, amb cada ampolla de vi que escull el comensal amb el seu menú, al final de l’àpat se 
li lliurarà una d’igual d’obsequi perquè la prengui a casa seva i la gaudeixi amb els seus. Aquells comensals que acumulin 
cinc àpats en cinc restaurants diferents durant el transcurs de les jornades, entraran en el sorteig d’una nit d’allotjament 
en un hotel d’Altafulla i un circuït d’spa per a dues persones. Els catorze restaurants participants –gairebé el doble que 
l’anterior edició- són: Bruixes de Burriac, Club Marítim, Oreneta Hotel, Voramar, Les Bruixes, Cal Salvador, La Torreta, La 
Trattoria, Bella Lola, Costa Daurada, Faristol, Pollini, Restaurant Park i Tapacadabra. I els deu cellers de la DO Tarragona 
són: 9+, De Muller, Vins Padró, Suñer Vins, Biopaumerà, La Boella, Bella Celler Mas Bella, Adernats Vins&Cava, Cooperativa 
Agrícola de Salomó i Cellers Unió. / Foto: Restaurants i cellers participants a la mostra. / Eva Bonet •

11



Plaça del Pou • núm. 130 • octubre 2013Entitats 

12

 

L’Ateneu Cultural de Dones inicia el nou curs

L’Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla, torna després de fer 
un petit parèntesi a iniciar el nou curs. La primera actuació ha 
estat la participació, com no podria ser d’una altra manera, i 
fent poble, a la nostra Festa Petita, obrint el programa amb 
l’exposició de treballs realitzats durant el curs per les nostres 

sòcies que, amb tanta delicadesa, es dediquen a allò que els hi 
agrada i reunides plegades, fomentant les relacions i establint 
amistats. També s’han pogut veure les noves propostes de 
labors per aquest curs, com són el taller de trapillo i reciclatge 
solidari. La segona actuació, ha estat la participació en la XIII 
Festa Gastronòmica de les Cultures, on s’ha pogut degustar 
i amb gran èxit, els menjars preparats i cuinats amb molt de 
“carinyo”, de regions com Navarra, Andalusia, Burgos, Tor-
tosa, que han estat aquest any les representants, amb pinxos 
moruns, gaspatxo, “morcilla” de Burgos, pinxo de sèpia, 
cualba, pastissets i flor de lis. En aquests dos actes, sempre 
hi ha estat el record de la nostra companya Petry, que ens 
va deixar fa quatre mesos. Allà on siguis rep un petó de tots 
i totes que et recordem. Ja hem començat el curs, animem 
a tothom a què vingui, participi i ens conegui, segur que hi 
haurà quelcom que us interessarà per poder esplaiar-vos gau-
dint en bona companyia. Compartint, sempre és més divertit 
i enriquidor. Feliç curs a tothom.•

engrÀcia carMona

Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla

Arrenquen els clubs de lectura de la biblioteca
Des del 2006, la Biblioteca d’Altafulla organitza mensualment 
uns Clubs de Lectura, adreçats tant a adults com a joves. Aques-
ta activitat serveix per promoure la lectura a partir d’un llibre 
de narrativa en general que ha estat escollit per la mateixa 
biblioteca i que, un dia al mes, es comenta entre tots els ins-
crits. El dia de la tertúlia s’aprofita per entregar als usuaris del 
club el proper llibre del mes i hi afegim una guia de lectura que 
resumeix la biografia i la bibliografia de l’autor/a i una breu 
descripció de la novel·la i temàtiques relacionades amb aques-
ta. Els nostres clubs de lectura, Club de lectura narrativa, Club 
de lectura novel·la negra, Club de lectura assaig, són una eina 
dinàmica, oberta al públic en general, que té com a eix verte-
brador el llibre a partir del qual és crea un ambient agradable 

i enriquidor, aglutinador de comentaris, opinions i diferents 
visions del llibre per part dels assistents. Des d’aquesta Biblio-
teca us convidem a gaudir de la lectura i de la companyia de 
persones que atretes per la lectura fan d’aquest espai un lloc 
propi. Aquesta tardor tornen els clubs de lectura a la biblioteca 
d’Altafulla. Ja són molts els lectors que han decidit compartir 
el plaer de la lectura amb altres lectors. Si esteu interessats en 
participar en algun d’aquests clubs de lectura us podeu adreçar 
a la Biblioteca Municipal d’Altafulla, al carrer Escoles, s/n, de 
dilluns a divendres de 16 a 20 h, al telèfon 977 65 11 76, o bé, 
al correu electrònic altafullallegeix@gmail.com.•

Helena cobos

Biblioteca Municipal d’Altafulla

Arribem a la tardor amb reptes importants
Després de les breus i necessàries vacances a l’agost, ens esperaven a Alcover per tornar a 
ser convidats en el primer aniversari del bateig dels nostres apadrinats els Xiquets d’Alcover. 
Allí, vam poder gaudir d’una diada tranquil·la que ens servia per tornar a agafar ritme de 
cara a properes cites. Però el principal focus d’atenció d’aquest setembre estava posat en la 
Diada del dia onze a l’Ermita de Sant Antoni, on enguany vam tenir la iniciativa de fer una 
diada especial, convidant a tots els que han format part de la colla en algun moment de 
la seva història. La intenció era fer una diada de “retrobament”, de forma que aquests ex-
castellers tornessin a vestir la camisa de la colla per un dia i participessin en la Diada com un 
dels actes del 40è aniversari. La jornada es presentava molt interessant, èxit de convocatòria 
de camises (algunes d’elles feia molt de temps que no trepitjaven una plaça) i èxit de públic 
degut també als assistents a la posterior via catalana per la independència. Però tot es va 
complicar per la tardança dels serveis mèdics per arribar a plaça, fet que va fer que molta 
gent hagués de marxar i que va determinar un final de la diada poc esperat i desitjat. Ara 
tots el assajos i esforços van enfocats cap al desenllaç de la temporada que ve marcat pel 
Concurs7 del 6 d’octubre a Torredembarra i per la diada de Festa Major a Altafulla, sense 
treure importància als altres compromisos que tenim com són la diada a Vilaplana el proper 
dia 13, que ens porta molt bons records, i la Diada del local dels Salats a Súria del dia 19, 
un clàssic ja en el nostre calendari. Encarem aquest últim i definitiu tram amb l’objectiu 
d’acabar de la millor forma possible; consolidant els castells bàsics de set i amb la il·lusió de 
poder fer fins i tot algun castell de la gamma alta en els compromisos importants. Treball i 
ganes no ens faltaran, només necessitem que ens hi acompanyeu!•

Quilos aMunt!
Castellers d’Altafulla

3d7 dels Castellers d’Altafulla a l’Er-
mita de Sant Antoni. / Foto: Irene 
Rodríguez
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Més podis… i un d’ells a New york!

Novament, us puc reportar bons resul-
tats. Per començar, en Luis Ramón López 
Marín va ser segon en la Cursa del Segui-
ci, de 5 Km. En Miquel Sánchez va ser 3er. 
M-50 (veterà) en la mateixa cursa. En Luis 
López va aconseguir també el 3er. lloc 
en la seva categoria a Vespella de Gaià. 
A Torredembarra, Maria José Carabante 
va ser sots-campiona. Anna Terrón va 
pujar també al segon lloc del podi en els 
5 km de l’Arrabassada (TGN). En la tradi-
cional Pujada a l’Ermita d’Altafulla, Ana 
Yuste, Mònica Virgós i Ona Alonso varen 
copar les primeres places. I, en categoria 
masculina, Jordi Ribé i Gerard Ribé varen 
aconseguir el segon i tercer llocs, respec-
tivament. I finalment, un brillant podi 
internacional: David Sánchez Blasco va 
aconseguir la segona plaça en una cursa 

de 10 Km. a la ciutat de New York (EUA). 
Comentar-vos també, que aquest mes de 
setembre, hem celebrat el dia del club, 
amb un sopar vora el mar, on hi hem 
participat, molt animadament, més de 
setanta persones. •

david velasco

Atletes d’Altafulla 
www.atletesaltafulla.com

Altafulla tornarà a acollir al maig el campionat d’espanya de triatló
Altafulla tornarà a acollir el 2014 el 
campionat d’Espanya de Triatló, segons 
ha fet públic la Federació Espanyola de 
Triatló. L’èxit assolit aquest estiu, tant 
de participació com d’organització, ha 
fet que la federació es decantés pel 
municipi altafullenc. Serà el 24 i el 25 de 
maig quan Altafulla esdevingui de nou 
la seu del Campionat d’Espanya de Triat-
ló Sprint. I en aquesta ocasió, no només 
ho serà d’aquesta modalitat, sinó que a 
més també acollirà el Campionat d’Espa-
nya d’Aquatló. Una notícia que ha estat 
rebuda amb gran satisfacció pel regidor 
d’Activitat Física i Esport de l’Ajunta-
ment d’Altafulla, Guillermo Alonso, qui 
ha explicat que acollir esdeveniments 
d’aquest tipus al municipi “suposa un 
impuls molt important, tant pel nom 
d’Altafulla com a nivell de promoció 
turística”. Alonso ha insistit que es tracta 

d’una fita molt important pel comerç de 
la vila. Tant és així que, a manca encara 
de vuit mesos per a la seva celebració, ja 
s’han fet les primeres reserves als hotels 
del municipi. La feina passa ara per rea-
grupar el cos de voluntaris i polir alguns 
detalls. Una de les millores respecte a 
aquesta passada edició és no afectar de 
forma tan directa en la circulació. De 
fet, les dates establertes s’han consultat 
amb el Servei Català de Trànsit per tal 
de provocar les mínimes alteracions en 
el trànsit rodat. Mentre que la prova de 
Triatló Sprint consta de 750 metres de 
natació, 20 quilòmetres de ciclisme, i 5 
quilòmetres de carrera a peu; la prova 
d’Aquatló consisteix en 2,5 quilòmetres 
de cursa, 1 quilòmetre de natació, i 
2,5 quilòmetres més de carrera a peu. 
La primera es disputarà dissabte, i la 
segona, diumenge. El fet d’albergar dos 

campionats d’Espanya en un mateix cap 
de setmana suposarà un major volum de 
participants. •

La Diada ja és aquí

El passat dia 1 de setembre, la Penya va 
realitzar una sortida extra al poble d’Es-
topanyà (Osca). Estopanyà es una petita 
població de la Franja de Ponent, a la 

banda de l’Aragó del 
Pantà de Canyelles 
i que va acollir amb 
simpatia als visitants. 
La majoria dels assis-
tents, no coneixien 
aquest indret que els 
va impressionar gra-
tament pel paisatge. 
El grup de carretera 
va visitar Benavarri, 
Llagüarres i Graus. 
Els de Muntanya van 

anar per camins del poble vigilats pel 
Montsec a una banda i la muntanya de 
Sant Quilis per una altra. Els caminants 
van anar a Montfalcó, on van visitar 

les escales i la passarel·la que permet 
anar per sobre del pantà a Catalunya. 
La visita va finalitzar amb un bon dinar 
al Hostal. Ara toca preparar la Diada. 
El proper dia 19 d’octubre finalitzarà 
el programa d’activitats de la Penya 
Ciclista amb la tradicional Pujada a Sant 
Antoni i un sopar de germanor. S’es-
pera que aquest dia sigui un bon final 
a una temporada que ha estat plena 
d’activitats i molt participativa. Perquè 
això sigui així, necessitem la teva com-
plicitat. Us convidem a que assistiu als 
dos actes. •

juanjo Sirvent
Penya CiClista d’altafulla

Imatge del darrer SERTRI on hi van partici-
par 640 atletes. / Foto: Jean Segovia
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Altafulla acollirà el 24 d’octubre la segona edició de 
la Jornada de Comunicació Local 2.0

L’Ajuntament d’Altafulla i Altafulla 
Ràdio han donat continuïtat a la Jornada 
de Comunicació Local 2.0 que es va cele-
brar l’any passat amb una segon edició el 
proper 24 d’octubre amb el títol “En qui-
nes xarxes socials han d’estar presents les 
administracions locals?” Si en la primera 
edició es van analitzar les oportunitats 
que les xarxes socials ofereixen als ajun-
taments i altres ens locals per establir 
nous canals de comunicació directa amb 
la ciutadania, en aquesta segona edició, 
la jornada pretén analitzar i debatre qui-
nes són les xarxes socials més adequades 
per aconseguir aquests objectius. Per 
això la jornada, dirigida per Jordi Salvat 
i que se celebrarà novament a l’Hotel 
Gran Claustre, comptarà amb especi-
alistes, tècnics municipals i periodistes 
que usen les xarxes socials en el seu dia 
a dia. Les ponències principals aniran a 
càrrec de Víctor Puig i Núria Escalona. 
La jornada està dirigida especialment a 
professionals de la comunicació, tècnics 
municipals, responsables polítics i estudi-
ants, però està oberta també a persones 
que en seu dia a dia professional usen les 
xarxes socials. Les inscripcions es poden 

fer enviant un correu electrònic a com-
loc.altafulla@gmail.com indicant els nom 
i cognoms, professió, empresa o si s’està 
a l’atur i lloc de residència. Per a més 
informació es pot trucar al telèfon 977 
65 29 23 o envieu un missatge a aquest 
correu electrònic. El cost de la jornada, 
que inclou el dinar de treball a l’Hotel 
Gran Claustre, és de 35 euros (30 euros 

en el cas d’estudiants i professionals a 
l’atur, presentant document acredita-
tiu) a través d’ingrés al següent compte 
corrent: 2100 1133 72 0200149735. Hi 
ha temps fins el 22 d’octubre per fer la 
inscripció i les places són limitades. Més 
informació a jornadacomunicacioaltafu-
lla.blogspot.com..•
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Altafulla recicla i gestiona encara més a l’estiu
alternativa altafulla - entesa 

Amb la promoció turística, cultural i 
esportiva aquest estiu Altafulla ha rebut 
un allau de turistes superior a altres 
anys. Aquesta important presencia de 
visitants s’ha notat molt en les consul-
tes turístiques, el consum d’energia i la 
brossa generada. En aquest darrer punt 
destaquem les 728 tones recollides a 
les illes de contenidors al juliol i agost, 
66 més que l’any passat i amb un 40% 
reciclable. Cal destacar també l’èxit de 
la prova pilot de recollida orgànica a 
grans productors que ha permès en mes 
i mig recollir 3,5 tones de gran qualitat 
que ha fet baixar en un 20% els impro-
pis de l’orgànica del poble i també l’im-
port que paguem pel seu tractament. 
O l’increment d’establiments on la bri-

gada recull cartró comercial (a l’agost 
quasi 5 tones, triplicant el d’altres 
mesos), afegir que també s’han reco-
llit més de 4 metres cúbics de residus 
de l’aigua del mar. Aquest estiu s’han 
retirat tots els contenidors de superfície 
que tants olors, acumulació de brossa 
i molèsties ocasionaven als veïns, al 
seu lloc s’ha incrementat al barri marí-
tim fins a tres recollides diàries de la 
brossa i una neteja viària en caps de 
setmana i festius. Tot això ha permès 
reduir considerablement el volum que 
s’acumulava en illes com la plaça dels 
Boters, Consolat de Mar, Pons Icard o 
plaça dels Vents. És temps ara per ana-
litzar i millorar, fent una segona repa-
ració de tapes, molles, olors i sorolls 

dels contenidors, la neteja dels carrers 
afectats pels líquids pudorosos abocats 
pels camions, evitant que torni a passar, 
seguir amb el porta a porta d’orgànica i 
impulsar una nova campanya de consci-
enciació. Tot això amb una bona gestió 
dels recursos tècnics i humans com els 
que cal agrair de la brigada i del civisme 
d’una part de la ciutadania. Així també 
evitem repercutir tot el cost de servei al 
rebut. A nivell econòmic, generem més 
romanent i superàvit però que només 
podem utilitzar per rebaixar deute. Fins 
i tot amb la rebaixa del cadastre però 
amb la contenció de la despesa i bona 
gestió podem seguir reduint la pressió 
fiscal. •••

Encetem el curs 2013-2014 a l’Escola 
Municipal d’Adults amb una gran gra-
ella d’activitats que es desenvolupen a 
les noves instal·lacions del carrer Boga, 
a l’Aula d’Educació “Aldara” i també a 
les instal·lacions de l’Era de l’Esteve. El 
nombre d’alumnes matriculats ha estat 
un èxit, un creixement espectacular per 
raport als darrers anys. Comptem amb 
unes 250 matriculacions en les diferents 
matèries que oferim: català nivells A, 
B, C i D, alfabetització, anglès, italià, 
rus, xinès, alemany, informàtica, foto-
grafia i jardineria. En l’apartat de gent 
gran, hem impulsat diferents cursos 
per aquest curs: alfabetització digital, 
taller d’entrenament de la memòria, 

classes de ball, i encara estan ober-
tes les inscripcions. Com a novetat de 
l’àrea social destacar que el proper 14 
d’octubre posarem en funcionament el 
parc de salut per a la gent gran, ubicat 
davant de la llar d’infants Horts de Pau. 
Un projecte que té com a fita prevenir 
el sedentarisme del col·lectiu de gent 
gran del municipi, millorar la condició 
física i aportar a les persones grans amb 
problemes de mobilitat una opció salu-
dable per combatre les malalties òssies i 
musculars. Aquesta activitat es realitza-
rà a l’aire lliure amb el suport econòmic 
de la Diputació de Tarragona. El Centre 
Obert d’Altafulla que ofereix suport als 
infants en edats compreses entre els 

6 i 12 anys també s’ha vist desbordat 
pel nombre de sol·licituds rebudes. En 
el centre es dona suport de repàs als 
alumnes, es treballa l’escola de valors 
de la mà de la nostra monitora, edu-
cadora social del consell comarcal i 
voluntaris. L’Escola de Música també ha 
tocat sostre amb les matriculacions, i les 
llars d’infants encara que han quedat 
algunes places lliures, gairebé han fet 
ple. Tot aquest resum és un indicador 
que les coses s’estan fent bé, els ser-
veis oferts funcionen i son valorats pel 
poble. Gaudiu molt d’aquest curs 2013-
2014!•••

Novetats de les Àrees d’Educació, Acció Social i Salut
eva Martínez Giol # solidaritat Catalana per la independènCia - si

El tercer fil
Josep Maria pérez roiGer # independents d’altafulla – ideal

Em sembla que els alcaldes dels muni-
cipis costaners afectats pel tercer fil no 
estan gaire per la labor. M’explicaré. El 
govern central vol passar per la costa 
-a tota costa-, al batlle de Tarragona 
només l’interessa treure els trens del 
mig de la ciutat, tan se li en fot per on 
passin després, pot ser que ignori que 
de la Sabinosa a la Móra també és el 
seu territori. El nostre alcalde ja va anar 
a Madrid, i el van fer feliç dient-li que 
la freqüència de trens de viatgers seria 
la mateixa que ara. Fals, ja ho veureu. 
Els de La Torre, Creixell, Roda no saben, 

no contesten. Els plors vindran quan 
ja no s’hi pugui fer res. Veurem les 
vies plenes de mercaderies perilloses, 
dia i nit, el baixador d’Altafulla serà 
un aparcament de trens perillosos, i 
m’atreveixo a dir que fins i tot perilla el 
corredor, doncs una vegada instaurat 
el tercer fil aquest valdrà per tot. A qui 
li pot interessar que les mercaderies no 
transitin per la via Reus-Roda? Els prin-
cipals municipis afectats per aquests 
projectes són, si no m’equivoco, Reus, 
Vila-seca (Turístic, Port Aventura), La 
Pobla de Mafumet (Repsol). Cal pensar 

que només fent l’enllaç de la Pobla 
a la línia de Roda, els ferrocarrils de 
Repsol no els hi caldria tirar cap a Vila-
seca i Tarragona, sortirien directes a 
la línia de Roda, i tots els altres trens 
de mercaderies que vinguessin de la 
Tarragona petroquímica, o passessin 
per Tarragona, podrien ser enviats per 
aquesta via. Tenen més influència els 
alcaldes d’aquestes tres poblacions que 
els alcaldes costaners? O a qui o quines 
empreses supranacionals no els interes-
sa que els trens passin pel vell mig de la 
seva factoria? •••



Plaça del Pou • núm. 130 • octubre 2013 Fòrum

1717

Plaça del Pou • núm. 130 • octubre 2013

el futbol sala femení necessita el vostre suport
M’adreço a vostès en nom de tot l’equip 
femení del Club Futbol Sala Altafulla. Segu-
rament per molta gent, som un equip més 
de noies que juga a donar puntades de peu 
a una pilota. Possiblement sí. Però per nosal-
tres, és més que això. És la nostra passió i el 
nostre esport des de fa molt anys. Ni més ni 
menys que set temporades lluitant per pujar 
de Segona Divisió a Divisió d’Honor Catalana, 
fet que vam aconseguir ja fa tres temporades. 
Aquesta carta no és per donar-los cap lliçó de 
futbol sala, ni molt menys, simplement per 
demanar-los ajuda. Per poder donar a conèi-

xer la nostra situació econòmica (res anormal 
amb els temps que corren). Només el fet de 
sortir en el seu mitjà de comunicació per 
donar-nos a conèixer i explicar la nostra histò-
ria i intentar trobar un recolzament econòmic 
que de moment no tenim. Som el primer 
equip femení de la província de Tarragona 
que va pujar a Divisió d’Honor (màxima cate-
goria a nivell català). I encara sobrevivim en 
aquesta categoria de gran nivell, i obtenint 
molts bons resultats. Tenim una mitjana de 
3.500 € de despeses per temporada (tenint en 
compte que els entrenadors no volen cobrar, 

perquè saben la situació en què ens trobem), 
i entre tot l’equip ja hem aconseguit 1.400 € 
(amb tornejos i fires), però encara no arribem 
als desitjats 3.500 €. Aquests 3.500 € inclo-
uen, fitxes federatives, revisions mèdiques, 
arbitratges, material esportiu, viatges a Bar-
celona, Lleida i Girona. Per això els demanem 
suport... Perquè ens ajudin a fer ressò de la 
nostra situació. Moltes gràcies! •

Cristina MaGriñà

Delegada de l’Equip Femení 
Club Futbol Sala Altafulla

Dues tasses de triatlons 
L’Altafulla dels Alonso deu estar a punt 
d’afegir-se a la condició de patrimonial 
arquitectònica per la Vila Closa, i de patrimo-
ni de la humanitat, per la Vil·la dels Munts 
dins la Tàrraco, la de capital mediterrània del 
Triatló. Aquest 2013 anem en camí… Com 
a patriota altafullenc, me n’hauria d’ale-
grar: Vénen a Altafulla i el descobreixen 
atletes d’un ampli àmbit geogràfic. Com a 
treballador per l’Altafulla oberta i social, la 
cosa ja presenta algun clarobscur: Oberts al 
participants, però tancant carrers; social, per 
la mobilització de voluntaris, però el triatló 
aguditza l’esport d’esforç i competitivitat 
individualista; circumstància que Altafulla 
s’ha de comparar amb el desori en què viu 
el principal esport col·lectiu, de comunitat, 

el futbol a 11. Aquest estiu, la nova junta 
del CE Altafulla no ha pogut celebrar el 
futbol platja per la impresentable condició 
de les porteries de la regidoria d’esports… 
Abundant en aquest tracte discriminatori, 
cal que ens adonem que, mentre l’associa-
ció empresarial del poble ATECA no té cap 
subvenció municipal de l’actual Govern —on 
el regidor de comerç és un pinxo incapaç 
d’ajudar a moure els bancs de l’església per 
a un concert, si plou— doncs, a cada jornada 
de Triatló, per tots els canvis esmentats en 
mobilitat dins el poble, prou botiguers se’n 
senten perjudicats i enfurismats amb raó: 
“Okupats per uns forasters”, en la versió més 
indignada, que comparteixo plenament. De 
fet, en la psicoanàlisi particular del per què 

els Alonso s’entesten en tant Triatló proposo 
aquesta hipòtesi: Els obstacles a conductors 
de cotxes i comerciants representa el que els 
agradaria a diari. Perquè ni tenen un cotxe 
de prestigi social, ni menys empenta per a un 
comerç. Ep! Però sí una trajectòria esportiva 
notable, ara, un “codearse” amb alts direc-
tius. La imatge del Fèlix, cofoi inflat anant 
en moto dins del servei d’ordre, la trobo tan 
reveladora… Com que hagi de sortir a totes 
les fotos, inclosa la de col·locació del nou 
marbre de l’altar (una opulència), quan no 
va a missa a cap Festa Major d’Altafulla… 
Tinc unes ganes de fotre’ls for a! SOS per una 
futura candidatura, doncs! •

fonxo BlanCh

encerts i desencerts
No vaig poder participar de la Via Catalana 
d’Altafulla ja que ho vaig fer a Barcelona 
per qüestions familiars, però sé, pels vídeos 
i talls televisius, que va ser també un gran 
èxit. Felicitats a l’ANC a tots els Ajuntaments 
i als vilatans que ho van fer possible aquí, a 
Barcelona i a tot Catalunya. A banda d’això, 
voldria felicitar a l’Ajuntament per la mera-
vellosa restauració de la Sínia del Vinyet. 
M’ha traslladat per uns instants a la meva 
infantesa, quan estiuejava a Vinallop, un 
poble de Tortosa, on ens deixaven a una 
amiga i a mi, tenir cura del “matxo” que 
donava voltes, amb els ulls tapats, a la Sínia 
que regava l’horta dels meus parents. Per a 
mi, que sóc nascuda en una ciutat gran com 

Barcelona, era tot un espectacle. És impor-
tant restaurar i documentar aquests espais 
per a la memòria de la nostra història, sobre-
tot, pels que no ho han viscut i a la vegada 
així enriquim, embellim i donem caràcter als 
pobles. En canvi, voldria fer palesa la meva 
decepció quan, el darrer concert de jazz, que 
sempre tenia lloc a la Pallissa del Senyor, ha 
estat desplaçat a un altre indret. Malgrat la 
coincidència que, a la Pallissa, hi havia una 
exposició de pintures, donava per suposat i, 
com jo, altres persones, que podríem gaudir 
d’un fantàstic maridatge d’arts, com s’ha fet 
en altres ocasions. Ha estat una llàstima, ja 
que el jazz envoltat de quadres queda pre-
ciós, al mateix temps que els quadres prenen 

importància i color especial harmonitzats 
amb la música i poden ser visitats per molta 
més gent, ja que, sovint, als concerts de jazz 
hi assisteixen moltes persones de fora del 
poble com ara Tarragona, La Riera, el Catllar, 
etc., que rarament vindrien només per veure 
l’exposició de pintura. La Pallissa té un caliu 
especial per al Jazz difícilment comparable 
a altres llocs. També caldria tenir en comp-
te que el Jazz només es fa un cop al mes i 
l’exposició pot romandre-hi molts més dies. 
Esperem que els artistes es posin d’acord i no 
torni a passar. •

MarGa Badia

Camí dels Credos
D’aquells pols vénen aquests fangs, sí, unes 
clares evidències del deteriorament de les 
expectatives immobiliàries i de la indústria 
de la construcció ens han deixat mostra 
representativa en la nostra Altafulla. Avui 
m’estic referint al Camí dels Credos. Des de 
2009 tenim una urbanització fantasma, què 
són 30 o 50 cases? No ho sé, però les cases 
no les van acabar, la piscina comunitària es 
va quedar a mig fer i les restes de material 
de l’obra amb les seves tanques que no van 
aconseguir acabar en mig de la vorera del 
carreró, total com és un carreró no està a la 
vista. No sé qui ha estat el constructor, tam-

poc els motius pels quals no ha volgut com 
a mínim deixar decent la zona, encara que 
me’ls puc imaginar... El que sí que sé és que 
fa uns mesos van venir a retirar les dues case-
tes de l’obra i van trencar el fanal, segueix 
trencat, i van deixar a la vista l’insalubre pou 
sec on —anaven a parar les aigües fecals de 
la caseta del vigilant, i les seves canonades, 
aquí segueix tal qual, després hi ha els palets, 
i altres restes... També algun matalàs al mig 
de la crescuda mala herba vegetativa de l’in-
terior. Suposadament després de la inspecció 
es va construir una paret mur sobre la zona 
que crec que és d’ús públic. La urbanització 

fantasma té els seus visitants, pel dia es pot 
veure com xavals s’endinsen a la zona i s’enfi-
len a finestres i balcons, espero que cap d’ells 
i la seva família hagi de lamentar desgràcies 
personals; a la nit té uns altres tipus de visi-
tants, a aquells que la nit els confon , ja es 
poden veure finestres de vidre arrencades, 
pintades a les façanes que donen a l’interior 
i comencen a deteriorar-se les construccions. 
Espero que tot això no vagi a més... •

Maria dolors Carreño
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De dilluns a divendres feiners

Dissabtes feiners

Diumenges i festius

977 65 29 23 
977 65 06 93
altafullaradio@altafullaradio.cat
www.altafullaradio.cat

* 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

• Els Butlletins Locals i l’Agenda Comarcal s’emet a cada hora en punt des de les 07.00 fins a les 00.00
• Transmissions dels Plens Municipals i les Audiències Públiques el darrer dissabte de mes
• Transmissions dels partits del primer equip del CE Altafulla quan juga a casa
• La graella de programació d’Altafulla Ràdio és orientativa i l’emissora es reserva el dret de modificar-la en ocasions puntuals

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

00 Colors Primaris Notícies en xarxa, edició migdia (r) SET de DJ

01

100% Música

In & Out

02

100% Música03

04

05

06 Cap de Setmana

07

L’informatiu Setmanal08 L’informatiu d’Altafulla Ràdio

09 L’Entrevista La Màgia de les Sardanes

10

L’Espai Obert Para que no me olvides El Patito de Goma (r)
11

12
L’informatiu d’Altafulla Ràdio

A cau d’orella Berà Rock
100% Música

13
L’informatiu d’Altafulla Ràdio

L’informatiu SetmanalL’espai obert

14 Notícies en xarxa, edició migdia 100% Música

15 L’informatiu d’Altafulla Ràdio El Cel Obert

16

La Tarda
Mans al Pilar (r) I com estàs de salut?

17 7 Dies

18 Som Terra Cinema

19 L’informatiu d’Altafulla Ràdio L’informatiu Setmanal

20 Baix Gaià
Esports

The Road of Country Música.cat
El Patito de Goma

Baix Gaià Esports Carta de Clàssics Jazz Club

21 Mans al pilar Un toc de Rock Un Toc de Rock El Temps Passa Troba-dors

22

L’Espai Obert (r)
L’Internauta Valors a l’Alça

23 L’Informatiu Setmanal

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. Vinyet, 1 · Local 1)

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

01/03 novembre: S. DOMINGO
04/10 novembre: A. ARASA
11/17 novembre: S. DOMINGO
18/24 novembre: A. ARASA
25/31 novembre: 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 de SETEMBRE

Temperatura màxima 29,8º dia 29

Temperatura mínima 12,6º dia 12

Pluja màxima 50,3 litres/m2 dia 7

Mitjana mensual temp. màx. 26,6

Mitjana mensual temp. mín. 16,2º

Total pluja recollida 53,1 litres/m2

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

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




