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tornem a la normalitat de no parar

posem el punt i final a un estiu diferent; hem tingut poc 
estiu, a. •

la “Plaça del Pou” es distribueix en  
més de 30 establiments d’altafulla.  

la podeu trobar a l’ajuntament,  
Quiosc llibreria lluís, als forns a. martí i nogués,  

a les gelateries la perla i ronda,  
a la papereria regal i paper, entre d’altres.

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

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

Plaça del Pou  
Informació i inserció d’anuncis:  

638 355 670  
comercial@altafullaradio.cat  

Àrea de mitjans de comunicació

oN Pots troBar La “PLaÇa deL Pou”?

Ja us Podeu aNuNCiar a:

ens interessa que hi participis:
envieu els vostres articles a altafullaradio@altafullaradio.cat. 
la “plaça del pou” tria per publicar aquells textos que no superin 
els 2.000 caràcters amb espai inclòs. Els articles han d’anar 
signats amb nom i cognoms i hi ha de constar el DNI o el pass-
aport, l’adreça i el telèfon. la “plaça del pou” es reserva el dret 
de resumir-ne o extractar-ne el contingut i de publicar els que 
consideri oportuns.
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L’ajuntament d’altafulla va aprovar la moció en suport al 9-N 
per unanimitat

aa-e, Si, ciu, i ideal varen signat el text que es presentà com a preàmbul de 
la votació.
Altafulla ha estat un dels darrers dels més de 875 ajuntaments catalans que 

ha donat suport a la moció anomenada “9N”. De fet quasi va coincidir en el temps 
amb la signatura del president.

La unanimitat dels vuit regidors presents també ha estat un fet destacat fins i tot 
des del públic assistent amb l’especial agraïment d’una representant de l’assem-
blea nacional catalana a altafulla. 

De fet, des d’aquest mes de setembre és el consistori altafullenc qui representa 
la comarca del tarragonès dins del consell Directiu de l’associació de municipis per 
la independència, de la qual n’és membre des de fa dos anys. 

cal recordar la trentena de consells comarcals i la totalitat de les diputacions 

catalanes. •

l’avinguda marquès de tamarit va despertar guarnida amb una vintena de 
banderes independentistes. Durant la festa major de Sant antoni de pà-
dua. la bandera independentista onejarà en un dels eixos centrals i més 

visibles del municipi. la intenció és reivindicar la voluntat catalana de celebrar 
la consulta, per això hi estaran fins el proper 9 de novembre.

la resposta de vilatans i vilatanes, i de veïns i veïnes de la contrada entorn 
a la consulta ha estat molt positiva. La Territorial de l’ANC al municipi va omplir 
sis autobusos per participar a la ‘V’ de l’onze de Setembre. •

L’estelada onejarà a Altafulla fins el 9-N per reivindicar la voluntat catalana de 
celebrar la consulta

l’anc valora de manera molt positiva la resposta dels participants i reclama uni-
tat als partits i treure les urnes al carrer el 9 de novembre

Aquest era l’ambient que s’ha respirat al tram 47 de la gran V d’aquest 11 de 
setembre a Barcelona, on hi havia diversos veïns i veïnes d’Altafulla, que van assistir 
a la concentració independentista de l’assemblea nacional catalana (anc) després 
que la territorial local organitzés la sortida de sis autobusos des d’altafulla.

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha xifrat en 1,8 milions de persones els partici-
pants a la V, que aquest dijous ha unit la Plaça de les Glòries amb tota la Diagonal i la 
Gran Via per reclamar el dret a votar en la consulta del 9 de novembre. 

A banda de les dades de participació, des d’Altafulla s’han comentat molts altres 
aspectes, com per exemple “la festa que en tot moment s’ha viscut”, segons parau-
les del primer tinent d’Alcalde, Jordi Molinera. No ha estat l’únic regidor del consistori 
altafullenc que s’ha deixat veure a la gran V de Barcelona hi eren presents, també 
Guillermo alonso, montse castellarnau i pere Gomés. •

uns 400 altafullencs ocupen el tram 47 de la gran V de la diada a Barcelona
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E-mail:gabinetjcortes@telefonica.net

altafulla favorable a un tercer Fil “provisional pel que fa a 
l’ús, però aprofitable pel que fa a infraestructura”

tot i mostrar-se partidari des d’un 
primer moment de la provisionali-
tat del tercer fil, l’alcalde d’alta-

fulla, Fèlix Alonso, ha matisat aquesta 
temporalitat en referència a les darreres 
declaracions del responsable de ferr-
med, el lobby de pressió pel corredor 
mediterrani, i de l’alcalde de tarragona, 
Josep fèlix Ballesteros. 

El Batlle ha explicat que el que ha 
de ser provisional és l’ús pel que fa al 
transport de mercaderies, però no pas 
pel que fa a infraestructures. 

Des de l’ajuntament consideren que 
el seu recorregut natural ha d’acabar 
sent el que va del camp de tarragona 
a roda. en aquest cas, aquest tipus de 
combois només haurien de passar de 

forma excepcional per la costa. el batlle 
també ha insistit en que el més normal, 
lògic, i raonable, és que els trens de mer-
caderies esquivin les grans poblacions. 

tot i això, cal que en un futur la infra-
estructura prevista pel Tercer Fil ha de 
servir, i que s’han de buscar fórmules 
per aprofitar l’ample europeu i l’ample 
internacional. podria solucionar proble-

mes de congestió, caigudes de línia, o 
accidents, i d’aquesta manera s’amor-
titzaria el cost de la infraestructura.
també l’alcalde de tarragona, Josep 
Fèlix Ballesteros, ha justificat que la pro-
visionalitat busca millorar la competiti-
vitat de les empreses del territori, i ha 
apostat per la línia reus-roda com la 
solució definitiva. •

la intensitat de circulació pel traçat 
de la n-340 en el seu tram entre el 
Vendrell i tarragona és una de les 

més altes de tota la xarxa de carreteres. 
aquest fet genera que tots aquells ciuta-
dans que han de fer ús d’aquesta carre-
tera, sigui per motius laborals o perso-
nals, es veuen molt perjudicats. 

aquesta situació s’agreuja en el perí-
ode d’estiu, vacances i ponts quan el vo-
lum de vehicles s’incrementa de forma 
important, provocant continues retenci-
ons i afectant un dels sectors econòmics 

claus del territori com és el turisme.
l’ús de vies alternatives a l’interior 

del territori, incentivat pel col·lapse de 
la n-340, està desplaçant una part del 
trànsit cap a vies inadequades (carre-
teres petites i camins asfaltats o sense 
asfaltar) amb el conseqüent perill de més 
accidents i afectacions mediambientals i 
de protecció del paisatge.

Des de l’any 2002, quan va redac-
tar-se el primer projecte de desdobla-
ment de la n-340, els diferents ajunta-
ments i consells comarcals afectats han 

demanat diàleg entre les administracions 
territorials i el ministeri de fomento. l’ob-
jectiu és arribar a un consens per tal de 
poder acordar aquella alternativa que fos 
la menys perjudicial per al territori. 

en el seu moment es va alliberar el 
peatge entre torredembarra i Vila-seca 
per a descongestionar una part d’aquest 
territori i, més endavant, es va construir 
l’a-7 com autovia que resol el trànsit 
pràcticament en aquest mateix traçat.

aquestes darreres actuacions encara 
han posat més en evidència la necessitat 

de cercar una alternativa pel tram entre 
el Vendrell i altafulla.

per això, els alcaldes del Vendrell, 
roda de Berà, creixell, torredembarra 
i altafulla proposen als respectius plens 
l’adopció d’una moció que vol instar 
l’acabament de la a-7 des del punt on 
finalitza el traçat actual, a l’AP-7 tot i alli-
berant els peatges mentre durin les ac-
tuacions. •

altafulla aprova una moció per la gratuïtat de l’aP7 torredembarra - el Vendrell 
duran les obres de desdoblament de l’a7

La intensitat de circulació és una de les més altes de tota la xarxa de carreteres. 
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Reparació d’ordinadors i portàtils
Creació de pàgines web i programes
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Equips i material informàtic

977 651 439 / 638 177 823
C/ Marquès de Tamarit 3A (davant la Policia Local) 43893 ALTAFULLA

contacto@antecsystems.com     www.antecsystems.com

un reforç a la regidoria de comerç, 
els estudis necessaris per estu-
diar un possible pla director per 

la Vila closa i al barri marítim, solventar 
el clavegueram de la plaça martí royo i 
les accions a l’estadi municipal son els 
objectius principals que es podran es-
cometre per un creixement no previst i 
puntual de la partida de plusvàlues mu-
nicipals.

Així, una modificació de 495.000 eu-
ros permetrà destinar quantitats noves  a 
diferents projectes. concretament 6.000 
a la regidoria de comerç, seixanta mil a 
estudis per a projectes que plantegin la 
idoneïtat de redactar plans directors, si 
s’escau, tan a la Vila closa com al Barri 
Marítim.  Fer-se una idea de com reha-
bilitar una zona que dos segles enrere 

havia estat pensada com un espai sense 
vehicles vol dir que hi ha la necessitat de 
repensar urbanísticament un dels en-
torns més bonics i significatius de la vila. 

l’alcalde, felix alonso, va insistir en 
la necessitat de redactar projectes com 
a garantia de poder anar dedicant re-
cursos a actuacions que reverteixen di-
rectament en els veïns. un altafulla prou 
sanejat dedicaria qualsevol millora sola-
ment a disminuir endeutament per man-
ca de idees desenvolupades.

ara fa gairebé dos anys, el consistori 
va fer un primer pas dins d’aquest pro-
cés de remodelació al carrer Sant antoni 
Abat. Una prova que ha estat superada 
amb nota, i de la qual en fa una valoració 
molt positiva. 

la següent passa esdevindran les 

obres de rehabilitació del carrer Martí 
d’ardenya, el projecte que va sortir gua-
nyador de la consulta popular celebrada 
ara fa uns mesos al municipi. el cost de 
les obres ascendeix als 100.000 euros, 
provinent de l’increment de l’iBi decretat 
pel govern espanyol. la principal preo-
cupació cdetectada dels veïns és l’acu-
mulació d’aigua, i la dels comerciants 
per la seva banda, la càrrega i descàrre-
ga dels seus productes.

el projecte del carrer martí d’ardenya 
consistirà, principalment, en l’asfaltat del 
vial, l’ampliació de voreres, la supressió 
de l’aparcament, la construcció d’una 
canalització d’aigües pluvials soterrada, 
la connexió dels desguassos de pluvi-
als de cada casa a la xarxa general, i el 
soterrament de les instal·lacions aèries 

existents.
34.000 euros més estaran destinats 

a solventar una anomalia del clavegue-
ram de la plaça martí royo que provoca-
va un mal funcionament i la conseqüent  
negada d’aigua puntual en cada pluja 
important. Un problema definit i avaluat 
i què cal solventar-lo

els quatre-cents mil restants es dedi-
caran a la instal·lació de la gespa artificial 
i a l’actualització de diferents elements 
de l’estadi municipal i dels vestuaris en 
concret. •

Llum verda per repensar la Vila Closa i el Barri Marítim i reparar el clavegueram 
de la Plaça Martí royo.

la intensitat de circulació pel traçat 
de la n-340 en el seu tram entre el 
Vendrell i tarragona és una de les 

més altes de tota la xarxa de carreteres. 
aquest fet genera que tots aquells ciuta-
dans que han de fer ús d’aquesta carre-
tera, sigui per motius laborals o perso-
nals, es veuen molt perjudicats. 

aquesta situació s’agreuja en el perí-
ode d’estiu, vacances i ponts quan el vo-
lum de vehicles s’incrementa de forma 
important, provocant continues retenci-
ons i afectant un dels sectors econòmics 

claus del territori com és el turisme.
l’ús de vies alternatives a l’interior 

del territori, incentivat pel col·lapse de 
la n-340, està desplaçant una part del 
trànsit cap a vies inadequades (carre-
teres petites i camins asfaltats o sense 
asfaltar) amb el conseqüent perill de més 
accidents i afectacions mediambientals i 
de protecció del paisatge.

Des de l’any 2002, quan va redac-
tar-se el primer projecte de desdobla-
ment de la n-340, els diferents ajunta-
ments i consells comarcals afectats han 

demanat diàleg entre les administracions 
territorials i el ministeri de fomento. l’ob-
jectiu és arribar a un consens per tal de 
poder acordar aquella alternativa que fos 
la menys perjudicial per al territori. 

en el seu moment es va alliberar el 
peatge entre torredembarra i Vila-seca 
per a descongestionar una part d’aquest 
territori i, més endavant, es va construir 
l’a-7 com autovia que resol el trànsit 
pràcticament en aquest mateix traçat.

aquestes darreres actuacions encara 
han posat més en evidència la necessitat 

de cercar una alternativa pel tram entre 
el Vendrell i altafulla.

per això, els alcaldes del Vendrell, 
roda de Berà, creixell, torredembarra 
i altafulla proposen als respectius plens 
l’adopció d’una moció que vol instar 
l’acabament de la a-7 des del punt on 
finalitza el traçat actual, a l’AP-7 tot i alli-
berant els peatges mentre durin les ac-
tuacions. •

altafulla aprova una moció per la gratuïtat de l’aP7 torredembarra - el Vendrell 
duran les obres de desdoblament de l’a7

La intensitat de circulació és una de les més altes de tota la xarxa de carreteres. 
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la festa va començar amb els coets d’esclat a càr-
rec dels Diables i amb la inauguració de l’exposició 
dels treballs de l’ateneu cultural de Dones. 

ca l’ixart va aixoplugar l’assaig dels castellers d’al-
tafulla i el concert jove amb la Guetto Orchestra, prop 
de la mitjanit a la plaça martí royo. 

el concurs de tir al plat de la mà de la Societat e 
caçadors d’altafulla encetava el dissabte. la mateixa 
tarda es va omplir amb el Xiiè altafulla Balla, amb una 
cercavila dels Bastoners d’altafulla, els nans i els Ge-
gants d’altafulla, els Grallers d’altafulla, i l’esbart català 
de Dansaires i una mostra de danses tradicionals. tam-
bé a la plaça del Pou s’hi va celebrar el correfoc dels 
Diables petits.

una nova proposta del cicle altafujazz, un tribut a 
Gerry Mulligan & Chet Baker Quartet a la Pallissa de 
l’era del Senyor. i al casal la Violeta es representà un 
espectacle d’humor l’ “Impro Show.cat”. 

Diumenge, a les 9 del matí, la ja tradicional ‘pujada 
a l’ermita de Sant antoni. memorial Baltasar rabassa’, 
que enguany celebra la seva quinzena edició; el Con-
curs de Dibuix infantil Josep Sala, a càrrec del cercle 
artístic.

la tarda de la plaça del pou oferia un conta-contes 
amb la Susana peix, els Diables petits i ja a la plaça de 
l’església, se celebrava la XiV festa Gastronòmica de 
les cultures amb una desena de parades. 

Dimecres, al parc del comunidor, es va celebrar el 
ja tradicional sopar popular que va precedir el ball amb 
l’orquestra Swing Latino.

Durant tota la diada nacional també es van succeir 
els actes. l’ermita de Sant antoni va gaudir d’una ba-
llada de Sardanes, una missa solemne cantada per la 
coral nous rebrots, l’acte institucional de la corpora-
ció municipal i l’actuació dels castellers d’altafulla. el 
vespre el correfoc dels Diables d’altafulla va culminar 
la festivitat. 

paral·lelament es podia visitar l’exposició de foto-
grafies “La nostra terra i la nostra pell”, a càrrec de Joan 
casas, a la pallissa del Senyor. 

Més de cinquanta nens i nenes 
gaudeixen dels jocs d’abans

Les antigues escoles Teresa Manero d’Altafulla han 
estat el lloc més nostàlgic de la vila durant la festa ma-
jor, la trobada, exhibició i mostra de jocs a càrrec del veí 
d’altafulla Vadó Gatell va apropar a la canalla d’avui dia 
als jocs i entreteniments d’abans.

Tiradors, arcs i fletxes, bitlles, trenets de llauna o el 
cèrcol, entre d’altres, han estat alguns dels jocs que 
han divertit a una cinquantena de nens i nenes. Aquesta 
ha estat una iniciativa que ha nascut com a conseqüèn-
cia de la secció “el joc de l’ou o la gallina”, dintre del 
magazín espai obert d’altafulla ràdio. •

Cultura 

La Festa Major petita votiva del Quadre de sant antoni va omplir altafulla del 
cinc fins al’Onze de Setembre

El jurat li ha atorgat el premi aquest diumenge per la seva tasca de difusió de la his-
tòria de tarragona

el president del Centre d’Estudis d’Altafulla, Salvador-Joan Rovira Gómez, ha 
estat guardonat amb el premi “el Balcó - tarragoní de l’any”, que atorga l’entitat 

Òmnium Cultural. L’acte de lliurament ha tingut lloc aquest diumenge a la tarda al 
Saló de Sessions de l’Ajuntament; i posteriorment, en un sopar d’homenatge a 
l’Hotel ciutat de tarragona. 

El jurat ha valorat la seva tasca de difusió de la història de Tarragona. Entre les 
seves nombroses publicacions, de fet, ha estat un dels catorze autors de l’obra en 
sis volums “Història de tarragona”, editada l’any 2011 per pagès editors. Ha estat 

corresponsable del volum iii: “l’edat moderna a tarragona. una època de contras-
tos”, i responsable del iV: “l’època de les revolucions, les guerres i el reformisme 
borbònic”.

salvador rovira 

Va néixer a tarragona l’any 1947. És professor emèrit d’Història moderna a la 
facultat de lletres de la urV. Va cursar els estudis de magisteri a l’escola normal 
de tarragona i les llicenciatures en Història moderna i filologia a la uB, on es va 
doctorar en Història Moderna l’any 1977. Al llarg de la seva vida ha mantingut una 
estreta relació amb la vila d’altafulla, de la qual també és l’autor de moltes obres. •

  Salvador-J. Rovira Gómez, guardonat amb el premi “El Balcó - Tarragoní de l’Any” d’Òmnium Cultural
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La roda d’art arriba a la vila  impulsada pel Centre d’estudis d’altafulla

a la pallissa de l’era del Senyor van estar expo-
sades diverses obres d’artistes locals marta Ba-
lañá, orion leim, Salvador anton i marcel Socias

la roda d’art, impulsada pel centre d’estudis d’alta-
fulla, es una exposició de diverses obres dels artistes 
locals marta Balañà, orion leim, Salvador anton i mar-
cel Socias, que properament també farà parada a alco-

ver, Valls, Vila-rodona, la canonja, riudoms, tarragona 
i torredembarra. 

l’objectiu és promocionar els artistes locals i donar 
a conèixer la seva obra arreu del territori. la iniciativa 
d’aquesta mostra itinerant va néixer ara fa gairebé tren-
ta anys de la mà del centre d’estudis canongins ponç 
de castellví. 

Aleshores també hi participaven els centres d’estu-
dis d’altafulla, de riudoms i d’alcover, amb la voluntat 
de crear un circuit. ara es recupera amb la implicació 
de nous centres, que s’allargarà fins el proper mes 
d’abril. •
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Altafulla ja compta amb el seu Parc d’en Patufet a la zona de l’Hort de Pau

amb la participació de prop de 60 municipis i la Diputació de Barcelona hi ha 
més trenta parcs que ja homenatgen el significatiu conte i a la ninotaire Pilarín 
Bayés

el dissabte 20 de setembre va ser inaugurat el parc d’en patufet a la Zona de 
l’Hort de Pau d’Altafulla. Van assistir-hi més d’un centenar de nens i nens amb les 
seves famílies.

una àmplia representació de l’equip de govern del consistori no es va voler perdre 
la festa. precisament els regidors varen repartit entre la canalla barretines i faixes. una 
vestimenta adient i quasi obligada per sentir la  representació del conte del patufet 
abans de gaudir del parc. 

amb un pressupost que voreja els 15.000 euros, es tracta d’un espai molt espe-
cial. està basat en l’exitosa sèrie il·lustrada per la pilarín Bayés sobre el conte d’en 
patufet.

tots els elements fan referència al conte i estan inspirats en il·lustracions de la 
famosa ninotaire.  cal dir que en patufet i en Dineret protagonitzen dos jocs de molla 
per gronxar-se. D’altra banda, el tobogan parteix de l’interior de l’imprescindible Bou. 
La Col, a on no hi neva ni plou, és el gronxador. Un balancí personalitza el Cistellet i 
una caseta n’és la Botiga.

el parc ofereix jocs que tenen un vessant lúdic, artístic i de difusió de la cultura 
tradicional del nostre país. forma part d’una sèrie limitada de 50 parcs infantils en 
la seva primera edició. Ara s’ha obert una segona que ja porta més d’una desena 
d’ajuntaments participants. Actualment hi ha més d’una trentena de parcs instal·lats 
i inaugurats al principat. 

Tots els materials amb què s’ha construït el parc són d’alta qualitat i resistència. 
De fet, han estat fabricats per l’empresa Entorn Urbà, la mateixa empresa que gesti-
ona el manteniment dels parcs i jardins d’altafulla.

l’espai de la pineda de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona és un cas molt 
especial. Ha estat possible instal·lar-hi un parc com el d’Altafulla gràcies a la donació 
de Happyludic, la nova marca de l’empresa entorn urbà i el suport de la Diputació 
de Barcelona i els 50 ajuntaments que participen en la iniciativa, entre els quals hi ha 
l’ajuntament d’altafulla. en un panell instal·lat al parc de l’Hospital Sant Joan de Déu, 
on s’explica el conte, s’hi veuen els logotips de totes aquestes entitats.

Vic, alella, cabrils, castellbell i el Vilar, la Garriga, les franqueses del Vallès, mas-
quefa, navàs, parets del Vallès, Sallent, Sant climent de llobregat, Sant cugat del 
Vallès, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de montalt, Santa eugènia de Berga, 
Santa margarida i els monjos, Sentmenat, tona, tordera, Vallbona d’anoia i Vilassar 
de mar són algunes de les poblacions que ja tenen o tindran aquest parc

sobre la Pilarín 

Nascuda a Vic el 1941 en ple franquisme, Pilarín Bayés (www.pilarin.cat) és una 
de les il·lustradores més populars i prolífiques de Catalunya. Fins avui ha publicat més 
de 800 llibres (alguns traduïts a vuit idiomes) i ha col·laborat en nombroses publicaci-
ons, exposicions d’obra original i els seus dibuixos s’han aplicat a tot tipus de suports 
i formats. l’any 1991 la Generalitat de catalunya li va atorgar la creu de Sant Jordi i 
el 2011 l’ajuntament de Vic li va concedir la medalla d’or de la ciutat. •



 Plaça del Pou / núm. 142 / octubre 2014 Biblioteca 9

Més de 200 ciclistes inauguren el parc de Btt d’altafulla

el parc de Btt d’altafulla ja és una realitat. la regidoria d’activitat física i esport, 
encapçalada pel regidor Guillermo Alonso, ha inaugurat el nou espai de la zona 
de Safranars aquest dissabte al migdia. 

L’acte ha estat precedit per una bicicletada popular que ha arrencat des de da-
vant del Castell i ha aplegat a més 200 persones. En arribar al parc, un cop s’ha 
donat el tret de sortida després de les paraules del regidor i del descobriment d’un 
panell amb el mapa i els itineraris fixats, la canalla de seguida s’ha endinsat a la tra-
çada del circuit.

aquest es tracta d’un nou projecte, pioner a les rodalies, per a petits i adolescents 
que ha d’actuar com a element dinamitzador de la coneixença d’aquest esport i de 
la pràctica del ciclisme, amb obstacles en general. 

el parc de Btt dels Safranars està recomanat per a nens i nenes de sis a dotze 
anys. Està dissenyat perquè hi convisquin tres circuits diferents. El “Verd” de dificul-
tat més baixa, el “Blau” de complexitat mitjana i el “Vermell” dissenyat per a un ús i 
domini de la bicicleta de muntanya més alt. Està prohibit recorre’l sense casc i cal 
respectar els sentits de marxa establerts.

Situat a l’entorn del parc infantil de la ronda, esdevé una revalorització de l’espai 
a nivell lúdic i esportiu. l’any passat ja va acollir les proves d’orientació de la copa 
de tarragona. D’aquesta manera, el consistori creu que farà possible que el parc de 
Safranars poc a poc es vagi convertint en un lloc de referència per a la pràctica de 
l’esport.

Cal dir que s’ha respectat la utilització més festiva de l’espai tot complemen-
tant-ho amb un element atractiu i nou tant a la vila com a les rodalies. Aquesta és una 
nova mostra de com donar utilitat social als terrenys que, per diferents motius, estan 

en desús. Amb un aprofitament dels propis recursos de la zona, la brigada municipal 
i la conseqüent i necessària senyalització, el cost de les noves instal·lacions ha vorejat 
els mil euros. •

Les noves instal·lacions, per a infants d’entre 6 i 12 anys, ofereix tres circuits de diferents dificultats
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Volem votar i volem la gespa artificial
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa

 Són dies frenètics on fets històrics, 
ensurts i encerts es combinen amb 
una rapidesa vertiginosa. Després 
d’un ple que per unanimitat altafu-
lla va donar suport a la consulta del 

9-N, el següent dissabte vaig tenir l’honor d’anar a lliu-
rar la moció al President.  També històric que en un 
parell de dies vam haver de prendre la decisió de posar 
la gespa artificial a l’estadi municipal en alliberar-se una 
plusvàlua de 390 mil euros. era ara o...qui sap quan. 
Aquest fet ens ha recordat la importància dels impostos 
com redistribució social en els beneficis i com es rela-
ciona directament uns ingressos amb una despesa per 

al benefici de la població i, en aquest cas pel futur amb 
el futbol base.

Són els més petits que també gaudeixen del nou 
parc d’en patufet i també petits i grans del nou circuit 
de Btt. també frenètic veure la sentència del tribunal 
Superior de Justícia i l’enfonsament dels cinemes com 
a negoci amb l’enderroc que donarà pas al mercadona. 
això ens genera un sentiment de tristor per ser testi-
monis d’una època que se’ns va amb la desaparició 
de les sales comercials, si bé el cinema gaudeix d’ex-
cel·lent salut a la Violeta. però per altra part la solució 
a un problema que hagués pogut portar Altafulla a la 
ruïna econòmica si s’hagués fet cas aquells que con-

sideraven que tot s’havia de paralitzar i que el temps 
ho resolgués tot (us recorda a algú?). Aquest govern 
va ser valent i va treballar colze a colze amb la Gene-
ralitat per trobar una solució. imagineu per un moment 
quina imatge a l’entrada del poble ens hagués tocat 
donar durant anys? (independentment de les possibles 
compensacions econòmiques). la paralització era con-
demnar a un futur incert i a un paisatge desastrós. en 
canvi ara l’espai es revitalitzarà i es transformarà  amb 
una sortida a l’antiga 340 com demanaven fa quasi 10 
anys els veïns.  Actuar significa risc i si es vol avançar 
com a poble, en una època de crisi, cal avançar amb 
decisions que algú ha de prendre. •

venda al detall de verdures
de producció pròpia i fruita

www.hortablanch.com

Mossèn Miquel Amorós, 1 · 43893 ALTAFULLA
Tel./Fax: 977 651 105 · horta@hortablanch.com

els alumnes de 3r de l’escola el ro-
quissar i els estudiants de 4t a de l’es-
cola La Portalada han estat els guanya-
dors de la iniciativa “a peu al cole” en el 
marc de la quarta edició de la Setmana 
de la mobilitat Sostenible i Segura a 
altafulla.

la principal novetat d’aquesta 
setmana ha estat una ronda conjunta 
entre la policia local i els alumnes de 

6è dels dos centres per revisar allò que 
està ben fet o mal fet i, si es dóna al 
cas, multar a les persones que se sal-
ten la llei amb una pena fictícia. Altres 
activitats que tindran lloc aquest dies 
seran una Bicicletada popular i la inau-
guració del nou parc de Btt, el dissab-
te 27 a dos quarts de 12 del matí; i la 
tradicional cursa de transport interur-
bana, el proper dilluns dia 29 al matí.

Sota el lema “fem el carrer més 
nostre”, quatre consells comarcals, 
vint-i-un municipis i nou entitats de la 
comarca del Tarragonès hi ha partici-
pat.

els principals objectius són estimu-
lar un comportament ciutadà en relació 
amb l’ús del vehicle, compatible amb 
el desenvolupament urbà sostenible; 
sensibilitzar la ciutadania sobre els 

impactes ambientals del transport i in-
formar-la sobre les seves diferents mo-
dalitats; impulsar l’ús dels mitjans de 
transport sostenibles i, en particular, 
el transport públic, la bicicleta, la mo-
bilitat a peu i els vehicles elèctrics, així 
com potenciar un retrobament de la 
ciutadania amb la ciutat, la seva gent i 
el seu patrimoni cultural, en un entorn 
saludable i relaxat. •

  L’ajuntament d’altafulla participa de nou a la setmana de la Mobilitat sostenible i segura 

El proper 10 d’octubre a les 19 hores 
a la Biblioteca d’altafulla es realitzarà 
una activitat coordinada per la Verónica 
Bilbao. es llegiran diferents contes a 
partir dels quals es reflexionarà col·lec-
tivament perquè cada dona es connecti 
amb el seu interior i faci una anàlisi de si 
mateixa, perquè cadascuna es trobi de 

nou amb el seu costat instintiu i creatiu.
la intenció de la trobada grupal és 

unificar, transcendint les formes, alli-
berant, manifestant la nostra singular 
essència.

treballar amb els mandats arque-
típics per tal d’expandir cap a formes 
noves a través de la creativitat i la rup-

tura de mandats i formats culturals del 
nostre gènere. 

els temes principals a tractar seran: 
les polaritats masculí - femení, el cíclic 
de la naturalesa femenina, la recupe-
ració de la nostra essència salvatge, 
secrets que enverinen, el ramat , de-
marcar el territori, la intuïció, l’amor, els 

mites eròtics de les dones en general 
i de cada una en particular. els contes 
femenins familiars de mares, ties, àvi-
es,filles, també són importants. La idea 
és que ens connectem amb els sentits 
i ens donem permís per expressar la 
sexualitat, generalment restringits per la 
cultura. •

  debat obert sobre el llibre “Mujeres que corren con los lobos” de Clarissa Pinkola estés 
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I, finalment: el Joan Pijuan de gespa artificial!
Aquesta santa Tecla ha estat densa en fets transcendentals: Rajoy retira la 
reforma reaccionària de la llei de l’avortament que obliga a dimitir al seu pare 
ideològic Ruíz Gallardón; el Tribunal Superior de Justícia de Ses Illes suspèn el 
trilingüisme de Bauzà perquè no van consultar la universitat... i la notícia bom-
ba a Altafulla: tindrem, a la fi, el camp de gespa artificial al Joan Pijuan.

El mètode de comunicació ha recordat el “rotllau” dels batejos o de la caval-
gada de reis: una pluja de carmels llançats pels padrins o pels reis i patges, a 
les criatures que es pelen els genolls per fer-se’ls seus... Ha estat per missat-
ges a la xarxa del regidor d’esports i el jove líder independentista. Sort que el 
mateix matí s’havien reunit amb el Franki i la Cristina, directius / mantenidors 
del Centre d’Esports d’Altafulla. Personament, que prou he insistit a l’actual 
Govern que havíem de solucionar la cosa abans d’eleccions, al pressupost de 
2015, he rebut la gran satisfacció per una trucada de Toni Rodríguez, el mateix 
que com a directiu / entrenador de la junta de Brendan price em va convèncer 
com a regidor d’esports de la tardor de 2007 que si volíem conservar la canalla 
del futbol base havíem de tenir camp de gespa artificial. Per confirmar el mira-

cle he mantingut una llarga conversa amb Jordi Molinera: ja els ha arribat com 
a prioritat, després de satisfer-ne altres (tercera fase de marquès de tamarit 
fins la Robert, sobretot...). La font de finançament no provindrà de cap ceballot 
arrencat a mercadona, però cal suposar que els ingressos per urbanització i 
construcció de la segona gran superfície a altafulla suposen un extra per a les 
previsons de 2015. el Govern segueix vestint un sant despullant-ne un altre: 
ens quedem sense cinemes però indirectaetn tindrem la gespa al Joan pijuan.

Quan estigui a punt, els pares amb deures de pagament d’IBI i vehicles a 
Altafulla tindran a la fi reconegut el dret al futbol base segons els estàndars de 
la torre. 

i s’obre una perspectiva per al turisme altafullenc: els estatges de clubs 
(amb hotel, alberg, platja, pavelló i gespa..) fins i tot durant l’aturada d’hivern 
dels clubs del glaç europeu... •

Fonxo BlanC

  FÒRUM 
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els diables Petits d’altafulla es mullen per l’eLa 

l’ELA, Esclerosi Lateral Amiotròfica, 
ha motivat una campanya de re-

captació de fons per al seu estudi i era-
dicació. la iniciativa de l’ “ice Bucket 
Challenge” que consisteix en penjar un 
document gràfic a la xarxa en el moment 
que un es tira un cubell d’aigua gelada. 
per sobre. També s’ha de nominar a 
tres persones perquè també ho facin. Si 
aquestes persones no fan el vídeo han 
de fer un donatiu a una organització que 
reculli fons per a la investigació d’aques-
ta malaltia per lluitar contra la ela.

Els Diables Petits d’Altafulla s’han 

solidaritzat i s’han mullat, literalment. La 
recaptació dels més petits de l’entitat al-
tafullenca ha estat de 64 euros, que es 
destinaran a la fundació miquel Valls. a 
hores d’ara ja ha recaptat 28.000 euros 
a través de donacions de particulars, 
empreses, associacions, i pobles.

en aquesta ocasió els nominats són 
els Bastoners d’altafulla, els caste-

llers d’altafulla, i el regidor de cultura de 
l’ajuntament d’altafulla, Jordi molinera. 
Uns dies abans, ja ho va fer l’alcalde 
d’altafulla, fèlix alonso. •

el dia 6 de setembre es va celebrar la 
pujada a l’ermita d’altafulla, memori-
al rabassa, una cursa tradicional per 
al nostre municipi i per al club atletes 
d’altafulla. raúl moreno va ser segon 
i ramon de las Heras, tercer absolut. 
ona alonso va guanyar, i anna maria 
Yuste va ser la segona absoluta.

us comento també la resta d’èxits 
dels companys de l’equip durant 
aquest mes de setembre: a castellvell, 
Miquel Sánchez va ser tercer veterà, i 
anna pérez, primera. la nostra com-
panya va repetir victòria a el replà. i 
a la cursa d’orientació de Sta. tecla, 
l’albert cañas i l’anna pérez varen ser 

tercers. A Riudoms, en Miquel Sánchez 
va ser 2n. veterà, i anna rivera, terce-
ra absoluta femenina. Javier lozano va 
guanyar la pujada a puigcerver. David 
Sánchez va fer un gran paper a la Mitja 
marató de Sabadell, essent cinquè.

i parlant de curses, s’acosta la mitja 
marató de tarragona, que es disputarà 

el dia 30 de novembre, i on els atletes 
sempre hi tenim una participació mas-
siva. us convidem a preparar-la amb 
nosaltres! • 

DaviD velasCo

www.atletesaltafulla.com

  Pujant a l’ermita i preparant la Mitja

Portem els castells a la sang

el mèrit és allò que fa valuosa una 
cosa, que la fa digna d’admiració o 

recompensa. Ja només el fet que una 
colla amb les nostres característiques 
descarregui un 5de7 com el que vam 
descarregar al concurs de castells ce-
lebrat a torredembarra té un gran mè-
rit (és el castell més valuós que ha fet 
mai la nostra colla, descarregat només 
tres cops abans), però és que a més les 
circumstàncies que l’han acompanyat 
el fan encara més meritori. primer, per 
la trajectòria, ja que feia dos anys i mig 
que no descarregàvem cap castell de la 
gamma alta de set. Segon, pels entre-
bancs d’enguany, amb diversos canvis 
en l’estructura tècnica de la colla que 
han fet que ens haguéssim de reinventar 

i adaptar.  i tercer, per la pròpia realitat 
de la colla, amb una afluència als assajos 
diguem-ne escassa. tot plegat li dóna a 
aquest 5de7 un valor extraordinari, un 
valor que nosaltres li donem per pura 
satisfacció col·lectiva i pel desig de su-
perar-nos, no pas per a que ens admirin 
o ens recompensin: no és pel reconeixe-
ment públic que les crosses pateixen el 
que pateixen o que el tercer cordó doni 
pit com si l’hi anés la vida. Si ho fem és 
perquè ho portem a la sang, i aquesta la 
tenim lila.

per descomptat, al llarg d’aquest 
mes l’activitat de la nostra colla no s’ha 
limitat al concurs, sinó que vam actuar 
a St. antoni per celebrar l’11 de setem-
bre i també a Vespella: són aquestes ac-

tuacions, que de vegades passen més 
inadvertides, les que serveixen de rodat-
ge per després poder fer un pas més. i 
també vam actuar a cardona, on vam 
aconseguir descarregar el castell de set 
número 100 des de la reorganització de 
la colla, un número al qual hem arribat 
amb constància i treball, que és com 
s’assoleixen les fites en el món casteller, 
el qual s’assembla molt més a una cursa 
de llarg recorregut que a un esprint. 

i ara queda el moment culminant de 
la temporada, unes setmanes per poder 
preparar, per Sant martí, la millor actua-
ció possible. el 9 de novembre, si tots 
participem, tot és possible! •

artur 
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altafulla es fa gran al mapa del triatló 

altafulla va acollir el campionat d’espanya de triatló Sprint 2014 amb la victòria de 
Jordi García i laura aparicio en la modalitat principal.

arran de l’èxit organitzatiu de les tres edicions consecutives el circuit Sertri, orga-
nitzat per la cadena Ser, que dona nom a la prova, la federació catalana de triatló i 
la mateixa Federació Espanyola ha tornat a aterrar a la nostra vila.

La modalitat que ha tingut lloc a Altafulla és la del Sprint, que consta de tres proves 
consecutives: natació (750 metres), ciclisme (20 quilòmetres) i carrera a peu (5 quilò-
metres).

la resta de seus a nivell estatal, onze en total, són madrid, Saragossa, tenerife, 
cartagena, alacant, màlaga, Badalona, Vigo, Gandia, còrdova. la vila altafullenca ja 
és un referent del triatló a nivell estatal.

l’estupenda resposta a aquest programa per part dels esportistes, 330 triatletes 
en total,  també ha suposat un èxit, per la seva banda, que és donar a conèixer aquest 
esport al públic en general, comptar i fer participar amics i veïns com a voluntaris  i fer 
de cadascuna de les jornades del Sertri una autèntica festa esportiva. 

en la prova Sprint que contempla 750m. en natació per pujar, seguidament a la 
bicicleta i encarar 20km. per a cloure la prova amb una cursa a peu de 5,0km. es va 
imposar Jordi García aturant el rellotge a 1h03’20’’. 40 segons després es situava el 
segon classificat, Marc Miraball i a uns breus cinc dècimes el tercer, Joan Cucurell.

en la modalitat femenina en que les distancies s’escurcen a 300 natació. 8 en bi-
cicleta i 2 km. en cursa de a peu, el millor crono el va obtenir laura aparicio amb 33’ 
30’’, seguida a 20’’ i a 2’45’’ per la segona i tercera classificada, Marta Romance i Laura 
Luetich, respectivament.

també cal anomenar que en la modalitat per relleus, els més ràpids varen ser el trio 
anomenat ”los Sudacas” amb un crono 30’53’’. el supersprint masculí va marcar un 
31’12’’ propietat de Jordi Mesas i en la modalitat Flash menors va vèncer Gemma Díaz 
amb un temps de 17’05’’. •

La regidoria d’activitat Física i esport 
d’altafulla convida les entitats a formar 

equips per participar en la propera 
edició del triatló sertri

l’ajuntament continua treballant en la línia de promoció d’aquest esport de cara als 
Jocs mediterranis tarragona 2017

els Jocs del mediterrani tarragona 2017 van descobrint poc a poc nous detalls. 
Ara per ara, la principal tasca dels municipis que hi prendran part passa per la captació 
de voluntaris. Una feina prou fàcil a Altafulla, donada la predisposició que sempre ha 
demostrat la ciutadania. el municipi del Baix Gaià acollirà l’esport del triatló. Segons el 
regidor responsable, Guillermo alonso, “la millor prova, sense cap mena de dubte”, ja 
que permetrà als vilatans viure-ho en primera persona com “una oportunitat única que 
no es tornarà a repetir”, a banda de traduir-se en una promoció i difusió molt important 
de la vila al tractar-se d’una prova exterior. 

Són moltes les activitats i competicions que ha organitzat o en les que hi ha col·la-
borat la regidoria d’activitat física i esport en matèria de triatlons de cara a aquests 
Jocs mediterranis. una camí que continua en marxa i que l’any vinent oferirà una cita 
“importantíssima” al municipi. Ja és oficial que Altafulla acollirà el Campionat d’Espa-
nya de triatló olímpic 2015. una competició en què acollirà els millors triatletes d’es-
panya i del món.  

mentrestant, les propostes en aquesta mateixa línia no s’aturen. ara fa unes setma-
nes se celebrava el primer mini triatló i el triatló Sertri. Dues iniciatives que encara 
tenen continuïtat a dia d’avui. D’una banda, el consistori ha estat convidat per la Fe-
deració catalana de triatló com a ponent en d’altres municipis per explicar la seva ex-
periència en aquest mini triatló. i, d’altra banda, ja encara la propera edició del Sertri, 
que es preveu per a finals de maig o principis de juny. En aquest darrer cas, Guillermo 
Alonso ha convidat les entitats a formar equips per participar-hi. •

els podis dels atletes a l’agost

us comento els èxits dels companys de l’equip durant aquest mes d’agost. el dia 
1, a la cursa de muntanya de Vespella de Gaià, de 13 km., marta camps va acon-

seguir la victòria en la seva categoria, f40. l’endemà la collita es va ampliar al cross 
Popular Vila de Torredembarra, de 5,5km. de distància, on David Sánchez va aconse-
guir el segon lloc absolut. •

DaviD velasCo

www.atletesaltaFulla.Com

Podi al Cross Popular Vila de Torredembarra. / Foto: Atletes d’Altafulla
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14 Serveis

RENFE
Altf/Tgn Tgn/Altf

/Bcn
6:58 6:01
7:30 7:07
8:29 7:29
8:59 7:56
10:00 8:08
10:30 9:04
10:58 9:42
11:58 10:35
12:58 11:33
13:56 12:02
14:27 12:33
14:59 13:32
15:31 14:35
15:58 15:03
16:27 15:55
17:00 16:36
18:00 17:06
18:30 17:36
19:00 18:39
19:29 19:11
20:26 20:05
20:29 20:36
20:59 21:08
21:29 21:49
21:59
22:33

AUTOCARS

Període temporada alta 
(del 16 d’abril al 2 de novembre)

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

De DL a DV: 9.05h
Dissabtes feiners: 17.15h

Diumenges i festius: 17.40h
BCn / AlTAfUllA
Sortida Barcelona:

De DL a DV: 17.20 h
Dissabtes feiners: 20.55h

Diumenges i festius: 
No hi ha servei

Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners

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

Dissabtes feiners
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

Diumenges i festius
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

v Transports
Autobusos
 nocturns

Altafulla 
/ Tarragona

Divendres, dissabtes 
i vigílies de festius

Al
ta

fu
lla

 - 
Ta

rra
go

na

Altafulla

Parada 
Centre

Centre
Comercial

23:29 23:30
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
rra

go
na

 - 
Al

ta
fu

lla

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

L9
Parades a Pau Casals, St. Francesc, Rambla Vella, Balco, Miracle, 
Beneficència, Fortí, Casanovas, Marenostrum, La Platja, Arrabassada, 
Savinosa, Cala Romana, Tennis, Mediterrani, Platja Llarga, Solimar, Mas 
Rabassa, El Pont, Montsià, Osona, La Mora, Conca de Barberà, Blauet, 

Esquirol, Guineu, Castell de Tamarit, Tamarit i Ferran

Pere 
Martell

Aiguamolls 
del Gaià

Aiguamolls 
del Gaià

Pere 
Martell

Fe
in

er
s

6:20 6:49 7:03 7:37
7:23 7:55 7:44 8:21
8:07 8:43 8:11 8:50
9:01 9:35 8:53 9:28
10:29 11:04 9:50
11:13 11:48 11:19 11:54
12:04 12:40 12:14 12:49
12:57 13:33 12:56 13:37
13:30 14:04 13:48 14:27
14:35 15:08 14:24 15:03
15:11 15:44 15:23 15:59
16:06 16:38 16:00 16:38
16:46 17:19 16:53
17:55 18:30 17:34
18:36 19:12 18:45 19:20
19:28 20:05 19:27 20:02
20:10 20:44 20:20 20:54
21:02 21:34 20:59 21:28
21:35 22:04 21:49

D
is

sa
bt

es

7:30 8:05 8:20 8:57
9:25 10:03 10:18 10:53
11:02 11:37 11:52 12:27
12:35 13:13 13:28 14:03
14:11 14:47 15:00 15:35
15:43 16:19 16:32 17:07
17:35 18:11 18:26 18:58
19:06 19:43 20:01 20:32
20:40 21:10 21:25 21:53
22:07 22:33

D
iu

m
en

ge
s 

i f
es

tiu
s 7:30 8:00 8:20 8:56

9:25 9:59 10:17 10:53
11:01 11:33 11:50 12:25
12:34 13:09 13:27 14:06
14:11 14:44 14:59 15:30
15:43 16:16 16:32 17:08
17:36 18:08 18:25 18:58
19:06 19:41 20:01 20:32
20:40 21:09 21:25 21:53
22:00 22:30

TELÈFONS I ADREÇES           (
AjuNTAMENT (Plaça del Pou, 1) 977 65 00 08
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
Marquès de Tamarit, 16

609 32 96 51
977 65 02 80

GuàRDIA CIVIL 062
  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
Mainada, 2A

977 65 60 07

uRGÈNCIES CAP Torredembarra 977 64 38 01
AIGüES D’ALTAFuLLA
(servei 24 hores) 

977 65 16 76
900 194 998

EMERGÈNCIES 112
FARMàCIA SuSANA DOMINGO
Les Escoles, 3 (poble)

977 65 04 97

FARMàCIA ANNA ARASA
Plaça dels Vents, 5

977 65 24 20

uRGÈNCIES DENTALS CASTELLANI 977 65 14 33
OFICINES DE TuRISME
Plaça del Pou, 1
Plaça dels Vents, s/n

977 65 14 26
977 65 07 52

AuLA DE FORMACIó ALDARA 977 65 10 85
ESCOLA D’ADuLTS 977 65 16 71
ESCOLA LA PORTALADA
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

CEIP ROQuISSAR 977 65 19 69
IES ALTAFuLLA 977 65 16 62
LLAR D’INFANTS F. BLANCh
Mainada, 2B

977 65 60 31

LLAR D’INFANTS hORT DE PAu
Cabana, 2

977 65 21 20

ESPLAI DE LA GENT GRAN
C. de Les Bruixes s/n

977 65 21 32

BIBLIOTECA MuNICIPAL
Les Escoles s/n

977 65 11 76

CENTRE D’ESTuDIS D’ALTAFuLLA
Escoles, 10

977 65 09 12

CENTRE OBERT 977 65 06 90
648 54 62 72

PAVELLó POLIESPORTIu 977 65 15 71
ESCOLA DE MúSICA (migdies)
S. Antoni Abat, a la Violeta

977 65 20 60

CASAL LA VIOLETA
S. Antoni Abat, 11

977 65 00 83

PuNT D’INFORMACIó juVENIL
Era de l’Esteve

977 65 24 68

ALBERG juVENIL ‘CASA GRAN’
Placeta, 12

977 65 07 79
 

PISCINA MuNICIPAL 
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

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

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al 
teL. 977 65 00 08 (RegidoRia d’acció Social i ciutadania)

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 divendres, 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 
   DM, Dx, Dj i DV (matins)
uRGÈNCIES: CAP DE TORREDEMBARRA 977 64 38 01

    FARMÀCIES DE GUÀRDIA
SETEMBRE
01/07: s. DOMINGO
08/14: MIRAR FINESTRETA
15/21: s. DOMINGO
22/28: MIRAR FINESTRETA
29/30: s. DOMINGO

OCTuBRE
01/05: s. DOMINGO
06/12: MIRAR FINESTRETA
13/19: s. DOMINGO
20/26: MIRAR FINESTRETA
27/31: s. DOMINGO

horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies de guàrdia de Torredembarra 
als aparadors de les farmàcies locals.
A més: www.coft.org/guardies/ext/
Cogul: 977640003 - C/ Antonio Roig,14
Arasa: 977642704 - C/ Verge Montserrat, 4
Miró: 977640735 - C/ Pere Badia, 55
Escudé: 977130735 - C/ Filadors, 6-8
Sant jordi: 977642750 - Av. Sant jordi, 19-21
Miramar: 977642022 – C/ Oreneta, 2

Església de Sant Martí
Dissabtes: 19.30 h
Diumenge: 11.45 h

Església de Sta. Maria
Resta tancada fins al maig

xarxa d’Observadors Meteorològics (xOM)
ESTACIó D’ALTAFuLLA / 

SERVEI METEREOLòGIC DE CATALuNYA /
hORT DE LA SíNIA (Tamarit)

Dades del mes d’AGOST

Temperatura màxima 32,6 °c dia 13

Temperatura mínima 14,6 °c dia 14

Pluja màxima 11,7 litres/m2 dia 22

Mitjana mensual temp. màx. 27,9 °c

Mitjana mensual temp. mín. 19,7 °c

Total pluja recollida 25,8 litres/m2

OBSERVADORS: Joan ViVeS, lluíS BRullaS, JoRdi cuScó i JoSep 
MaRia auleS

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

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

Servei de transport per a la gent gran

 De dimarts a dijous: De 09 a 13 h i de 15 a 18 h
 Dissabte:  De 10 a 13 h i de 15 a 18 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

Deixalleria de Torredembarra

HORARI DE MISSES
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Serveis que oferim: 
Medicina general i podologia – Ortopèdia –  

– – Psiquiatria – 
Fisioteràpia – Psicopedagogia – – 

 podal 
 




