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Comença l’activitat 

Fa quatre dies que acabàvem la Festa Major Petita de Sant 
Antoni i en menys d’un mes, ens plantem a la nostra Festa 

Major de Sant Martí. D’això se’n diu activitat i el demés poca 
feina. Recordeu que podeu reservar la motxilla i la samarreta 
de la festa major a Quart Gràfica d’Altafulla fins el 19 d’octu-
bre, i a partir del 2 de novembre ja es podrà recollir per lluir-les 
durant els actes del programa de festes. Dit això, el setem-
bre ha començat a molt bon ritme. Les obres del carrer Martí 
d’Ardenya ja han començat, fet que significarà el segon pas 
cap al futur Pla Integral de la Vila Closa que donarà prioritat 
als vianants sense deixar de banda els vehicles amb l’objec-
tiu que tots dos puguin conviure en harmonia. És el segon 
pas perquè el primer ja s’ha fet, convertir en illa de vianants 
el carrer Sant Antoni Abat que, en uns mesos recuperarà el 
seu antic nom com a carrer de l’Hostal, moció aprovada per 
unanimitat per tots els grups polítics representants en el Ple. 

Perquè d’aquesta manera es tancaran ferides que malaura-
dament encara supuren. És qüestió de dignitat, memòria his-
tòrica i democràcia. També hem vist que finalment la plaça 
Martí Royo tindrà un parc infantil. Clar que sí! Era un reclam 
històric de veïns i comerciants que veien com un espai ampli, 
assolellat i cèntric no se li treia tot el profit que se li podia do-
nar. I també hem vist com l’aigua ens costarà més cara d’aquí 
en endavant. Ens agradi o no, l’aigua és tan necessària com 
escassa. El preu de compra és cada dia més elevat i a més 
a més, arrosseguem un deute d’uns tres milions d’euros que 
hem d’eixugar per tal de replantejar-nos algun dia re-munici-
palitzar aquest servei o seguir com estem ara. I sens dubte, 
que el que avui és una pujada, en un futur ha de servir per 
tenir una xarxa de subministrament més eficient i eficaç per 
suportar millor unes futures pujades.•

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:  

696 40 50 16  
comercial@altafullaradio.cat  

Àrea de Mitjans de Comunicació

on PoTs TroBar la “PlaÇa Del PoU”?

Ja Us PoDeU anUnciar a:
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constar el DNI o el passaport, 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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Inauguren el nou camp de gespa artificial 
de l’estadi Municipal Joan Pijuan

El 6 de setembre de 2015, de ben segur, que no passarà per alt pels aficionats 
al futbol altafullenc. Va ser el dia en què s’inaugurava el nou camp de gespa 
artificial de l’Estadi Municipal Joan Pijuan on gairebé mig miler de persones 

van omplir les graderies i l’entorn de l’estadi per no perdre’s aquesta cita històrica. 
L’acte va ser presidit per l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, que va ser acompanyat pel 
president del Centre d’Esports Altafulla, Francesc Julià; i el delegat a Tarragona de la 
Federació Catalana de Futbol, Josep Vives, entre d’altres representants municipals 
com els regidors Jordi Molinera, Marisa Méndez-Vigo, Alba Muntadas i Micha Preuss.

Ignasi Torres, soci número 1 del club, i Daniel Fernández, primer alumne de la 
nova escola de futbol, van ser els encarregats de fer la sacada d’honor del partit 
amistós que el primer equip del CE Altafulla va disputar contra el FC Tàrraco, amb un 
resultat final de 4 a 0 favorable al conjunt local que va acabar aixecant Trofeu Joan 
Pijuan. El camp de gespa artificial era una reclamació històrica de grans i petits que 
finalment s’ha fet realitat gràcies a una plusvàlua que l’Ajuntament va decidir destinar 
a la seva instal·lació. El batlle, Fèlix Alonso, va reconèixer que “la seva construcció, 
així com el seu manteniment, suposen una gran quantitat de diners”. Un cost, però, 
que des del consistori “no entenen com una despesa, sinó com una inversió 
que es veurà retornada en cohesió social i en la convivència de diferents 
classes socials, religions, i procedències”. 

L’alcalde va recordar que, de forma conjunta amb l’exregidor d’Activitat Física i 
Esport, Guillermo Alonso, “feia molt de temps que buscaven la fórmula per fer 
possible el seu desenvolupament en les millors condicions”. Alonso va afegir 
que la consecució d’aquest projecte ́ ”és un mèrit que s’ha de reconèixer i pel qual ens 
hem de felicitar”. Per la seva banda, el president del CE Altafulla, Francesc Julià, tam-
bé va expressar la seva satisfacció i va reconèixer “estar encantat de veure el camp 
de verd”, i va agrair l’aposta de l’Ajuntament i els suport de les entitats del municipi 
que “els donen força per seguir creixent”. La jornada inaugural, emmarcada dins 
del programa de la Festa Major Petita de Sant Antoni, va comptar amb l’exhibició dels 
Diables Petits, els Bastoners, els Castellers, i els Gegants i els Nans, i va acabar amb 
una tronada de foc dels Diables d’Altafulla. / Fotos: Jessica Colomina / C.G.

signen el conveni amb la XeF del rcD espanyol de Barcelona
El president de l’entitat groc-i-negra, Francesc Julià, i el Vicepresident Executiu 
del RCD Espanyol, Antoni Fernández Teixidó, van signar el passat 1 d’octubre el 
conveni amb el qual el futbol base del conjunt altafullenc entra a formar part de la 
Xarxa d’Escoles Formatives del RCD Espanyol de Barcelona, convertint-se així en 

el primer club de la demarcació de Tarragona que s’hi integra. Ho van fer en un acte 
públic a la Sala de Plens de l’Ajuntament , amb la presència del regidor d’Esports, 
Jaume Sánchez, i els regidors Marisa Méndez-Vigo, Jordi Molinera, Montse Cas-
tellarnau, i Pere Gomés; els Patrons de la Fundació Ramon Soley i Lorena Ferrara; 
el Director de Comunicació del RCD Espanyol, Xavier Salvatella, i el responsable 
de la XEF Sant Cugat, Antoni Giménez. L’acord inclou les categories inferiors del 
club groc-i-negre, d’entre 4 i 14 anys, que vestiran la samarreta blanc-i-blava i els 
entrenadors tindran l’assessorament de tècnics professionals pericos. El conveni 
és d’un any prorrogable, i la voluntat de l’entitat és poder-lo continuar mantenint 
durant molts anys. •

Anar creixent, superant barreres i cercant nous objectius. És la filosofia de 
l’esport, i ho és també per Altafulla en aquesta matèria. Ja queda enrere el 

Campionat d’Espanya de triatló olímpic del mes d’agost, però aquesta disciplina 
torna a estar d’actualitat al municipi. Altafulla tornarà a ser la capital estatal de la 
triatló l’estiu vinent. Serà l’1 i el 2 de juliol del 2016, i suposa un nou pas endavant 
per al poble. Després d’haver vist un total de quatre campionats estatals (2 de 
Triatló Sprint, 1 d’Aquatló i 1 de Triatló Olímpic), en aquesta data acollirà la seva 
primera prova internacional. serà la copa Mediterrània, la darrera prova test 
de cara als Jocs Mediterranis. S’ha de disputar obligatòriament en la mateixa 
data que la competició del 2017, per tal de calibrar els fluxos de trànsit, de per-
sones o les condicions atmosfèriques. “L’objectiu és cercar les condicions més 
semblants possibles a les que es trobaran als Jocs Mediterranis”, ha avançat el 
director de la prova, Guillermo Alonso.

Hi participaran triatletes provinents de diferents estats banyats pel Medi-
terrani, i la participació estarà també oberta a esportistes d’altres països eu-
ropeus. La distància serà Sprint, donat que a la prova del 2017 també serà 
d’aquest caire. No obstant, Alonso també ha explicat que el recorregut presen-
tarà lleugers canvis respecte el d’enguany: “Es farà un total de quatre voltes en 
bicicleta, però sense el tomb cap a Torredembarra. Només es recorrerà el tros 
que afecta el nucli urbà d’Altafulla”.  a més, altafulla també podria albergar 
a la mateixa data el campionat d’espanya de Paratriatló, un esdeveni-
ment que encarà depèn de les exigències finals del calendari.  El 2016 tornarà a 
ser un any històric amb aquest esdeveniment. Les valoracions són molt positives 
respecte la capacitat organitzativa del municipi, i Altafulla ja apunta a la gran cita 
de Tarragona 2017.

obertes les inscripcions per a la 1a cursa de Tardor l’1 de novembre
Altafulla es prepara per rebre una nova cursa. La darrera va ser la tradicional Cursa 
del 1r de Maig, i van ser més de 300 els corredors que hi van participar. Aquesta 
nova edició en què ara treballen l’Ajuntament i els Atletes d’Altafulla però, és es-

pecial. I és que es tracta de la primera Cursa de Tardor que se celebra al municipi. 
Tindrà lloc l’1 de novembre, i les persones interessades en participar-hi ja s’hi po-
den inscriure. Ho poden fer de manera presencial a la Gelateria La Perla; a Boom 
Esport de Torredembarra, i a Bikila de Tarragona; o a través del web www.athleti-
cevents.net. El preu de les inscripcions és de 10 euros fins el 26 d’octubre; 
i de 12 euros, del 27 al 30 d’octubre. Els participants rebran una bossa i una 
samarreta commemoratives, servei d’avituallament, i una botifarrada en finalitzar la 
competició. el recorregut s’iniciarà a les 10 del matí al castell d’altafulla, i 
anirà fins al riu Gaià, amb una distància de 10km. •

  Altafulla acollirà l’1 i 2 de juliol del 2016 la Copa Mediterrània de triatló
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aproven un increment de la tarifa de l’aigua

El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va aprovar en ses-
sió plenària el passat 28 de setembre un incre-
ment de la tarifa de l’aigua. L’augment ve motivat, 

segons ha confirmat l’edil de l’Àrea Econòmica, Jordi 
Molinera, amb la intenció d’equilibrar el dèficit i reduir 
el deute de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües d’Al-
tafulla, companyia en què l’Ajuntament té el 51% de la 
societat, més enllà de l’augment del preu d’adquisició 
de l’aigua. L’empresa arrossega un deute a llarg termini 
de gairebé tres milions d’euros, i Molinera ha explicat 
que “cal trobar una solució conjunta per netejar aquest 
dèficit”. Una possibilitat hagués estat que l’Ajuntament 
assumís la totalitat del deute. Una opció, però, que des-
prés d’haver-se estudiat ha resultat inviable. La solució 
a curt termini, doncs, passa finalment per modificar la 
periodicitat dels rebuts, que ara passaran de ser 
trimestrals a ser bimensuals. 

Des de l’Ajuntament, però, volen conèixer l’estat real 
de la companyia d’aigües, i és per això, que elaboraran 
una auditoria sobre l’empresa Mixta per conèixer 
la situació financera. El consistori va prendre aquesta 
decisió després que l’empresa renunciés a fer-se càr-
rec del projecte d’urbanització del carrer Martí d’Arde-
nya. La companyia va comunicar que no disposava de 
capacitat financera suficient. Una situació que va obli-
gar a passar el projecte a mans de l’Ajuntament, qui es 

veia amb el “compromís moral i polític” d’adequar 
el vial.

L’alcalde, Fèlix Alonso, ha explicat que a hores d’ara 
ja s’han realitzat les modificacions de crèdit pertinents 
per poder posar en marxa l’auditoria, i que ara és la in-
terventora municipal l’encarregada d’escollir l’empresa 
que la durà a terme. El batlle ha insistit que la mesura 
aprovada “intentarà que les franges més desfa-

vorides siguin les menys afectades”. La proposta 
ha rebut els vots favorables de l’equip de govern (AA 
i L’EINA)i també de Ciutadans, mentre que CiU hi ha 
votat en contra en considerar que no poden aprovar 
un increment sense conèixer l’estat financer real de la 
companyia. Mentre que la taxa de l’aigua s’incrementa, 
la del clavegueram es manté. •

la corPoraciÓ recorDarà en caDa Ple 
les VícTiMes MorTals Per Violència MasclisTa
l’Ajuntament d’Altafulla dedicarà un record a les víctimes 
mortals per violència de gènere al principi de cada sessió 
plenària. Es tracta d’una proposta de la regidora de Polí-
tiques de Gènere, Alba Muntadas, i que ha estat accepta-
da per la resta de membres de la plenari. segons dades 
del Ministeri d’Igualtat, durant els mesos de juliol, agost 
i setembre, tretze dones han perdut la vida a mans de 
les seves parelles sentimentals. Muntadas ha insistit que 
“cal ser conscients que es tracta d’una problemàtica que 
persisteix en la nostra societat”. la corporació ha aprovat 
també una partida de 5.000 euros, que es destinarà en 
gran part a una campanya de sensibilització en l’àmbit de 
la igualtat i la violència de gènere als centres educatius 
de la vila. la regidora té previstes diferents reunions amb 
els directors de les escoles i l’institut. També en matèria 
de conscienciació, la regidoria de Polítiques de Gènere 
convocarà la ciutadania a un consell per tal de recollir 
propostes i idees per aplicar en aquest àmbit d’actuació. 
Altres cites importants en l’agenda de la regidora són el 
25 de novembre, dia Internacional contra la violència de 
Gènere; i el 8 de març, dia Internacional de la dona.

Donen sUPorT a l’acolliDa De PoBlaciÓ 
reFUgiaDa Per conFlicTes De la MeDiTerrània
si a principis de setembre l’alcalde Fèlix Alonso enviava 
una carta a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per tal 
de mostrar el seu suport en matèria d’asil; ara, l’Ajuntament 
ha aprovat oficialment una moció de suport a l’acollida de 
població refugiada víctima dels conflictes de la Mediterrà-
nia. El batlle ha reconegut “tenir un deute”, i ha demanat 
“no ser hipòcrites i fer tot el possible per trobar una solució 
als afectats”. Alonso ha deixat clar que l’acollida es pro-
duirà, si s’escau, de manera controlada per professionals 
i que, de moment, no afecta al municipi, ja que ara per ara 
el repartiment s’ha fet entre els pobles de més de 15.000 
habitants que s’han adherit a la xarxa. En cas que aquesta 
distribució s’estengués a poblacions més petites, Altafulla 
podria acollir una família. •

  Breus restituiran el nom del carrer de l’Hostal

El carrer de Sant Antoni Abat d’Altafulla passarà a dir-se carrer de l’Hostal. Una restitució que donarà 
resposta a una reivindicació històrica al municipi, i que pretén contribuir en la recuperació de la me-

mòria. El Ple de la Corporació Municipal va aprovar la moció per unanimitat. L’alcalde, Fèlix Alonso, ha 
recordat que “no es tracta d’una qüestió personal ni ideològica, sinó una qüestió de memòria històrica i 
de dignitat”. L’objectiu de la restitució és recuperar l’antic nom de carrer de l’Hostal que el 17 de gener 
de 1939 fou rebatejat com a carrer de Sant Antoni Abat per tal de proclamar l’entrada aquell dia de 
les tropes franquistes comandades pel Cos de l’Exèrcit Marroquí. Precisament el 17 de gener és Sant 
Antoni Abat. L’alcalde ha explicat que la proposta arriba ara i no el 17 de gener “per motius econòmics”, 
ja que el canvi de placa es farà coincidint amb les obres del carrer Martí d’Ardenya.

La història local explica que cada 17 de gener, arran de l’ocupació militar franquista, se celebrava 
un acte commemoratiu per recordar l’efemèride. A més, segons consta en el llibre de defuncions del 
Jutjat d’Altafulla, amb data de l’endemà, s’hi reconeix la mort de quinze soldats “rojos” el mateix dia 17 
de gener. Un dels fets històrics més cruels és l’afusellament del veí d’Altafulla, Pau Ramon Ramon, de 
48 anys, en negar-se a lliurar les claus de la seu del sindicat agrari. El seu pare, Pau Ramon Vallvè, i els 
seus germans Agneta i Martí, van haver de patir el canvi de nom tan tràgicament connotat per a ells, 
com a víctimes d’un crim d’ocupació militar. En aquesta línia, la Generalitat de Catalunya ha acordat 
declarar el 15 d’octubre de 2015 Dia Nacional en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i les vícti-
mes de la repressió de la dictadura franquista. La data coincideix amb el 75è aniversari de l’afusellament 
del president Lluís Companys, màxim representant institucional de Catalunya i únic president escollit 
democràticament de l’Europa occidental que ha estat executat pel feixisme. •
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comencen les obres del carrer Martí d’ardenya

El passat 29 de setembre van començar les obres del carrer Martí d’Ardenya. 
Les tasques s’havien d’encetar ara fa uns mesos, però, donada la coincidència 
amb la temporada d’estiu, des de l’Ajuntament d’Altafulla es va decidir ajornar 

els treballs. La previsió, segons ha anunciat la regidora d’Urbanisme, Marisa Mén-
dez-Vigo, és que finalitzin en un termini de vuit setmanes, de manera que per 
Nadal o fins i tot abans, ja haurien d’estar enllestides. El cost de les obres és 
de 180.477,04 € amb IVA inclòs.

L’actuació consisteix en l’enderroc de les actuals voreres i la calçada, la construc-
ció de noves voreres més amples amb un panot de pedra natural, i la formació d’una 
nova calçada més estreta, a la mateixa alçada de les voreres, amb paviment bitumi-
nós. Se suprimirà l’aparcament al carrer i s’instal·larà diversos elements de mobiliari 
urbà com ara jardineres, bancs, lluminàries, entre d’altres, que permetran assolir un 
caràcter de nucli històric per a la via i afavorir la seguretat dels vianants. També es 
contempla la formació d’una canalització d’aigües pluvials soterrada, la connexió 
dels desguassos de pluvials de cada casa a la xarxa general, i el soterrament de les 
instal·lacions aèries com ara el cablejat elèctric. 

La voluntat del consistori és convertir el carrer Martí d’ardenya en un vial 
que doni prioritat als vianants, i que s’integri dins del marc general que es-
devindrà en un futur el Pla integral de la Vila closa. La intenció és “millorar la 
zona a nivell estructural i estètic, i aconseguir un trànsit més pacificat”, assegura la 
regidora. Un altre dels objectius és “posar en valor la Vila closa com un dels 
principals atractius del municipi”.

senyalització especial
Mentre durin les obres, es produiran canvis de senyalització i circulació en els carrers 
Sant Martí, De Dalt, Mossèn Miquel Amorós i Cantó de la Vila. Es talla el trànsit als 
carrers Sant Martí i De Dalt, i únicament en poden fer ús els residents o les persones 
que hi tinguin un negoci. Aquestes modificacions s’han aplicat d’acord amb un Pla 
de Senyalització especial definit de forma conjunta amb la Policia Local. Els vehicles 
d’aquelles persones que viuen en algun d’aquests carrers, que són propietàries d’un 
negoci, o que disposen d’una plaça d’aparcament privada, disposen d’un dispositiu 
que els permet l’accés, i que prèviament han sol·licitat a la Policia Local. •

l’Ajuntament d’Altafulla treballa des d’aquest setembre en do-
tar d’un parc infantil la plaça Martí Royo. les tasques passen 

inicialment pel moviment de terres de la zona interior del recin-
te que ha d’acabar convertint-se a mitjans d’octubre en un nou 
espai de lleure per a la canalla. d’aquesta manera es complirà 
amb una de les reivindicacions històriques dels veïns i els nego-
cis de l’entorn que demanaven dinamitzar i aprofitar millor l’espai.  
l’Ajuntament ha posat en marxa durant els darrers anys diferents 
equipaments per als infants i els joves de la vila. Més enllà dels 
dos parcs annexos a les dues llars d’infants –el del Patufet, i el de 
la Caputxeta, també ha estrenat el parc de l’escola El Roquissar, 
que s’ha convertit popularment en “el parc de la tirolina”; i el de 
l’escola la Portalada, que ha deixat enrere l’antic terra de formi-
gó i ha inclòs porteries i diferents elements per treballar la coordi-
nació. També s’ha impulsat des de l’Ajuntament el “Parc de BTT” 
a la Ronda, i l’skate Park, a la zona de l’Hort de les Bombes. •

  la plaça Martí royo disposarà d’un parc 
    infantil a mitjans d’octubre

implantaran l’any vinent un servei de recollida 
porta a porta per als restauradors

L’Ajuntament d’Altafulla estudiarà la implantació de cara a l’any vinent d’un nou servei de reco-
llida d’escombraries porta a porta obligatòria per als restauradors. Aquest sistema de recollida 

se centraria principalment en el rebuig, la fracció orgànica, i els envasos, i que aniria destinat en 
gran part al Barri Marítim. La població al municipi durant els mesos d’estiu es triplica. Un fet que, 
més enllà d’afavorir el turisme i el comerç local, presenta problemes en unes infraestructures dis-
senyades per a 5.000 persones, i que durant aquest període han de donar servei a 15.000. La re-
gidoria de Serveis, encapçalada per Micha Preuss, és conscient de la problemàtica i d’una situació 
que qualifica de “greu” i reconeix que “cal buscar un equilibri de funcionalitat”. El regidor, però, ha 
aclarit que a hores d’ara “no esdevé un problema de salubritat, sinó només de males olors”.

Les illes més conflictives són la de la plaça dels Vents i la del carrer Albert Boronat. Per fer-hi 
front, el consistori ja ha canviat els contenidors destinats a la matèria orgànica, que és el que 
genera més pudor, hi ha aplicat desodorants, i ha presentat diferents requeriments a l’empresa 
concessionària. El problema, però, continua existint a dia d’avui, i la regidoria s’ha reunit amb 
l’empresa subministradora per minimitzar el problema. La previsió és que hi realitzi una neteja 
integral, i renovi en un futur aquestes dues àrees que ja tenen deu anys d’antiguitat. S’està pen-
dent també d’un canvi de contracte que depèn del Consell Comarcal del Tarragonès. •

El programa sencer es pot consultar al web de l’Ajuntament d’Altafulla i a http://jor-
nadacomunicacioaltafulla.blogspot.com.es. Us podeu inscriure fins el 16 d’octubre, 

però tots aquells que ho facin abans del dia 9, entraran en un sorteig per a un lot de la 
do Tarragona. la jornada està dirigida especialment a professionals de la comunica-
ció, tècnics municipals, responsables polítics i estudiants. l’organització va a càrrec de 
l’Ajuntament d’Altafulla, salvat Comunicació, i Altafulla Ràdio. •

 La IV Jornada de Comunicació Local 2.0 se 
   centrarà en el “govern obert i Transparència”



 Plaça del Pou / núm. 154 / octubre 2015Turisme6

Tres setmanes de jornades gastronòmiques

Des del passat 28 de setembre, 
onze restaurants d’Altafulla parti-
cipen a les VIII Jornades Gastro-

nòmiques en les quals el producte de 
qualitat, local i de temporada n’és 
el principal protagonista. El prestigi-

ós xef Jeroni Castell, del restaurant Les 
Moles d’Ulldecona, ha estat l’encarre-
gat enguany de presentar la mostra, 
que organitza la regidoria de Comerç, 
encapçalada per l’edil Jaume Sánchez, 
amb la col·laboració de la regidoria de 

Turisme. L’acte de presentació, es va 
celebrar a la plaça del Pou d’Altafulla 
el passat 21 de setembre. Les jorna-
des aposten per la pròpia proposta dels 
restauradors que basen els seus plats 
en el producte local i de temporada. En 
aquesta línia, Jeroni Castell va demanar 
que es reconegués més la gastronomia 
del nostre territori –fent referència a la 
disparitat estrelles Michelin entre Barce-
lona i Girona, i Lleida i Tarragona- de-
fensant així “l’excel·lent cuina que s’hi 
treballa”.

La mostra s’allargarà fins el pro-
per 18 d’octubre, completant així 
tres setmanes de gastronomia local 
i mediterrània. Jaume Sánchez, re-
gidor de Comerç, ha destacat “l’ampli 
ventall de propostes que ofereixen els 
nostres restauradors”. Sánchez preveu 
una bona sortida dels menús que han 
elaborat els onze restaurants, a qui ha 
agraït l’esforç de participar-hi. El preu 
dels menús oscil·len d’entre els 20 i els 
30 euros. Els restaurants participants 

són El Racó del Pozo, el Gastrobar 
13-21 Altafulla Mar Hotel, Les Bruixes, 
Voramar, Bruixes de Burriac, Park, Ta-
pacadabra, Costa Dorada, l’Hotel Yola - 
Restaurant El Tiberi, l’Hotel-Restaurant 
Oreneta i la Taverna Ca Carlets. Es reco-
mana que prèviament es faci la reserva. 
/ Foto: Eduard Virgili

a la primavera, 
una acció gastronòmica diferent
El nou regidor de Comerç i Consum 
d’Altafulla, Jaume Sánchez, ha avançat 
que aquestes jornades de tardor seran 
les úniques que s’organitzaran al llarg de 
l’any, ja que hi ha la voluntat de substituir 
les de primavera per una altra acció gas-
tronòmica diferent que no s’hagi fet fins 
ara. Es desconeix quin serà el format, ja 
que ara mateix s’està estudiant diferents 
propostes. Al llarg d’aquests propers 
mesos, i amb consens amb els restau-
radors, es podria anunciar definitivament 
quina serà l’acció comercial i gastronò-
mica que s’oferirà. •

EL 27 d’oCtubrE, xErrAdA sobrE EL CoMErç dE proxIMItAt

La regidoria de Comerç, amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili, ha 
organitzat pel dimarts 27 d’octubre, a les 19h a la sala de plens de l’Ajuntament, 
una xerrada amb el títol “El comerç de proximitat. Reptes per al futur”, que 
obrirà d’aquesta manera el cicle “Dimarts Emprenedor”. La ponència anirà a 
càrrec de Ferran Herraiz i Faixó, economista, professor associat al Departament 
d’Economia i Organització d’Empreses de la Universitat de Barcelona (UB). És 
també Màster per la UB i Senior Executive per ESADE i BABSON, i membre del 
Registre d’Economistes Docents i Investigadors (REDI). Compagina aquestes 
feines amb la de directiu de multinacionals de gran consum, assessor per a di-
verses empreses i soci director d’Aula de Management i Management Factors. 
En aquesta conferència, s’abordarà quins són alguns dels pilars fonamentals 
que sostenen el comerç de proximitat, des d’una perspectiva pràctica, de ma-
nera que aportin llum els professionals que dia a dia defensen els seus negocis 
i també a aquells nous emprenedors que nodreixen, de la mateixa manera, el 
necessari sistema econòmic local.

raDar MòBil Per a la Policia local

La Policia Local d’Altafulla ha adquirit un radar mòbil que col·locarà en els trams 
més transitats del municipi, de manera setmanal o quinzenal, segons ha infor-
mat el sotsinspector de la Policia Local, Àngel Fernández. La finalitat d’aquest 
radar mòbil és informativa de cara als vehicles i la Policia Local, i de moment, no 
tindrà cap intenció punitiva. El radar disposa de diferents funcions que es poden 
establir segons la seva intencionalitat, ja sigui per mesurar directament la velo-
citat, o bé, per cercar una funció més pedagògica de cara als conductors. En el 
panell del dispositiu apareix una imatge d’una cara alegra o trista, en funció de 
la velocitat que porti el vehicle.

les VisiTes a la Vila closa recUPeren l’Horari D’HiVern

Les visites guiades a la Vila Closa d’Altafulla tornen a l’horari de temporada baixa. 
S’organitzen el darrer dissabte de mes a les 11h del matí i s’ha de reservar prèvi-
ament a l’Oficina de Turisme de la plaça del Pou, al telèfon 977 65 14 26. El punt 
de trobada és a la porta reixada del Castell d’Altafulla. El preu de la visita és de 4 
euros. Les visites guiades a la Vila Closa esdevenen un tomb per la història d’Al-
tafulla i els seus racons més emblemàtics, amb visita a l’església de Sant Martí. 
Es tracta d’un recorregut pels carrers i les places del centre històric emmurallat 
declarat Bé d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya l’any 1998. •

  Breus La platja d’Altafulla registra una afluència de 
50.000 persones a l’agost 

La platja d’Altafulla ha registrat una afluència de 49.695 persones durant tot el mes 
d’agost, segons dades facilitades per la Policia Local d’Altafulla. D’aquest informe 

es desprèn també que el dia que la platja va registrar més afluència va ser el dijous 3 
d’agost amb una xifra de 4.575 persones, mentre que el dia que en va registrar menys 
va ser el divendres 18 d’agost que, a causa del mal temps, va sumar un total de 82 
banyistes.

Pel que fa a les dades de juliol, un total de 37.964 banyistes van passar per la platja 
d’Altafulla. El dia que la platja va registrar més afluència va ser el diumenge 12 de juliol 
amb una xifra de 3.376 persones, mentre que el dia que en va registrar menys va ser 
el dijous 2 de juliol que va sumar un total de 344 banyistes. Quant al mes de juny, amb 
dades des del dia 20, 11.700 banyistes van passar per la platja d’Altafulla, i el dia que 
va registrar més afluència va ser el diumenge 28 de juny amb un total de 2.052 usu-
aris. El dia que en va registrar menys, va sumar-ne un total de 498 banyistes, i va ser 
el dimarts 23 de juny.

I pel que fa a les dades de setembre, fins el dia 13, va registrar una afluència total 
de 6.747 persones. El dia que la platja registrava més banyistes va ser el diumenge 
13, amb 1.297, mentre que el dia que en va sumar menys va ser el divendres 4 de 
setembre amb 40 usuaris. Pel que fa a les incidències més destacables, durant tota la 
temporada d’estiu, els serveis de socorrisme van atendre únicament un total de 55 pi-
cades de meduses i un total de 144, de picades d’algues. / Foto: Gemma Soldevila. •
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Albert Jansà

altafullenc d’elecció i natural de sant Joan de Vilatorrada (Bages), antoni camps Bau fa dotze anys que viu a altafulla motivat per la 
seva filla i atret per les seves dues netes. És una de les llegendes del futbol de les dècades de 1950 i 1960. Va jugar cinc temporades a 
l’espanyol i tres més al Barça, tot i que en el conjunt blaugrana només en va completar una, ja que una greu lesió de genoll el va deixar 

pràcticament en blanc les següents.

antoni camps, tota una llegenda del futbol català

Una de les formacions del Barça amb Pesudo, Fonc-
ho, Garay, Gràcia, Vergés, Segarra (a dalt); i Pereda, 

Villaverde, Zaldua, Re i Camps

Plantilla de l’Espanyol. Camps (sota, a la dreta) amb 
Didi, Indio, Ribera i Joel (a l’esquerra)

Antoni Camps Bau va néixer el 24 de maig de 
1938 a Sant Joan de Vilatorrada, un petit po-
ble del Bages. Ara té 77 anys. Fa dotze anys, 

empès per la seva filla Marta i les seves dues netes, 
va decidir viure a Altafulla on reconeix que “la qua-
litat de vida d’aquí és envejable”. Com la majoria 
de nens de la seva generació, jugaven a futbol al car-
rer. El Joanenc ja existia com a club de futbol, ja que 
havia estat fundat el mateix any que el Centre d’Es-
ports Altafulla, el 1923. En edat juvenil, la temporada 
1952-53, Camps va formar part de la plantilla del ju-
venil del Joanenc, entitat que participava en un cam-
pionat que es disputava al camp de Santa Clara, a 
Manresa. El pas per aquesta lliga, va portar a aquest 
jovenet bagenc a fitxar pel juvenil del CE Manresa, 
entitat en la qual va estar dues temporades fins que 
el va venir a buscar el Barça, també per al juvenil. 
“No vaig tenir cap dubte a marxar”, recorda Camps.

El pas per l’entitat blaugrana va durar una tem-
porada. El president del CE Manresa, Jordi Basi-
ana, va reclamar Camps per jugar amb el primer 
equip manresà gràcies a un conveni de col·labora-
ció que hi havia entres els dos clubs. Era la tempo-
rada 1956-57 i el Barça va considerar que “encara 
estava molt verd per jugar amb ells”, i va facilitar el 
seu retorn al CE Manresa. Després de jugar amb 
el conjunt del Bages a Tercera Divisió, el va venir a 
buscar l’Espanyol “per jugar amb Zamora i com-
panyia, tot i que el Barça tenia prioritat”. Al club 
espanyolista, Antoni Camps hi va jugar cinc tempo-

rades, de la 1957-78 a la 1961-62 
en què va ser internacional per Es-
panya en dues ocasions i en partits 

amistosos contra Marroc i Ità-
lia. “no vaig jugar gaire 
amb la selecció espa-
nyola perquè hi havia 
dos jugadors, enri-
que collar i Fran-
cisco gento, que 
em feien nosa... 
eren millors 
que jo, que era 
el tercer en 
discòrdia per 
la posició 
d ’ e x t r e m 
esquerre”. 

Va ser 
el màxim 
golejador 
de l’Es-

p a -

Camps (sota, a la dreta) en un dels partits que va ju-
gar amb la Selecció Espanyola

Antoni Camps amb les samarretes de l’Espanyol 
i del Barça

“camps es va convertir en el 
tercer traspàs espanyol més car 
de l’època, després de suárez i 

amancio”

nyol en competició europea, set gols en sis par-
tits, fins que el 2007 Walter Pandiani el va superar. 
Aquest rècord es va produir a la Copa de Fires de 
la temporada 1961-62. En el partit davant del Han-
nover SV, l’Espanyol va guanyar 0-1 a Alemanya 
amb gol de Camps al minut 52, i a Sarrià va gua-
nyar 2-0 amb un nou gol de Camps el minut 27, i 
un segon, d’Indio al 61. En l’eliminatòria davant del 
Birmingham City FC va marcar tres gols a Sarrià 
en la victòria per 5 a 3. En el partit de tornada van 
guanyar els anglesos per 1 a 0, però l’Espanyol va 
passar l’eliminatòria. Davant l’Estrella Roja de Bel-
grad va marcar dos gols a Sarrià en la victòria per 
2 a 1, però l’equip va ser eliminat en perdre 5 a 0 
a Belgrad.

El 1962 l’Espanyol va baixar a Segona Divisió. 
“Lázló Kubala, que era llavors l’entrenador del Bar-
ça, quan va saber que l’Espanyol baixava, després 
d’una promoc ió amb el Valladolid, va mostrat tot 
l’interès perquè m’incorporés al club blaugrana. Va 
ser un dia en què a les sis de la tarda era encara 
jugador blanc-i-blau, i a dos quarts de set, del Bar-
ça. No era com ara que es necessiten mesos per 
negociar”, sentencia Camps que reconeix també 
ser culer. Recorda que “a casa meva no ho podien 
entendre; aquell dia vaig marxar sent de l’Espanyol 
i vaig tornar que era del Barça”. També aquell any 
es va casar. Una fitxa del Barça del moment po-
dria arribar a les 500.000 pessetes. Camps recorda 
que “llavors un pis a Pedralbes en valia unes 
350.000, i la meva mensualitat rondava les 
10.000 pessetes. Eren molts diners”. El traspàs 
d’Antoni Camps al Barça va ser el tercer més car 
del futbol espanyol de l’època en què l’entitat blau-
grana va pagar vuit milions de pessetes pels seus 
serveis a l’Espanyol. El primer més car va ser el de 
Luis Suárez on l’Inter de Milà va pagar 25 milions de 
pessetes al Barça per al seu traspàs; i el segon, el 
d’Amancio quan va fitxar pel Madrid. 

Al Barça va guanyar una Copa del Rei la tempo-
rada 1962-63 però una greu lesió de genoll, en un 
partit de futbol de festa major al seu poble natal, el 
va deixar pràcticament en blanc les següents tem-
porades, i tot i passar pel quiròfan unes quantes ve-
gades mai no es va poder recuperar del tot, i amb 
el pas del temps, l’ha fet coixejar. El 1964 va jugar 
al CE Mataró i el 1965 va fitxar pel CE Sabadell on 
va jugar tres temporades més a Primera Divisió. La 
seva darrera temporada va ser al RCD Mallorca. 

“Va ser el màxim golejador de 
l’espanyol en competició europea 

fins que el 2007 pandiani el va 
superar”

“Fins fa poc, eren les mans que 
feien funcionar els marcadors 

electrònics al camp nou”

Un cop retirat, va ser l’entrenador més jove de tot 
l’Estat en llicenciar-se amb el carnet nacional i va 
dirigir el CF Calella, CE Mataró i la UE Sants. Re-
coneix però que “per dedicar-s’hi seriosament 
entrenant a Primera i segona, calia entrar en 
una roda on jo no estava disposat a entrar”. A 
Sant Joan de Vilatorrada, hi ha la Penya Blaugurana 
Antoni Camps, que té 568 socis.
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100 dies a bon ritme
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa (AA-E)

 Fer un balanç dels primers 100 dies 
de govern, en el nostre cas, és una 
mica trampós perquè nosaltres por-
tàvem l’empenta de quatre anys sen-
se descans. Superar el que hem fet 

aquests darrers anys és el nostre repte, difícil però no 
impossible. Fa uns dies en la reunió per signar el conveni 
d’una de les obres importants que es fan a Altafulla, el 
representant de l’empresa guanyadora -amb treballs per 
tot el món- ens va dir que a la província de Tarragona 
només nosaltres fèiem obra pública de manera regular.

Amb la crisi, des de les administracions tothom va 
tenir por i va contribuir a incrementar la paralització 

econòmica. Nosaltres vam ser valents i vam fer el con-
trari, invertir en infraestructures i promoció. Els resul-
tats són palpables. Hem inaugurat el camp de gespa 
artificial, fem carrers, obrim nous parcs per a la canalla, 
invertim molt en neteja, asfaltem... I continuem amb la 
política de pobresa 0 de rescat ciutadà, estem al grup 
impulsor de totes les reivindicacions per a la millora del 
territori i hem batut rècords de visitants quan els veïns 
tenien problemes per omplir. 

El nostre model de turisme tranquil, familiar, espor-
tiu i cultural, amb una forta empenta en la promoció 
externa, ha donat els seus fruïts. Fins i tot hi ha gent 
que m’atura pel carrer per dir-me: “Fèlix para ja de 

promocionar Altafulla que aviat no hi cabrem”. No tot 
ha estat com nosaltres volíem. Ara ens queda el re-
gust amarg d’haver d’apujar les tarifes de l’aigua, un 
bé escàs que cada dia és més car de comprar, i que 
amb el passiu que arrossegàvem ens veiem abocats a 
privatitzar o a prendre una decisió que no ens agrada. 
La nostra capacitat de donar la volta a les males notí-
cies farà que el que avui és una decisió incòmode, en 
un futur immediat ens ha de servir per tenir una xarxa 
en les millors condicions per suportar de forma més 
raonable que minorin les futures pujades del que ja 
molts diuen l’or líquid, l’aigua. •

Educació, Acció social i salut emprèn el nou curs 2015-2016
Eva Martínez Giol # l’Esquerra Independentista d’Altafulla – l’EInA

 Des de les Àrees d’Educació i Ac-
ció Social hem impulsat el nou curs 
escolar amb molta energia i també 
amb noves propostes dedicades als 
diferents sectors de la població alta-

fullenca. En l’àmbit de les llars d’infants municipals el 
passat mes de setembre van obrir les portes als nous 
infants amb dues aules de nadons, dues de P-1 i dues 
de P-2, gairebé plenes. L’Escola de Municipal de Músi-
ca començà el passat 14 de setembre amb una matri-
cula d’uns 200 alumnes. Al mateix temps aquest curs 
ha començat la tercera edició del PTT (Pla de Transició 

al Treball) en l’especialitat de Vivers i Jardins per aquells 
alumnes amb un total de 15 alumnes.  També el Centre 
Obert ha iniciat el curs  amb el projecte”Tasta” donant 
cobertura als a les famílies d’alumnes de 6 a 12 anys 
tan a nivell educatiu com a nivell d’escola en valors. 

Aquest mes d’Octubre han iniciat els cursos a l’Es-
cola d’Adults amb una gran graella d’oferta: català, an-
glès, alemany, italià, rus, xinès, informàtica, jardineria i 
fotografia. Aprofito per desitjar una bona entrada al curs 
2015-2016 a tot el claustre de les dues escoles de pri-
mària de La Portalada i El Roquissar que també inicien 
la temporada amb una matrícula d’uns  420 i 220 alum-

nes i també al claustre de l’Institut d’Altafulla que amb 
uns 550 alumnes entre ESO i Batxillerat omple gairebé 
totes les seves instal·lacions. En l’àmbit de gent gran 
mantenim els cursos que ja son un clàssic com son: el 
curs de memòria, gimnàstica al parc de salut, alfabetit-
zació digital i el ball. Comencem amb noves propostes 
amb la creació d’un espai emocional i salut física amb 
noves activitats que començaran aquest mes d’Octu-
bre. En l’àmbit de prevenció de la salut, comencem un 
curs de cuidadors no professionals per malalts d’ Al-
zheimer i una nova edició del taller de remeis casolans.•

del #24M al #27s 105 dies per canviar-ho tot
Pere Gomés Miquel # Convergència i Unió - CiU 

 El passat 13 de juny en el ple de 
constitució del nou ajuntament d’Al-
tafulla, des de CDC donàvem al re-
novat alcalde l’habitual marge de 100 
dies que se sol donar per cortesia i 

gairebé “per defecte”, als quals e vam afegir 5 més fins 
a les eleccions del 27S, per tal que conformés el nou 
cartipàs de govern amb tranquil·litat i sense pressió. 
Arribats aquí, decidir quina és a partir d’ara la nostra 
actitud vers el govern municipal. Des del nostre grup 
sempre ens hem manifestat oberts a col·laborar i pren-
dre part en la presa de decisions, ho hem fet des del 
govern i la nostra intenció era continuar-ho fent, però a 

l’oposició no es pot influir de la mateixa manera i l’alcal-
de ho sap perquè ja hi va ser.

Per això, aquests tres mesos hem estat observant 
i prenent nota, sense criticar, parlant amb el govern i 
debatent allò que no vèiem bé. Hi ha coses que són 
millorables i molt, hi ha molts veïns que ens fan arribar 
el seu desacord amb el que veuen i és per això que 
els regidors de CDC ens hem de posicionar i comen-
çar a treballar per canviar allò que no compartim de la 
gestió del govern actual. Si no ho podem fer des del 
govern, ho farem des de l’oposició i aquesta serà treba-
llada, contundent i tindrà difusió, perquè allò que fem en 
pro d’Altafulla els altafullencs ho sabran. Ja ho saben 

doncs els nostres companys de consistori, els regidors 
d’AA i l’Eina, que sempre ens han tingut al costat quan 
hem coincidit i de forma constructiva hem criticat tam-
bé quan no coincidíem. La lògica diu que aquells que 
han treballat junts en projectes comuns i els ha anat 
bé, han de continuar fent-ho ja que poden arribar més 
lluny encara, com exemple l’acord de govern a 3 del 
passat mandat que va permetre les tres forces sumar 
un regidor més a cadascuna, o les recents eleccions 
del 27S amb acord entre CDC i ERC que a Altafulla ens 
ha donat un triomf aclaparador. Té sentit no mantenir 
els acords que han funcionat tan bé? Nosaltres creiem 
que no. •

¡no al independentismo!
Alberto Moreno Espinosa # Ciutadans Altafulla – C’s

 Desde ciudadanos Altafulla, quere-
mos dar las gracias a todos aquellos 
que depositasteis vuestra confianza 
en nosotros y apoyasteis con vuestro 
voto la opción de ¡no al independen-

tismo! Hemos casi triplicado los resultados en Cataluña 
y eso solo dice una cosa: ¡La mayoría queremos seguir 
siendo catalanes y españoles! Y ahora nos llega el tur-
no de las preguntas que todos nos deberíamos hacer: 
¿Alguien ha visto resultados de impacto económico de 
la triatlón? ¿Dónde están los resultados? ¿Se ha he-
cho alguna encuesta de satisfacción con relación a este 
tema? ¿Hay justificación alguna para que en los presu-
puestos se destinen a fiestas y cultura 25000 euros, 

mientras tenemos otras muchas necesidades sociales 
prioritarias?

¿Por qué desde la alcaldía no se mandaron reti-
rar las esteladas del mobiliario público, cuando está 
expresamente contemplado en la ley y ordenanzas y 
son un símbolo identificativo que no representa a la 
mayoría de la población? ¿Se ha informado al pueblo 
que se va a subir más del 8,8% y más de un 9,2% 
(según tramos)  la factura del agua debido a un déficit 
acumulado de más de tres millones de euros? ¿Cómo 
es esto posible cuando el ayuntamiento tiene una par-
ticipación del 51% de Aguas de Altafulla? ¿Acaso el 
ayuntamiento no debería conocer esta situación eco-
nómica y tomar medidas con anterioridad? ¿Quiénes 

son los gestores y administrativos  que nos han lleva-
do a este estado?

¿Se ha hecho consulta a los vecinos de la nueva 
calle peatonal para conocer su acuerdo o desacuerdo? 
¿Cuántos votaron sí y cuantos no? ¿Por qué tenemos 
que pagar todos los vecinos, por la anexión a munici-
pios por la independencia con solo un 13,8% del censo 
convocado? ¿Es acaso representativo este porcentaje 
a la voluntad de todo un pueblo? ¿Es todo esto la fa-
mosa política participativa que tanto pregonó el alcalde 
en la campaña municipal? Éstas y otras muchas pre-
guntas las hacemos  trabajando por todos vosotros y  
por una Altafulla  cada día mejor. •
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el Festival internacional de Música estudiarà crear 
la figura dels “Amics del Festival”

El Festival Internacional de Música d’Altafulla podria 
comptar en la seva propera edició amb la figura 
dels “Amics del Festival”. Una novetat de la qual 

fa anys que se’n parla entre organitzadors i veïns, però 
que mai s’ha acabat de posar sobre la taula. la inten-
ció és crear aquest símbol amb la finalitat d’acollir 
aquells veïns i veïnes que s’estimen la iniciativa i 
que esdevenen públic habitual. De moment, segons 
el regidor de Cultura, Jordi Molinera, és només una pro-

posta que s’haurà d’estudiar amb l’organització i el Con-
sell de Participació.

L’edició d’enguany, la 28a, ha esdevingut tot un èxit. 
Des de la regidoria de Cultura en fan una valoració molt 
positiva, i la qualifiquen com “la més exitosa de la his-
tòria del festival”. Al llarg de les sis actuacions, que van 
tenir lloc del 5 al 22 d’agost a la plaça de l’Església, hi 
van assistir més de 1.500 persones, el que es tradueix 
en un ingrés de 14.000 euros. El regidor responsable 

de l’àrea, Jordi Molinera, ha explicat que amb aquests 
números s’aconsegueix “sufragar el 50% dels costos”. 
Una situació molt diferent a les dels darrers anys, se-
gons Molinera, quan el princ ipal problema venia per la 
manca de patrocinadors. El regidor també ha destacat 
“una qualitat musical esplèndida”. La gran novetat de 
l’edició d’enguany ha estat la inclusió del gènere d’òpe-
ra en el programa, un estil que mai havia tingut cabuda 
en el marc del festival. •

aJUnTaMenT D’alTaFUlla
anUnci

Mitjançant Decret d’Alcaldia 15092901, el dia 29 de setembre de 2015, va adoptar la següent resolució:
Aprovació definitiva del projecte d’obra municipal ordinària titulat “projecte executiu de reforma de la 
coberta de l’edifici de l’Hospital”, redactat per l’arquitecte Xavier Mercadé i Orriols, amb un pressupost 
d’execució material de 19.360 € (no inclou despeses generals, ni benefici industrial, ni IVA) de con-
formitat a l’establert a l’art. 235 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya en relació als articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. La qual cosa es fa pública 
per a general coneixement i significo que contra el referit acord, que és definitiu en via administrativa, es 
pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjats contenciós administratiu de Tarragona 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació  d’aquest anunci. No obstant 
i amb caràcter potestatiu es pot interposar, prèviament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que 
l’ha dictat en el termini d’un mes, comptador des del dia següent a la publicació del present anunci.

Altafulla, 30 de setembre de 2015
L’Alcalde, Fèlix Alonso i CAntorné

comencen les activitats per a la gent gran 

La regidoria d’Acció Social, que en-
capçala l’edil Eva Martínez, ha co-

mençat aquest mes les activitats de 
salut i benestar per a la gent gran, que 
van adreçades a persones majors de 
65 anys empadronades al municipi. La 
primera activitat és la de benestar emo-
cional i risoteràpia, que té lloc tots els 
dijous, de 9:30 a 11h, a l’Aula de For-
mació Aldara d’Altafulla, al carrer Boga, 
4, al barri marítim. Es tracta d’una acti-
vitat de treball en grup on es fa una pri-
mera part de debat dirigit per una psi-
còloga explicant temes de l’actualitat, o 
bé, aspectes que ens preocupen, i una 
2a part, que es fa risoteràpia amb tèc-
niques psicoterapèutiques per obtenir 
beneficis mentals i emocionals a través 
del riure .

La segona activitat que s’ha reprès 
ha estat la gimnàstica al Parc de Salut 
d’Hort de Pau, que se celebra tots els 
dilluns i dimecres, de 9:30 a 10:30h. Es 
tracta d’una activitat física a l’aire lliure 
on a través dels diferents aparells adap-
tats a les persones grans, es treballa per 
mantenir i millorar la força, la flexibilitat, la 
resistència, l’equilibri i la coordinació, afa-
vorint d’aquesta manera un envelliment 
actiu i saludable. A més, es promouen 

les relacions socials i es facilita l’autono-
mia personal en la vida diària amb la rea-
lització d’exercicis físics suaus. I la terce-
ra activitat que s’ha iniciat és l’educació 
postural i massatgista, que es desenvo-
lupa tots els dimarts, de 9:30 a 11:30h, a 
l’Aula de Formació Aldara d’Altafulla. Es 
tracta d’una activitat dintre de la qual es 
dedica una hora a l’exercici físic suau en 
grup per aconseguir una correcta postu-
ra del cos quan caminem, ens asseiem, 
agafem i deixem objectes, etc. També es 
treballa tècniques de relaxació i respira-
ció. En acabar, es fan sessions de 20’ in-
dividuals on el fisioterapeuta fa un treball 
de prevenció, tractament i rehabilitació, i 
massatge

Aquestes activitats estan subvencio-
nades per l’Àrea d’Acció Social i Salut 
de l’Ajuntament d’Altafulla i compten 
amb l’organització de l’empresa Vital 
Activity, qui aporta l’equip de monitorat-
ge que, en aquest cas, repeteix la per-
sona qui se n’havia fet càrrec fins ara, 
Núria Díaz. Les persones interessades 
en fer les activitats es poden adreçar a 
l’Ajuntament d’Altafulla (Mar Riambau), 
al telèfon 977 65 00 08, o bé, al correu 
electrònic mriambau@altafulla.altanet.
org. / Foto: Albert Jansà. •

esTUDien oBrir el MUseU D’alTaFUlla els caPs De seTMana
La regidoria de Cultura, que encapçala l’edil Jordi Molinera, està treballant con-
juntament amb veïns i veïnes d’Altafulla per tractar la possibilitat d’obrir el Museu 
els caps de setmana. La intenció de la regidoria és que persones voluntàries 
siguin les responsables d’obrir i tancar les portes d’aquest equipament cultural 
durant aquests dies. Una d’aquestes persones podria ser el mateix Salvador 
Gatell, qui va ser el responsable de la restauració de les eines i els elements 
del món rural i la pagesia d’Altafulla de segles passats. Si les reunions previstes 
acaben fructificant, seria la primera vegada que el Museu d’Altafulla s’obre al 
públic els caps de setmana durant tot l’any, ja que fins ara només s’obria per la 
Fira d’Artesans, i per activitats culturals concretes com ara l’Altafujazz.

sortIdA A portAVENturA, EL propEr 17 d’oCtubrE
Es tracta d’una de les sortides que s’ofereixen cada any dintre del programa 
d’activitats “Propera Parada” dels municipis de la zona TRAC (Torredembarra, 
Roda de Berà, Altafulla i Creixell) i que té un cost de 28 € els joves de 12 a 17 
anys; i de 37 €, els joves majors de 18 anys. Per a les inscripcions a Altafulla, 
les persones interessades poden venir els dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 
20h, fins el 9 d’octubre al Punt d’Informació Juvenil. •

  Breus
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Acte institucional de la Diada Nacional a l’Ermita de Sant Antoni. / Foto: Carla Gómez

L’Esbart Manresà va ser la colla convidada a l’Altafulla Balla. / Foto: C.G.

Concurs de Dibuix Infantil a la pineda de davant el Castell. / Foto: C.G.

XV Festa Gastronòmica de les Cultures a la plaça de l’Església. / Foto: C.G.

Espectacle de circ “Els Eme” a la plaça Martí Royo./ Foto: C.G.

El programa de festes començava amb el I Festival Fitness a Baix a Mar. / Foto: I. C.

Jocs tradicionals gegants per a la canalla al Parc del Comunidor. / Foto: C.G.

Sopar Popular al Casal la Violeta amb ball de l’Orquestra Swing Latino. / Foto: C.G.

Correfoc dels Diables d’Altafulla a la plaça del Pou. / Foto: I.C.

Vermut electrònic dels Castellers d’Altafulla a l’Era de l’Ixart. / Foto: G.S.
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Horari D’HiVern
de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h i de 17:00 a 20:30h

Dissabtes i diumenges de 9:00 a 14:00h
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la coral nous rebrots surt de cap de setmana

La coral Nous Rebrots d’Altafulla, que l’any passat va celebrar el 50è aniversari, va organitzar aquest setembre 
una sortida d’un cap de setmana a la Vall de Boí-Taull, el Parc Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de Sant 

Maurici. Uns dies divertits amb bon companyonia que van gaudir una trentena d’integrants del grup coral. / 
Foto: Pepi Miró. •

Diables artesanals de la mà
 de salvador gatell

Aquesta Festa 
Major “Pe-

tita” els Diables 
Petits hem rebut 
un obsequi per a 
cadascuna de les 
famílies integrants 
del grup per part 
del Salvador Ga-
tell. El Vadó, una 
persona de tota la vida d’Altafulla, fa temps que fa joguines 
tradicionals que són com les que antigament feien servir els 
nens per jugar. Les construeix amb materials reciclats i el re-
sultat són trens amb llaunes de sardines, càmeres fotogràfi-
ques amb llaunes, flautes de canya...  que cada any podem 
veure i adquirir a la Fira d’Artesans. Actualment el seu vincle 
amb els diables és a través de la participació activa al grup 
dels seus néts, el Biel i la Lia. Enguany ham estat molt afor-
tunats i ens ha obsequiat amb un diable fet amb un tap de 
suro, amb una capa de roba de sac, amb banyes de fang i 
amb  forca feta amb fil elèctric que ens va lliurar el dia 10 de 
setembre abans del correfoc. Tots més que contents amb 
aquesta petita rèplica de diable i des d’aquí li volem fer arribar 
el nostre agraïment. •

Grup de diAbles petits d’AltAFullA

gdapetits@gmail.com  / www.gdapetits.blogspot.com

Enhorabona Altafulla, el Club d’Scrabble segueix caminant de la mà de l’Associació Cultural Link. Us 
recordem que en aquest club hi pot entrar qualsevol que sàpiga llegir i escriure i que li agradin les 

paraules. És important que ningú es talli dient “no en sé prou”. No hi fa res, comptem amb persones 
que ens poden donar suport i eines per avançar en l’aprenentatge. Per aquells de vosaltres que ja en 
sabeu, una mica o molt, tenim el luxe de comptar amb diversos jugadors i jugadores de nivell. I també 
està qui només pretén passar una bona estona en companyia de l’amistat i les paraules. Només es 
tracta de gaudir d’una altra manera. El passat 4 d’octubre vam acollir el IV Torneig d’Scrabble, al Centre 
d’Entitats, amb 33 participants, el rècord d’assistents en tornejos organitzats a Catalunya. A la catego-
ria Reina, el primer premi va ser per Enric Hernàndez, bicampió mundial. A la categoria sub 1800, va 
guanyar el Neme Moreno; i a la categoria de Millor debutant va ser l’altafullenca Bettina Baudach. Per 
a la propera, torneu a estar-hi convidats. Finalment, recordar-vos que ens trobem dos dies cada mes 
al Centre d’Entitats. Si voleu més informació o teniu qualsevol dubte ens podeu contactar a l’adreça 
electrònica link.altafulla@gmail.com o al telèfon 666217721.•

AssoCiACió CulturAl link

  el bicampió mundial, al iV Torneig d’scrabble

l’alTaFUllenca, anna orTiz, 
soTs-caMPiona D’esPanya De PàDel

L’altafullenca Anna Ortiz s’ha proclamat sots-campiona 
d’Espanya de Pàdel per parelles, en benjamí femenina, a 
la Ciudad de la Raqueta de Madrid. Ortiz i Rosa Vadillo han 
superat totes les rondes i no van cedir cap set fins arribar a 
la final, on van caure davant de Dols-Bauzà per 6-4 i 6-1. •

el cM alTaFUlla reBrà Una “Vela De PlaTí”, 
la MàXiMa DisTinciÓ aTorgaDa Per la FcV

El Club Marítim Altafulla rebrà el proper 16 d’octubre al 
Museu Marítim de Barcelona una “Vela de Platí”, la màxi-
ma distinció atorgada a un club per part de la Federació 
Catalana de Vela (FCV) per la seva tasca d’ensenyament 
en aquesta disciplina esportiva. És un reconeixement als 
guardons de vuit regatistes de l’entitat. La distinció s’em-
marca dintre de la Festa de la Vela Catalana, que organit-
za cada any la FCV. •

  Breus

La penya Ciclista enfila la fi de la 30ena temporada
El dissabte 12 de setembre, en col-

laboració amb la Comissió de Fes-
tes, vàrem participar en una sortida 

infantil que va ser molt nombrosa. Més 
de 60 persones, entre adults i nens, và-
rem iniciar la marxa que ens hauria de 
portar fins al Castell de Tamarit, per tor-
nar passant per tot el poble i, al final de 
la qual, ens esperava una sindriada ben 
fresca i bona al Parc del Comunidor, així 
com una bona quantitat de jocs molt di-
dàctics que varen fer les delícies de la 
canalla. Crec que fou un acte molt en-
tranyable, fruit de la col·laboració entre 
tots i totes. En aquestes alçades de la 
campanya hem de fer esment als dos 
actes més nombrosos i importants de 
la Penya per aquest mes d’octubre: la 
19ena trobada de les penyes Ciclis-

tes del Baix gaià, que vam celebrar 
el passat dia 4 amb centenars de 
persones; i la tradicional Pujada a Sant 
Antoni i el Sopar de la Diada que tindrà 

lloc el proper dia 24, i que posarà el punt 
i final a una altra temporada, aquesta la 
30ena, molt participativa. •

JoAn Josep sirvent

President Penya Ciclista Altafulla
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RENFE
Altf/Tgn Altf/Bcn

6:58 6:01
7:23 7:07
7:30 7:29
8:29 7:56
8:59 8:08
10:00 9:04
10:30 9:42
10:38 10:35
10:58 11:33
11:58 12:02
12:58 12:33
13:56 13:32
14:27 14:35
14:59 15:03
15:31 15:55
15:58 16:36
16:27 17:06
17:00 17:36
18:00 18:39
18:30 19:11
19:00 20:05
19:29 20:36
20:26 21:08
20:29 21:49
20:59
21:29
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: 15.45 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
7.25 7.30 7.55 8.30 8.50 8.55
7.40 7.45 8.05 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 14.15 14.36 14.40
12.15 12.21 12.40 14.45 15.05 15.10
13.15 13.21 13.40 15.10 15.30 15.35
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

 -
 T

ar
ra

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
rr

ag
on

a 
- 

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

L2
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
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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
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17:55 18:30 17:34
18:36 19:12 18:45 19:20
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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
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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

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 
EscoLA D’ADuLts 977 65 10 85

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

càrItAs PArroQuIAL 629 55 79 45

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al 
teL. 977 65 00 08 (Re gidoRia 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       
comunicació prèvia a l’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
octuBre
01/04: MIrAr FINEstrEtA
05/11: s. DoMINGo
12/18: MIrAr FINEstrEtA
19/25: s. DoMINGo
26/31: MIrAr FINEstrEtA

noVeMBre
01: MIrAr FINEstrEtA
02/08: s. DoMINGo
09/15: MIrAr FINEstrEtA
16/22: s. DoMINGo
23/29: MIrAr FINEstrEtA

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

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 divendres: 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

Deixalleria de Torredembarra

Església de Sant Martí
Diumenge: 11.45 h
Església de Sta. Maria
Dissabtes: 19.30 h

HORARI DE MISSES

Servei deixalleria mòbil
Primer dilluns de mes: Brises de Mar

Segons dilluns de mes: Plaça Catalunya
Tercer dilluns de mes: aparcament darrera església baix a mar

Quart dilluns de mes: carrer Alcalde Pijuan
Horari: de 9 a 13 hores i de 16 a 19 hores

Com a residus admissibles: fluorescents, pneumàtics, bateries, pin-
tures, petits electrodomèstics, ferro, ferralla...

Recollida de poda i restes de jardineria
Comunicació prèvia a l’Ajuntament (977650008). La poda ha d’estar a la porta 
del domicili el dilluns a primera hora en bosses o lligada. També es pot diposi-

tar directament a la deixalleria de Torredembarra.

Deixar la poda al carrer sense avisar pot comportar una sanció de 
60 € a 2.000 € 

Dilluns i dijous

Altafulla 

Oficina Plaça Martí Royo

BASE. Horaris d’atenció de 9 h a 14 h
De dilluns a divendres

Torredembarra 

Oficina carrer Muralla




