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La faula de l’estira-i-arronsa de la cultura 

Vet aquí que en aquell temps que les bèsties parlaven i les 
persones callaven, en un lloc no gaire llunyà tot ho tenien 

llest per bufar unes espelmes d’aniversari. Hi havia una biblio-
teca que, a la vegada que el seu entorn creixia, ella també es 
feia gran. Amb el pas del temps i la vitalitat pròpia d’un espor-
tista de primer nivell complia els trenta anys. Havia arribat a una 
edat adulta després d’una madura joventut i ara desitjava con-
tinuar fent camí. Però per això els canvis eren necessaris: ella, 
els seus coneguts més propers i els qui tenien la responsabilitat 
de posar-hi remei ho sabien. Per seguir desenvolupant-se, més 
enllà de disposar d’una solidesa en la seva traça, que ja la te-
nia, li convenia un nou lloc on acomplir els objectius.

Però, ai las! L’estira-i-arronsa només havia fet que començar. 
Mentre uns creien haver trobat l’antídot per un bon desenllaç, 

els altres plantejaven una clau diferent per resoldre el litigi. Quan 
uns feien el pas per exposar el desllorigador de la trama, els 
altres contraatacaven amb retrets... Mentrestant en un racó, la 
biblioteca, amb la constància, persistència i formalitat d’aquell 
qui sap que fa bé la seva feina, vivia i sobrevivia.

I explica la rondalla que allò més encertat i de persona de seny, 
el que tocaria en una societat civilitzada, és que fos quin fos 
el projecte, fos quina fos la ubicació i disseny de la nova bibli-
oteca, seria estar d’enhorabona. Perquè no cada dia ni a tots 
els llogarets del país es presenta una idea, inversió i solució tan 
important com aquesta, no pas de finances o de condecoració 
pels que l’impulsen, sinó de cultura pel poble. I això és tan ve-
ritat com que el conte s’ha acabat. •

La “Plaça del Pou” es distribueix a l’Ajuntament, Altafulla 
Ràdio, Consultori Mèdic, La Portalada, El Roquissar, Llar 
d’Infants Hort de Pau, Esplai de la Gent Gran, Biblioteca 
Municipal, Quiosc Lluís, Forn Nogués, Gelateria La Perla, 

Forns Martí (Ronda i carrer Martí d’Ardenya), Farmàcia Anna 
Arasa, Bar Cano, Bar La Violeta, Pizzeria Solocomo, Pa 

amb Xocolata i Centre Cívic de Brises del Mar.

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

ON POTS TROBAR LA “PLAÇA DEL POU”?

Plaça del Pou  
Informació i inserció d’anuncis:  

696 40 50 16  
comercial@altafullaradio.cat  

Àrea de Mitjans de Comunicació

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 passaport, l’adreça i el telèfon. La “Plaça 
del Pou” es reserva el dret de resumir-ne o extractar-ne el con-
tingut i de publicar els que consideri oportuns.
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La Sala de Plens de l’Ajuntament 
d’Altafulla va acollir el passat 27 de 
gener la Junta Local de Seguretat. 

Hi van prendre part el conseller d’Interi-
or de la Generalitat de Catalunya, Jordi 
Jané; l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso; 
el sotsinspector cap de la Policia Local 
d’Altafulla, Àngel Fernàndez, així com di-
versos representants dels Mossos d’Es-
quadra, la Policia Nacional i la Guàrdia 
Civil.

El conseller d’Interior, Jordi Jané, va 
parlar de “sensació altíssima de se-
guretat”. Va destacar que “les dades 
d’Altafulla tenen un valor especial”, 
ja que reconeix “haver-se trobat molt 
poques vegades amb un municipi de 
forta atracció turística que estigui 
per sota de la mitjana de Catalunya 
en fets delinqüencials”. També res-
pecte l’Àrea Bàsica Policial de Tarrago-
na, Altafulla se situa vint punts per 
sota en el nombre de delictes per 
cada 1.000 habitants. Dues dades que 
demostren, segons el conseller, que “es 
fan les coses bé”. En aquest sentit, Jordi 
Jané va felicitar les forces i els cossos de 
seguretat que ho fan possible.

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, va 
subratllar aquestes “dades especta-
culars que tornen a posar a Altafu-
lla com a exemple del que es pot 
fer”. Alonso també va fer referència 

a la “gran sensació de seguretat”. El 
batlle, però, va reconèixer sentir certa 
preocupació pel que es coneix com a 
ciberdelicte. Va destacar que “men-
tre a dia d’avui parlem de policia 
de proximitat, s’obre ara un nou 
escenari sobre el qual estem tre-
ballant”. Fèlix Alonso va felicitar els 
diferents cossos de seguretat per la 
“col·laboració i coordinació”. L’alcalde 
d’Altafulla també va posar en valor la 
gran tasca que ja van realitzar l’estiu 
passat en la Copa d’Europa de Triatló, 
i a la que enguany se li sumarà la Copa 
del Món de Paratriatló.

Per la seva banda, el sotsinspector 
de la Policia Local, Àngel Fernàndez, 
va fer una valoració “més que positiva” 
de les dades. Fernàndez posar èmfasi, 
principalment, al descens generalitzat 
dels fets delictius en relació al Camp de 
Tarragona i Catalunya. En el cas concret 
de robatoris amb força a l’interior de do-
micilis, mentre que en el conjunt del 
territori català s’incrementen, a Alta-
fulla han baixat un 16%. L’única nota 
negativa de la trobada va ser un repunt 
dels danys a vehicles. Una situació que 
obeeix a uns fets molt puntuals, el pre-
sumpte autor dels quals ja ha estat iden-
tificat, tot i que no ha estat reflectit en-
cara en la resolució de delictes. / Foto: 
Carla Gómez. •

Altafulla, vint punts per sota de la mitjana de delictes de Tarragona 

Un moment de la Junta Local de Seguretat que va tenir lloc a la Sala de Plens

Jordi Jané va signar el Llibre d’Honor de l’Ajuntament.
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L’Ajuntament d’Altafulla ha donat el 
vistiplau en sessió plenària al Calen-

dari Fiscal per al 2017. Els terminis per 
aquest nou any són molt similars als de 
l’any passat.

Pel que fa al fraccionament de l’IBI es 
manté en quatre pagaments: l’11 d’abril, 
el 12 de juny, el 10 d’agost i el 10 d’oc-

tubre. El fraccionament s’ha de sol·licitar 
abans del proper 18 de març de 2017 a 
l’oficina de BASE de la plaça Martí Royo. 
En el cas de la bonificació caldrà aportar 
el document que acrediti la vigència de la 
qualificació d’habitatge sotmès al règim 
de protecció oficial expedida per l’òrgan 
autonòmic competent. •

L’Ajuntament aprova un Pressupost Municipal
de 7.880.000 euros per al 2017

El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla ja 
ha aprovat el Pressupost General 
per a l’any 2017 que consolida 

una xifra de 7.877.140,36 euros. Els 
comptes han estat aprovats pels dos 
grups que formen l’equip de govern, 
Alternativa Altafulla – Entesa (AA-E) i el 
Partit Demòcrata Català (PDeCAT). La 
regidora d’Hisenda, Marisa Méndez-Vi-
go, ha explicat que “s’ha fet una previsió 
d’ingressos corrents molt real i prudent 
en funció d’una recaptació efectiva dels 
tributs locals”. Ha deixat clar també que 
“s’ha fet un estudi exhaustiu de la des-
pesa corrent així com la d’inversió, cal-
culant la despesa executada i la previsió 
de despesa a 31 de desembre”.

Els comptes també destaquen el 
deute públic de les arques municipals, 
que se situa en el 3,16% (270.966,17 €), 
i que es tradueix en 48 euros per càpita, 
un dels percentatges més baixos d’ar-
reu de l’Estat espanyol. En aquest sen-
tit, l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha 
subratllat que es marca així una línia de 
“prudència sense deixar d’invertir en la 
millora d’Altafulla”.

Pel que fa al capítol d’inversions, la 
xifra se situa en els 270.960,17 €, que es 
destinaran principalment en la millora de 
l’asfaltat i renovació de carrers, places i 
voreres, en una renovada Oficina de Tu-
risme a la plaça dels Vents que, segons 
el regidor de Turisme, Pere Gomés, “dig-
nificarà l’espai i renovarà la imatge del 
barri marítim”, així com també diferents 

actuacions a la platja en la millora dels 
seus equipaments de cara als visitants.

Les principals variacions respecte 
el Pressupost del 2016 s’estableixen 
en el capítol 1 de despeses de perso-
nal (3.613.412,68 €), que s’incremen-
ta lleugerament en 61.473,14 € i que 

respon principalment a una variació de 
personal per la incorporació de quatre 
policies interins per a la temporada tu-
rística, i per a cobrir la plaça d’un engi-
nyer municipal.

Quant al pressupost d’ingressos, els 
impostos directes com l’IBI tenen un pes 

important, ja que assoleixen la xifra de 
4.661.320 euros, i on s’experimenta un 
increment de 63.470 euros “a raó de la 
realització d’un estudi exhaustiu de l’his-
tòric de recaptació dels impostos muni-
cipals i pressupostant finament en base 
a un criteri real i de prudència”. •

SÓC RESPONSABLE 2017 
L’Ajuntament d’Altafulla col·labora en la 
6a Campanya “Sóc Responsable 2017”, 
per a la identificació i esterilització d’ani-
mals de companyia a preus reduïts. Està 
promoguda per la Fundació per a l’As-
sessorament i Acció en Defensa dels 
Animals i estarà vigent fins al 30 d’abril. 
Es tracta d’una iniciativa dirigida a propi-
etaris, donat que la majoria d’abandona-
ments són fruit de cadellades no desitja-
des que acaben al carrer. Les persones 
que vulguin beneficiar-se de la promoció 
han d’inscriure’s al portal web http://so-
cresponsable.org/ i rebran un codi per 
reservar hora a qualsevol dels centres 
veterinaris que hi col·laboren.

NOVETATS PER CARNAVAL 
La Comissió de Festes ja s’ha reunit 
amb les agrupacions que prendran part 
enguany de la festivitat de Carnaval. 
Les rues tornaran a celebrar-se el dis-
sabte a la nit i el diumenge a la tarda, 
hi haurà Dijous Gras amb l’arribada de 
Sa Majestat Carnestoltes i el tradicio-
nal Concurs de Truites, i el Dimecres de 
Cendra acomiadarà la festa. Una de les 
novetats d’enguany és l’atorgament de 
subvencions: en aquesta edició la de les 

carrosses s’incrementa dels 400 als 450 
€, mentre que per les comparses es re-
dueix de 200 a 175 €. Una decisió con-
sensuada i que permetrà complementar 
la guerra de confeti amb una festa per la 
canalla, que neix a proposta de les ma-
teixes formacions.

PRESENTS A LA FIRA FITUR
Altafulla ha tornat de Madrid amb 
unes sensacions més que positives. 
El regidor de Turisme, Pere Gomés, 
ha participat de forma presencial a la 
Fira Internacional del Turisme després 
d’uns anys sense fer-ho, per “donar-se 
a conèixer i posicionar-se dins de la 
Costa Daurada”. Gomés ha parlat de 
decisió “molt encertada” i ha destacat 
la presentació d’una “nova imatge que 
busca un posicionament de qualitat”. 
I és que el municipi pretén conver-
tir-se en “una destinació d’un dia pels 
turistes que visiten la Costa Daurada 
perquè, posteriorment, hi tornin per 
passar-hi estades més llargues”. La 
voluntat és “desestacionalitzar” l’arri-
bada de visitants i ampliar la tempo-
rada d’estiu a altres períodes de l’any 
com la Setmana Santa i els mesos de 
juny, setembre, octubre i novembre. •

  BreusFixades les dates per al nou Calendari Fiscal

El Ple de Pressupostos va comptar amb una nombrosa assistència de públic donada la importància dels punts de l’ordre del dia que es debatien. 
/ Foto: Eduard Virgili

CONCEPTE DATES

IAE del 28/07/17 al 29/09/17

IBI urbà del 30/06/17 al 31/08/17

IBI rústic del 30/06/17 al 31/08/17

IBI especial del 30/06/17 al 31/08/17

IVTM del 31/03/17 al 31/05/17

Taxes del 28/07/17 al 29/09/17
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Tornada a la normalitat de mica a mica 
després de la llevantada

El temporal marítim de mitjans mes 
de gener ha deixat grans destros-
ses al litoral tarragoní. Una de les 

platges afectades ha estat la d’Altafulla. 
La forta llevantada ha cobert el passeig 
de sorra, i el tram central de Botigues de 
Mar ha tornat a esdevenir la part més 
afectada. En aquesta ocasió els efectes 
del temporal no han estat tan severs com 

altres vegades, quan fins i tot s’ha arribat 
a descarnar part del passeig. La regidora 
de Medi Ambient, Montse Castellarnau, 
ha explicat que “afortunadament, la gran 
quantitat de sorra que hi havia a la platja 
ha fet de coixí i no s’han hagut de lamen-
tar danys estructurals”.

Tot i que ara per ara no sembla que 
perilli l’estabilitat del mur ni de les pla-

taformes de les dutxes, des de l’Ajunta-
ment es mantenen alerta perquè, segons 
paraules de Castellarnau, “en estar més 
descobertes, una altra llevantada sí que 
podria fer patir les estructures”.

De mica a mica, però, es comença 
a tornar a la normalitat. El passeig ja és 
net, s’ha reubicat sorra a les zones de la 
platja més afectades i s’ha desembos-

sat el canal de la rasa que condueix les 
aigües residuals fins el mar. En aquesta 
actuació, la Brigada Municipal ha treba-
llat a la zona per netejar més d’un metre 
i mig de sorra acumulada que n’impedia 
la canalització. La regidora d’Urbanisme, 
Marisa Méndez-Vigo, ha explicat que 
“fins i tot ha hagut d’entrar una màquina 
excavadora al canal”. •

Màquines treballant en la neteja del canal després de la llevantada. / Foto: AjuntamentPlatja i passeig de Botigues de Mar el dia fort del temporal. / Foto: Ajuntament
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L’espectacle “Cançons violetes, 
cançons feministes per a la igual-
tat” de Les Kol·lontai ha donat 

el tret de sortida a la 22a edició del 
festival internacional de cançó d’autor 
Barnasants. Es tracta d’una proposta 
escènica que ha servit per inaugurar de 
manera col·lectiva la mostra des de les 
diferents seus que formen part del cer-
tamen i que ja ha passat pel teatre casal 
La Violeta.

El grup format per a l’ocasió per les 
cantautores Montse Castellà, Sílvia Co-
mes, Meritxell Gené i Ivette Nadal han 
ofert a Altafull prop de dues hores de 
cançons pròpies i de textos musicats 
per elles mateixes d’autores com Maria 
Mercè Marçal, Montserrat Abelló, Rosa 
Fabregat o Montserrat Roig. Un espec-
tacle que ret homenatge a Alexandra 
Kol·lontai, peça clau de la revolució rus-
sa i primera dona ministra i ambaixado-
ra de la història i, per extensió, a totes 
aquelles “dones compromeses, lluitado-
res i rebels”. De fet, esdevé un manifest 
de reivindicació de la feminitat i contra 
l’opressió patriarcal.

El director del festival, Pere Camps, 
ha fet un balanç positiu de les interpre-

tacions, que assegura que han rebut 
“crítiques immillorables per part dels es-
pecialistes”. Camps ha destacat el pa-
per “molt actiu” que ha tingut Altafulla en 
aquest espectacle, ja que ha estat l’es-
cenari de molts dels assajos.

Per altra banda, la regidora de Cul-
tura de l’Ajuntament d’Altafulla, Montse 
Castellarnau, ha titllat de “tot un orgull” 
ser una de les seus de l’espectacle Les 
Kol·lontai, ha definit l’actuació de “delici-
osa” i “fantàstica”, i ha destacat que “ha 
agradat moltíssim”.

Pel que fa a la resposta del públic, 
Pere Camps ha explicat que ha estat 
“bona, però irregular”. Una resposta que 
considera normal davant d’“una pro-
posta de producció pròpia, nova i que 
no coneix ningú”. Tot i així, a Altafulla els 
assistents han superat el centenar de 
persones. 

Altres actuacions que se celebraran 
a Altafulla en el marc del festival Barna-
sants seran la de Lídia Pujol el 17 de fe-
brer i la de Marina Rossell l’1 d’abril. Per 
Pere Camps, “dues de les grans veus 
de la cançó d’autor davant les quals el 
públic d’Altafulla respondrà a l’alçada 
d’aquestes dues grans propostes”. •

El feminisme revolucionari de les Kol·lontai: tret de sortida del 
Barnasants 2017 a Altafulla

Les regidories de Cultura i Hisen-
da de l’Ajuntament d’Altafulla 

han presentat aquest passat gener 
l’avantprojecte d’instal·lació de l’ar-
xiu i la biblioteca municipals a les de-
pendències del carrer de la Cabana 
(amb cantonada al carrer Vinyet, on 
se situa l’Empresa Municipal Mixta 
d’Aigües d’Altafulla). D’aquesta ma-

nera, la biblioteca i l’arxiu se cen-
tralitzaran en un mateix espai per tal 
de compartir l’accés a la documen-
tació d’ambdós serveis. La regidora 
de Cultura, Montse Castellarnau, ha 
destacat “la urgència física d’espai 
que teníem tant amb la biblioteca 
com l’arxiu municipals i d’aquesta 
manera també dinamitzem una part 

de la població com és el barri marítim 
amb el trasllat d’aquests dos equipa-
ments”. 

En aquest sentit, la biblioteca am-
plia així la superfície de què disposa 
ara mateix a l’edifici de les antigues 
escoles Teresa Manero, i passarà dels 
70 als 180 m2 útils. El projecte bàsic 
contempla, a més, diferents zones 

diferenciades destinades als infants, 
audiovisuals, zona de consulta, di-
pòsit legal, vestíbul i magatzem, que 
sumen així un total de 196,19 m2. 
Per la seva banda, l’arxiu municipal 
comptarà amb una superfície total de 
153,07 m2 distribuïts en traster, ma-
gatzem, arxiu i zona d’administració. 
Els banys es compartiran entre les 
dues seus. 

La regidora de Cultura ha recor-
dat també que aquesta inversió res-
pon a “una demanda històrica de la 
ciutadania”, i ha agraït la gestió de la 
responsable de la Biblioteca, Helena 
Cobos, per “la gran tasca que ha dut 
a terme amb tan poc espai”. 

El cost de les obres de reforma i 
condicionament de l’espai se situa a 
l’entorn dels 180.000 €, a banda dels 
60.000 € que significarà la compra 
del nou mobiliari. Quant al finança-
ment, la regidora d’Hisenda, Marisa 
Méndez-Vigo, ha remarcat que, en 
vigor de la llei de les hisendes locals 
marcada pel Ministeri d’Hisenda, “es 
podrà dur a terme mitjançant el roma-
nent de tresoreria, ja que es tractaria 
d’unes obres que no suposen cap 
despesa més un cop s’han dut a ter-
me”. Méndez-Vigo també a subratllat 
l’estalvi que suposa per l’Ajuntament 
l’optimització de locals municipals 
ja construïts, com és en aquest cas, 
ja que només es tracta de reformar i 
condicionar espais que ja hi ha a dis-
posició del consistori. •

  La Biblioteca Municipal i l’Arxiu d’Altafulla, centralitzats en un nou espai

Dependències que ocuparà la nova Biblioteca Municipal i Arxiu. / Foto: Albert Jansà
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La cançó es basa en experiències 
reals pròpies. En el passat, sí que es 
van enfaixar amb alguna colla però, 
i en l’actualitat?
Joan: No, ara mateix no. És bàsicament 
a nivell espiritual. El fet primordial pel 
qual no estem en una colla és perquè 
som músics i ens agrada que quan ens 
impliquem en alguna cosa ho fem arri-
bant als nostres màxims. Fallaríem molts 
dies als assaigs i, a més, ens seria im-
possible assistir a moltes de les diades. 
Tot i això, si que és cert que a través de 
la xarxa o la televisió seguim els castells. 
Jo no tinc cap altra opció perquè també 
toco la bateria amb els Búhos i, fins i tot, 
hi ha diumenges que fins les cinc o les 
sis del matí no arribo a casa. Per aquest 
motiu no em veig amb cor d’anar fins a 
Vilafranca, Valls, Tarragona, entre d’al-
tres places.

Podríeu llençar un missatge als 
Castellers d’Altafulla com a ex 
castellers?
Tonet: M’agradaria enviar un missatge 
però no hauria d’involucrar-me perquè 
tenen molta connexió amb els Xiquets i, 
és clar, jo era de la Jove, tot i que també 
hagi anat a dues diades amb els Caste-
llers d’Altafulla.

Pot ser camisa d’una colla i prestar-
se a una altra? 
Joan: Abans estava tot permès. Et poso 
un exemple. Jo tocava el timbal amb la 
colla Jove de Tarragona però pujava als 
castells amb els Castellers d’Altafulla. 
Allò graciós era que la camisa era exac-
tament igual i tenia un escut amb velcro 
i me l’anava canviant a mida que anava 
travessant la Tarraco Arena.

Per què una cançó als castellers?
Tonet: Feia temps que estàvem en 
deute pel fet d’estar a casa i no en una 
colla castellera. Veig a tots els nois que 
eren nens i estaven amb mi a la colla 
i, hi ha moments que em provoquen 
molta emoció, em posen la pell de ga-
llina. Com diem sempre, dins la colla hi 
ha molts càrrecs, hi ha les mares que 
et porten les aigües, el cap de canalla, 
el cap de pinya... Doncs, si la nostra 

vida ha anat cap a la música, per què 
no enllaçar les dues coses i fer que la 
música sigui un càrrec més en els cas-
tells?

De qui va ser la idea? 
Joan: En aquest cas va ser idea d’en 
Tonet. Tot el disc l’hem composat, ma-
joritàriament, entre ell i jo, però aquesta, 
en concret, compta amb una lletra que 
és completament seva, jo només vaig 
rectificar quatre tonteries comptades 
que ni recordo, i la música és gairebé 
tota seva. És una obra creada pel meu 
germà petit.

S’han inspirat en alguna colla 
concreta a l’hora de treballar la 
lletra o la música?
Tonet: No, simplement és el sentiment. 
No seré tan sentimental quan vegi una 
altra colla fent un 4 de 10 perquè no 
és la colla de la que en conec les cares 
i la història. Cal dir, que no només en 
aquesta cançó hi ha alguna referència 
als castells, en d’altres, la temàtica no 
són els castells, però hi ha petits inci-
sos que m’encanta incloure’ls.

Una cançó com aquesta, té l’èxit 
assegurat a casa nostra?
Joan: No en tenim ni idea. Nosaltres 
només ens vam limitar a penjar-ho al  
YouTube i a obrir Facebook, Instagram 
i Twitter perquè els nostres amics ho 
poguessin veure, però no ens espe-
ràvem el boom viral que hi ha hagut. 
Se’ns ha escapat de les mans però és 
clar, a això anàvem, no? El que volíem 
era ensenyar el nostre treball i que la 
gent ho gaudís, si ets del món cas-
teller perfecte i, si no ho ets, també. 
Castellers i colles a les places n’hi ha 
moltes però de públic potser n’hi ha 
més.

Quan veurà la llum aquest nou disc?
Joan: La cançó està al Youtube. Heu 
de buscar Hem nascut Castellers, de 
Portobello, i el disc sortirà segurament a 
mitjans o finals de març. Nosaltres hem 
estat treballant amb el que seran els sin-
gles, els videoclips, les sessions de fo-
tos. Ho estem creant tot des d’Altafulla i 
a Altafulla, així que també promocionem 
el nostre poble perquè en som uns ena-
morats.

Joan i Tonet Blàzquez, altafullencs 
de naixement, són dos dels 
components del grup Porto Bello 
format a Altafulla. Fa escasses 
setmanes, van dedicar una cançó 
al món casteller, basant-se en 
experiències reals dels germans 
que, anys enrere, van formar part 
dels Castellers d’Altafulla. Hem 
nascut castellers, ha sigut el 
primer de molts singles d’aquesta 
agrupació musical.

Fins ara n’hem sentit a parlar poc 
o gens de Porto Bello. Arriba ara la 
difusió que tant mereixen?
Joan: La veritat és que som un grup 
completament novell. El disc encara no 
ha sortit, sortirà al març i senzillament 
comencem de zero en tot. A les nostres 
xarxes comença a haver-hi una mica 
de rebombori però l’únic que hem tirat 
endavant ha estat un vídeo casteller al 
Youtube perquè ens feia molta il·lusió. 
Nosaltres hem estat castellers. Jo vaig 
començar la meva aventura aquí a Alta-
fulla i després vaig començar a formar 
part dels Xiquets de Tarragona. Des-
prés, en Tonet va participar a la Colla 
Jove de Tarragona. Sort que va ser en 
diferents èpoques.

Tonet: La cançó és més que res el sen-
timent que ens queda després d’haver 
passat per les colles castelleres. Encara 
avui dia, tot i no estar connectats, se’ns 
salten les llàgrimes.

Eduard Virgili / Cristina Villamañán

“Ho estem creant 
tot des d’Altafulla i a 

Altafulla”

“Encara avui dia, tot i no 
estar connectats, se’ns 

salten les llàgrimes”

“Abans estava tot permès. 
Jo tocava el timbal amb la 
colla Jove de Tarragona 

però pujava amb els 
Castellers d’Altafulla”
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Ajuda’ns a ajudar

Ser solidaris és un deure i una res-
ponsabilitat obligada en els temps 
que corren. Cada dia som més les 
persones que ho tenim present i que 
formem part d’Activistes Altafulla, una 
associació sense ànim de lucre amb 
l’únic objectiu d’ajudar a aquelles per-
sones que ho necessiten i són massa 
sovint oblidades i invisibles: els refu-
giats que es juguen la vida per creuar 
el Mar Mediterrani. No podem per-
metre’ns quedar-nos amb els braços 
creuats i mirar cap a una altra banda. 

Cada dia som més, però encara no és 
suficient.

A finals de l’any passat vam donar un 
primer pas, i vam col·locar unes guardi-
oles solidàries a diversos establiments 
del municipi, on tothom ha pogut col-
laborar amb donatius. Gràcies, de tot 
cor, als que vau fer-les sonar. En total, 
més de 200 € que ja són a mans —de 
manera íntegra— dels herois de l’ONG 
Open Arms per poder ajudar a qui més 
ho necessita. 

Volem repetir el nostre agraïment a 
tots els establiments que han aportat 
el seu granet de sorra i que ens han 
deixat un raconet per situar la nos-
tra guardiola. Gràcies també a tots 
aquells vilatans que ens vau fer cos-
tat a la Fira de Nadal. Tenim ganes i 
il·lusió per seguir endavant, només 
necessitem més mans.

De cara a Setmana Santa tornarem a 
treure les guardioles, i ja estem treba-
llant en més iniciatives solidàries per als 

propers mesos. Us animem a col·labo-
rar amb nosaltres, ho podeu fer a través 
correu electrònic activistes.altafulla@
gmail.com, la pàgina de Facebook Acti-
vistes Altafulla o el lloc web webactivis-
tes.wixsite.com/altafulla. Et necessitem 
per seguir sumant. Ajuda’ns a ajudar.

Activistes AltAfullA

La Portalada, indestriable de l’Antonio Torres

Dues fites prou recents m’ha fet recor-
dat el llegat de l’etapa d’alcaldia d’An-
tonio Torres. A qui, per cert, el PSC vam 
votar com a alcalde després del tràngol 
de la mort de Joan Pijuan el novembre 
de 1989, amb la celebració de la festa 
major de Sant Martí encara calenta.

El primer, la definitiva inaguració de 
l’Hotel majestuós, de reeixits ritmes ar-
quitectònics de la família Nadal-Almirall. 
Vaig anar a veure el propi pare Nadal 
perquè en la inaguració convidés espe-
cialment els descendents de l’Antonio 
Torres; ell, havia tingut com a objectiu ir-
renunciable que el planejament urbanís-
tic de Baix a Mar tingués un gran Hotel. 
I quan, finalment, la meravella culmina-

va, la família del que entenia era el pare 
polític havia de tenir un relleu de justícia 
en el protocol. Per la meva part, quan 
Urbanisme d’ABG el 2007-08 volia can-
viar la doble qualificació —eliminant la 
d’aparthotel— vaig plantar-me.

La segona, la celebració del XXV anys 
de l’escola pública (d’Altafulla, Tamarit 
i la Móra) de la Portalada. La compe-
tència municipal es cenyeix a cedir els 
terrenys; mentre que la construcció 
pertoca, en exclusiva, a la Generalitat. 
Però les obres es van anar alentint; el 
tercer grup municipal (IdA) tenia alguns 
pares afectats, sempre a punt —llavors 
i després— d’anar de “destroyers” i l’al-
caldia de l’Antonio Torres es va trobar a 

una injusta primera línia de foc. Va estar 
al lloc que li tocava i al que li feien tocar. 
Penso que també la seva família havia 
d’haver estat especialment convidada 
a les celebracions; i també els qui vam 
anar a davant d’aquella manifestació de 
finals de setembre de 1991.

Una tercera fita cal recordar de l’alcal-
dia de l’Antonio Torres. Ell, i només ell 
com a alcalde, va desencallar l’accep-
tació del desviament de la N-340; que 
obligava a un canvi de planejament per 
fixar el traçat del nou vial. Mentre fou 
regidor d’obres, les comissions van 
funcionar com un rellotge i va accep-
tar l’aperallador incompatible al terme 
municipal.

Vam haver de tenir dos conflictes: el de 
la direcció única del C/ de Mar, només 
de pujada. I un episodi al que s’exposa 
tot empresari d’empenta i que més val 
oblidar; però que puc assegurar que 
va acabar tant amb la seva dimissió —
inevitable— com amb la meva; perquè 
vaig haver de fer un angoixant paper 
polític en contra del meu cor. L’Antonio 
Torres també era dels actors d’aquella 
“Ferida Lluminosa” dirigits per pare, i 
això uneix com no es pot entendre si 
no ets d’una petita comunitat, com 
vam ser...

fonxo BlAnc

  FÒRUM 

Iniciem el 2017 treballant per ser útils i reconeguts
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa - AA-E

 El ple de l’Ajuntament d’Altafulla ha 
aprovat, amb els vots d’AA i PDECAT, 
el pressupost del 2017 de prop de 
7.900.000 euros amb un deute viu de 
només el 3,16%, que es tradueix en 

48 euros per càpita, un dels percentatges més baixos de 
l’Estat espanyol. Sense fantasies, dins la legalitat i per 
mantenir el bon ritme d’aquests darrers cinc anys.

El conseller Jordi Jané, ha explicat que “les dades 
de seguretat d’Altafulla tenen un valor especial” i reco-
neix “haver-se trobat molt poques vegades amb un mu-
nicipi de forta atracció turística que estigui per sota la 
mitjana de Catalunya en fets delinqüencials” i respecte 

a l’Àrea Bàsica Policial de Tarragona se situa vint punts 
per sota en el nombre de delictes per cada 1.000 habi-
tants. Paraules del màxim responsable de la seguretat a 
Catalunya, que demostren el treball per la inclusió social 
combinat amb la bona feina policial. Això contrasta amb 
una protesta, legítima, dels treballadors per modificar la 
jornada de treball proposada per ells al 2012 i que de-
mana que les vacances estiguin incloses en el quadrant 
amb 104 dies de descans i l’aplicació de diferents torns. 

“La Marxa dels Castells del Baix Gaià reuneix 600 
participants de més de 70 municipis catalans” i un mes 
i mig abans es van haver de tancar les inscripcions per 
haver arribat ja al límit màxim que pot suportar una pro-

va perquè sigui reconeguda, pels participants, com una 
de les proves millors organitzades i amb un recorregut 
espectacular. 

“La inauguració del Barnasants 2017 es fa en sis 
ciutats catalanes, Altafulla entre elles”.

Ha estat un renéixer de la cançó catalana i de la 
cançó protesta. Les Kol·lontai han musicat poemes 
d’autores com Rosa Regàs, Caterina Albert, la lleida-
tana Rosa Fabregat, Maria Mercè Marsal, Maria Calafell 
o Zoradia Burgos. I tot i així alguns s’ho volen carregar: 
veure per creure. Algunes de les cançons ho resumei-
xen: ‘Lo Fandango del compromís’ o ‘T’estimo quan et 
sé nua’, de Maria Mercè Marsal. •

Volem fer poble entre tots. I el govern ho vol? 
Jordi Molinera i Poblet # Esquerra Independentista d’Altafulla - EINA

 El politòleg Gianfranco Pasquina explica 
que per tal que un sistema polític pugui 
ser considerat una democràcia ha de 
reunir 3 condicions: la primera és tenir 
un govern que governi, la segona una 
oposició que controli la feina del govern 

i faci propostes, i la tercera i més important, que el govern 
escolti i interactuï amb les propostes que li fa l’oposició. 
Aquesta darrera condició a Altafulla no s’ha donat durant 
el procés d’elaboració del pressupost municipal.

Des de l’EINA ens hem reunit amb veïns i entitats 
per tal de fer la nostra proposta de pressupost: una vin-
tena de propostes valorades en 220.000 €. La principal 

idea que oferíem al govern (i que han rebutjat “perquè 
hi ha d’altres prioritats”) era la creació d’una Regidoria 
de Treball amb un pressupost de 80.000 € per crear 
llocs de treball d’interès públic i social, suport als autò-
noms, cursos de formació per als 278 aturats que hi ha 
al poble. D’on surten els diners? 35.000 € del “calaix de 
sastre” de l’Alcalde, 30.000 € del càrrec de confiança 
de l’Alcalde i 15.000 € d’estudis d’urbanisme. Les dife-
rencies respecte a les prioritats socials entre l’EINA i el 
partit de l’Alcalde són palpables.

Les maneres, importants. L’any passat, quan la res-
ponsabilitat de fer el pressupost era nostra, vam presen-
tar el pressupost al novembre als grups de l’oposició i 

al Consell de Participació. CiU només ens va fer arribar 
una demanda que compartíem: canviar el nom de la 
partida d’”Obres Via Augusta” per un plural “Millora de 
carrers”. Els segons van proposar una consulta per de-
cidir entre tot el poble on s’havia d’invertir. Enguany el 
Consell de Participació s’ha dissolt (alguna cosa no fa 
bé la regidoria potser!) i l’EINA vam tenir el pressupost 
final el 18 de gener per aprovar-lo al Ple el 30. En fi!

Ara l’EINA ens centrem amb la Biblioteca. A la taula 
hi ha 2 propostes, la nostra de millorar i ampliar les ac-
tuals i cèntriques instal·lacions, i la del govern enviar la 
biblioteca “allà baix” a l’Estació de tren. Hi podrà haver 
debat i fer poble entre tots aquesta vegada? •
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Últim adéu al veí i històric del 
CE Altafulla Paco Cañas

En una cerimònia de comiat a l’es-
glésia de Sant Martí, que ha que-
dat petita, Altafulla ha dit l’últim 

adéu aquest principi de mes de febrer 
al veí Francisco Cañas García, mort a 
l’edat de 61 anys i quan ningú ho es-
perava. Paco Cañas va ser president, 
soci fidel i un històric del Centre d’Es-

ports Altafulla. També molt arrelat al tei-
xit comercial de la vila, va regentar amb 
la seva dona, Montse Torres, la botiga 
Torres del Barri Marítim durant gran 
part de la seva vida. Va tenir dos fills, 
l’Àlex i el Genís, els quals, a dia d’avui, 
són dues peces clau del teixit associa-
tiu d’Altafulla. •

Fe d’errades
A la secció “El reportatge” titulat 
‘Josep Sala Llorens, l’últim impres-
sionista’ publicat al darrer número, 
on diu “Sala va ser el primer veí 
d’Altafulla nomenat Fill Adoptiu de 
la Vila el 1983”, ha de dir “Sala va 
ser el primer veí d’Altafulla nome-
nat Fill Adoptiu de la Vila el 1993”.

A l’article titulat ‘El Centre d’Es-
tudis culmina la presentació de la 
“Història d’Altafulla” amb la pre-
sentació del primer volum’ publi-
cat al darrer número, on diu “l’acte 
va anar a càrrec de Joan Josep 
Marca i Torrens, president de la 
Fundació Privada Mútua Catalana, 
que és qui ha finançat la publica-
ció”, ha de dir “a càrrec del Doctor 
en Història, Salvador-J. Rovira”, i 
“El Centre d’Estudis ha finançat la 
publicació, amb la col·laboració de 
la Fundació Privada Mútua Catala-
na, el president de la qual, Joan 
Josep Marca i Torrens, va assistir 
a l’acte.” 

L’Associació Cultural Pleamar ja 
ha posat en marxa els prepara-

tius de la tercera edició del Pleamar 
Vintage Market d’Altafulla. La prin-
cipal novetat de la iniciativa per en-
guany serà l’ampliació de la mostra 
d’un a dos dies. Concretament se 
celebrarà els propers 15 i 16 d’abril, 
de nou a l’escenari del parc de Vo-

ramar. L’organització ha explicat que 
era una proposta que “ja s’havia 
plantejat en les edicions anteriors, 
sobretot pel gran desplegament de 
mitjans i esforços que hi ha al darre-
ra”. Aquest 2017, els visitants podran 
tornar a gaudir de música en directe, 
d’una seixantena de parades, del vi-
nil córner i de les populars caravanes 

foodtrucks. Els responsables de l’as-
sociació, que ja treballen en la confi-
guració del programa, han reconegut 
que esdevindrà “una prova de foc”. 
A més, s’han mostrat confiats que 
“anirà bé”, sobretot donada la bona 
acollida de les darreres edicions. I és 
que l’any passat van visitar la mostra 
més de 6.000 persones. •

  La tercera edició del Pleamar Vintage Market se celebrarà el 15 i 16 d’abril
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Imatge d’arxiu d’una de les obres que ja han representat algun dels membres d’aquest nou 
col·lectiu. / Foto: Jean Segovia

Una nova agrupació teatral d’Altafulla en fase embrionària

Altafulla veurà néixer una nova 
agrupació teatral properament. 
De fet, l’embrió ja està en marxa 

sota la direcció de Joan Maria Vidal, que 
ha explicat que el nou projecte “neix de 
les ganes de seguir fent coses que ens 
agraden”. Tot i no considerar-se un grup 
professional, Vidal explica que “som gent 
amb experiència en el món del teatre 
que volem créixer i seguir aprenent”. A 
hores d’ara, el grup el conformen quatre 
persones —dos actors principals i dos 
actors secundaris—, i està obert a noves 
incorporacions. 

El col·lectiu ja ha celebrat una prime-
ra trobada, que ha servit per assentar 
les bases del que volen que es conso-
lidi com “un grup còmic, amb seu a Al-
tafulla, que faci passar una bona estona 
a la gent dels pobles de la contrada”. 
D’altra banda, més enllà de fer d’intèr-
prets, no descarten ser els autors de les 
seves pròpies obres. I tot i que la nova 
formació encara no ha definit quin serà 
el seu nom, els membres ja han decidit 
que d’ara en endavant es reuniran cada 
dimarts. •

Joan Josep Sirvent torna a presi-
dir la Penya Ciclista Altafulla. Així 

ho ha decidit l’assemblea de l’enti-
tat després de dos mesos sense que 
ningú ocupés el càrrec. I és que el 
passat mes d’octubre, Sirvent va 
anunciar la decisió d’acabar el man-
dat i no renovar el càrrec, i la convo-
catòria del mes de novembre havia 
de definir la nova estructura direc-
tiva. Aleshores, però, no es va pre-
sentar cap candidatura per agafar el 
relleu de la junta anterior. Ara, però, 
una junta conformada per una dese-
na de persones que dóna continuïtat 
a l’anterior, incorpora la figura del vi-
ce-president, que ocupa Josep Ma-
ria Fortuny. Completen la directiva 

Toni Budria a la secretaria, Benjamín 
Cárdenas a la tresoreria, així com di-
verses vocalies. 

Tot i que Sirvent reconeix que li 
hagués agradat que hagués sortit 
gent nova per agafar la direcció de 
l’entitat amb idees renovades, entén 
la situació. El president assegura que 
“treballarem perquè la Penya conti-
nuï gaudint de bona salut”. De fet, un 
dels àmbits als quals volen dedicar 
especial atenció en aquest nou man-
dat és la secció infantil. La intenció, 
segons ha avançat Sirvent, és “po-
tenciar l’activitat per la canalla i tras-
lladar les sortides dels dissabtes als 
diumenges”. •

  Joan Josep Sirvent torna a presidir la Penya Ciclista Altafulla

Foto: Penya Ciclista Altafulla

Ja hi tornem a ser!

El passat 19 de gener uns 150 nens 
i nenes de 5è i 6è de Primària dels 

CEIP La Portalada i El Roquissar van 
fer un assaig del joc d’scrabble amb la 
intenció de preparar-se per a la Prèvia 
que farem a Altafulla el proper diven-
dres 10 de febrer. Abans de començar, 
en Francesc Gallen, de la Federació 
Internacional de Scrabble en Català, 
va explicar el reglament, la normativa i 
la importància de ser respectuós amb 
els altres jugadors i jugadores. Les ses-
sions van transcórrer amb la suficient 
normalitat i ordre per a poder acabar 
l’hora del joc. Tothom va construir for-
ça paraules, es va fer algun scrabble 
i algunes parelles van acabar el joc 
completament. Tal com ens han mani-
festat, la gran majoria va gaudir molt 
d’aquesta experiència, pensant quines 
paraules es podien formar amb les 7 
fitxes de què disposaven, entrecreuant 
paraules i, sobretot, sumant punts i 
més punts.

Aquest nou contacte amb el joc hau-
rà servit per escalfar motors abans de la 
Prèvia que es farà a Altafulla el divendres 
10 de febrer a la tarda. Aquesta Prèvia 
aplegarà nens i nenes de tot el territori 

que vulguin inscriure’s, i serà classifica-
tòria per al VIII Campionat de Scrabble 
Escolar en Català dels Països Catalans, 

que se celebrarà al Prat de Llobregat el 
dia 25 de març. Els anys 2015 i 2016 ja 
vàrem tenir representació al Campionat 

de Catalunya, i esperem que aquest any 
se n’incrementi el nombre. La inscripció 
és gratuïta. •

Foto: Club Scrabble Altafulla-Link
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L’Ajuntament d’Altafulla està més 
que satisfet amb els bons resul-
tats, una vegada més, de la 6a 

Marxa dels Castells del Baix Gaià que, 
en aquesta edició, ha reunit a un total 
de 500 participants provinents de 74 
municipis d’arreu de Catalunya. El regi-
dor d’Esports i Activitat Física, Jaume 
Sànchez, ha qualificat d’“èxit rotund” la 
prova, una previsió de resultats que ja 
s’estimava ja que un mes abans s’havi-
en tancat les inscripcions.

Pel que fa a la valoració dels parti-
cipants, l’edil d’Esports ha destacat la 
“satisfacció” amb què marxen i la bona 
organització del voluntariat que fa pos-
sible l’adequat desenvolupament de la 
prova. Mostra d’això, diu, “són els aplau-
diments que s’han tornat a repetir dels 
participants cap a tots els voluntaris i les 
voluntàries que treballen desinteressa-
dament per l’esdeveniment”.

En aquest sentit, els que hi han pres 
part han valorat “molt positivament” l’or-
ganització respecte els avituallaments i 
les indicacions. La majoria ha destacat 
principalment el recorregut, tot posant 
èmfasi a l’entorn natural i paisatgístic. A 
més, també han ressaltat el llegat patri-
monial com els castells i altres elements 
de la vida rural que es troben a llarg dels 
27 quilòmetres d’un camí que combina 

l’esport, la cultura i el lleure per unir els 
castells d’Altafulla, Tamarit, el Catllar, la 
Riera i Ferran.

L’organització de la Marxa dels Cas-
tells del Baix Gaià ha anat a càrrec de 
l’Ajuntament d’Altafulla i Athletic Events, 
i ha comptat amb la col·laboració del 
grup Atletes d’Altafulla, la Penya Ciclis-
ta Altafulla, Athletic Events, Tarragona 
2018, Altafulla Ràdio i la Geladeria La 
Perla d’Altafulla.  
Fotos: Miquel Sánchez •

6a Marxa dels Castells del Baix Gaià: 
500 participants i 74 poblacions catalanes
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El veí d’Altafulla Jordi Giralde ha 
demostrat que, de vegades, els 
somnis es fan realitat. La seva 

constància, els seus esforços i una vida 
dedicada al món del ball li han permès 
ser un dels escollits per participar en el 
nou videoclip de l’actriu i cantant espa-
nyola Rosario Flores, ‘Por un beso tuyo’. 

Giralde, que des de ben petit ha se-
guit cadascuna de les passes que la filla 
de La Faraona i El Pescaílla ha fet en la 
seva trajectòria professional, ha recone-

gut sentir-se “molt feliç i afortunat” i ha 
assegurat que “ara ja puc dormir tran-
quil”. El ballarí altafullenc fa una valora-
ció més que positiva de l’experiència 
després d’haver enregistrat les imatges 
que recullen els 26 anys de trajectòria 
de l’artista en només quatre minuts. 

La previsió és que el muntatge vegi 
la llum per l’estrena del programa tele-
visiu La Voz Kids, en què Rosario Flores 
formarà part del jurat. / Foto: Jordi Gi-
ralde •

L’altafullenc Jordi Giralde 
i l’actriu i cantant Rosario 

Flores, junts en un videoclip

La veïna d’Altafulla Gemma Soldevila ha estat una de les premiades de l’11a 
edició de la Nit de Castells que s’ha celebrat al Centre Cultural de Valls, la 

gala que posa la cirereta a la temporada castellera. Soldevila ha estat recone-
guda amb el primer premi de Fotografia Professional. La guanyadora ha expli-
cat que la imatge és “un homenatge a la fidelitat i a la passió pels castells”. Hi 
apareix un dels fundadors dels Minyons de l’Arboç, Joaquim Sans i Sans, en 
un moment d’emoció davant d’un castell carregat. / Foto: Ildefonso Cuesta •

  La Nit de Castells reconeix Gemma Soldevila 
     amb el 1r Premi de Fotografia Professional

Dolma Tsering i Alonso Fernández, guanyadors 
del 10è Concurs de Dibuix de la Farmàcia 

Susanna Domingo

La Farmàcia Susanna Domingo d’Alta-
fulla ha lliurat els premis del 10è Con-

curs de Dibuix Infantil. En aquesta ocasió, 
els guanyadors han estat Dolma Tsering, 
de 4 anys, en categoria de 0 a 6 anys; i 
Alonso Fernández, de 7 anys, en catego-
ria de 7 a 13 anys.

La guanyadora en categoria de 0 a 6 
anys ha estat premiada amb un kit dental 
i una màquina de fer forats per enquader-
nar els dibuixos, mentre que el guanyador 
en la modalitat de 7 a 13 anys, ha rebut 

un raspall de dents elèctric i una bateria 
portàtil per carregar dispositius. A més, 
tots els participants han estat obsequiats 
amb un joc de cartes infantil i un llapis.

La participació ha estat molt similar a 
la dels anys anteriors en un certamen que 
ja s’ha convertit en tot un clàssic al mu-
nicipi. La temàtica de les il·lustracions ha 
tornat a girar entorn del Nadal i l’hivern. 
La pintora local Marta Balañà ha estat 
l’encarregada de seleccionar els vence-
dors. / Foto: Susanna Domingo •

Les Explotacions Hortícoles Ger-
mans Blanch d’Altafulla han acon-

seguit, per segon any consecutiu, el 
tercer premi del Concurs de Culti-
vadors de Calçots de la Festa de la 
Calçotada de Valls, on s’han aplegat 
més de 35.000 persones. Joan Al-
bert Blanch s’ha mostrat molt satisfet 
pel reconeixement i ha explicat que 

d’aquesta manera “es demostra que 
a Altafulla es cultiven calçots de qua-
litat”.

Al certamen, en què només hi po-
den participar els productors que són 
socis de la Indicació Geogràfica Pro-
tegida Calçot de Valls, el jurat valora 
la llargada, el gruix, la uniformitat i la 
textura de les cebes.

Després de rebre el guardó, Joan 
Albert Blanch ha explicat que “es 
preveu una bona temporada i de mol-
ta qualitat”. 

L’altafullenc ha afegit que “el cal-
çot és una planta d’hivern, i el fred 
de les darreres setmanes ha afavorit 
molt la seva producció”. / Foto: Joan 
Albert Blanch •

  Els Germans Blanch obtenen el tercer premi del Concurs de Cultivadors de Calçots de Valls
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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 baixa
(del 28 d’octubre a l’1 de maig)

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

De DL a DV: 9.00h
Dissabtes feiners: 10.10h

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

De DL a DV: 15.45 h
Dissabtes feiners: 21.15h

Diumenges i festius: 
17.55 h

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 7.35 7.40 8.00 8.05
7.25 7.31 7.55 8.30 8.50 8.55
7.40 7.45 8.05 9.15 9.35 9.40
7.55 8.01 8.20 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 14.00 14.20 142
11.15 11.21 11.40 14.15 14.35 14.40
12.15 12.21 12.40 14.45 15.06 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

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

rEcAPtAcIó MunIcIPAL (Ajunt.) 977 65 61 09

corrEus 977 65 18 16

oFIcInA D’ocuPAcIó 977 65 14 26

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

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

10,25 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

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

Podeu dipositar les piles als con-
tenidors situats a l’Ajuntament, 
Llibreria regal i Paper, Estanc 
Pijuan, Forn Martí ronda, Forn 
Martí Llevant, Electrodomèstics 
Quixalos i Quisoc Lluís. 

Contenidors de piles

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

HORARIS:

Farmàcia Susana Domingo
De dilluns a dissabte: De 9 a 13.30h, i de 16.30 a 20.30h
Diumenges: De 9 a 13.30h

Farmàcia Altafulla Mar
De dilluns a divendres: De 9 a 14h, i de 17 a 20.30h
De dissabte a diumenge: De 9 a 14h




