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altafulla, capital de l’esport, la cultura i l’ensenyament 

No seria agosarat afirmar que Altafulla ha estat la capi-
tal mundial del triatló durant tot un cap de setmana. 

Així ho demostra, per exemple, el ressò mediàtic que ha 
tingut la Copa del Món de Paratriatló i la Copa d’Europa 
Elit i Campionat del Mediterrani en diferents mitjans de 
comunicació de gran prestigi com són els mitjans espor-
tius Marca, Mundo Deportivo, El Correo Gallego, Telede-
porte, de TVE; i d’altres internacionals, com la Gazzeta 
dello Sport. També les declaracions del president de la 
Federació Espanyola de Triatló, José Hidalgo, o la presi-
denta de la Unió Internacional de Triatló, Marisol Casado, 
on tots dos han confirmat que la ciutadania d’Altafulla 
està més que preparada per acollir els Jocs Mediterra-
nis Tarragona 2018. O també, les afirmacions de Susana 
Rodríguez, la paratriatleta campiona del món a Altafulla, 
capaç de superar el MIR amb una visió del 5%, i que afir-
mava que “Altafulla és un exemple de com una vila petita 
pot organitzar grans esdeveniments. Sempre és un plaer 
competir aquí”. Un veí també manifestava que “organit-
zar un esdeveniment d’aquesta magnitud comporta unes 

molèsties difícils de minimitzar, i segur que hi ha coses a 
millorar. Tanmateix, l’única manera de millorar és seguir 
apostant per aquestes propostes. Veure l’esforç realitzat 
pels participants en la categoria de paratriatló deixa en 
segon terme aquestes molèsties. Ells ens han donat una 
gran lliçó”.

D’altra banda, Altafulla, un poble de 5.000 habitants, 
segueix apostant clarament per la cultura i l’ensenyament. 
Prova d’això és l’aposta un cop més per l’Altacústic, el 
Festival Internacional de Música, a qui se li afegeix també 
els dos concerts del I Festival Internacional de la Costa 
Daurada, l’Escena Altafulla Teatre, els concerts de l’Es-
cola Municipal de Música, la Jazzorquestra, les activitats 
a la Bibliomar, la Diada de les Cultures... Gràcies també a 
un gran nombre de voluntaris, entitats i la complicitat de 
l’Ajuntament que ho fan possible. Però també és capital 
de l’ensenyament amb dos col·legis de Primària, un ins-
titut, l’Escola d’Adults, i a més, de cara al juliol del 2018 
podríem veure començar les obres del futur gimnàs de 
la Portalada. Podem demanar més? Segur que sí, tots 
volem el millor per Altafulla i tota la seva gent. Bon estiu! •

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

Martí d’Ardenya i barri marítim), 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
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El Els carrers de la Vila Closa d’Al-
tafulla van tornar a omplir-se de 
bruixeria, esoterisme i misticisme 

l’últim cap de setmana de juny en la 
17a edició de la Nit de Bruixes. Milers 
de persones no es van voler perdre una 
de les activitats amb més tradició al 
municipi, que ha tornat a acollir rituals, 
exposicions, conferències, tarotistes, 
oracles, fira de productes esotèrics i 
mostra d’oficis antics, i música en direc-
te. Enguany, la Nit de Bruixes va estar 
precedida per la Nit de Sant Joan on 
Xavier Tort, de l’Escola Mariló Casals, va 
ser l’encarregat d’encetar la celebració 
amb un ritual en què les energies de la 
sorra de la platja, l’aigua del mar, el foc 
màgic vingut del Canigó i l’aire de la bri-

sa nocturna es van unir en una de sola.  
El coordinador de la mostra, Diego Spa-
no, va remarcar que “l’èxit es demostra 
quan veus tanta gent que ens visita, i 
que tant el públic com els paradistes 
i tarotistes marxen encantats”. Un fet, 
segons va afegir, que posa en valor “el 
treball ben fet i una Nit de Bruixes de 
tots”. El regidor de Turisme, Pere Go-
més, també va destacar “un ambient 
molt agradable i tranquil, que esde-
vé una mostra clara del que és Alta-
fulla”. Per l’edil, la Nit de Bruixes situa 
el municipi en “el número ú a cata-
lunya dins de l’àmbit del món eso-
tèric i la bruixeria blanca”, i dóna el 
tret de sortida a una temporada d’estiu 
que es preveu “molt bona”. Enguany, 

les principals novetats han passat per la 
incorporació de noves disciplines eso-
tèriques, per un renovat cartell musical, 

i per l’ampliació de l’oferta gastronòmi-
ca. / Fotos: Eduard Virgili i Ruben Do-
mínguez •

Altafulla, epicentre de la bruixeria 
blanca i l’esoterisme
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El despatx Esparó Arquitecte serà 
l’encarregat de redactar el pro-
jecte bàsic del gimnàs municipal 

que estrenarà l’Escola La Portalada 
després que s’hagi signat el contrac-
te amb l’Ajuntament d’Altafulla. De les 
cinc propostes que s’havien presentat 
al concurs públic, aquesta ha estat la 
que ha sumat més punts amb un pres-
supost total de 18.066,86 €, amb IVA 
inclòs. El termini d’execució és de qua-
tre mesos.

El gimnàs proposat fa front de fa-
çana a les pistes actuals del centre, 
augmenta la flexibilitat de l’espai i n’in-
crementa la connectivitat. Es manté la 
idea de porxo central com a element 
vertebrador entre l’escola i l’ampliació 
projectada, i la nova ubicació també 
conservarà el flux de circulació propo-
sats a l’avantprojecte que connecten 
l’escola amb les pistes de la zona oest, 
a través d’aquest porxo.

Finalment es crea una zona de gra-

des, adaptant-se a l’actual desnivell. 
S’allibera la franja d’espai verd a sud, 
tant per possibles futurs creixements 
com per mantenir la connexió dels patis 
est i oest situats al sud de l’equipament. 
També permet crear un futur accés se-
cundari per al gimnàs i les zones de pis-

tes, que permetria l’ús dels equipaments 
de manera independent fora de l’horari 
lectiu de l’escola.

La superfície total construïda serà 
de 407,53 m2; i la superfície útil serà de 
366,42 m2. A banda de la sala per al 
gimnàs, l’equipament també disposarà 

d’un escenari, dos magatzems, vestíbul, 
vestidor i bany per als monitors, vestidors 
i banys per als homes i les dones, dut-
xes, i un bany adaptat per a les persones 
amb mobilitat reduïda. La previsió és que 
les obres s’executin a principis del mes 
de juliol de l’any vinent. •

el gimnàs de la portalada podria començar al juliol vinent 

la regidoria de Turisme de l’ajunta-
ment d’altafulla va inaugurar el pas-

sat 23 de juny les obres de reforma de 
l’Oficina de Turisme ubicada a la plaça 
dels Vents, al Barri Marítim. la reforma 
ha consistit en la conversió de l’antiga 
oficina en una dependència clarament 
oberta a l’exterior, i integrada a la recent 
obra de Via augusta, que permet així 
que l’espai estigui completament obert 
per les dues façanes durant el seu fun-
cionament, amb portes corredisses de 
vidre automatitzades, i únicament es 
tanqui durant l’horari de no obertura, i 
en dies de pluja o mal temps. 

el regidor de Turisme, pere Gomés, 
va explicar que és “un projecte que ar-
riba amb la voluntat d’integrar-se a la 
renovada Via Augusta, i que feia mol-
ta falta al municipi, donada la seva 
antiguitat i la manca de serveis”. L’ofi-
cina ocupa una superfície de 24.04m2, 
que no s’ha modificat, i compta amb 
una superfície exterior de 50.51m2, on 
s’ha disposat un nou paviment, adaptat, 

com en les dues portes d’accés de les 
façanes, per a les persones amb mobi-
litat reduïda.

s’ha canviat la distribució de l’espai, 
introduint una nova peça, el magatzem, 
que permet destinar una zona concreta a 
l’emmagatzematge de capses, catàlegs 
i altres elements, que es pot guardar de 
forma organitzada sense alterar l’espai 
d’atenció al públic. la sala d’atenció al 
públic està dividida en dues parts per un 
moble, la zona d’atenció el públic, des-
tinada als visitants, i la zona d’adminis-
tració destinada als treballadors de l’ofi-
cina. aquest moble, és el que permet als 
treballadors realitzar les seves tasques 
laborals, a la vegada que donar servei 
als visitants. les obres de reforma han 
tingut un cost total de 36.060 €.

un dispositiu tàctil que 
funcionA les 24 hores del diA 
durAnt tot l’Any
Més enllà de les obres de reforma de 
l’oficina, aquest renovat espai comp-

ta amb un tòtem de pantalla tàctil que 
“funciona les 24 hores del dia els 365 
dies a l’any”, va remarcar pere Gomés. 
es tracta d’un dispositiu tàctil que pre-
senta el municipi en format audiovisual, 
informació turística, recomanacions, 
serveis i venda i gestió d’entrades per 
a esdeveniments diversos. es pot con-
sultar en sis idiomes: català, castellà, 
anglès, francès, alemany, i rus.

D’aquests dispositius també se n’ha 
instal·lat als porxos de l’ajuntament, a 
la plaça del pou, on l’usuari també pot 
consultar via virtual la informació dels 
transports públics, aeroports, informa-
ció meteorològica, i fer-se una fotogra-
fia amb fons d’Altafulla, entre d’altres 
serveis. / Foto: a.J. •

  Nova Oficina de Turisme, oberta a l’exterior i integrada a la Via Augusta

La regidoria de Comerç va donar el 
tret de sortida el passat 23 de juny 

a la nova temporada del trenet turís-
tic del municipi, que enguany estrena 
nova gestió, nou recorregut i canvia les 
tarifes. És l’empresa valenciana Viajes 
Transvia Tours la que gestiona aquest 
estiu el servei, després que fos la com-
panyia que guanyés el concurs públic 
que va licitar l’ajuntament d’altafulla 
el passat abril. el regidor de Comerç, 
Jaume sànchez, va explicar que, a 
banda del canvi de gestió, el servei 
varia el recorregut amb una nova pa-

rada a la plaça Martí royo, i incorpo-
ra la Vila Closa com un dels trams pel 
qual transcorre i ensenya així als visi-
tants “un dels espais amb més encant 
d’altafulla”. així, el trenet para a plaça 
dels Vents, piscina Municipal, plaça de 
la pedrera, plaça Martí royo, ajunta-
ment, Castell, carrer Traginers, cruïlla 
entre els càmpings santa eulàlia i Don 
Quijote, i plaça Consolat de Mar.

el preu del viatge únic per als 
adults és de 4,5€; per als menors 
d’entre 4 i 12 anys, de 2€; i per als 
grups de més de 20 persones, de 

3,5€. També s’ofereixen abonaments 
de 10 viatges, amb un preu de 35€ per 
als adults; i de 15€ per als menuts. 
el servei de trenet turístic s’allargarà 
fins a finals d’agost. La durada de tot 
el trajecte és de 50 minuts, és a dir, 
d’anada i tornada al punt de sortida 
de la plaça dels Vents. Funciona de 
dilluns a divendres, de 18 a 21h; i els 
dissabtes, diumenges i festius, d’11 
a 13h; i de 18 a 23h. Viajes Transvia 
Tours és l’empresa que actualment 
ofereix la ruta turística Tàrraco Tren 
a la ciutat de Tarragona, i té una llar-

ga trajectòria en l’oferta de rutes amb 
servei de trenet turístic. / Foto: a.J. •

el trenet turístic transcorre enguany per la Vila closa
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Josep MAriA lloret, nou 
president d’AtecA
il’assemblea de socis que es va celebrar 
el passat 5 de juny va ratificar la nova 
junta directiva que ha de dirigir l’asso-
ciació Turística d’empresaris i Comerci-
ants d’altafulla (aTeCa). la inactivitat i 
la manca de propostes va ser la tònica 
que va marcar el dia a dia de l’entitat 
durant els darrers mesos. Una dinàmica 
que ara vol capgirar la nova candidatura, 
encapçalada per Josep Maria lloret, que 
agafa el relleu de lluís Canyellas a la pre-
sidència. L’acompanyen Agustí Martí, a 
la tresoreria; Natalia sanz, a la secretaria, 
i Joaquim sabaté, arno Vobis, Montser-
rat González, i Maria del Mar Vives a les 
vocalies. les primeres passes, segons 

Josep Maria lloret, són “estabilitzar el 
nombre d’associats, tornar-los a il·lusi-
onar, i fer-los veure que tenen un retorn 
a la seva quota”. el principal objectiu és 
“intentar dotar l’entitat de serveis perquè 
la gent se senti recolzada”. la intenció 
és habilitar una oficina amb servei d’in-
formació i assessorament. 

noVA JuntA A l’esplAi de lA 
gent grAn
el passat 15 de juny es va celebrar el 
primer dinar, acompanyat d’un ball per 
a tots els associats, de la nova junta di-
rectiva de l’esplai de la Gent Gran d’al-
tafulla, que va prendre possessió del 
càrrec el passat 26 de maig en l’assem-
blea general. el nou equip està presidit 

per Joan Vidal, acompanyat per Carlos 
Cazalla, ramon rofàs, Josep Ferrer, pe-
dro ruiz, antonio puig, Tomàs Biarnés i 
Jesús Martín. l’activitat més immediata 
està prevista pel 19 de setembre amb 
una excursió al Collsacabra, rupit i al 
santuari del Far, a Osona. el preu és de 
50€ per persona amb dinar i tot inclòs. 
l’esplai té previst fer vacances durant el 
mes de juliol fins al 21 d’agost, en què 
tornarà a obrir al públic.

estiu sAludABle per A lA gent 
grAn d’AltAfullA
l’Àrea d’acció social i Gent Gran i salut 
de l’ajuntament d’altafulla ha programat 
un seguit d’activitats per aquest estiu 
adreçades a la gent gran del municipi, 

que tenen lloc tots els dilluns i dimecres 
de 8:30 a 9:30h; i de 9:30 a 10:30h, al 
parc de Voramar. l’activitat és gratuïta, 
subvencionada per l’Àrea d’acció soci-
al i Gent Gran i salut de l’ajuntament, i 
porta per títol, “Vital activity, gimnàstica 
de manteniment i caminades per la plat-
ja i els camins d’altafulla” que es durà a 
terme a la pineda del parc de Voramar 
durant els mesos de juliol i agost. Va 
adreçat a persones majors de 65 anys 
que visquin o siguin estiuejants a alta-
fulla, i realitzaran sessions saludables 
dos dies a la setmana. les inscripcions 
es poden fer a l’ajuntament d’altafulla, 
al 977650008, o bé, al correu electrònic 
mriambau@altafulla.altanet.org. les pla-
ces estan limitades. •

  Breus
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Catorze grups i bandes de música 
independent i emergents en un 
espai exclusiu considerat conjunt 

històric-artístic per la Generalitat de Cata-
lunya com és la Vila Closa. Això és l’apa-
rador de la quarta edició de l’Altacústic 
2017, el Festival de Música Independent 
d’Altafulla que se celebrarà els dies 20, 
21 i 22 de juliol. En l’acte de presenta-
ció, el director artístic de l’Altacústic, Kike 
Colmenar, va destacar la col·laboració 
amb Gigmit, ja que a partir d’aquesta 
plataforma “es van rebre més de 500 
propostes musicals d’arreu d’europa, 
de les quals se n’han escollit tres per-
què actuïn a l’Altacústic”. I va afegir: 
“Aquest interès és un termòmetre per 
demostrar l’interès que hi ha entres 
els grups per participar en aquest 
festival, i també la gran feina que fa 
gigmit a l’hora de posar en contacte 
a artistes, programadors i agents cul-
turals de tot europa”.

Com a novetat enguany, tal i com va 
assenyalar la regidora de Cultura, Montse 
Castellarnau, “s’ha fet una redistribu-
ció dels escenaris que quedaran en 
la plaça del pou, la plaça de l’església 
i les escales de la placeta” amb l’ob-
jectiu d’encabir l’increment de públic que 
s’ha produït respecte les tres anteriors 
edicions. Pel que fa a l’alcalde d’Altafulla, 
Fèlix Alonso, va remarcar especialment 
“la qualitat” del festival que “va en la lí-
nia del que vol fomentar l’Ajuntament 
quant als esdeveniments de petit 
format i de qualitat amb l’aposta de 
grups emergents i consolidats, sense 
buscar l’objectiu d’omplir els carrers 
i les places d’Altafulla”.

Una altra de les novetats d’aquest 
2017 és la col·laboració amb l’ins-
titut d’estudis Balears, que, segons 
Kike Colmenar, “permet ampliar ho-
ritzons més enllà de l’escena emer-
gent catalana”. D’aquesta manera 

s’incorporen tres artistes de les illes: 
Donallop, Roger Pistola i The Prussi-
ans. la programació també preveu 
un espai pels artistes locals. De fet, 
serà la veïna Maria Vidal l’encarregada 
de donar el tret de sortida al festival, 
el dijous dia 20 a les 20h a la plaça de 
l’Església. L’organització preveu supe-
rar les 6.000 persones que van gaudir 
de l’anterior edició.

L’horari dels concerts serà a partir de 
les 20h i tindran l’entrada lliure. El fes-
tival està organitzat per la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament d’Altafulla, el 
patrocini d’Estrella Damm, i la col·labo-
ració de Gigmit i Illenc, l’Institut d’Estudis 
Balears. El pressupost de la mostra és 
d’uns 15.000 €. Al web del festival www.
altacustic.cat ja es pot veure tota la 
programació. •

Mazoni tancarà la programació 
del festival Altacústic 2017

Una de les cites culturals ineludibles de cada estiu 
a altafulla és el Festival Internacional de Música, 

que enguany celebra la 30a edició, del 3 al 26 d’agost. 
la principal novetat del certamen, que organitza la re-
gidoria de Cultura, encapçalada per l’edil Montse Cas-
tellarnau, és la incorporació d’albert sardà a la direcció 
artística, al costat del prestigiós solista català, Claudi 
arimany. albert sardà també és considerat un dels 
compositors catalans de major prestigi, i catedràtic 
d’història de la Música i estètica del conservatori 
superior de Música de Barcelona. les seves obres 
han estat enregistrades i interpretades per diferents 
orquestres i conjunts nacionals i estrangers, i editades 
per reconegudes companyies d’arreu del món. 

precisament, algunes de les peces d’albert sardà 
seran les encarregades de donar el tret de sortida al 
programa, el dijous 3 d’agost, amb el concert “im-
pressionisme, expressionisme, i nacionalisme”, a 
càrrec de Moana Quartet. altres actuacions previstes 

són “concert per a flauta i Arpa de Mozart”, amb 
l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 (5 agost); “Música 
romàntica” a càrrec d’arts Quartet (9 agost); “tango 
passione. Música i dansa”, amb art Tango ensem-
ble (12 agost); “And the winner is... Música de pel-
lícules”, a càrrec de l’Orquestra Terres de Marca (15 
agost); “romanticisme i nacionalisme”, amb Diego 
Fernández Magdaleno (24 agost), i “amb l’Ànima del 
Cant popular”, a càrrec de Veronica Granatiero i lucia-
no pompilio (26 agost). Tots els concerts tindran lloc a 
les 22 h a la plaça de l’església. 

si l’òpera va esdevenir una de les principals nove-
tats de l’anterior edició i la que millor resposta va ob-
tenir entre el públic; enguany, les innovacions passen 
per la incorporació de la dansa, que arribarà de la mà 
d’art Tango ensemble. l’entrada per concert és de 
15 €. També s’ofereix un paquet de quatre concerts 
per 49 €, i un abonament per tot el festival de 65 €. 
els titulars del carnet Jove gaudeixen d’un 50% de 

descompte. les entrades ja es poden adquirir de for-
ma anticipada a l’Oficina de Turisme de la plaça dels 
Vents, a www.tarracoticket.cat i als totems infotacti-
le. També les nits de concert, una hora abans de l’inici 
de les actuacions. •

  el 30è festival internacional de Música incorpora a Albert sardà a la direcció artística

Albert Sardà, el tercer a peu dret per la dreta. / Foto: Dolores 
Serrano

La plaça de l’Església serà l’escenari 
els dies 12 i 26 de juliol de dos dels 

concerts de música clàssica del I Festi-
val Internacional de Música de la Costa 
Daurada, que tindrà lloc aquest estiu, del 
8 de juliol al 15 d’agost, a diversos es-
pais del litoral tarragoní. dúo leopolis, 
amb violí i piano (12 de juliol); i svetlana 
tovstukha (26 de juliol), amb violoncel, 
seran els encarregats de portar al 
bell mig de la Vila closa el programa 
simfònic a partir de les 20:30 h, i amb 
una entrada simbòlica de 5€. La regido-
ra de Cultura, Montse Castellarnau, ha 
remarcat que Altafulla segueix apostant 
per un programa cultural i festiu de 
qualitat amb la finalitat de democra-
titzar la cultura i fer-la més propera i 
amena a la ciutadania en espais d’un 
elevat interès patrimonial. Prova d’això, 

és l’aposta ferma de continuar organit-
zant certàmens com el Barnasants, el 
Festival Internacional de Música d’Alta-
fulla, l’Altacústic o el cicle Escena Tea-
tre. Precisament, el Festival Internacional 
de Música de la Costa Daurada (www.
saloumusicfestival.com) compleix 
també aquests objectius com ara pro-
moure i divulgar la música clàssica amb 
una oferta musical d’alta qualitat tot des-
cobrint espais emblemàtics, i apropar la 
formació musical especialitzada a l’àmbit 
de la interpretació professional.

dúo leopolis. Duet de violí i piano 
format a Ucraïna i Espanya amb la vo-
luntat de divulgar el repertori dels com-
positors més representatius dels nacio-
nalismes musicals d’Espanya i Ucraïna, 
com és el cas d’Enric Granados, Enric 
Morera, Pau Casals, Victor Kosenko, 

Mykola Lysenko, Stanislav Lyudkievich, 
entre molts d’altres. Han actuat a gran 
part de la geografia europea així com a 
diverses ciutats de Mèxic i Sud-Amèrica.

svetlana tovstukha. Llicenciada 
en violoncel pel Conservatori Superior 
de Música de Kazan, ha desenvolupat 
una brillant activitat concertista per tota 
Europa, actuant en prestigiosos festivals 
de música, on rep una clamorosa ovació 
de públic i crítica. Va guanyar diferents 
premis nacionals i internacionals de gran 
prestigi. Als anys 90 va realitzar un Màs-
ter al Trinity College of Music i va forma-
litzar els seus estudis a l’Escola Superior 
de Música “Reina Sofia” de Madrid. Ha 
actuat com a solista amb formacions tant 
prestigioses com l’Orquestra Filharmòni-
ca de Kazan, l’Orquestra de la Societat 
de Concerts de Barcelona, l’Orquestra 

del Festival de Bromley, l’Orquestra Sim-
fònica del Vallès, la Barcelona Simfonie-
ta i l’Orquestra Filharmònica Estatal de 
Rivne, entre d’altres. Actualment és pro-
fessora de l’AIMB - Acadèmia Internaci-
onal de Música de Barcelona. •

Altafulla, escenari del i festival internacional de Música de la costa daurada

Dúo Leopolis i Svetlana Tovstukha
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antecSystems
serveis informàtics

Reparació d’ordinadors i portàtils
Creació de pàgines web i programes
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Equips i material informàtic

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

contacto@antecsystems.com     www.antecsystems.com
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La població d’Altafulla ha confirmat 
un cop més que està més que pre-
parada per acollir el juny del 2018 

la prova del triatló dels Jocs Mediter-
ranis Tarragona 2018. Prova d’això ha 
estat l’èxit de l’organització de la Copa 
del Món de Paratriatló i la Copa d’Eu-
ropa en Elit i Campionat del Mediterrani 
que es va viure el passat 2 de juliol al 
municipi, i que va comptar amb més 
de 300 persones col·laboradores, entre 
voluntariat, a títol particular i d’entitats, i 

personal de l’Ajuntament, Policia Local, 
Brigada, Mossos d’Esquadra, Servei 
d’Emergències, entre d’altres. De fet, 
Susana Rodríguez (la dreta de la foto, 
creuant la meta), medalla d’or en la 
Copa del Món de Paratriatló d’Altafulla, 
es va referir així al municipi: “Altafulla 
és un exemple de com una vila pe-
tita pot organitzar grans esdeveni-
ments. sempre és un plaer compe-
tir aquí. gràcies per un altre any de 
triatló”.

Per la seva banda, l’alcalde d’Alta-
fulla, Fèlix Alonso, va recordar que la 
bona organització “és un èxit dels ve-
ïns i les veïnes”. I va sentenciar: “ha 
estat una ocasió perfecta de viure 
una experiència que ha servit com 
a pròleg dels Jocs Mediterranis que 
acollirem l’any que ve, i que, de ben 
segur, que serà un èxit amb el tre-
ball en equip del nostre municipi, 
l’itu, la fetri i la federació cata-
lana”. 

Altafulla va ser seu el mateix cap 
de setmana de les eleccions al Comitè 
Executiu de l’Associació del Mediterra-
ni, que va comptar amb la representació 
d’una quinzena de països, la presidenta 
de la Unió Internacional del Triatló, Ma-
risol Casado, i el president de la Fede-
ració Espanyola de Triatló, José Hidal-
go, entre d’altres. El gallec Uxío Abuín, 
i la nord-americana, Summer Cooks, es 
van endur la medalla d’or de la Copa 
d’Europa. / Fotos: A.J. •

Altafulla, més que preparada pels Jocs Mediterranis tarragona 2018
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La platja d’Altafulla ha incorporat 
per aquesta nova temporada tres 
nous lavabos amb cabina de 

fusta adaptats a les persones amb 
mobilitat reduïda, que s’han instal·lat 
a les alçades del Parc Voramar, Plaça 
Consolat de Mar i en les proximitats del 
Club Marítim. També s’han renovat les 
plataformes de les dutxes i les fonts 
per a una major accessibilitat dels 
banyistes, i s’ha adquirit un nou sis-
tema de megafonia que també s’ha 
estrenat enguany al llarg dels 1.100 me-
tres de platja que s’estén des del Cap 
Gros fins a la Roca del Gaià. El regidor 
de Turisme, Pere Gomés, ha destacat la 
forta inversió que s’ha fet enguany 
per a la platja, amb un pressupost 
que, en la seva globalitat, entre ad-
quisició de nous elements i servei 
de socorrisme s’eleva als 40.000 
euros.

Per la seva banda, el servei de socor-
risme i salvament a la platja d’Altafulla, 
que un any més ha rebut la distinció 
de Bandera Blava, va a càrrec de l’em-
presa Provita SCM, servei que oferirà 
fins al 15 de setembre, de 10:30 a 
19:30h, de dilluns a diumenge. Cons-
ta de quatre socorristes, que es fan 
càrrec de la vigilància a la platja; i d’un 
altre, a la Piscina Municipal, que estarà 
oberta fins el 31 d’agost. El centre ope-

ratiu esta ubicat a la plaça Consolat de 
Mar, i hi ha dues torres de vigilància ins-
tal·lades a la sorra, a l’alçada d’aquesta 
mateixa plaça; i una segona, a l’alçada 
del Pont de Mar. El servei incorpora una 
moto d’aigua, un quad amb taula 

de rescat, una cadira amfíbia per a 
les persones amb mobilitat reduïda 
per tal d’acompanyar-los al bany, 
un programa de control de polseres 
adreçat als menors per tal d’identi-
ficar-los en cas de pèrdua, i un re-

gistre del número de banyistes diari. 
Com a novetat d’aquest any, el servei ha 
incorporat un mòdul que serveix per em-
magatzemar el material de socorrisme, 
i especialment, els vehicles aquàtics. / 
Foto: A. J. •

reformen els serveis de la platja per a la nova temporada
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Bien por Altafulla, pero no tanto

El ejemplar de PLAÇA DEL POU del mes de junio pasado ha destacado, de una 
parte, que la población de Altafulla es la que tiene la renta por habitante más ele-
vada de la comarca del Tarragonés, según los últimos datos publicados por el 
Instituto de Estadística de Catalunya (INDESCAT). Lidera el ranking con 16.400 eu-
ros, ligeramente por debajo de la media catalana, situada en 16.500 euros. Pues, 
en mi opinión, no es para disparar cohetes estar por debajo de la media, aunque 
en cualquier caso, no es mérito ni demérito de los rectores municipales, sino del 
grado de laboriosidad de todos y cada uno de sus vecinos. De otra parte, la Vía 
Augusta que, en su momento, generó multiplicidad de protestas, particularmente 
entre los vecinos afectados, parece que está llegando a su fin y queda abierta a la 
ciudadanía. 

Una vez más tengo que manifestar que, lamentablemente, en Altafulla la in-
versión en obra pública está completamente desequilibrada. Las cifras cantan: 
850.000 euros para lo que podríamos llamar zona de la playa y 0 euros para la Vila 
Closa, estrictamente delimitada por la perimetral de la muralla; no extendida a los 
arrabales, como muchos creen. Lo anterior merece la calificación de lamentable 
simplemente porque playas las hay a montones en todo el litoral y España, a mayor 
abundamiento, es una península, pero Vila Closa solamente hay una, la de Altafulla. 
Conviene que los actuales munícipes lo demuestren con hechos y no con palabras.

José-Daniel Vila RobeRt

  fÒruM 

sentiments, èxit i l’orgull d’Altafulla
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa - AA-E

 Ha estat impressionant. Una vegada 
més Altafulla s’ha superat. El repte 
no era fàcil, una població petita però 
orgullosa ha estat capaç de po-
sar-se al nivell de ciutats del món 

com Yokohama, Rotterdam o Edmonton, organitzant 
una Copa del Món de Paratriatló i, alhora, un Campio-
nat de la Mediterrània i Copa d’Europa d’elit. Com ens 
deien des de la Federació de Triatló: Altafulla enlluer-
nadora, com sempre, però més. El dia abans, 1 de 
juliol, les federacions dels països mediterranis es reu-
nien a la sala de plens de l’ajuntament per escollir el 
seu nou comitè executiu, un esdeveniment que es fa 

cada quatre anys. El grec George Yerolimpos va estar 
reelegit president. La presència a la nostra vila de la 
presidenta de la Unió Internacional de Triatló (ITU) i 
membre del Comitè Olímpic Internacional (COI) mos-
trant el suport incondicional a les competicions a Alta-
fulla ha estat un fort revulsiu a la seu de triatló als Jocs 
Mediterranis del 2018. 

Hem estat la població que més ha treballat i amb 
més passió ha preparat l’esdeveniment del proper any. 
La presidenta de la ITU, Marisol Casado, ho recordava 
dient que Altafulla passarà a la història de l’olimpisme 
mediterrani per ser la primera seu que acollirà la com-
petició d’un esport que no deixa de créixer com és el 

triatló. Des del primer dia ho vam manifestar i ara, fins 
els que no hi creien i que són benvinguts, s’apunten a 
un èxit, que un any abans dels Jocs, es percep com a 
segur. Menys de 365 dies per continuar fent història, 
com vam fer el passat diumenge 2 de juliol, quan atletes 
dels cinc continents es van portar a casa seva el record 
d’una vila que estima l’esport, que valora el seu esforç i 
que amb els treballadors municipals, els cossos de se-
guretat, la població que els ha animat, juntament amb 
el voluntariat que ho ha fet possible tenen el seu regal 
immaterial: Una Altafulla que viu amb intensitat els seus 
sentiments, èxit i orgull d’haver estat per unes hores 
capital del món del triatló. •

el govern de les contradiccions
Alba Muntadas Olivé # Esquerra Independentista d’Altafulla - EINA

 Ja ha arribat l’estiu i, per tant, la tem-
porada turística a Altafulla. Una tem-
porada en què s’espera que molta 
gent visiti el nostre poble, però el regi-
dor de Turisme ja ha remarcat que no 
“volem morir d’èxit” i que ell aposta 

per un turisme “sostenible”. A l’EINA voldríem que això 
es traduís en una gestió centrada en veïns i veïnes del 
poble, però, de moment, sembla que el govern prefe-
reix centrar-se en els turistes. Acaben d’inaugurar el 
tram remodelat de Via Augusta, una obra que té com a 
objectiu “dinamitzar el barri marítim i ser un passeig per 
als turistes”. I sí, com deia la regidora d’Urbanisme, el 

carrer pot haver quedat bonic, tot i que recorda més un 
passeig de l’Eixample de Barcelona que un carrer d’un 
poble de costa mediterrani com Altafulla, i només falta-
ria que no hagués quedat bonic després d’haver-nos 
gastat, gairebé 1 M€. Però cal recordar que les crítiques 
no eren per l’estètica, sinó per la prioritat de la inversió; 
seguim creient que aquests diners haurien estat millor 
invertits en la biblioteca municipal o en el casal La Vio-
leta, inversions pensades per als vilatans, no per als tu-
ristes.

Un dels principals atractius turístics d’Altafulla és, 
sens dubte, la platja, una platja que el govern es nega 
a gestionar de manera sostenible amb l’argument que 

aleshores no hi hauria platja per als turistes. Doncs, pot-
ser els turistes valorarien més una platja amb bandera 
verda, un distintiu que premia els valors naturals de les 
platges, que amb bandera blava, que premia l’existència 
d’un seguit d’infraestructures turístiques que afavoreixen 
la massificació i transformació de la platja. Contradictòri-
ament, Altafulla serà la seu del lliurament dels guardons 
bandera verda 2017 a finals d’aquest mes de juliol. Però 
no havíem quedat que no volíeu platges naturals? Pel 
que es veu, una cosa són les declaracions d’intencions 
i una altra les accions de govern. Arribats a la meitat del 
mandat, seria hora que el govern expressés quines són 
les seves intencions. •

Activitats per a la gent gran d’Altafulla
Xavier Rofas Gasulla # Partit Demòcrata Europeu Català - PDeCat

 La Gent Gran d’ Altafulla cada cop es 
més dinàmica, la prova està en què 
cada any anem ampliant els grups de 
les diferents activitats que es venen 
oferint per als nostres grans d’ Alta-
fulla. Aquest model d’envelliment ac-

tiu pretén retardar la dependència de les persones i 
està tenint molt bona acollida; i això ens omple d’or-
gull. De fet, s’ha format un gran grup de gent gran 
molt dinàmica, amb molta empenta, on s’ha generat 
un impuls molt important a nivell de relacions interper-

sonals. Els propers anys seran claus per seguir avan-
çant en el model i anar ampliant el catàleg de serveis 
per a la gent gran. És una voluntat de tot l’equip de 
govern gestionar aquesta realitat social i nosaltres en 
som sensibles i seguirem avançant.

En els darrers anys, s’han consolidat les activitats 
de la Gent Gran d’Altafulla com són la dinamització del 
Parc de Salut a Hort de Pau, la reeducació postural 
i fisioteràpia preventiva, el benestar emocional i riso-
teràpia, la dinamització del Parc de Salut a l’estiu, al 
Parc Voramar, i la gimnàstica dolça al bon temps, en-

tre d’altres activitats. Volia també donar les gràcies a 
tot l’equip de voluntariat, que cada dia estan al peu del 
canó, donant suport, i a totes les entitats que ajuden 
a dinamitzar. D’altra banda, també volia encoratjar a 
la nova junta de l’Esplai que, de ben segur, serà un 
motor de dinamització que, integrat per membres de 
l’anterior junta i els nous que s’han afegit, juntament 
amb la redistribució de càrrecs, sabran impulsar amb 
l’esforç i l’experiència de tots, aquesta associació molt 
important per Altafulla i per la gent gran del nostre mu-
nicipi. •
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A uns 300 metres de la sorra, a l’al-
tura del Club Marítim d’Altafulla, 
es van instal·lar el passat 4 de 

juliol set biòtops ecològics que pretenen 
recuperar la fauna i flora marina en un 
espai orfe de roques i una gran massa 
de sorra com a fons marí. La idea, que 
ja fa cinc anys que s’està duent a terme 
a les platges de diversos municipis de la 
Costa Daurada, té l’objectiu de preservar 
aquelles espècies marines i vegetals que 
viuen a pocs metres de la sorra i recu-
perar així un ecosistema que s’ha anat 
perdent en les últimes dècades per l’ex-
cés de pesca i el tractament agressiu del 
fons marí.

Amb la instal·lació d’aquests set biò-
tops, Altafulla ja en suma un total de 
28 unitats, de les 103 que hi ha re-
partides entre Torredembarra, l’Ametlla 
de Mar, Salou, Tarragona i l’Hospitalet 
de l’Infant. Estan fets de ciment marí i 
carbonat de calci, pesen entre 1.500 i 

2.500 quilos i tenen una alçada d’entre 
un metre i mig i dos. Se submergeixen a 
uns sis metres de profunditat per atraure 
peixos i crustacis que viuen a prop de la 
costa. La intenció, segons Miquel Rota, 
creador de les boies ecològiques és “se-
guir exportant aquesta recuperació 
biològica a més platges de la costa 
daurada” amb el suport de Repsol, qui 
patrocina les boies, i la complicitat dels 
ajuntaments, com és el cas d’Altafulla.

D’altra banda a Altafulla, també s’ha 
instal·lat un biòtop a la zona verda 
situada a l’inici del passeig de Bo-
tigues de Mar “perquè els visitants 
puguin veure què s’hi posa al mar i 
quina finalitat té”, ha remarcat l’alcalde 
d’Altafulla, Fèlix Alonso. Juntament amb 
aquesta escultura de Miquel Rota hi ha 
una explicació de la seva funcionalitat. A 
banda d’aquesta acció mediambiental 
de la Costa Daurada, també té una fina-
litat educativa i per això es convida a les 

escoles a què visitin la zona, coneguin 
els biòtops i la seva funcionalitat i agafin 

consciència del que hi ha sota al mar. / 
Foto: Albert Jansà •

Altafulla instal·la set biòtops més i ja en suma un total de 28

la regidoria de Cultura ha organitzat 
per als dies 28, 29 i 30 de juliol el 

segon cicle “escena Altafulla tea-
tre”, que es va estrenar el passat estiu. 
en aquesta nova edició, es comptarà 
amb un total de cinc representacions 
que van des del teatre, passant per la 
dansa i la poesia. la regidora de Cul-
tura, Montse Castellarnau, ha destacat 
l’aposta un any més per dinamitzar la 
Vil·la romana dels Munts d’Altafulla, i 
al mateix temps, ampliar els escena-
ris. D’aquesta manera, a diferència de 
l’anterior edició, el cicle s’amplia també 
a la plaça Consolat de Mar.  

amb aquesta iniciativa es pretén un 
cap de setmana temàtic on la cultura, les 
històries, l’espectacle de carrer, la dansa 
i la poesia apropin “el teatre i la cultura 
al carrer”, ha concretat la regidora de 
Cultura. Hi ha previstes cinc representa-
cions: tres a la Vil·la romana dels Munts; 
una, al parc Voramar, i una altra, a Con-
solat de Mar. les obres de teatre al car-
rer seran gratuïtes, mentre que les dels 
Munts tindran una entrada de 15 €.

també hi haurà abonaments; per 
dos espectacles, 25€, i per a tres, 30€. 
Les entrades es poden adquirir a l’Ofi-
cina de turisme de la plaça dels Vents; 
a www.tarracoticket.cat, als totems 
infotactile, i el mateix dia a taquilla.

la programació donarà el tret de 
sortida el divendres 28, a les 22h a la Vil-
la romana dels Munts, amb l’espectacle 
“l’atzar”, de la pallassa pepa plana 
(a la foto); seguirà el dissabte 29, a les 
20h a la plaça Consolat de Mar, amb la 
companyia la Maduixa, que presenta 
“Mulïer” (dansa sobre xanques); i a les 
22h, als Munts, l’actor lluís soler pre-
sentarà el recital “el compte Arnau”. 
el darrer dia, diumenge 30, serà el torn 
de la companyia le puant, que pre-
sentarà l’espectacle familiar “tot sol i 
núvol”, al parc Voramar, i el cicle acaba-
rà als Munts, a les 22h, amb la interpre-
tació de ricard farré i enric cambray 
“les dones sàvies”. les entrades es 
poden adquirir a l’oficina de turisme de 
la plaça dels vents, a www.tarracoticket.
cat i el mateix dia a taquilla. •

  cap de setmana de teatre, dansa i poesia als
     Munts, parc Voramar i consolat de Mar

La regidoria de Cultura de l’Ajunta-
ment d’Altafulla i la Xarxa d’Agents 

Dinamitzadors dels Jocs Mediterranis 
Tarragona 2018, mitjançant la Biblioteca 
Municipal, han organitzat un seguit d’ac-
tivitats i tallers que es desenvoluparan 
a la Bibliomar, al Parc Voramar, aquest 
estiu amb l’objectiu de potenciar la impli-
cació ciutadana en l’esdeveniment dels 
JJMM mitjançant el treball transversal 
que du a terme l’agent dinamitzadora 
d’Altafulla, Maria Jesús Ortega, amb la 
col·laboració de les diferents àrees amb 
què s’estructura l’Ajuntament, en aquest 
cas, la regidoria de Cultura, que encap-
çala l’edil Montse Castellarnau, i la bi-
bliotecària Helena Cobos. Les activitats 

també compten amb la col·laboració del 
Punt d’Informació Juvenil.

Fins ara, s’han dut a terme tres activi-
tats de les nou que formen el cicle, i que 
vinculen la Mediterrània i l’esport, i d’al-
tres disciplines. la mostra s’allargarà 
fins el 14 d’agost. Tota la programa-
ció la podeu consultar al web www.
altafulla.cat. Per participar de les acti-
vitats cal fer les inscripcions a bibliomar.
altafulla@gmail.com. Cal recordar també 
que els horaris fins el 31 d’agost de 
la Bibliomar seran de dilluns a diven-
dres, de 17 a 20 h, al Parc Voramar; i la 
Biblioteca Martí Magrinyà, dilluns, di-
marts i dijous, de 16 a 20 h, al carrer de 
les Escoles s/n. / Foto: Xusa Ortega  •

“som mediterranis. som cultura”,
 noves activitats a la Bibliomar
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Les AMPA’s del Roquissar i la Portalada van organitzar els tradicionals partits de futbol de fi de curs. / Foto: Jean Segovia

Unes 200 persones van gaudir del 17è Aplec de Sardanes “Vila d’Altafulla”. / Foto: Rovert Vera Festa de fi de curs de la llar d’infants Francesc Blanch amb els de P2 de protagonistes. / Foto: 
Ruben Domínguez

El programa Fricandó Matiner, de RAC 105, va visitar Altafulla el passat 1 de juliol. / 
Foto: RAC 105 

Teatre de fi de curs de la llar d’infants Hort de Pau on els de P2 començaran el col·legi. / Foto: Jean 
Segovia

Concert de la Jazzorquestra de l’Institut a una plaça dels Vents plena a vessar. / Foto: Institut Un dels bars més populars d’Altafulla, com el Gori, va celebrar amb una gran festa els 50 anys 
de trajectòria. / Foto: Robert Vera

Alumnes de l’Institut són reconeguts en els premis de la modalitat “Inclusió, equitat i educació 
accessible” dels mSchools Awards. / Foto: Institut

Els benjamins del CE Altafulla es van proclamar campions del torneig internacional Andorra 
Cup davant l’Escaldes. / Foto: CE Altafulla

Un total de 65 infants del Tarragonès van 
participar en la IV Mini-Tri-Atletes d’Altafulla. / 

Foto: Gemma Soldevila



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
(de l’1 de maig a l’1 de novembre)

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

De DL a DV: 9.05h
Dissabtes feiners: 07.15h

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

De DL a DV: 15.45 h
Dissabtes feiners: 19.15h

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 7.35 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 ALtAFuLLA MAr
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
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

xarxa d’observadors Meteorològics (xoM) EstAcIó D’ALtAFuLLA /   sErVEI MEtErEoLòGIc DE cAtALuNYA / hort DE LA síNIA (tamarit) Dades del mes de JunY

temperatura màxima 32,8 °c dia 28 Mitjana mensual temp. màx. 28,3 °c obsErVADors: Joan ViVe S, lluíS BRullaS, JoRdi cuScó 
JoSe p  Muntade S i JoSe p  MaRia aule Stemperatura mínima 12 °c dia 1 Mitjana mensual temp. mín. 16,8 °c

Pluja màxima 7,9 mm dia 4 total pluja recollida 17,1  mm www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html



PIJ ALTAFULLA
CASAL JOVE D’ESTIU per a joves 
de 12 a 17 anys. Inscripcions 
del 3 al 31 de juliol. Preu 30€: 
Dinàmiques, tallers, piscina, 
platja, sortides... Més informació 
al PIJ d’Altafulla: 608 141 195, 
pijaltafulla@gmail.com

BIBLIOTECA
Obert les tardes de dilluns, dimarts 
i dijous, de 16:00h a 20:00h, 
des del 3 de juliol fins el 31 
d’agost. Les tardes de dimecres i 
divendres estarà tancada al públic 
per tasques de revisió del fons i 
reorganització del dipòsit de llibres.

BIBLIOMAR
Horari: tardes de 17:00h a 20:00h 
de dilluns a divendres els mesos de 
juliol i agost.
ACTIVITATS JULIOL:
- Dimarts 4 de juliol a les 18.30h: 
”Menjar, beure i viure a la 
Mediterrània: el bon exemple de 
Roma”, a càrrec de Joan Gómez 
Pallarès, amb degustació de 
tapes a càrrec de Lola Bistro. Cal 
fer reserva prèvia a bibliomar.
altafulla@gmail.com
- Dimecres 5 de juliol a les 18.30h: 
“Altafulla experience: una triatló 
des de dins”, taula rodona amb 
exposició de fotos de triatló, 
a càrrec de Núria González, 
Sergi Planas, Ernest Baiget i Toni 
Cabanillas.
- Dijous 6 de juliol a les 18.30h: 
“Acció poètica: saluda amb salut a 
la vida mediterrània”, a càrrec del 
Punt d’Informació Juvenil i Orion 
Leim.
- Divendres 7 de juliol a les 
18.30h: “Atleta i mariner per un 
dia”, tallers d’entitats esportives 
d’Altafulla relacionades amb la 
triatló, a càrrec de Laura Alonso i 
Xavier Garrote.
- Dimarts 11 i dimecres 12, 
de 18.30 a 19.40h: Taller de 
reflexologia en família, a càrrec 
d’Eduardo Arat. Gratuït.

ACTIVITATS AGOST:
- Dilluns 7 d’agost a les 18:00h: 
“Pirates a la costa”, a càrrec de 
Còdol Educació.
- Dimarts 8 d’agost a les 18.30h: 
“Perquè els romans odiaven 
l’esport?”, xerrada a càrrec de 
Joaquín Ruiz de Arbulo (URV).
- Dimecres 9 d’agost a les 18.30h: 
“Altafulla, pagesos i senyors: 
passejada etnogràfica de la 
platja al castell”, a càrrec de 
Narcís Carulla i Vadó Gatell. Cal 
fer reserva prèvia a bibliomar.
altafulla@gmail.com.
- Dijous 10 d’agost a les 18.30h: 
“Contacontes de la Mediterrània: 
Àfrica, Europa i Àsia”, a càrrec 
d’Imma Pujol.
- Divendres 11 d’agost a les 
18:00h: “Taller infantil de cuina 
mediterrània” al restaurant 
Solocomo, plaça Martí Royo. Cal 
fer reserva prèvia a bibliomar.
altafulla@gmail.com.
- Dilluns 14 d’agost a les 18.30h: 
“Sóc esportista, sóc altafullenc”, 
taula rodona i debat, a càrrec de 
Pep Suñé, Sara Salom, Toni Bonet, 
Andrea Trapé, Jordi Trapé i Marta 
Camps.
- Divendres 25 d’agost a les 
19:00h: Presentació de la novel·la 
“Amb dits de molsa” de l’escriptor 
tarragoní Alfons Cama i Saballs.
Web de la Biblioteca: 
bibliotecaltafulla.blogspot.com.es

CERCLE ARTÍSTCIC 
D’ALTAFULLA
EXPOSICIÓ DE PINTURES 
LEIM-EMAK. Del 15 de juliol al 
6 d’agost a la Pallissa de l’Era del 
Senyor. Inauguració dissabte 15 de 
juliol a les 19.30h.

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA DEL 
CERCLE ARTÍSTIC. Del 12  al 20 
d’agost a la Pallissa de l’Era del 
Senyor. Inauguració dissabte 12 a 
les 19.30h.

CLUB MARÍTIM D’ALTAFULLA
ESCOLA DE VELA 2017 i 
CAMPUS D’ESTIU. Del 26 de juny 
al 8 de setembre. Més informació i 
inscripcions www.clubmaritimaltafulla.
com, info@clubmaritimaltafulla.com 
o 977650263.

CENTRE D’ESPORTS 
ALTAFULLA
CAMPUS DE TECNIFICACIÓ 
“ALBERTO BENITO”. Del 3 al 14 
de juliol, per a nens i nenes de 8 a 
16 anys. Informació i inscripcions: 
cealtafulla@gmail.com.

CLUB BÀSQUET ALTAFULLA
JORNADES TÈCNIQUES DE 
BÀSQUET per a jugadores i jugadors 
nascuts entre el 2002 i el 2007, del 
26 de juny al 7 de juliol al Pavelló 
Municipal d’Altafulla.

CLUB BÀSQUET ALTAFULLA, 
CLUB FUTBOL SALA i C.E. 
ALTAFULLA
CAMPUS ALTAFULLA. Del 26 
de juny a l’11 d’agost al Pavelló 
Municipal d’Altafulla.
Més informació a www.cbaltafulla.
cat i www.cealtafulla.com i per correu 
electrònic a cbaltafulla@gmail.
com, cfsaltafullainfo@gmail.com i 
cealtafulla@gmail.com

PENYA CICLISTA D’ALTAFULLA 
convida a tots aquells aficionats que 
gaudeixin de l’estiu a la nostra vila, a 
les sortides que tenim programades 
els diumenges (grups de carretera i 
BTT). Pels horaris i itineraris consulteu 
www.pcaltafulla.cat

CASTELLERS D’ALTAFULLA
Assajos dimarts a les 20:00h i 
divendres a les 21:00h.

VISITES GUIADES A LA VILA 
CLOSA
Reserva prèvia al 977 65 07 52.
Tots els dilluns i dijous a les 19.00 
hores. Preu: 4€

TRENET TURÍSTIC
Del 15 de juny al 15 de setembre 
de 2017
Horaris: 18:00h, 19:00h, 20:00h, 
21:00h de dilluns a divendres   
11:00h, 12:00h, 13:00, 18:00h, 
19:00h, 20:00h, 21:00h, 22:00h, 
23:00h dissabtes, diumenges i 
festius. Tarifes: adult 4,50€, grups 
(més 20p) 3,50€, nens (4-12 anys) 
2,00€, abonament adult (10 viatges) 
35€, abonament nen (10 viatges) 
15€.

IOGA, TXÍ-KUNG i PILATES
Durant el mes d’agost Ioga, Txí-Kung 
i Pilates a la platja (davant la Plaça 
Consolat de Mar) de 8h a 9h del 
matí, a càrrec d’ALNATUR, Centre de 
Teràpies Naturals:
IOGA: dimarts i dijous 
TXÍ-KUNG: dimecres i divendres 
PILATES: dilluns 
 
4t FESTIVAL ALTACÚSTIC
FESTIVAL DE MÚSICA 
INDEPENDENT D’ALTAFULLA del 
20 al 22 de juliol. Més informació a 
www.altacustic.cat.

30è FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MÚSICA
Del 3 al 26 d’agost.
Preus:
Entrada un concert 15€
Pack 4 concerts 49€
Abonament Festival 65€
Els titulars del Carnet Jove gaudiran 
d’un 50% de descompte
Venda d’entrades a:
Oficina de Turisme d’Altafulla (Plaça 
dels Vents)
Per internet a www.tarracoticket.cat
En els dispositius INFOTACTILE de la 
plaça del Pou i plaça dels Vents.
Nits de concert a partir de les 21:00h 
a la Plaça de l’Església.
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RECITAL “EL COMTE ARNAU”
A càrrec de Lluís Soler
22:00h - Vil·la romana dels Munts 

DIUMENGE 30
VISITA GUIADA 
DESEMBOCADURA DEL GAIÀ I 
HORT DE LA SÍNIA
Activitat gratuïta
11:00h a 13:00h - Club Marítim 
d’Altafulla (punt de sortida)

“TOT SOL I NÚVOL”
Espectacle familiar. Cia. Lepuant
19:00h - Parc de Voramar

“LES DONES SÀVIES”
A càrrec de Ricard Farré i Enric 
Cambray
22:00h - Vil·la romana dels Munts

BALLADA DE SARDANES
Amb la Cobla La Principal de 
Tarragona
20:00h - Plaça dels Vents

FESTIVAL DE MÚSICA
And the winner is… Música de 
pel·lícules
22:00h - Plaça de l’Església

DIJOUS 17, DIVENDRES 18, 
DISSABTE 19 i DIUMENGE 20
20a FIRA D’ARTESANS
19:00h a 00:00h - Davant del 
castell i Vil·la Closa
DISSABTE 19 i DIUMENGE 20
TROFEU COSTA DAURADA DE 
LA CLASSE OPTIMIST
11:00h a 17:00h - Club Marítim

DIJOUS 24
FESTIVAL DE MÚSICA
Romanticisme i Nacionalisme
22:00h - Plaça de l’Església

DISSABTE 26
II EDICIÓ MULTIVOLEY 
ALTAFULLA 2017
10:00h - Platja, davant del Parc de 
Voramar

FESTIVAL DE MÚSICA
Amb l’ànima del cant popular
22:00h - Plaça de l’Església

DIUMENGE 27
VISITA GUIADA 
DESEMBOCADURA DEL GAIÀ I 
HORT DE LA SÍNIA
Activitat gratuïta
11:00h a 13:00h - Club Marítim 
d’Altafulla (punt de sortida)

NIT DE PIANO I POEMES
22:00h - Plaça de l’Església

DISSABTE 1
ALTAFUJAZZ
Laura Gari km 0 “On l’Ebre es fa 
infinit”
21:00h - Pallissa de l’era del 
Senyor

DIUMENGE 2
CAMPIONAT MEDITERRANI DE 
TRIATLÓ
CAMPIONAT MUNDIAL DE 
PARATRIATLÓ
8:30h a 14:00h - Botigues de mar

DILLUNS 3
CLUB DE NOVEL·LA NEGRA
“Efecto dominó” d’Olivier Norek
17:30h - Era de l’Esteve 

DIMARTS 4
INAUGURACIÓ DE LA 
BIBLIOMAR
17:00h - Parc de Voramar

DIVENDRES 7
TALLER DE NUSOS MARINERS
18:00h - Club Marítim

DISSABTE 8
AFTERBEACH RUMBERO
Organitza: Towntobe
Col·labora: Ajuntament d’Altafulla
19:00h a 00:00h - Parc de 
Voramar

DIUMENGE 9
MULLA’T PER L’ESCLEROSI 
MÚLTIPLE
11:00h a 14:00h - Piscina 
Municipal

SESSIONS DE MICROTEATRE
“Por el amor de Diós” Mònica 
Pérez i Esther Soto
Preu: 5€
19:00h, 19:30h, 20:00h, 20:30h 
i 21:00h
Pallissa de l’era del Senyor 

CONCERT HOMENATGE 
A MANEL OLTRA I 
COMPOSITORS TARRAGONINS
A càrrec del Cor Ciutat de 
Tarragona
21:30h - Plaça de l’Església 

DIMECRES 12
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA COSTA DAURADA
Dúo Leópolis - Violí i piano
20:30h - Plaça de l’Església

DIVENDRES 14
CINEMA A LA FRESCA
“María (y los demás)” de Nely 
Reguera.
Aportació voluntària: 2€. 
*No recomanada a menors de 7 
anys
22:00h - Ermita de Sant Antoni

DISSABTE 15
DIADA CASTELLERA DE LES 
CULTURES
Xiquets de Tarragona, Castellers 
de Vilafranca, Colla Vella dels 
Xiquets de Valls i Castellers 
d’Altafulla
18:00h - Plaça del Pou

DIUMENGE 16
FESTA DEL CARME
Processó i Havaneres
19:30h - Club Marítim

DIJOUS 20
ALTACÚSTIC
Maria Vidal (20:00h - Plaça de 
l’Església)
Jay Lem’on (21:00h - Plaça de 
l’Església)
Ariana Abecasis (22:30h - Plaça 
de l’Església)

DIVENDRES 21
ALTACÚSTIC
David Philips (20:00h - Placeta)
Donallop (21:00h - Plaça de 
l’Església)
Escarteen Sisters (21:45h - Plaça 
de l’Església) 
Renaldo & Clara (22:30h - Plaça 
del Pou)
Pau Vallvé (23:30h - Plaça del Pou)

DISSABTE 22
ALTACÚSTIC
Pistola (20:00h - Placeta)
Casa das feras (20:45h - Plaça de 
l’Església)
Pavvla (21:45h - Plaça de 
l’Església) 
The Prussians (22:30h - Plaça del 
Pou)
Mazoni (23:30h - Plaça del Pou)

CORREFOC DIABLES PETITS
Diables petits d’Altafulla i Diables 
de Cambrils
20:30h - Baix a Mar 

CORREFOC 
Diables d’Altafulla i Diables
de La Canonja
22:30h - Plaça Consolat
de Mar

DIMECRES 26
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA COSTA DAURADA
Svetlana Tovstukha - Violoncel
20:30h - Pallissa de l’era del 
Senyor

DIVENDRES 28
“L’ATZAR”
Pepa Plana
22:00h - Vil·la romana dels Munts

DISSABTE 29
DIADA CASTELLERA
Salats de Súria i Castellers 
d’Altafulla
18:30h - Plaça dels Vents

“MULÏER”, DANSA SOBRE 
XANQUES
Cia. La Maduixa
20:00h - Plaça Consolat de Mar

DIJOUS 3
FESTIVAL DE MÚSICA
Impressionisme, Expressionisme i 
Nacionalisme
22:00h - Plaça de l’Església

DIJOUS 3, DIVENDRES 4 i 
DISSABTE 5
24è 3x3 DE BÀSQUET
Organitza: CB Altafulla
17:00h a 21:00h - Pavelló 
Municipal

DISSABTE 5
CONCURS DE CASTELLS DE 
SORRA
Informació i inscripcions: 
pijaltafulla@gmail.com o 
nbarba@altafulla.altanet.org
10:00h - Platja, davant del Club 
Marítim

FESTIVAL DE MÚSICA
El concert per a flauta i piano de 
Mozart
22:00h - Plaça de l’Església

DIUMENGE 6
HAVANERES
Vent fort, Cabotatge i Serra de 
Marina
22:00h - Platja, racó del Fortí

DIMARTS 8
ALTAFUJAZZ
Xavi Reija “Reflections”
21:00h - Pallissa de l’era del 
Senyor

DIMECRES 9
ALTAFUJAZZ
Chris Cheek, Putter Smith & 
Guillem Arnedo
21:00h - Pallissa de l’era del 
Senyor

FESTIVAL DE MÚSICA
Música romàntica
22:00h - Plaça de l’Església

DISSABTE 12 i DIUMENGE 13
REGATA EL DESAFÍO DE PATÍ 
DE VELA
11:00h a 17:00h - Club Marítim

DISSABTE 12
FESTIVAL DE MÚSICA
Tango Passione. Música i dansa
22:00h - Plaça de l’Església

DIUMENGE 13
CORREFOC
diables d’Altafulla i Diables de 
Riudoms
22:30h - Plaça Consolat de Mar

DILLUNS 14
CINEMA A LA FRESCA
“Mi vida de calabacín” de Claude 
Barras
Aportació voluntària: 2€
A partir de 7 anys
22:00h - Ermita de Sant Antoni

DIMARTS 15
CERCAVILA
Amb els gegants, bastoners i 
grallers d’Altafulla
19:00h - Plaça Consolat de Mar

Juliol

Agost


