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3 estiu
més de 1.200 espectadors, 
en el 32è festival 
internacional de música 

4 aJuntaMent
altafulla aculla una prova 
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a safranars que trenca el 
model urbanístic
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el nou curs escolar 
comença amb la mirada 
posada a la Portalada
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La tornada a les aules   

Ha arribat el moment de deixar les vacances enrere i sub-
mergir-nos en un nou curs escolar. Els infants i els adoles-

cents compten els anys per cursos, així que estem a les por-
tes d’un “nou any” i els hem de preparar per encarar-lo. Les 
vacances són per trencar els hàbits i les obligacions, però ara 
arriba el moment de recuperar el ritme i la rutina. Per això, des 
d’aquestes línies, us recomanem cinc consells innovadors per 
afrontar la tornada a l’escola amb organització i certa lleuge-
resa. Primer, hem d’acomiadar l’estiu. Es tracta de buscar la 
forma de fer un repàs a tot el que ens ha passat, les aventures 
que hem viscut, les rialles que hem acumulat i tot el que hem 
après durant l’estiu amb els nostres fills. Segon, celebrar la 
tornada a les classes, ja que hem de pensar que els nostres 
fills aprenen més del nostre exemple que de les nostres pa-
raules, així que cal que mostrem una actitud d’alegria davant 
els nous canvis. Es tracta d’enfocar infants i adolescents cap 
als nous reptes que començaran aquest curs, amb els amics 
que es retrobaran, companys nous per descobrir i tot el que 

podran aprendre, i en el cas de la Portalada, estrenar el nou 
gimnàs.

Tercer, preparar tot el necessari per al nou curs. És un bon 
moment per netejar i reorganitzar les habitacions i revisar la 
roba que podem aprofitar i regalar la que ja no farem servir, 
mentre els nostres fills fan el mateix amb les joguines. Quart, re-
passar. L’experiència és un grau i ens ha d’ajudar a determinar 
quines normes, horaris, activitats extraescolars, berenars... van 
funcionar bé el curs passat. I les que no ho van fer les descar-
tem i en busquem de noves. I cinquè, l’adaptació. Si els canvis 
són bruscos ens desestabilitzen més que si es fan de manera 
progressiva. Per tant, hem de fer servir el sentit comú i adaptar 
per passes els horaris de son, d’alimentació i d’hàbits al nou 
canvi. Una setmana abans de començar el col·legi podem anar 
progressivament avançant l’hora d’anar a dormir i ens anem 
aixecant cada dia una mica més d’hora. Malgrat tot, ja sabeu 
que a Altafulla, l’estiu no acaba fins que no ho fa “La Petita”. 
Bona Festa Votiva del Quadre de Sant Antoni! •

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, Forn 

Nogués, Gelateria La Perla, Forns Martí (Ronda, carrer Martí 
d’Ardenya i barri marítim), Farmàcia Altafulla Mar, Bar Cano, 

Pizzeria Solocomo, Bar la Violeta 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 i www.altafulla.cat

on pots troBar la “plaÇa Del pou”?
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• edita / Àrea Municipal 
de Mitjans de Comunicació 
d’Altafulla Plaça del Pou, 1. 

43893 ALTAFULLA 
www.altafulla.cat 

• Direcció / Àrea Municipal de 
Mitjans de Comunicació.

• redacció / Eduard Virgili, 
Carla Gómez i 
Albert Jansà. 

• Col·laboradors / 
Marc Pérez, La Sínia, Isidre Virgili, 

Club d’Scrabble Altafulla,
 Esplai de la Gent Gran, 

Associació Towntobe, Josep Suñé, 
Atletes d’Altafulla, Ildefonso Cuesta, 

Biblioteca Municipal i 
Francesc Ferré. 

• portada / 
Concert sobre les bandes sonores 

de pel·lícules al FIM 2019. / 
Foto: Ajuntament
• Coordinació / 

Albert Jansà 639 775 436 
Nou Silva Equips SL 977 248 883

nousilva@telefonica.net
• Disseny / 

Croma Produccions Multimèdia
• producció / 

Nou Silva Equips SL 
• Dipòsit legal / T-1721-1999 

• tirada / 2.200 exemplars

www.altafulla.cat

plaça
delpou

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

sumari

aJuntaMent 4
Altafulla, prova pilot a Catalunya de colònies per a saharauís

El consistori treballa perquè s’ampliï el porta a porta
L’Ajuntament delimita els banys romans als Munts

Lots sostenibles i reutilitzables per les festes

el ple 5
Suspenen un projecte a Safranars que trenca el model urbanístic

Lourdes Arans s’incorpora per coordinar i assessorar
Canvis en el transport de la gent gran fins el 13 de setembre

eDuCaCiÓ 6
Arrenca el nou curs escolar amb la mirada a La Portalada
Pràctiques dels alumnes del “Singulars” a les empreses
Campanya per al programa “Xerrem Junts” a Altafulla

ViDa soCial 8 

opiniÓ i FÒruM 10 i 11

turisMe 12
Nou èxit de la Fira d’Artesans amb prop de 38.000 visitants

La 3a edició de l’Afterbeach Rumbero arriba a les 2.000 persones
Nit màgica en la Cantada d’Havaneres que compleix 18 edicions

soCietat 14
L’Hort de la Sínia, 25 anys en la promoció de l’agricultura ecològica

Ens ha deixat la Carmeta de la Plaça del Pou
Altafulla serà la seu del campionat espanyol d’Scrabble



 Plaça del Pou / núm. 201 / setembre 2019 Estiu 3

El Festival Internacional de Músi-
ca (FIM) ha posat el punt i final a 
la seva 32a edició. Per Setmana 

Santa, la ciutadania ja en va poder gau-
dir d’un primer tast amb el concert de 
música religiosa, i aquest passat mes 
d’agost ha estat el torn de les propostes 
d’estiu. Intèrprets novells i d’altres molt 
reconeguts han compartit escenari a la 
plaça de l’Església en un cartell de luxe 
que ha combinat els clàssics i la música 
contemporània, de nou sota la direcció 
artística de Claudi Arimany i Albert Sar-
dà.

El programa va donar el tret de sor-
tida el passat 5 d’agost amb la primera 
proposta d’Arimany, “Cançons d’avui, 
d’ahir i de sempre”, una actuació que 
aquest 2019 ha completat amb altres 
quatre propostes: “Música de Cam-
bra”, “Música de pel·lícules”, “Els 
grans romàntics”, i “De Bach a Piaz-
zola”. Segons Claudi Arimany, “el ca-
ràcter amè i sense grans pretensions 
intel·lectuals del festival” ha estat una 
de les claus de l’èxit, i n’ha destacat 
el “gran equip” que hi ha al darrera de 
l’organització, així com un programa 
que busca que “el públic passi una 
bona estona”.

El programa d’Arimany s’ha com-
plementat amb les dues propostes 
d’Albert Sardà: “Música per a dos acor-
dions” i “Caravaggio Piano Quartet”. 
Aquesta darrera actuació va ser l’encar-
regada de tancar el festival el passat 27 
d’agost. En aquesta ocasió, l’amenaça 
de pluja va obligar l’organització a tras-
lladar l’actuació a l’interior de l’Església 
de Sant Martí, com també ho va haver 
de fer amb el concert de l’Ensemble 
Goffriller del passat dia 21. Albert Sardà 
ha coincidit en aquesta “col·laboració 
entre les diferents parts” per crear un 
festival “diferent” als que s’ofereixen 
cada estiu arreu de Catalunya. N’ha 
destacat els “diversos estils, èpoques, 
i estètiques”, i ha reivindicat la necessi-
tat de “posar en valor els composi-
tors oblidats de tarragona”. Ha titllat 
“d’èxit” aquesta 32a edició.

Més de 1.200 persones han gaudit 
d’aquesta 32a edició del FIM d’Altafu-
lla. Una participació molt similar a la dels 
anys anteriors, que representa una mit-
jana de 180 assistents en cadascun 
dels concerts programats, i que des de 
la regidoria de Cultura, que encapçala 
l’edil Gemma Maymó, valoren molt posi-
tivament. Maymó va destacar el concert 

de “Música de Pel·lícules”, en què es van 
haver d’afegir files addicionals davant 
la presència de prop de 300 persones 

de públic; i el “De Bach a Piazzola”, que 
va superar els 200 assistents. / Fotos: 
Marc Pérez / Carla Gómez •

Més de 1.200 espectadors gaudeixen del 
32è Festival internacional de Música

La Bibliomar d’altafulla va posa el 
punt i final a una temporada mar-

cada per un increment notable dels 
usuaris. La responsable del servei, 
Rosalia ciuró, va fer un balanç molt 
positiu de la nova edició, que ha comp-
tat amb una mitjana diària d’entre 60 i 
70 assistents. després de dos mesos 
d’activitat, el servei al Parc de Voramar 
va tancar les seves portes al públic el 
passat 30 d’agost amb el darrer con-
tacontes de les Germanes miró, i un 
berenar de coca i xocolata. els tallers 
dels dimarts i els contacontes dels di-
jous han estat les activitats estrella de 
les tardes al Parc de Voramar. La ma-
joria d’usuaris han estat famílies amb 
canalla que volen gaudir de l’espai i la 
cultura amb els seus fills. Aquest 2019 
també s’ha consolidat la proposta de 
joc de rol que es va engegar en la pas-
sada edició, i que ha permès atraure 
una de les franges d’edat més compli-
cada, la dels joves. 

al llarg d’aquests dos mesos d’es-
tiu, l’equipament ha acollit presenta-
cions i actuacions musicals, i ha ofert 
els serveis de préstec i de premsa di-
ària. una oferta que aquest estiu s’ha 
pogut complementar amb la de la Bi-
blioteca municipal que, per primera 
vegada, ha obert les portes al públic 
durant els matins. L’aposta es mantin-
drà durant tot l’any a les instal·lacions 
del carrer Vinyet, i a partir del proper 
dilluns 9 de setembre, la Biblioteca 

municipal obrirà al públic de dilluns 
a divendres, de 10:00 a 13:00 hores, 
i de 16:00 a 20:00 hores. La regidora 
de cultura, Gemma maymó, ha expli-
cat que “els horaris de les tècniques 
s’han ajustat per poder oferir el ser-
vei més enllà de les tardes i donar 
resposta a la demanda de la ciuta-
dania”. el nombre d’usuaris durant 
l’estiu ha estat d’una seixantena de 
persones diàries, amb una assistència 
mínima de 35 usuaris, i una màxima 
que ha repuntat fins el centenar de 
persones. 

L’edil ha reconegut que ara “l’as-
signatura pendent , sobre la qual ja hi 
estem treballant, és dotar la Biblioteca 
de més recursos humans el més aviat 
possible”. tot i ser una de les seves pri-
oritats, és conscient que no depèn ex-
clusivament de l’ajuntament. La princi-
pal limitació en aquest àmbit passa per 
les polítiques estatals de contractació 
pública. / Foto: c.G. • 

 la Bibliomar ha acollit una mitjana de 70 usuaris 
    aquest estiu

petits i grans omplen les festes de Brises del 
Mar deu anys després

La gresca i la 
rauxa van tornar 

deu anys després 
a Brises del Mar, 
on els seus veïns 
i veïnes van cele-
brar la seva Festa 
Major els passats 
dies 9 i 10 d’agost 
amb un programa 
ple d’activitats per 
a petits i grans, i 
que “va servir per 
recuperar la il·lusió 
i cohesió del barri”, 
segons els matei-
xos veïns. El con-
curs de dònuts, el 
canó d’escuma i 
la gimcana van ser 
les activitats amb 
més participació 
de les festes, que 
van cloure amb un 
sopar de germanor 
amb 300 comen-
sals. De fet, en la 
gimcana hi van par-
ticipar més de quin-
ze grups i més de 
80 persones. Toni 
Serrano, un dels responsables de l’organització va reconèixer que la proposta, 
integradora i adaptada per a tothom, va ser un èxit. Quant al sopar, la xifra de 300 
participants va superar la previsió de la Comissió de Festes, fet que ha demos-
trat, en paraules del regidor de Festes, Àlex Cañas, i de l’Associació de Veïns de 
Brises del Mar, “la il·lusió i les ganes que el barri tenia per recuperar la seva Festa 
Major”. / Fotos: M.P. / E.V. • 



 Plaça del Pou / núm. 201 / setembre 2019
4 Ajuntament

Dels camps de refugiats de Tin-
douf, al sud d’Algèria, venen 
cada any a Catalunya quatre 

centenars d’infants acollits per famílies 
dins el programa “Vacances en pau”. 
La falta de noves famílies acollidores ha 
fet però que el programa es reinventi i 
provi a Altafulla una nova prova pilot a 
Catalunya, l’acollida de nens sahrauís 
a les colònies de Xanascat. 

L’Alberg Casa Gran d’Altafulla és 
lloc de turisme familiar, de colònies 
del programa “L’Estiu és teu” i també 
conegut per haver acollit un grup de 
menors immigrants no acompanyats, 
l’any passat. Aquest estiu ha viscut 
una nova experiència acollidora pione-
ra a Catalunya, les colònies d’aquest 
grup de deu nens i nenes sahrauís, 
molts dels quals ja havien passat l’es-

tiu a Catalunya acollits en famílies. Ara 
han pogut gaudir d’una estada com 
qualsevol infant català.

L’Ajuntament d’Altafulla vol que, al-
hora, l’experiència serveixi també per-
què apareguin famílies acollidores 
al municipi. El consistori va posar a la 
seva disposició les instal·lacions de la 
Piscina Municipal i el servei de trenet 
turístic, i els va rebre a l’Ajuntament on 
els va obsequiar amb una motxilla, ma-
terial escolar, i un anorac.

La prova pilot ha servit d’exemple 
perquè l’any vinent es pugui estendre a 
altres Albergs de la Generalitat, arribant 
almenys a les 40 places d’acollida. En-
guany 470 infants sahrauís d’entre 10 i 
12 anys han passat l’estiu a Catalunya. 

Un programa d’acollida de vacan-
ces que és alhora també una mane-

ra de fer visible el conflicte del poble 
sahrauí, el territori de l’antiga colònia 

espanyola ocupat pel Marroc. / Foto: 
Carla Gómez •

altafulla acull una prova pilot a Catalunya de colònies 
per a infants saharauís

L’ajuntament d’altafulla treballarà 
perquè el servei de brossa porta 

a porta que es fa actualment a la Vila 
closa es produeixi en altres zones del 
municipi. així ho va assegurar la regido-
ra de serveis i coalcaldessa d’altafulla, 
alba muntadas, qui també va avançar 
que els contenidors soterrats seran 
substituïts per contenidors mòbils me-
tàl·lics per evitar que es destrueixin en 
cas d’incendi.

aquesta demanda arriba després 
que el consell comarcal del tarragonès 
aprovés l’adjudicació del nou servei de 
recollida d’escombraries a l’empresa 
fcc medioambiente sa per un preu de 

4.697.026,62 €. el nou servei oferirà la 
possibilitat de fer una recollida d’es-
combraries personalitzada als comer-
ços del poble. a altafulla, de moment, 
es realitza amb el paper i cartró, però 
muntadas va explicar que “s’estudiarà 
ampliar-la per recollir altres faccions, 
com l’orgànica”. L’ajuntament també 
tindrà a la seva disposició campanyes 
de conscienciació, amb les quals espe-
ra eradicar les conductes incíviques 
d’aquells veïns i veïnes que llencen les 
escombraries al voltant de les illes de 
contenidors, fins i tot aquelles que hau-
rien de portar a una deixalleria. 

els conductors dels camions d’es-

combraries utilitzaran un sistema robo-
titzat i semiautomàtic que els permetrà 
realitzar la gestió sense haver de baixar 
del vehicle, la qual cosa augmentarà la 
lleugeresa del servei. a més, aquests ca-
mions tindran diversos compartiments 
per dipositar les diferents fraccions de 
residus, i això farà possible que l’assis-
tència es pugui dur a terme amb només 
dos vehicles. amb tot, s’espera que amb 
el nou sistema s’assoleixi el 50% de reci-
clatge que exigeix la unió europea.

fcc medioambiante sa disposa de 
sis mesos per adequar les seves instal-
lacions i posar a punt els contenidors 
i vehicles que utilitzarà per realitzar el 

servei de recollida d’escombraries en 
els municipis del tarragonès, com a 
mínim, els pròxims deu anys. durant 
aquest període es podran sumar al ser-
vei més pobles de la demarcació si així 
ho consideren. •

  el consistori treballa perquè s’ampliï el porta a porta més enllà de la Vila Closa

l’ajuntament delimita l’espai de les termes de 
Mar per conservar el seu estat

Aquesta és la primera acció d’un con-
junt que té com a objectiu realçar i 

donar a conèixer aquestes restes roma-
nes. El búnquer ha estat tapiat per evitar 
que s’aboquin més residus a l’interior. 
També s’ha envoltat el perímetre amb la 
instal·lació d’unes balises de fusta i cor-
des amb la finalitat d’evitar l’entrada a les 
restes romanes ubicades al costat de la 
platja del Fortí. Aquesta acció ajudarà a 
preservar un dels elements patrimonials 
més singulars d’Altafulla. També s’ha ta-
piat el búnquer situat just al costat de les 
termes de mar, una intervenció motivada 
pels residus avocats al seu interior per 
alguns banyistes. L’objectiu final és con-
nectar aquest espai a la platja facilitant 
el seu accés, i enllaçar-lo cap a la Vil·la 
romana dels Munts. 

Les termes de mar estan ubicades 
al mig del camí de ronda que uneix Tor-
redembarra amb Altafulla per la costa, 
un sender freqüentat per molts banyis-
tes i excursionistes. Això provocava que 

la gent passés per sobre de les restes 
romanes i no pas rodejant-la per les 
escales adequades que hi ha tot just al 
costat. Amb la intervenció duta a terme, 
s’espera que aquestes actituds cedeixin, 
malgrat que ja s’ha hagut de lamentar 
una pintada en un dels espais dels banys 
romans, i en què l’Ajuntament ja ha avan-
çat que intentaran posar-hi solució de la 
mà també del Museu Nacional Arqueolò-
gic de Tarragona. / Foto: C.G. • 

l’eMpresa Mixta D’aigües 
oBre una Borsa De treBall 
D’operari 
L’empresa mixta d’aigües d’altafulla 
cerca un operari per al personal que 
s’encarrega del servei de subministra-
ment d’aigua potable al municipi. Les 
tasques principals a desenvolupar són 
la instal·lació i el manteniment de les 
canonades i clavegueram, escomeses, 
comptadors, entre d’altres; lectura i 
revisions de comptadors domiciliaris i 
sectorials; talls i reposició de subminis-
trament; recollida de mostres d’aigua; 
adequació i neteja d’instal·lacions; i 
reparació de fuites a la xarxa de distri-
bució. es demana formació acadèmica 
de Primària/eso; coneixements bàsics 
de lampisteria, coneixements a nivell 
d’usuari d’aplicacions informàtiques 
com excel; experiència mínima de dos 
anys, preferentment en xarxa d’aigua i 
clavegueram; i carnet de conduir i ve-
hicle propi. Les inscripcions es poden 

realitzar des de les oficines de Treball 
i des del portal web del servei Públic 
d’ocupació de catalunya feina activa.

lots sosteniBles per a les 
Festes D’altaFulla
L’ajuntament d’altafulla ha posat a la 
venda lots sostenibles amb gots, plats 
i coberts reutilitzables per als veïns i 
veïnes que participin al sopar popular 
de la festa major Petita, que tindrà 
lloc el dimarts 10 de setembre al Parc 
del comunidor. els lots es poden ad-
quirir a un preu de 3 € a l’ajuntament 
d’Altafulla i a l’Oficina de Turisme de 
la plaça dels Vents. La regidoria de 
festes, encapçalada per Àlex cañas, 
ha pres aquesta mesura arran de la 
“gran quantitat de plàstic que es ge-
nera”. d’aquesta manera, els vilatans 
podran fer servir aquests estris per a 
altres àpats populars que se celebrin 
més endavant, sense la necessitat de 
comprar-ne uns de nous. • 

  Breus
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El Ple de la Corporació Municipal, 
celebrat el passat 26 d’agost amb 
caràcter extraordinari, va aprovar 

per unanimitat la suspensió de tramita-
cions i llicències d’un projecte urbanístic 
a la zona dels Safranars entre la zona 
comercial i el camí de Ferran durant 
el termini d’un any. La proposta fa refe-
rència als sectors SUR 2, 3, i 7, corres-
ponents a les tres parcel·les que s’ubi-
quen als terrenys que van des de Via 
Roviano —que limiten amb el supermer-
cat Mercadona— fins darrera del parc de 
Safranars. L’actual divisió d’aquests tres 
sectors de sòl urbanitzable que preveu 
el Pla d’Ordenació Urbanística Munici-
pal (POUM) genera diversos conflictes 
i disfuncions urbanístiques que fan ne-
cessària una revisió. Així ho corrobo-
ra, de fet, la memòria tècnica municipal, 
que posa de manifest una manca d’ade-
quació entre el model establert a la zona 
—d’edificació extensiva amb tipologies 
de ciutat jardí—, amb la demanda actual 
d’habitatge-assequible i amb un tracta-
ment paisatgístic curós. Segons l’estudi, 
aquesta discordança fa necessària la va-
riació puntual del POUM.

La voluntat dels tres sectors afectats 
d’iniciar de manera imminent la urbanit-
zació de tota aquesta zona ha condici-
onat els terminis del consistori a l’hora 
de posar solució a les disfuncions que 
presenten. És per això que ha deci-
dit suspendre de manera potestativa la 
tramitació de plans urbanístics derivats 
i de projectes de gestió urbanística i 
d’urbanització, així com l’atorgament de 
les llicències de parcel·lació de terrenys, 
d’obres, i d’edificació. Una suspen-

sió d’un any amb possibilitat de ser 
prorrogada a un segon any. Segons 
va explicar el coalcalde, Jordi Molinera, 
“les obres d’urbanització ja no es poden 
aturar de cap de les maneres”. L’única 
possibilitat de tirar-les enrere seria in-
demnitzar els propietaris amb una gran 
quantitat de diners, “inassumible” per 
a l’Ajuntament d’Altafulla. Malgrat no 
poder detenir el projecte, aquesta sus-
pensió sí que donarà temps als respon-
sables de les regidories d’Urbanisme 

i Habitatge d’intentar negociar amb la 
part privada el conjunt d’aquestes tres 
parcel·les, i discutir amb els promotors 
les característiques de la urbanització.

La voluntat és redibuixar tot l’entorn 
de Safranars, no trencar amb la imatge 
del municipi, i augmentar la densitat 
de l’habitatge protegit per tal d’am-
pliar-ne l’oferta. De fet, amb aquesta 
suspensió, el consistori també vol do-
nar resposta a la preocupació que ma-
nifesta la ciutadania en aquesta matè-

ria. Durant aquest any, el plànol on es 
delimiten els àmbits afectats restarà a 
disposició de la ciutadania al Servei 
d’Arquitectura i Urbanisme de l’Ajunta-
ment d’Altafulla, de dilluns a divendres 
en horari d’atenció al públic, de 9 a 
14 hores. També es podrà consultar al 
tauler d’edictes electrònic del consisto-
ri. La regidoria d’Urbanisme disposarà 
d’aquest període per elaborar el do-
cument de modificació del POUM en 
aquests tres sectors.  •

suspenen un projecte a safranars que trenca amb l’actual 
model urbanístic

lourdes arans s’incorpora per coordinar i 
assessorar les regidories

El Ple va aprovar, amb el suport del 
govern i en segona votació, la in-

corporació de Lourdes Arans Roca per-
què ocupi un lloc de treball de personal 
eventual de confiança i assessorament 
especial al nou executiu local format per 
l’EINA-ERC, el PSC i Ara Altafulla amb 
una retribució anual de 19.000 euros, a 
percebre en catorze pagues i amb una 
dedicació exclusiva del 100% de la jor-
nada. Tal com va explicar el coalcalde 
Jordi Molinera, “és una persona que té 
experiència a escala local, que s’ha im-
plicat en moltes tasques de l’Ajuntament 
i és de l’absoluta confiança per aquest 
govern”. Les seves tasques principals se 
centraran en “ajudar als regidors, coordi-
nar el govern i donar suport a les noves 
regidories”, entre d’altres.

Lourdes Arans va néixer al Vendrell fa 
43 anys i en fa 12 anys que viu a Alta-
fulla, on ha format una família. Treballa 
com a mestra a La Portalada des del 
2005, és propietària d’una merceria a la 

vila i és la presidenta local d’ERC. És lli-
cenciada en Humanitats i diplomada en 
Ciències de la Religió, matèria que im-
parteix al Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya des del setem-
bre de 1994. • 

aproVen una MoDiFiCaCiÓ De 
CrèDit per Valor De 118.000 €

el Ple de la corporació va aprovar una 
modificació de crèdit en el pressupost 
del 2019 mitjançant un suplement de 
118.800 €. d’aquests diners, 85.500 € 
corresponen al conveni ambiental es-
tablert amb el consell comarcal del 
tarragonès, i altres 5.200 € al servei 
de deixalleria municipal, provinents de 
la regulació dels pagaments correspo-
nents al 2018. i per una altra banda, 
23.100 € a indemnitzacions de regidors 
per les assistències a plens i comissions 
informatives quan no tenen sou assig-
nat. Per cobrir aquestes despeses, es 
fan servir 86.800 € del romanent de tre-
soreria; i es donen de baixa 17.000 € de 
la partida dedicada al manteniment de 
l’enllumenat públic; 10.000 €, del dipòsit 
de benzina; i 5.000 € més de la recollida 
de residus.

CanVis en el transport De 
la gent gran Fins el 13 De 
seteMBre

el servei de transport municipal amb 
què compta la regidoria d’acció soci-
al perquè la gent gran d’altafulla pu-
gui arribar a la zona comercial, el con-
sultori mèdic, o al Parc de salut, ha 
variat el seu horari habitual fins al 13 
de setembre, data en què reprendrà la 
seva rutina habitual. d’aquesta mane-
ra, el servei es du a terme els dimarts 
i dijous a partir de les 10:40 hores des 
del Mirador dels Munts i finalitza a 
les 11:30 hores als supermercats. La 
tornada es realitza de 12:00 a 12:30 
hores, recollint els usuaris a la zona 
comercial de les Bruixes, i finalitzant a 
la plaça dels Vents. el servei compta 
de nou places, amb esgraó retràctil, 
porta elevadora hidràulica, i gaudeix 
d’un sistema de seguretat adaptat a 
les persones amb mobilitat reduïda. • 

  Breus

La proposta inicial planteja 62 xalets d’entre 125 i 215 m2 a la cara exterior de la Ronda
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el nou curs escolar arrenca amb la mirada a la portalada

La finalització del gimnàs de l’esco-
la La Portalada, prevista per finals 
d’any o principis del vinent, centra-

rà l’atenció de l’inici del curs escolar a 
Altafulla on més de 1.200 alumnes ocu-
paran els centres d’Educació Infantil, 
Primària i Secundària d’Altafulla. La re-
gidora d’Educació, Gemma Maymó, ha 
avançat que pel 12 de setembre la ma-
quinària pesada de les obres del gimnàs 
ja estarà a fora, i els treballs se centraran 
ja en els interiors de l’equipament. 

Quant a les matriculacions, l’escola 
El Roquissar comptarà amb un total de 
215 alumnes repartits entre les tres línies 
de P3, P4 i P5 d’Educació Infantil (67), 
i les sis aules d’Educació Primària que 
va des del primer curs al sisè (148). Pel 
que fa al col·legi La Portalada, seran un 
total de 419 alumnes que començaran el 
nou curs; 132, ho faran en les dues línies 
amb què disposen P3, P4 i P5; mentre 
que 287 ompliran les dues línies per curs 
d’Educació Primària.

Pel que fa a l’Institut, absorbirà uns 
550 alumnes, que es distribuiran en les 
cinc línies de Primer d’ESO, les cinc lí-
nies de Segon, les quatre línies de Tercer 
d’ESO, i les tres línies de Quart. Els dos 
nivells de Batxillerat, que comptaran amb 
dues línies cadascun, tindran un cente-
nar d’alumnes. Quant a les llars d’infants 
Francesc Blanch (34) i Hort de Pau (51), 

acolliran un total de 85 alumnes entre 
les tres línies de P0, P1 i P2. Quant al 
pla de transició al treball d’auxiliar 
en Vivers i Jardins, seran un total de 
16 els alumnes que s’iniciaran en aquest 
nou exercici.  

De cara al nou inici de curs, la Briga-
da Municipal ha treballat aquest estiu en 

la posada a punt dels centres de qui 
té la competència com les llars d’infants 
Francesc Blanch i Hort de Pau, i les es-
coles La Portalada i El Roquissar. La ma-
joria de treballs han estat d’arranjament, 
pintura, i renovació de material malmès 
o que ha quedat obsolet. La gran nove-
tat són els nous dispensadors de paper 

higiènic que s’han instal·lat als lavabos. 
La regidora d’Educació, Gemma May-
mó, ha explicat que aquests nous distri-
buïdors de paper presenten un caràcter 
més ecològic i un major control del 
consum, una comanda que ja s’havia 
fet en l’anterior mandat. •

el passat 4 de setembre, una dese-
na de joves inscrits al programa 

“singulars”, que du a terme la fun-
dació universitària martí L’Humà, la 
fundació emi manresa, i el centre de 
formació mordered a altafulla amb 
la col·laboració de l’ajuntament, van 
començar a fer les pràctiques a em-
preses. “singulars” és una iniciativa 
pionera al territori emmarcada dins de 
la Garantia Juvenil i adreçada a joves 
d’entre 16 i 29 anys del territori que 

ni estudiïn ni treballin. compleix amb 
una doble funció: la inserció laboral i 
el retorn al sistema educatiu. La majo-
ria dels alumnes són joves immigrants 
o joves d’entre 16 i 17 anys que han 
abandonat els estudis d’educació 
secundària obligatòria (eso). molts 
d’ells han estat derivats dels instituts 
d’altafulla i torredembarra. La imatge 
correspon a una visita d’aquests nois 
a la botiga decathlon. / Foto: fran-
cesc ferré • 

 els alumnes del programa “singulars” comencen 
les pràctiques a empreses
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Exposició col·lectiva del Cercle Artístic a la Pallissa de l’Era del Senyor. / Foto: M.P. El grup torrenc de folk “Julivert” a la Fira d’Artesans d’Altafulla. / Foto: I.C.

21a Nit de Piano i Poemes d’Altafulla, a la plaça de l’Església. / Fotos: Ajuntament / Carla Gómez 

Correfoc amb els Diables d’Altafulla, la Bèstia la Farnaca i els Cagarrieres de Cambrils a Baix a Mar. / Fotos: Ildefonso Cuesta

Nou èxit de participants al 26è 3x3 de Bàsquet al Pavelló Municipal 
d’Esports. / Foto: Marc Pérez

Els Atletes d’Altafulla comencen els entrenaments per a la nova temporada 2019-2020. / Foto: Atletes d’Altafulla 

Un dels tallers de la Bibliomar, dedicat a l’elaboració de titelles fetes amb brics de llet. / 
Foto: Biblioteca

Un cop més, l’ambient festiu va envair el Parc de Voramar amb l’Afterbeach Rumbero. / 
Foto: I.C.
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retiren l’arbre del consultori mèdic 
per les afectacions a la via pública

Les àrees de Via Pública i Salut de 
l’Ajuntament d’Altafulla van retirar 
l’arbre ubicat a l’entrada del Con-

sultori Mèdic d’Altafulla. La gran pobla-
ció d’estornells que hi habitaven gene-
raven molta brutícia i una gran quantitat 
d’excrements que s’acumulaven a terra 
i que podien ser transmissors de diver-
ses malalties per la població. A aquest 
risc se li sumaven, a més, les males olors 

que produïen les deposicions, sobretot 
durant els mesos d’estiu. D’altra ban-
da, la magnitud de les arrels també van 
malmetre part de la vorera i de la plaça 
1 d’Octubre. Després d’estudiar la situ-
ació i determinar que no es tractava d’un 
arbre d’interès singular, els tècnics mu-
nicipals van optar per la seva retirada. / 
Foto: Ajuntament. •
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Heu percebut el canvi amb 76 dies de govern?
Gemma maymó masip # L’esquerra independentista d’altafulla - esquerra Republicana de catalunya - L’eina-eRc

Han passat dos mesos i mig des que 
l’EINA hem entrat al govern. No ha es-
tat una tasca fàcil però tot l’equip de 
govern des del moment zero ens hem 
posat a treballar. El primers dies ens 
ha calgut adaptar-nos a la realitat de 

l’ens local i conèixer el funcionament administratiu, les 
funcions dels tècnics i la dinàmica de treball de l’Ajunta-
ment. Fins al moment hem tingut poc marge en la deci-
sió però si en l’execució i una de les nostres tasques 
principals ha estat la de resoldre actes agendats i pro-
cessos iniciats i no del tot tancats. La nostra participa-
ció és activa i ens permet conèixer actes, procediments 

i realitats de primera mà cosa que farà que en un futur 
immediat puguem millorar processos, esdeveniments i 
ens garantirà disposar de tota la informació per a de-
senvolupar els propis projectes. 

La presa de decisions i execucions ràpides s’han 
fet paleses en l’actuació a les termes de mar, en la 
retirada de l’arbre annex al consultori mèdic, en la im-
plementació dels nous horaris de la biblioteca, en la 
recuperació de la festa de Brises del Mar, en la reha-
bilitació del camp de futbol, en la contractació i plani-
ficació del reforç de neteja d’estiu, en canvi de cadires 
fixes a mòbils de la Violeta i en la suspensió de les 
llicències d’urbanització dels Safranars. Petits canvis i 

intervencions que contribueixen directament al benes-
tar dels altafullencs.

Potser poc rellevant, però significatiu ha estat el fet 
de visitar les obres de la Violeta amb les entitats que en 
feien ús i d’obrir al poble els balcons de l’Ajuntament per 
a les diades castelleres. Sense cap mena de dubte per 
nosaltres l’exemple més il·lustratiu que volem donar de 
l’Ajuntament amb un nou tarannà que aposta per la par-
ticipació i la transparència. Aportant la nostra experiència 
i en aquesta línia ja iniciada esperem treballar al vostre 
servei durant aquests propers quatres anys. Els despat-
xos que ocupem són oberts perquè vingueu. Bona festa 
Major petita i bona Diada! •

la qualitat de l’espai públic
marisa méndez-Vigo # alternativa altafulla - aa

És un símptoma del benestar i la salut 
dels ciutadans i ciutadanes d’un muni-
cipi poder gaudir d’un espai públic amb 
qualitat. Àmplies zones verdes,  carrers 
nets i amb prioritat per a vianants, apar-
caments restringits i controlats,  pas-

seigs per a infants i gent gran... Tot això ha estat de mane-
ra irrefutable el contrari del que hem viscut a Altafulla 
aquest estiu.  Per començar, i només entrar a l’Ajunta-
ment, el nou govern ha donat via lliure als cotxes en diver-
sos espais pacificats.  El carrer Martí d’Ardenya, convertit 
en via franca pels vehicles i per la càrrega i descàrrega 
mentre cada vegada més veïnat mostra les molèsties pel 

canvi; també canvis al Barri Marítim on el carrer Mestral i la 
plaça dels Vents han deixat de ser semipeatonals i a la 
zona verda del carrer dels Munts, la regidora de via pública 
ha decidit que, oficialment, sigui un aparcament. Una zona 
verda que va ser  demanada pels veïns en el mandat an-
terior i es va condicionar fent-se servir d’aparcament es-
poràdic, però no permanent. Aquest estiu els cotxes po-
den aparcar per tot arreu quan, d’altra banda, s’escolten 
veus al govern sobre el turisme que tenim. 

I què s’ha de dir de la invasió al passeig de Botigues 
de Mar de taules i cadires privades, para-sols i estene-
dors que treuen els  llogaters o propietaris de les cases 
de primera línia i que sovint es queden tot el dia i la nit? 

I de les terrasses de bars i restaurants? Durant el man-
dat anterior es va fer, amb els tècnics municipals, una 
feina per regularitzar, ordenar i delimitar els espais que 
es  contractaven pagant les corresponents taxes. Hi ha 
qui ho fa molt bé i es guanya la vida correctament, però 
també hi ha d’altres, bastants, que creuen que això de 
la llei per a tothom o la igualtat d’oportunitats no va amb 
ells, i cada estiu envaeixen l’espai públic, sense pagar 
tot l’espai que ocupen i ocasionant moltes molèsties a 
passejants, veïns i veïnes que volen descansar, i cria-
tures que volen jugar. Qui ha de portar el control i fer 
complir la llei? Un altre capítol ja serà sobre els espais 
dels contenidors d’escombraries... •

la brossa, fora de control
Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla

La gestió dels residus és el principal 
problema que té Altafulla. Aquest es-
tiu, el servei de recollida de brossa ha 
estat desbordat i les illes de conteni-
dors s’han mostrat del tot insuficients, 
a més d’obsoletes, per integrar un sis-

tema de reciclatge sostenible. El nou govern d’Altafulla 
no té un model per fer front al problema i no ha gosat 
plantejar una alternativa al conveni amb el Consell Co-
marcal vigent (i renovat) els pagaments pendents amb el 
qual pels serveis extraordinaris del 2018 han suposat 
una despesa de 85.000 euros que han fulminat la treso-
reria municipal. Des de Junts per Altafulla vam plantejar 

durant la campanya electoral la possibilitat de retirada 
del Conveni del Consell Comarcal (com ha fet Torredem-
barra) i l’exploració d’un nou sistema de reciclatge basat 
en contenidors intel·ligents. Junts per Altafulla, en el ple 
del 26 d’agost, ens vam abstenir en l’aprovació de la 
partida per fer front a la despesa derivada del servei del 
Consell Comarcal a canvi que el govern es comprome-
tés a estudiar un canvi de model per bé que l’alcalde 
encara és hora que plantegi ni que sigui un pla de xoc 
per fer front a la crisi que ens ocupa. 

La seva actuació s’ha limitat a denunciar a les xar-
xes socials un grapat de casos de manca de civisme 
contra veïns i comerciants sense actuar amb totes les 

conseqüències, això és, establint un sistema de sanci-
ons ni, encara menys, anant al moll de l’ós de la qüestió. 
La pilota s’anirà fent més grossa si no hi ha mesures 
immediates que replantegin el model. La proporció de 
brossa reciclada a Altafulla és del 37,98 per cent, això 
és més de 12 punts per sota del 50 per cent que imposa 
la normativa de la Unió Europea. Amb aquestes dades, 
el govern d’Altafulla s’exposa a una sanció per part de 
les institucions europees que perjudiqui les malmeses 
arques municipals. Amb tot, estem disposats a donar 
suport al govern si s’estudia una proposta raonable per 
superar el problema de la brossa i per evitar el desastre 
que suposaria una sanció europea. •

el futur
natalia sanz Pijuan # ara altafulla

La voluntat del partit municipalista Ara 
Altafulla sempre ha estat treballar en 
base a uns principis lògics de gestió. 
La nostra campanya electoral es va 
basar en sumar i aportar solucions als 
problemes del  nostre municipi, actu-

ant sempre des d’un prisma positiu. La gent ha confiat 
en nosaltres i hem posat en pràctica el nostre lema: Ara 
Sumem, que vol dir, unir les forces per treballar, construir 
i fer d’Altafulla un poble millor. Per nosaltres fer política no 
passa pel conflicte sinó per la gestió de tots els aspectes 
que millorin la vida dels vilatans sigui quina sigui la seva 

significació política. Tots fem Altafulla. Hem assumit la re-
gidoria de Turisme, Comerç i Emprenedoria, hem sumat 
amb altres forces polítiques per formar govern i treballem 
tots a una per aconseguir els objectius que ens vam im-
posar. Aquests primers 70 dies de feina a l’Ajuntament 
han estat una marató d’aprenentatge i treball, assumir la 
tasca dels nostres predecessors és un gran repte. 

Des que vam formar govern, els nostres esforços han 
estat dirigits a buscar polítiques per donar veu i espai a 
les dones emprenedores i enfocar el turisme cap a un 
horitzó sostenible i familiar. La base econòmica del nos-
tre municipi ha de tenir com a fita la llarga durada. Cal 

aprofitar els mesos d’estiu però amb la mirada posada 
en la continuïtat durant l’any. Mirem enrere i ens en fem 
creus que només hagin passat dos mesos des que vam 
començar, i amb il·lusió pensem en els 4 anys que tenim 
per endavant.  La nostra política mai es basarà en un 
atac al contrari, creiem que posar pals a les rodes frena 
el carro on tots viatgem. Estem oberts a escoltar les de-
mandes, queixes i suggeriments de tots els vilatans. Des 
d’aquí us demanem que ens digueu tot allò que se’ns 
escapa i hi trobarem una solució. Altafulla no està feta 
de govern i oposició, Altafulla som tots i junts la farem 
possible. •
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la pancarta és il·legal

El Tribunal Suprem va dictar una sentència al 2006 per la qual l’estelada en edificis 
públics era “partidista”. Com el lema de la pancarta és també de part (partits sepa-
ratistes) i vulnera la neutralitat, la sentència del Suprem podria aplicar-se també a 
la pancarta que s’ha penjat als ajuntaments tarragoní i altafullenc. Convergència va 
recórrer a la sentència amb dos arguments que el Suprem va rebutjar: el primer, que 
l’estelada “no és una bandera partidista, ja que no correspon a cap partit polític”; el 
segon, que la seva col·locació en edificis públics responia “a l’obligat compliment 
per part dels alcaldes dels acords adoptats pels plens dels ajuntaments”. Aquests 
plens, al·legava Convergència, estan “formats per regidors elegits democràtica-
ment”, i en les seves decisions “es plasma, per tant, la voluntat popular”. El Suprem 
va dir: “El seu ús (el de l’estelada) per qualsevol d’aquestes administracions (ajun-
taments) o Poders trenca el referit principi de neutralitat, sent notari que la bandera 
estelada constitueix un símbol de la reivindicació independentista d’una part dels 
ciutadans catalans representats per una part dels partits polítics i sistemàticament 

emprat per aquelles forces polítiques que defensen aquesta opció independentista. 
Resulta obvi que el seu ús i exhibició per un poder públic només pot ser qualificat de 
partidista quan associat a una part —per important o rellevant que sigui— de la ciu-
tadania identificada amb una determinada opció ideològica. El tribunal va afegir que 
no qualsevol decisió d’un ple municipal pot qualificar-se de “democràtica”: només 
ho són les que “s’ajusten, en el seu procediment d’adopció i en el seu contingut, a 
la llei. En altres paraules, el fet que els acords en els òrgans col·legiats es prenguin 
democràticament cap manera els fa conformes a dret, sinó que precisament estan 
subjectes a aquest i per això poden ser invalidats”. Finalment, el Suprem va rebutjar 
l’apel·lació genèrica de Convergència a la “llibertat d’expressió” dels ajuntaments, 
perquè són “els ciutadans, i no les institucions”, els que tenen dret a ella.

Maria LLuïsa Díaz  

xxi nit de piano i poemes (i sopranos)
Sincerament l’oferta artística i d’organització no es veié recompensada amb el gruix 
de públic que esperava. Potser el canvi de data, del darrer diumenge d’agost ha-
bitual al darrer dia del mes i en dissabte. Llàstima. Però per als qui vam persistir hi 
va haver coques amb ceba i copeta de cava per arrodonir familiarment la vetllada. 
L’any vinent caldrà tornar al calendari de consuetud i alleugerir la transició entre 
actuacions. Fer cartells, a part, ben singulars de disseny. I des del futur Consell de 
Cultura que impulsarà la regidora Gemma Maymó persuadir al personal que potser 
surti de l’exclusivitat del seu ball o entitat i també s’acosti als esdeveniments que no 
organitza directament. 

L’oferta artística de la XXI Nit ha tingut dos retorns i una incorporació: la de 
l’Agustí Martí del Faristol, tot un cantautor en la petjada del seu admirat Dylan, Paco 
Ibáñez, Mustaki, Raimon. Va tornar la veu soprano en italià d’Eva Anaya, acompa-
nyada al piano per Juli Rodríguez. Com s’endinsa el seu “I mio babbino caro” de 
Puccini. Va tornar Joan Carnicer que en el seu to humorístic va esponjar l’ànima. 
Bravo, Joan! Vam trobar a faltar l’Óscar i la Maria Vidal, però per causes majors de 

relleu artístic: han actuat per la Fira d’Artesans i els escoltarem per la FM petita. 
Enguany les úniques veus de soprano escoltades a la plaça de l’Església, sort de la 
Nit de piano i poemes. La nostra Maria Bellido acompanyada al piano per Maria Figa 
interpretant en català Mompou i en francès Fauré, Poulene i Satie; com a solista al 
piano la gironina amb peces d’Albéniz, Ginesta i Lecuona.

La colla de rapsodes originals formada per les vilafranquines Sílvia Amigó i Anna 
Tomàs. Els altafullencs, amb la Joana Badia que estrenà un poema propi “A un jove 
volador” i coordina tres de les seves alumnes (Engràcia, Júlia i la debutant Araceli); 
el Carlos Terrón, que tornà amb “Llengua” –l’explicitació del català com a llengua 
d’amor apresa de la seva parella; i qui signa, acompanyat a la guitarra per Paton So-
ler, qui sembla que fins i tot ha desat les cordes, acabant la seva dilatadíssima car-
rera a la plaça de l’Església. L’any vinent, la XXII Nit de piano, poemes (i sopranos)...

Fonxo BLanch

  FÒruM 
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nou èxit de la Fira d’artesans amb prop de 38.000 visitants

La Fira d’Artesans d’Altafulla va tan-
car el passat 18 d’agost la seva 22a 
edició amb un nou èxit de públic. 

Durant els quatre dies de la mostra, prop 
de 38.000 persones van visitar les 120 
parades ubicades a l’entorn de les Eres 
per gaudir d’una de les cites de referèn-
cia al territori.

Quatre dies amb un programa farcit 
d’activitats de tot tipus que el coordi-
nador de la fira i un dels responsables 
del Col·lectiu d’Artesans, Diego Spano, 
va remarcar una “unió immillorable en-
tre l’organització, els paradistes i els vi-
sitants que ha permès cloure una gran 
edició”. En va destacar la qualitat i 
l’elevada participació, sobretot durant la 
jornada del dijous que assegura que va 
ser “una de les més concorregudes dels 
darrers anys”.

Des de l’Ajuntament també se’n va 
fer una valoració molt positiva. La re-
gidora de Turisme, Natalia Sanz, va 
subratllar “el bon ambient, i un desen-
volupament sense cap incidència des-
tacable”, així com la “regeneració de 
l’oferta”. Es va mostrar disposada a 
seguir en la mateixa línia de col·labora-
ció de cara a futures edicions. La gran 
novetat d’aquest 2019, però, va ser 
l’exposició de carruatges antics, re-
cuperats i restaurats, que el visitant va 
poder gaudir en el seu format original, 

de la mà del torrenc Jordi Rovira, i quant 
als mestres artesans, la recuperació del 
llauner. També enguany el Centre d’Es-
tudis d’Altafulla va dedicar un espai a 
l’obra de l’artista altafullenc Martí Royo, 
coincidint amb la commemoració del 
seu 70è aniversari. 

El Museu Etnogràfic també va obrir 
les seves portes amb una afluència de 
2.000 visites, i el Cercle Artístic va ree-
ditar la tradicional Exposició Col·lectiva. 
Els visitants també van gaudir de teatre 

en viu amb Martí Olalla, actor i clown del 
Baix Gaià. El colofó final ho va posar la 
cercavila dels Gegants d’Altafulla i els 
Diables Petits. El Col·lectiu d’Artesans 
va sortejar a través de les xarxes socials 
tres lots de marxandatge de la fira entre 
totes aquelles persones que hi van parti-
cipar. Els guanyadors van aconseguir di-
versos articles commemoratius de la fira 
com ara un ventall, un clauer, una mo-
neda, una llibreta, o un got reutilitzable. 
/ Fotos: E.V. •

la Cantada d’Havaneres d’altafulla celebra la majoria d’edat amb una nova nit màgica

El Parc de Voramar d’Altafulla va viure 
el passat 4 d’agost una nova nit mà-

gica amb la 18a Cantada d’Havaneres, 
que va repetir l’èxit de les edicions an-
teriors i va fer les delícies del públic que 
any rere any gaudeix amb les cançons 
de taverna, enguany interpretades pels 
grups Vent Fort, Xarxa i Barcarola. El co-
ordinador de la proposta, Xavier Pardina, 
va reconèixer que “ha estat una de les 
edicions que més m’ha emocionat per 
tot el conjunt”. 

Pardina no té cap dubte que la Can-

tada d’Havaneres d’Altafulla “és una de 
les més importants de la costa tarragoni-
na i de les millors que tenim a Catalunya”. 
Per això, i remarcant l’èxit que va tenir 
l’edició d’enguany en tots els vessants, 
assegura que “val la pena continuar tre-
ballant per mantenir-la”. En aquesta línia 
s’hi va mostrar el regidor de Festes, Àlex 
Cañas, que va explicar que es van do-
nar tots els condicionats per viure una nit 
màgica en la qual “els grups participants 
van trobar el punt de comunió amb el 
públic”. / Foto: Josep Suñé •

La rumba va fer vibrar el Parc de Vo-
ramar el passat 3 d’agost amb la 3a 

edició de l’after Beach Rumbero, una 
proposta que es consolida al municipi 
de la mà de towntobe, l’entitat orga-
nitzadora, i que compta amb la fidelitat 
del seu públic. unes 2.000 persones van 
gaudir de la música de fa1na (molleru-
sa) i BanannaBeach (empordà), que re-
petien respecte a les edicions anteriors, 
i alma de Boquerón (Barri de Gràcia de 
Barcelona), Bemba saoco (Barcelona) i 
Pd Pexampler (cambrils), que eren les 
novetats del cartell.

La proposta va comptar enguany 
amb la participació de “not this path”, 
una organització que té com a finalitat 
la cura i protecció de platges, oceans, 

muntanyes i espais naturals, mitjançant 
xerrades de sensibilització per l’entorn 
natural, i que organitza diferents activi-
tats com ara la recollida de residus que 
va fer a la platja d’altafulla amb la partici-
pació d’una quinzena de voluntaris. 

L’èxit de la 3a edició de l’after Be-
ach Rumbero ha acabat de consolidar 
la proposta al municipi, i des de l’entitat 
towntobe ja tenen la mirada posada en 
l’edició del 2020. La línia de treball serà 
la mateixa, amb el suport de l’ajunta-
ment d’altafulla i la participació de “not 
this Path”, que tornarà a la vila per con-
tinuar conscienciant la ciutadania de la 
conservació i el manteniment del medi 
ambient, i la recollida de residus. / Foto: 
Pascal / towntobe • 

 la 3a edició de l’after Beach rumbero reuneix 2.000 persones al parc de Voramar
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antecSystems
serveis informàtics

Reparació d’ordinadors i portàtils
Creació de pàgines web i programes

Xarxes, telecomunicacions i veuIP
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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l’Hort de la sínia, 25 anys de divulgació, educació i formació en 
agricultura ecològica

L’altafullenc Joan Vives ha viscut 
tota la seva vida vinculat a la terra. 
Els seus pares tenien una finca de 

producció tradicional i, fa 25 anys, quan 
els càmpings volien comprar els terrenys 
al seu pare, va decidir llençar-se a l’aven-
tura i crear L’Hort de la Sínia, un pro-
jecte agroecològic centrat en el cultiu, 
la divulgació, l’educació i la formació en 
agricultura ecològica i respecte per l’en-
torn natural.

Amb els anys el plantejament de 
L’Hort de la Sínia ha anat canviant. Els 
primers deu anys es van dedicar a 
fer producció i educació amb escoles, 
especialment amb les d’Altafulla: Feien 
cistelles, mercats, i altres activitats, sem-
pre vinculades amb la natura, i principal-
ment, en la protecció de l’entorn natural. 
Precisament, amb la creació de l’Associ-
ació Mediambiental La Sínia, van iniciar 
la gestió del riu Gaià, i no només treballa-
ven l’Hort si no també la recuperació de 

la desembocadura i de la platja natural 
de Tamarit.

L’Hort de la Sínia, com defineix el 
Joan Vives, “és una filosofia de vida” 
que al mateix temps funciona com a 
centre de divulgació i educació ambi-
ental. Un exemple d’això és el projec-
te dels horts familiars i per a la gent 
gran on “oferim la terra, l’aigua, les 
eines, l’assessorament, la formació i la 
dinamització” amb la col·laboració tam-
bé de l’Ajuntament d’Altafulla. A més, 
des de fa nou anys, l’Hort funciona com 
a centre de cria de la tortuga de terra 
i nucli zoològic en col·laboració amb la 
Generalitat de Catalunya, ja que és una 
espècia protegida. N’hi crien unes 150 i 
a la primavera les reintrodueixen al Parc 
Natural del Montsant.

El centre agroecològic dedica també 
un espai a l’eco turisme amb l’organitza-
ció de visites guiades amb grups reduïts 
a l’espai natural del riu Gaià. Una visita 

que es fa el darrer diumenge de cada 
mes des de fa setze anys. Col·laboren 
amb Arrèlia, un tipus d’agència de viat-
ges que comercialitza experiències en el 
medi natural i que aportin valor al terri-
tori. Realitzen una visita guiada a l’es-
pai natural, una experiència a l’Espai de 
Benestar i també un dinar a l’Hort amb 
els productes ecològics de temporada.

Des del 2013, l’Hort de la Sínia tre-
balla amb col·lectius de persones amb 
discapacitat sota l’aixopluc del projecte 

el “Jardí dels sentits” format per plantes 
medicinals des d’on es treballa l’olfacte, 
el tacte, la vista i el gust. Precisament 
l’ONCE els ha assessorant perquè sigui 
accessible per a tothom amb l’objec-
tiu de despertar la consciència corporal 
per connectar-se amb la natura amb la 
finalitat d’aportar benestar. El darrer pro-
jecte d’aquest any ha estat “Tastets de 
natura”, que ha arrelat amb força entre 
els usuaris amb un ampli ventall d’activi-
tats. / Fotos: Hort de la Sínia •

aquest passat 12 d’agost ens ha deixat la carme 
Pons centelles, la carmeta de la Plaça. el darrer 

14 d’abril havia complert 102 anys. Va arribar a altafu-
lla, a meitat dels anys vint quan tenia nou anys. Venia 
d’adzeneta del maestrat, petita població de castelló, 
acompanyada dels  seus pares i germans. Va viure de 
soltera al carrer de dalt, on va conèixer el seu futur 
marit, l’isidre de ca l’asidrot. després, de casada, va 
viure a la Placeta, a les escaletes, on hi van néixer els 
seus dos fills, la Maria Carme i l’Isidre. A meitat dels 
quaranta es va mudar a la Plaça del Pou, la casa del 
Portal, buscant una llar més gran, amb força sol i llum 
pel benestar dels seus dos fills.

La carmeta, sobretot, era una dona enamorada 
d’altafulla, i que rebia els forasters amb animada con-
versa quan s’interessaven pel poble. caminant pels 
seus carrers i places, gaudia de la bellesa dels edificis 
i racons de la Vila closa i els quatre ravals. Vivia apas-
sionadament les tradicions, la setmana santa, en es-
pecial la processó de Divendres Sant, on els seus fills, 

nets i besnets hi van participar en els anys d’infància, i 
no faltava mai a les diades de l’ermita de sant antoni, 
sant martí, la candelera, sant Blai... i la gastronomia, 
per Pasqua elaborava les coques i la mona d’ous i, 
sobretot, a la quaresma, el xató. 

Però la seva gran passió era el portal de la Plaça 
del Pou. Adossat a la seva casa, des de les finestres 
de la cuina i el dormitori, i del terrat, a diari observava 
com el pas del temps feia necessari falcar una pedra 
o reforçar un tros de mur. als anys seixanta amb motiu 
de la construcció dels apartaments del Bond Beach, 
camions de tonatge mitjà passaven sovint pel portal  
carregats de materials. abans de fer les maniobres per 
superar l’estret pas, amb tota amabilitat, es dirigia al 
xofer i ajudant demanant que tinguessin molta precau-
ció, “senyor, aquest portal és molt antic, té molta his-
tòria”. un cop travessat el portal, amb agraïments per 
la seva precaució, els hi senyalava la dovella central on 
hi consta la data, 1618.

a la vida els títols més preuats sovint són els més 

senzills. a ella l’honorava que per trobar-la preguntes-
sin per la carmeta de la Plaça del Pou, i afegia amb 
orgull per si calien més senyes, la de la casa del Portal. 
Gràcies per acompanyar-la en el seu últim adéu i per 
haver-la estimat en vida. descansi en pau. •  

  ens ha deixat la Carmeta de la plaça del pou

l’esplai De la gent gran 
enCeta el nou Curs
L’activitat de l’esplai de la Gent Gran 
d’altafulla va arrencar amb força el 
passat 6 de setembre amb el dinar de 
festa major per “La Petita”. de cara a 
les properes activitats, el centre té pre-
vist organitzar el pròxim 12 de setem-
bre una excursió al balneari de Vallfo-
gona; una altra sortida a les fonts del 
riu Llobregat, a castellar de n’Hug, el 
4 d’octubre; un dinar de germanor, el 
18 d’octubre, i un berenar sopar per 
celebrar la castanyada el 30 d’octu-
bre. Per fer les inscripcions, cal que 
us dirigiu a la secretaria de l’esplai, al 
carrer de les Bruixes.   • 

  Breusaltafulla acollirà el Campionat Màster espanyol d’scrabble al setembre 

El Club Scrabble d’Altafulla ja coneix 
les dates en què acollirà el Campi-

onat Màster Espanyol. Serà el cap de 
setmana del 28 i 29 de setembre quan 
els millors jugadors estatals es trobaran 
a Altafulla en una de les competicions 
més importants de l’Estat, i alguns d’ells 
seran els amfitrions. Cal recordar que el 
club altafullenc s’ha imposat en la cate-
goria de plata de la competició els últims 
tres anys, i el nivell dels seus integrants 
és molt elevat. Al llarg dels darrers anys 
Altafulla ha esdevingut una de les seus 
de referència al territori. 

L’any 2013, el municipi ja va fer un 
gran paper en el Campionat del Món, i des 
d’aleshores, els èxits han estat constants. 
L’entitat també va aconseguir grans re-

sultats en el 21è 
Campionat Na-
cional d’Scrab-
ble, celebrat el 
passat mes de 
maig a Arga-
masilla de Alba, 
a Ciudad Real. 
Mentre que al 
mes de juny, un 
dels seus inte-
grants va re-
alitzar un bon paper a l’11è Campionat 
Europeu de Ginebra, on hi van participar 
representants d’una desena de països. 

També a nivell de formació és una de 
les entitats de referència al territori. La 
seva vinculació amb els centres educa-

tius de la vila, i la voluntat de traslladar 
als joves aquestes ganes d’aprendre i 
de practicar el joc de taula comencen a 
donar els seus fruits, i són cada vegada 
més els nens i adolescents que s’hi inte-
ressen i que el practiquen. •



AUTOCARS

Període temporada alta 
(de l’1 de maig a l’1 de novembre)

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

De DL a DV: 09.05h
Dissabtes feiners: 07.15h

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

De DL a DV: 16.20h
Dissabtes feiners: 19.50h

Diumenges i festius: 
No hi ha servei

Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

v Transports
Autobusos
 NocturNs

Altafulla 
/ tarragona

Divendres, dissabtes 
i vigílies de festius
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Altafulla
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comercial

Parada 
centre

00:39 00:40
02:09 02:10
04:09 04:10
05:29 05:30

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

mossos D’esQuADrA 112

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

ofIcINA De turIsme
Plaça dels Vents, s/n 977 65 14 26

AuLA De formAcIó ALDArA 
escoLA D’ADuLts 977 65 10 85

escoLA LA PortALADA
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

escoLA 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
carrer Vinyet, 1. baixos

977 65 11 76 
608 58 95 30

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)
De l’hostal, a la Violeta

977 65 20 60

cAsAL LA VIoLetA
carrer de l’hostal, 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

ALtAfuLLA ràDIo 977 65 29 23

AutocArs PeNeDès 977 66 08 21

INformAcIó reNfe 902 24 02 02

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 977 65 15 89
648 14 57 56

càrItAs PArroQuIAL 629 55 79 45
Podeu dipositar les piles als con-
tenidors situats a l’Ajuntament, 
Llibreria regal i Paper, estanc 
Pijuan, forn martí ronda, forn 
martí Llevant i electrodomèstics 
Quixalos

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

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 D’altaFulla
 c. Vinyet, 1. baixos - De dilluns a divendres, de 10 a 13h,
 i de 16 a 20h
• 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. CARME riQuelMe     /     inF. MÍriaM VaDillo
INfermerIA tArDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
horArIs De coNsuLtes
 INF. MiQuel rius: 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 20.30 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

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

L12  •  Parades a Pl. Imperial tàrraco, Pau casals, st. francesc, rambla 
Vella, balcó, miracle, beneficència, Via Augusta, tuset, Arrabassada, 

savinosa, cala romana, tennis, mediterrani, Platja Llarga, mas rabassa, 
el Pont, montsià, osona, La mora, conca de barbera, blauet, esquirol, 

Guineu, castell de tamarit, tamarit, Aiguamolls del Gaià i ferran

Pl. Imperial 
Tàrraco

Aiguamolls 
del gaià

Aiguamolls 
del gaià

Pl. Imperial 
Tàrraco

Fe
in

er
s

6:20 6:48 7:04 7:38
7:23 7:55 7:44 8:20
8:15 8:47 8:10 8:46
8:55 9:28 9:04 9:39
9:35 10:09 9:43 10:18
10:15 10:49 10:24 10:59
10:55 11:28 11:03 11:38
11:35 12:08 11:45 12:20
12:15 12:50 12:23 12:58
12:55 13:30 13:04 13:39
13:35 14:10 13:43 14:18
14:15 14:50 14:24 14:59
14:55 15:30 15:03 15:38
15:35 16:10 15:44 16:19
16:15 16:50 16:23 16:58
16:55 17:30 17:04 17:39
17:35 18:10 17:43 18:18
18:15 18:50 18:24 18:59
18:55 19:30 19:03 19:38
19:35 20:09 19:44 20:19
20:15 20:48 20:24 20:58
20:55 21:28 21:05 21:38
21:35 22:05 21:45 22:17

D
is

sa
bt

es

7:31 8:05 8:16 8:49
9:20 9:55 10:12 10:49
11:00 11:35 11:53 12:30
12:25 13:02 13:14 13:51
14:00 14:37 14:49 15:26
15:45 16:22 16:34 17:11
17:18 17:55 18:07 18:44
19:10 19:47 19:59 20:36
20:43 21:18 21:30 22:05
22:18 22:48

D
iu

m
en

ge
s 

i f
es

tiu
s 7:31 8:04 8:16 8:50

9:20 9:54 10:12 10:46
11:00 11:35 11:53 12:27
12:25 13:02 13:14 13:48
14:00 14:36 14:49 15:23
15:45 16:21 16:34 17:08
17:18 17:53 18:07 18:41
19:10 19:44 19:59 20:33
20:43 21:21 21:30 22:03
22:18 22:52

RENFE
Altf/Tgn Altf/Bcn

7.00 6.02
7.23 7.06
7.31 7.29
8.34 7.57
9.01 8.08
10.02 9.35
10.30 10.29
10.58 11.33
12.26 12.27
12.58 12.33
14.00 13.34
14.32 14.35
15.01 15.03
15.31 15.25
15.58 16.37
16.11 17.06
16.31 17.37
17.00 18.34
18.00 19.07
18.31 20.06
18.59 20.37
19.29 21.05
20.05 21.47
20.26 21:49
20.30
21.01
21.31
22.01
22.34

AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners

Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
6:20 6:24 6:40 6:45 7:05 7:10
7:05 7:11 7:30 7:35 7:55 8:00
7:20 7:26 7:40 8:30 8:50 8:55
7:40 7:46 8:05 9:45 10:05 10:10
7:55 8:01 8:20 10:15 10:35 10:40
8:20 8:26 8:45 11:45 12:05 12:10
8:40 8:46 9:05 12:20 12:40 12:45
9:00 9:06 9:25 12:45 13:05 13:10
9:15 9:21 9:40 13:15 13:35 13:40
9:45 9:51 10:10 13:45 14:05 14:10
10:15 10:21 10:40 14:10 14:30 14:35
10:45 10:51 11:10 14:20 14:40 14:45
11:15 11:21 11:40 14:45 15:05 15:10
12:15 12:21 12:40 15:10 15:30 15:35
12:40 12:46 13:05 15:20 15:40 15:45
13:15 13:21 13:40 16:20 16:40 16:45
13:40 13:46 14:05 17:25 17:45 17:50
14:15 14:21 14:40 17:45 18:05 18:10
15:15 15:21 15:40 18:15 18:35 18:40
16:20 16:26 16:45 18:45 19:05 19:10
16:45 16:51 17:10 19:15 19:35 19:40
17:15 17:21 17:40 19:45 20:05 20:10
18:20 18:26 18:45 20:15 20:35 20:40
19:15 19:21 19:40 21:15 21:35 21:40
20:15 20:21 20:40 22:25 22:45 22:50
21:45 21:51 22:10

Dissabtes feiners
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8:20 8:23 8:47 9:00 9:24 9:30
9:30 9:33 9:57 10:30 10:54 11:00
11:40 11:43 12:07 12:40 13:04 13:10
13:45 13:48 14:12 14:30 14:54 15:00
16:10 16:13 16:37 17:00 17:24 17:30
17:10 17:13 17:37 18:00 18:24 18:30
17:55 17:58 18:22 18:45 19:09 19:15
18:55 18:58 19:22 19:45 20:09 20:15
19:55 19:58 20:22 21:00 21:24 21:30
20:55 20:58 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

xarxa d’observadors meteorològics (xom) estAcIó D’ALtAfuLLA / serVeI metereoLòGIc De cAtALuNYA / hort De LA síNIA (tamarit) Dades del mes d’agost

temperatura màxima 31,2 °c dia 2 mitjana mensual temp. màx. 29,1 °c obserVADors: Joan ViVe S, lluíS BRullaS, JoRdi cuScó 
JoSe p  Muntade S i JoSe p  MaRia aule Stemperatura mínima 14,8 °c dia 14 mitjana mensual temp. mín. 19,6 °c

Pluja màxima 38,8 mm dia 11 total pluja recollida 47,4 mm www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html



A LTA F U L L A  2 0 1 9

del 4 al 14 de setembre
Festa votiva del Quadre de Sant Antoni

Brigada 
Municipal

Per una Festa Major sostenible, 
porta el teu got a tots els actes!

Per una festa major lliure d’agressions, 
noMÉs sÍ És sÍ.


