
Im
pr

ès
 a

m
b

Pa
pe

r r
ec

ic
la

t i
 e

co
lò

gi
c

96
	3		·	ENTITATS	· Els Castellers d’Altafulla celebren la millor temporada

	4		·	EL	PLE	· Nomenen Maria Porter i Moix filla adoptiva d’Altafulla

	10		·	L’ENTREVISTA	· Joan Vives, 15 anys de l’Hort de la Sínia

Plaça 
del	Pou

Butlletí d’Informació Municipal
AjuntAment d’AltAfullA

desembre	2010

Bones	Festes!



2

Sumari

 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
 col·lAborAdors:  Carla Gómez, Eduard Virgili, Jordi Figueras, Ricard Valls, 
  Dino Albaladejo, Guillermo Alonso, Olga Arnau, Sandra Ballester 
  i Lluís Estamariu.
 fotogrAfiA:  Joana De Pedro, Juan G. Álvarez i Nou Silva Equips.
 PortAdA:  Recull d’imatges de la Festa Major de Sant Martí 2010. / 
  Foto: Joana De Pedro
 coordinAció editoriAl:  Albert Jansà 639 775 436 
  Nou Silva Equips SL 977 248 883 · nousilva@telefonica.net
 imPressió:  Anfigraf SA 
 diPòsit legAl:  T-1721-1999 
 tirAdA:  2.200 exemplars

Ja us podeu anunciar a 
PLAçA	dEL	Pou

Per a més informació i inserció d’anuncis:
625 581 451 · comercial@altafullaradio.com

Àrea de Mitjans de coMunicació

Ens intErEssa quE hi participis:
Escriu a la “Plaça del Pou” 

(màxim 2.000 caràcters)
nousilva@telefonica.net  •  altafullaradio@altafullaradio.com
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On pots trobar la “Plaça del Pou”?
La “Plaça del Pou” es distribueix en més de 30 

establiments d’Altafulla. La podeu trobar a l’Ajun-
tament, Quiosc Llibreria Lluís, als forns A. Martí 
i Nogués, a les gelateries La Perla i Ronda, a la 

Papereria Regal i Paper, entre d’altres.

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

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

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

Àrea Municipal de Mitjans de Comunicació

Aquest nou any que entrarem d’aquí a pocs dies serà un any de 
celebracions. El 2011 serà l’any en què aquesta revista munici-
pal complirà el número 100 i ho celebrarem com cal. La “Plaça 
del Pou” va néixer el setembre de 1999 en el marc de la Festa 
Major petita de Sant Antoni de Pàdua i dos mesos més tard 
que se celebressin les eleccions municipals el 13 de juny. Uns 
comicis que llavors capgirarien el cartipàs municipal on UPA 
guanyaria les eleccions obtenint cinc regidors dels onze pos-
sibles; CiU, PSC i ERC obtenien tres, dos i un, respectivament, 
mentre que el PP no aconseguiria representació en el Ple. Pre-
cisament aquests són dos dels temes principals que acapararia 
la portada de la primera edició d’aquest butlletí municipal on 
dos dels pilars fonamentals foren Jordi Cuscó i Lluís Lorenzo 
que, gràcies al seu esforç desinteressat, aconseguirien donar 
forma a la primera revista municipal d’Altafulla. La segona 
pàgina d’aquesta primera edició l’encetava una salutació del 
llavors Alcalde Manel Ramon on apuntava l’objectiu primordi-
al d’aquest rotatiu: “Vol ser la primera contribució, la primera 
prova que demostra que us volem mantenir puntualment i 
ben informats de tot allò que passa al vostre Ajuntament”. 
Doncs no només ha aconseguit aquesta fita, sinó que també 
ha aconseguit ser altaveu de les entitats i espai de crítica i 
opinió dels vilatans i les vilatanes. Per això l’objectiu d’aquesta 
revista continua sent el mateix pel qual va néixer: ser una eina 
d’informació municipal, plural, independent, democràtica i 
ciutadana. D’altra banda, aprofitem l’avinentesa per desitjar-
vos unes Bones Festes i una bona entrada a l’any 2011. 

Editorial

Més a prop del número 100
[4] EL PLE
 Jutgessa de Pau substituta
 4a Nit del Turisme

[5] AJUNTAMENT
 Pisos socials a Hort de Pau
 Campanya Grèvol
 Violència de génere

[6] SANT MARTÍ
 Recull d’imatges

[8] TURISME
 Granja Sant Francesc
 Sortida als 40 Principales

[12] PARTICIPACIÓ
 Terres del Gaià
 Banc del Temps
 Atletes d’Altafulla

[14] ESPORTS
 Penya Ciclista
 Cros escola Roquissar
 CFS Altafulla
[16] OPINIÓ
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Els Castellers d’Altafulla han culminat 
aquest Sant Martí la millor temporada 
de la seva història. Gran actuació la 
que van realitzar els liles en la diada 
de la Festa Major, celebrada el passat 
7 de novembre, trencant així els mals 
resultats que fins ara s’havien donat 
en aquests darrers anys en aquesta 
mateixa diada, tal i com ho va apuntar 
l’actual cap de colla, Arturo Palavecino. 
I és que les expectatives eren altes des 
de la primera ronda, on van aconseguir 
descarregar el seu segon 3 de 7 amb 
agulla (el primer que es feia a Altafulla). 

Plens de confiança i seguint amb el guió 
marcat van coronar el 5 de 7 en segona 
ronda. Bé de mides, va pujar amb con-
fiança mostrant el bon treball realitzat 
als assajos i que es va descarregar amb 
solvència i anotant-se en el palmarès el 
primer 5 de 7 de la història de la colla. 
Però el plat fort encara havia d’arribar. 
Van tirar la torre de set, desmuntada 
amb dosos col·locats. 

“Els Castellers d’Altafulla segellen la 
millor temporada de la història”

Un 2 de 7 que quedarà per l’any vinent 
i en què s’ha de destacar la valentia i el 
coratge de la colla, i principalment la 
canalla, a l’hora d’afrontar la dificultat 
d’un castell com aquest en una colla 
petita —però gran— com la que és. Ja 
en ronda de repetició, van descarregar 
el 4 de 7 amb agulla fent així la millor 
actuació de la història dels liles, i fer-ho, 
com no podia ser d’una altra manera, 
a la seva Plaça del Pou. Però la cirereta 
del pastís la van posar en la ronda de 
pilars on van plantar dos pilars de 5 
simultanis, insòlit pels morats, acabant 
l’actuació amb el pilar de 4 al balcó 
enfilant una valenta canalla en senyal 
d’un fi triomfal de temporada, on s’han 
batut tots els rècords com ara el primer 
3 de 7 més matiner aconseguit el maig a 
Altafulla o el primer 4 de 7 amb agulla 
de la història assolit als Pallaresos. Així, 
els números per aquest 2010 queden 
així: un 5 de 7; dos 3 de 7 amb agulla; 
dos 4 de 7 amb agulla; nou 3 de 7; qua-
tre 4 de 7; un 4 de 7 carregat, tretze 
pilars de 5; vuit 2 de 6; cinc 5 de 6; un 3 
de 6 amb agulla; tres 3 de 6; cinc 4 de 
6 amb agulla; un 4 de 6 net; un 4 de 6, 
un pilar de 4 per les escales; un pilar de 
4 al balcó; tres pilars de 4 caminant, tres 
pilars de 4 per sota, i 25 pilars de 4.

Dia històric també per Altafulla Ràdio

Per Altafulla Ràdio també va ser una 
diada històrica perquè retransmetia en 
directe la gran gesta de la colla alta-
fullenca en una plaça del Pou vibrant i 
plena d’emotivitat. Marc Plans i Albert 
Jansà, amb la col·laboració de Fonxo 

Blanch, van fer arribar l’emoció de la 
jornada més enllà del que es vivia des de 
plaça, mentre als estudis centrals, Jordi 
Cuscó i Georgina Valls, feien arribar 
a plaça els comentaris dels oients que 
escrivien els seus missatges al Facebook 
d’Altafulla Ràdio. Un dia històric tant 
per la colla com per l’emissora munici-
pal que se sumava així a la gran morada 
festa castellera.•

albert jansÀ

Morats de rècords

Marc Plans i Albert Jansà, al balcó de l’Ajuntament. / Foto: Jordi Cuscó

El primer intent de 2 de 7. / Foto: Castellers 
d’Altafulla

El primer 5 de 7 dels morats a la Plaça del 
Pou. / Foto: C.A.
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Ple Ordinari 26 de novembre
NOMeNeN MARiA PORteR i MOix cOM A FiLLA 
AdOPtiVA d’ALtAFuLLA

Els membres del Ple van aprovar el nomenament de Maria 
Porter i Moix com a filla adoptiva de la Vila d’Altafulla per 
la seva contribució a la promoció i divulgació de la cultura 
catalana i molt especialment d’Altafulla. Porter i Moix ha 
donat a conèixer a molts vilatans el passat històric d’Alta-
fulla mitjançant diferents publicacions, conferències, entre 
d’altres elements. Maria Porter i Moix forma part del Centre 
d’Estudis d’Altafulla i col·labora estretament amb l’Esglé-
sia, com a catequista, l’Ateneu Cultural de Dones, el Cercle 
Artístic i l’Esplai de la Gent Gran. Ha confeccionat l’inventari 
dels quadres i obres d’art de l’Ajuntament, tresor també del 
patrimoni artístic d’Altafulla. Més enllà del municipi, fins 
a la seva jubilació, va ocupar el càrrec de cap de la Unitat 
de Patrimoni Bibliogràfic del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. La iniciativa del seu nomenament 
va néixer del Centre d’Estudis d’Altafulla i ha tingut el suport 
de l’Ateneu Cultural de Dones, el Cercle Artístic i l’Esplai de 
la Gent Gran.•

Rebutgen una moció que 
reprovava el regidor Jano 
Francino

El Ple d’Altafulla va rebutjar, amb el vot 
de qualitat de l’Alcalde, una moció de 
reprovació a Alejandro Francino com a 
president del Consell Sectorial de Mit-
jans de Comunicació per censurar un 
article que s’havia inclòs en la revista 
passada i que, segons ell, atemptava 
contra la seva persona. Segons va expli-
car l’oposició,”considerem inaccepta-
ble l’ús partidista realitzat per aquesta 
acció que vulnera el dret de llibertat 
d’expressió i que suposa un atemptat 
als criteris professionals que fins ara 
s’han aplicat pel contingut de la publi-
cació.” El mateix Francino ha recone-
gut la seva equivocació i s’ha disculpat 
públicament. L’article s’ha publicat al 
Fòrum d’aquesta edició.

Pilar Pascual, nova Jutgessa de 
Pau substituta

El Ple també va aprovar el nomena-
ment de Pilar Pascual Martín com a 
nova Jutgessa de Pau substituta d’Alta-
fulla. Pascual relleva en el càrrec a Gala 
Cendón Soler qui va presentar la seva 
renúncia ara fa uns mesos. Pilar Pascual 
restarà així com a substituta del Jutge 
de Pau titular, Víctor Simó.

El 14 de desembre, 4ª Nit del 
Turisme

El casal municipal La Violeta acollirà un 
any més la Nit del Turisme d’Altafulla 
que enguany celebra la seva quarta 
edició. Com és tradicional, en el decurs 
del certamen es reconeixeran diferents 
entitats, establiments i empresaris del 
municipi que han contribuït a la pro-
moció turística de la vila d’Altafulla. 

L’acte està obert a tot el públic i 
començarà a partir de dos quarts de 
nou de la nit.

Els contes de Sant Jordi 2010, a 
Internet

A causa de la llarga extensió d’alguns 
contes del certamen de Sant Jordi 
2010, el Consell Sectorial de Mitjans de 
Comunicació ha aprovat per unanimi-
tat publicar els contes restants a la web 
d’Altafulla Ràdio en format original. 
Es tracta dels contes “Una setmana 
sense profes”, d’Àlex Pérez; “La dolça 
primavera”, de Júlia Poll; “El tresor 
desaparegut”, de Marta Madorrán, i 
“La veritable història de la Mona Lisa”, 
d’Àlex Tarín. L’adreça electrònica és 
www.altafullaradio.com/index2.php?
mod=8&acc=tot&d=0&blo=1&idi=cat.

Breus

Maria Porter i Moix, a l’esquerra de la imatge. / Foto: C.G.

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS – CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS 2011

Dia Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Dilluns 17 21 21 18 16 20 18 15 19 17 21 19

Dimarts 18 22 22 19 17 21 19 16 20 18 22 20

Dimecres 19 23 23 20 18 22 20 17 21 19 23 21

Més informació: 977 24 45 00 o cctarragones@altanet.org
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L’Ajuntament d’Altafulla i l’empresa pública Adigsa, del Depar-
tament d’Habitatge, van sortejar un total de disset habitatges de 
protecció oficial més —dotze en règim de lloguer, i cinc, de com-
pra venda— corresponents a la promoció Hort de Pau. En el cas 
dels pisos de lloguer, la promoció té un total de 24 habitatges. 
Tots els habitatges disposen d’una sola habitació i d’una superfí-
cie útil d’entre 37,89 m2 i 41,03 m2. El preu del lloguer mensual 
va dels 154,3 als 167,3 €. En principi, aquestes vivendes estaven 
pensades per a gent gran, però davant la manca de demanada, 
es van obrir a la resta de la població. Han estat 21 les persones 
que han presentat la sol·licitud, de les quals les d’Altafulla —que 
s’eleven fins a nou— han tingut prioritat respecte les de la resta 
de la comarca –de les quals hi han entrat tres mitjançant sorteig. 
La cèdula d’habitabilitat no permet l’entrada de famílies de més 
de tres membres. Pel que fa als pisos de compra, també ubicats 
entre els carrers de Cabana i de Vinyet, sumen un total de 36. 
Són de dues i tres habitacions i la seva superfície oscil·la entre els 
72,50 i els 56 m², i el preu de venda va des dels 126.691,74 € als 
90.352,14 €. Tots aquests habitatges tenen una plaça d’aparca-
ment i un traster vinculats a la vivenda. Està previst que, si tot va 
bé, abans d’acabar el mes de gener es faci entrega de les claus.•

entreguen disset habitatges socials més a Hort de Pau

El sorteig es va fer a la sala de plens. / Foto: Carla Gómez

Amb l’arribada de les festes de Nadal, les botigues i les zones 
comercials es poden convertir en terreny abonat per als lladres 
que volen fer el seu agost en ple desembre. Per lluitar contra els 
furts i robatoris, els Mossos d’Esquadra i la Policia Local d’Altafu-
lla ja estan preparant els últims detalls per engegar el dispositiu 
“Grèvol”. Fins el 16 de gener, els agents municipals duran a 
terme, amb la col·laboració de la policia catalana, una tasca de 
conscienciació als comerciants i de reforç en les hores de tanca-
ment i d’obertura dels establiments per tal d’afavorir la seguretat 
ciutadana i prevenir i evitar petits furts i robatoris. El dispositiu, 
però, no només se centra en les àrees comercials, sinó que també 
incidirà en la seguretat al volant, de manera que el patrullatge 
també es veurà incrementat sobretot quan se surti de festa a les 
nits. Per això, es faran controls conjunts a peu de carretera. D’altra banda, els agents de la Policia Local continuen formant-se a 
l’Acadèmia de Policia de Catalunya. Darrerament també han impartit un curs d’investigació criminològica. 

Campanya de control d’animals
La Policia Local d’Altafulla realitzarà fins el 15 de desembre un programa de control i registre d’animals de companyia amb la 
finalitat que els propietaris empadronin les seves mascotes. Així, una vegada els propietaris registren els seus animals, la Policia 
Local els facilita el número de registre així com les dades que consten en el seu fitxer. Pel que fa als animals considerats altament 
perillosos, els agents municipals requeriran als propietaris la documentació acreditativa d’aquells que fins a dia d’avui no l’han 
facilitat al consistori. Transcorregut aquest període, l’Ajuntament determinarà les mesures a prendre per tal de complir amb els 
requisits normatius que encomanen els propietaris d’animals de companyia.•

Arrenca el dispositiu “Grèvol” per prevenir furts i robatoris

“Respecte a la vida i als drets humans”. Sota aquest missatge, 
l’Ajuntament d’Altafulla, amb la col·laboració de l’Ateneu Cul-
tural de Dones, va commemorar el passat 25 de novembre el Dia 
Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones 
on van llegir un manifest a la plaça del Pou. Els presents van 
expressar el seu condol per la mort de Viktorya, Cristina, Fatna, 
Farida, Mònica, Andrea, Laila, Niscauris, Sabrina, Saida (la seva 
filla i el seu fill), i Maria Dolores, totes elles víctimes de la violèn-
cia masclista a Catalunya al llarg d’aquest 2010. També van recor-
dar especialment la mort de la veïna Maria del Mar Córdoba. La 
noia, de 26 anys, va ser assassinada el març de l’any passat per 
la seva exparella. El poble d’Altafulla es va abocar de ple amb la 
seva família. •

dia internacional per a l’eliminació de la Violència envers les dones

Unes 50 persones es van reunir a la Plaça del Pou. / Foto: J. d. P.



6

Plaça del Pou • núm. 96 • desembre 2010Sant	Martí	2010

Setena Baixada de Trastos organitzada pels Diables. / Foto: C.G.

Cercavila amb Nans, Gegants, Bastoners i Grallers. / Foto: J.d.P.

Correfoc dels Diables d’Altafulla. / Foto: A.J.

Primer Campionat de Bitlles Catalanes. / Foto: 
J.d.P.

Taula rodona d’antics caps de colla dels Castellers des del 
1996. Foto: A.J.

Cantada d’Havaneres a la Violeta. / Foto: C.G.
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Primer Open de Dòmino del CD Altafulla-LaTorreta. / Foto: C.G.

Joan Vives (tercer per la dreta), va ser el pregoner de les festes. 
/ Foto: A.J.

Setena Trobada de Plaques de Cava. / Foto: J.d.P.

Exposició “Xilofòrum” del Centre d’Estudis al Fòrum. / Foto: C.G.

Els Nans d’Altafulla durant la cercavila. / J.d.P.

Taller a les escoles “Tasta la festa” dels Bastoners. / Foto: J.d.P.
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Turisme

AtecA ret homenatge a la Granja Sant Francesc 
en el desè aniversari de l’associació

Des de l’estiu de 1962, la flaira dels pollastres rostint-se als 
asts d’unes màquines de primer disseny alemany fa venir la 
gana a vilatans, veïns de la comarca, i turistes d’arreu d’Eu-
ropa que fan cua a la cruïlla entre el carrer de Mar i la vella 
carretera N-340. Una edificació d’arquitectura tradicional 
catalana que es va alçar de la mà del Sisco de Ca Manel Roig 
i la Fineta de Cal Carsos de la Torre, qui fins a finals dels anys 
70 van encarregar-se de criar les millors gallines casolanes. El 
1978, la Granja Sant Francesc va expandir el seu negoci a la 
carta de menjars per emportar, moment en què va néixer la 
seva dimensió de restaurant, que es va mantenir fins el 1998. 
Gairebé 50 anys més tard des de la seva fundació, els germans 
Josep i Joan Blanch són qui regenten ara el negoci familiar, 
mantenint-se en la línia de la bona cuina i l’amor a la feina 
ben feta, pròpia de l’escola casolana. El secret de mantenir un 
negoci tants anys: marcar la diferència, donar un valor afegit 
als clients i, sobretot, “fer-ho com si fos per tu”, expliquen els 
germans. És precisament per aquest esforç dedicat a aquesta 
llarga trajectòria que la Granja Sant Francesc va ser home-
natjada en el 10è Sopar d’Hivern de l’Associació Turística 
d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla (ATECA). Una iniciativa 
que va tenir lloc el passat 19 de novembre al Càmping Santa 
Eulàlia amb la presència de representants municipals, empre-
saris i comerciants. L’acte va estar presidit per l’alcalde Josep 
Maria Pérez; el regidor de Turisme, Alejandro Francino, i el 
president d’ATECA, Lluís Canyelles. D’altra banda, Francino 
va destacar la importància d’ATECA en el teixit comercial del 

municipi i va agrair l’aportació de la Granja Sant Francesc en 
la promoció del nom de la vila a través dels seus productes. 
L’edil va anunciar també que el consistori ha augmentat en 
15.000 € la subvenció a ATECA, més de la meitat que havia 
rebut l’exercici passat per tal de col·laborar en la dinamització 
comercial i turística del municipi en un context econòmic com 
el que es viu.

D’altra banda, ATECA ha finançat enguany els nous punts 
de llum de Nadal.•

Els germans Blanch van ser enguany els homenatjats. / Foto: A.J.

tómbola solidària a l’escola Portalada
Aquest curs a l’escola, tenim la intenció de posar en marxa una Tòmbola Solidària on hi podrà participar tota la comunitat 
educativa: pares, alumnes i professors. La finalitat d’aquesta Tòmbola Solidària és la de recaptar diners per a un “Projecte 
de menjador polivalent amb cuina, latrines i fonts d’aigua a l’escola Negus Michael de la ciutat de Dessie (Etiòpia)”, projecte 
coordinat per IPI Cooperació, una entitat sense ànim de lucre que està desenvolupant projectes de cooperació en quatre països 
africans: Mali, Costa d’Ivori, Senegal i Etiòpia. (www.ipi-cooperacio.org). Aquesta tómbola tindrà lloc els darrers dies d’aquest 
trimestre al hall de l’escola i es realitzarà amb l’ajut dels alumnes de sisè. Un representant d’IPI Cooperació es personarà a 
l’escola per parlar d’aquest projecte amb els alumnes de Cicle Superior i donar a conèixer les activitats que es podran realitzar 
amb els diners recaptats en aquesta tómbola.•

olga arnau

Escola La Portalada
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el 22 de desembre, sortida als 40 Principales

El conveni de Joventut TRAC va dur a terme el passat 6 de 
novembre la ja mítica sortida a Port Aventura Halloween. 
Aquesta, va transcórrer amb normalitat. Varem sortir de l’últi-
ma parada (Altafulla) a les 10:40 h un total de 30 persones i hi 
varem estar tota la jornada fins que a les 23 h, varem emprendre 
la tornada. Els joves s’ho van passar d’allò més bé! Us recordem 
que la propera sortida serà a Barcelona el dia 22 de desembre al 
musical dels 40 Principals. Us hi esperem!•

sandra ballester

PIJ Altafulla

Fotografia de família dels joves que va fer la sortida a 
Port Aventura Halloween. / Foto: PIJ
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RESTAURANT
“La millor cuina”

C/ CAMÍ DEL PRAT, 42-44 • 43893 ALTAFULLA (TARRAGONA) • www.hotellatorreta.com
TELF. 977 65 01 56 • FAX 977 65 09 51 • E-mail: recepcion@hotellatorreta.com

**

RESTAURANT ACQUA
CLUB MARITIM ALTAFULLA

C/Pescadors s/n - Tel. 977 65 60 04

També al Facebook!

Agenda de Tallers: 
Activitats per petits i grans durant tot l’any!!

Menú laborable a 12,65 €
MENJAR PER EMPORTAR, ÀMPLIA OFERTA 
EN TAPES I MENÚS PER GRUPS I EMPRESES 
Menú cap de setmana a 15,65 €

La VioLeta
D’aLtaFULLa

Raconet del Pachet

C. Sant antoni 13 • 43893 altafulla (tarragona) 
tel. 977 65 00 83

BaR
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L’entrevista

“des de tarragona ens veuen a l’altra punta del món 
i com si féssim coses rares”

Joan Vives, responsable de l’Hort de la Sínia. Impulsor de molts projectes de preservació de l’espai 
natural del Baix Gaià. Convençut que la relació amb la naturalesa és necessària. Satisfet de l’Hort i 

l’Associació Mediambiental per la tasca sobre el territori dels últims 15 anys.

8 Quan parlem de l’Hort de la Sínia ens referim a l’Associa-
ció Mediambiental?
No, l’Associació Mediambiental la Sínia és l’entitat. Quan par-
lem de l’Hort de la Sínia ens referim al lloc físic, on desenvo-
lupem l’activitat: un hort on fem agricultura ecològica i que 
a la vegada és un centre d’educació ambiental. Primer es va 
crear l’hort i, més tard, amb la incorporació de nova gent, es 
va impulsar l’Associació. Enguany estem celebrant el quinzè 
aniversari de l’Hort de la Sínia.
8 Com han estat aquests 15 anys?

Hi ha hagut de tot. Els inicis sempre són difícils; fa 15 anys, 
començar a fer agricultura ecològica era una cosa de bojos. 
Ara bé, la motivació per tirar endavant el projecte va ser molt 
important; es tractava d’un projecte de vida. Personalment, 
abans tenia una feina on guanyava més diners i tenia una 
estabilitat, i ara en guanyo menys i costa trobar un equilibri. 
A mi, però, em compensa, perquè faig el que m’agrada, no 
tinc amo i ningú em mana el que haig de fer i, a més, apor-
to el meu granet de sorra en intentar canviar consciències i 
divulgar l’agricultura ecològica i tot l’entorn natural de Tama-
rit. L’objectiu d’aquests 15 anys ha estat donar a conèixer que 
hi ha altres maneres de relacionar-nos amb la naturalesa i que 
cal conèixer-la, respectar-la i estimar-la.

8 En què s’està treballant ara mateix?
Hi ha una part de la Sínia que està dedicada a la producció 

d’horta de temporada i una altra part que es destina al cul-
tiu de plantes medicinals. Bàsicament ens dediquem a això, 
el que passa és que en aquest moment tot dóna molts pocs 
diners en compensació al temps que hi dediquem. La pagesia 
està com està perquè els preus no els posa el pagès sinó els 
intermediaris, i qui guanya són aquests. La petita producció 
que fem la venem els dissabtes al matí quan organitzem visi-
tes, o bé a famílies d’Altafulla i dels voltants, que un cop a la 
setmana se’ls porta una caixa amb la verdura.

Quant a plantes medicinals, estem impulsant un projecte 
per a poder-ne comercialitzar. En concret una tisana que es 
dirà Tisana de les Bruixes, ja que a Altafulla n’hi ha molta 
tradició. A més, ara que també s’està fomentant el turisme a 
les Terres del Gaià, volem aprofitar per difondre els productes 
del territori i sobretot les plantes medicinals, que tradicional-
ment sempre ha utilitzat la gent gran i, en un altre extrem, 
la gent jove ni les coneix. Creiem que val la pena fer-ne divul-

gació perquè molt probablement la gent s’estalviaria diners i 
salut si primer emprés les plantes medicinals i aromàtiques en 
lloc dels medicaments.
8 I també treballeu amb les escoles...
Sí, també treballem en educació ambiental, però en un 
moment de crisi com l’actual junt amb la sisena hora a les 
escoles i tot el que el Pla Maragall ha significat per l’ense-
nyament, ha provocat que les escoles no facin sortides per tal 
de boicotejar la reforma d’Educació. Malauradament, de les 
50 visites que teníem programades cada any, ara només n’hi 
ha una. Esperem que de cara al bon temps les famílies i les 
Associacions de Mares i Pares d’Alumnes s’animin, ens visitin 
i gaudeixin de les activitats que organitzem, perquè els nens 
no en tenen cap culpa.
8 Quin tipus d’activitats proposeu a les famílies?
Tallers d’horts urbans, de cuina, de compostatge, de plantes 
medicinals... Totes són per conèixer els usos i les propietats de 
la naturalesa que ens envolta.
8 Què teniu preparat a curt termini?
D’aquí molt poc entrarem a formar part de la Xarxa d’Obser-
vadors Meteorològics de Catalunya i ens muntaran una esta-
ció meteorològica oficial. És engrescador perquè també ens 
agrada la meteorologia i, aquesta està molt relacionada amb 
els problemes que poden tenir els cultius. Permetrà, a més, 
divulgar la meteorologia en l’àmbit educatiu. Val a dir que 
busquem col·laboradors i gent a qui li agradi el tema, perquè 
el compromís és que cada dia de l’any es recullin les dades. 
Les tres o quatre persones que estem allí ja ho assumim, però 
potser algun dia hi ha un imprevist i cap de nosaltres ho pot 
fer. Si hi ha algú que puntualment ens vol donar un cop de 
mà serà genial.

8 Són conscients, els veïns d’Altafulla, de l’espai natural que 
tenen tan a la vora?
Hi ha molta gent que ens coneix però també n’hi ha molta 
d’altra que no, igual que a Tarragona. S’ha de dir que el 
tema de l’Hort de la Sínia és molt curiós, perquè jo sóc d’Al-
tafulla i, per mi, Tamarit és Altafulla, ja que tradicionalment, 
qui ha treballat les hortes han estat persones del municipi. 
Administrativament, però, Tamarit pertany a Tarragona. 
Des de Tarragona ens veuen a l’altra punta del món i com si 
féssim coses rares. Quan anem, per exemple, a demanar una 
llicència d’activitats per muntar un centre de divulgació de les 
tortugues, al·lucinen; en una ciutat, la gent demana llicències 
d’activitats per restaurants i botigues...
8 Però tota cosa negativa també té el seu costat positiu, 
diuen...
Gràcies a aquesta situació, la plana de Tamarit s’ha mantingut 
tal com està ara. Durant molt anys, Altafulla ha demanat que 
el riu Gaià sigui la delimitació natural del terme, i Tarragona 
ha volgut que Altafulla donés serveis per urbanitzar. Mentre 
els polítics no s’han posat d’acord la plana de Tamarit s’ha 
preservat, i ara està dintre d’un Pla Director del Sistema Cos-
taner, on el sòl està protegit i no es pot especular.•

“La gent s’estalviaria diners i salut si primer 
emprés les plantes medicinals i aromàtiques 

en lloc dels medicaments”

“D’aquí molt poc entrarem a formar part 
de la Xarxa d’Observadors Metereològics 

de Catalunya”
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Turisme

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9:30 - 10:30 PILATES PILATES IOGA KUNDALINI

10:30 - 11:30 TAI TXI    TXI KUNG TAI TXI    TXI KUNG

10:45 - 12:00 IOGA TERAPÈUTIC

13:00 - 14:00 TONIFICACIÓ CORPORAL TONIFICACIÓ CORPORAL

15:15 - 16:30 PILATES IOGA TERAPÈUTIC

17:15 - 18:30 IOGA KUNDALINI IOGA KUNDALINI

17:30 - 18:30

17:45 - 18:45 DANSA AFRO INICIACIÓ AL PILATES DANSA VENTRE 
(Nivell IIniciació)

18:45 - 19:45 PILATES IOGA TERAPÈUTIC PILATES PILATES

19:00 - 20:15 BOLLYWOOD

20:00 - 21:00 BOLLYWOOD TAI TXI

20:15 - 21:30 IOGA KUNDALINI TAI TXI    TXI KUNG IOGA KUNDALINI

21:00 - 22:00 DANSA VENTRE (Nivell Avançat)

21:30 - 22:30 MEDITACIÓ

C/ Cantó de la Vila Nº 1 ALTAFULLA, (Tarragona) Telf. 977 65 15 49 info@alnatur.es www.alnatur.es

TERAPIES
Reflexoteràpia, Teràpia Floral, EEI (Evaluació Emocional Integrativa), Quiromassatge, Massatge Esportiu, Massatge Anti-estrès, 

Drenatge Limfàtic, Nutricionista, Fisioteràpia, Acupuntura (Medicina Xinesa), Kinesiologia, Ataràxia, Reiki, 
Lectura Registres Akàshics, Estètica Natural....

CENTRE DE TERÀPIES NATURALS I DIETÈTICA

ACTIVITATS

Hatha Ioga, 
Kundalini Ioga, 
Ioga Nens, 
Tai Txí,
Txi Kung Lou Han, 
Bollywood, 
Pilates, 
Tonificació Corporal, 
Dansa del Ventre, 
Dansa Nens, 
Meditació.

Us desitgem Bones Festes i un Feliç 2011!

LA INAUGURACION OFICIAL SERÁ EL 7 DE ENERO 
CON JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS, PERO 
ESTAS INVITADA A LA INAUGURACION DE AMIGOS 
EL 21 DE DICIEMBRE A LAS 20 H
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Participació

Atletes d’Altafulla: un mes de triomfs pel nostre club
Un cop més el nostre club ha tingut una activitat enorme darrerament. El nostre com-
pany Tito Griñant ha tornat a assolir un altre campionat, el d’Espanya de la seva cate-
goria en pista. Per altra banda, en ruta hem aconseguit diferents triomfs, la Marta 
Camps va quedar tercera absoluta en la cursa de la Dona de Barcelona amb 10.000 
participants (just darrera de la Maria Vasco), però també ha aconseguit ser segona en 
la Mitja Marató de Tarragona i també fer podi en la Mitja de Mollerussa. Per la seva 
banda i també en la mitja de Tarragona, vam guanyar per equips en categoria feme-
nina i fer desens en la masculina, de més de 40 equips. A més, vam ser el tercer equip 
amb més inscrits, dels 2000 participants, un total de 41 ho feien pel nostre club, una 
fita històrica per al nostre poble, creiem. A part, unes setmanes abans vam participar 
en la Marató Costa Daurada, la seva primera edició a on vam aconseguir classificar a 
diferents atletes, però a més, a la distancia de 10km de la mateixa cursa el Manuel 
Carmona va guanyar en categoria de veterans. També hem tingut presència en la Marató de Donosti amb el Josep Lluís Batalla 
acabant-la i fent marca personal. Des del punt de vista més social, durant aquestes setmanes vam col·laborar en la organització 
de la primera duatló d’Altafulla, juntament amb la Penya Ciclista i en el primer cros escolar del Roquissar.•

ricard garcia

Atletes d’Altafulla

xiè Fòrum de les terres 
del Gaià 

a Pont d’Armentera
El passat 13 de novembre se celebrà a la 
vila del Pont d’Armentera l’onzè Fòrum de 
les Terres del Gaià, en un marc immillorable 
de debat i de presentació de tres realitats 
de gestió del territori molt paregudes, però 
alhora diferents entre elles, sota l’aixopluc 
i l’impuls inesgotable de la societat civil de 
les Terres del Gaià. El representant de la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia, ens 
aportà entre altres realitats, el model de 
l’Associació Territori del Sénia, del qual va 
sorgir la interessant idea de la creació de 
l’Associació de les Terres del Gaià, amb l’ob-
jectiu de poder reunir els sectors econòmics, 
culturals i socials, conjuntament amb els 
vint-i-un municipis corresponents. L’Associa-
ció de les Terres del Gaià hauria d’esdevenir 
el motor que incrementi l’embranzida que 
ja estan portant les entitats que es reunei-
xen sota el paraigües del Fòrum, però amb 
una estructuració ben sòlida i dotada dels 
recursos humans adients. És interessant que 
l’Associació segueixi generant el diàleg amb 
tots els ajuntaments implicats i que sigui 
el doll generador d’idees i projectes, amb 
l’objectiu de la preservació, dinamització, i 
desenvolupament del territori de les Terres 
del Gaià. El Consorci de Llaberia, escenificà 
l’entesa entre els sis ajuntaments que el 
formen i les altres administracions, com un 
exemple d’aprofitament dels recursos natu-
rals, la generació de plans ocupacionals de 
persones amb risc d’exclusió social i la recu-
peració del patrimoni dels camins veïnals. 
L’altre consorci, el de la Vall del riu Corb, 
emfatitzà l’objectiu de la seva creació en 
l’ordenació i conjunció de les diferents inici-
atives privades de desenvolupament turístic 
de la vall, la creació d’una marca turística 
pròpia, i l’arranjament del patrimoni fluvial 
i cultural.•

lluís estaMariu

Plataforma Salvem el Gaià 
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ActiVitAtS

 Infantil: Adults: 
DANSA CLÀSSICA DANSA CLÀSSICA
TEATRE MUSICAL CONTEMPORANI
MOVIMENT CREATIU MODERN JAZZ
SALSITOS SALUT CORPORAL (Mètode propi)
ENGLISH FUN DANSES DEL MÓN

I si ets més gran... Classes de Salsa, 
Bachata, Merengue, Cha-cha-cha, 
Tango Argentino i Bollywood...

Curs 2010-11
Inscripció oberta

Horari: Dimarts i dijous de 18 a 20 h

BODY CENTER
ESTÈTICA

PERRUQUERIA

GYM

Regálate
salud y belleza

Matrícula gratuita

Step
Mantenimiento

Toning
Spinning

Correctivo
Pilates
Fitness

NOVEDAD 2010 Fusión Tribal
Clases a mediodía

Nos encontrarás en

ALTAFULLA

Plaça dels Ocells,2

43893

Tel: 977 650 823

Bones Festes!
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El passat diumenge 21 de novembre es va disputar el I Cros El Roquissar - Altafulla, organitzat per la Secció Esportiva de l’AM-
PA El Roquissar i el Consell Esportiu del Tarragonès. La prova, puntuable per a la fase comarcal del JEEC, va suposar un gran 
èxit esportiu i organitzatiu. Els prop de 400 atletes vinguts de diferents punts de la comarca, van poder gaudir d’un fantàstic 
dia per a la pràctica esportiva. Les 14 proves celebrades, des dels 3 fins als 16 anys, tant en categoria masculina com femenina, 
van completar els diferents circuits que es van habilitar per dins i els voltants de l’Escola El Roquissar d’Altafulla.. Sota la super-
visió tècnica dels Atletes d’Altafulla i el Club Atletisme Torredembarra la prova ha rebut l’elogi de participants, entrenadors de 
club i pares. Aquesta gran festa, arrodonida per una organització modèlica on tots els detalls van ser tinguts en compte, vol 
ser un referent dins de les competicions atlètiques dins del Tarragonès. Podeu consultar les classificacions i les millors imatges 
a http://croselroquissar.blogspot.com•

aMpa el roquissar

Esports

La Penya ciclista i… solidària

El 27 de Novembre, es va fer l’Assemblea Anual de socis sense 
grans novetats i amb el nou impuls que de la mà del com-
pany Ildefonso Cuesta es vol donar al grup infantil, i que té 
tot el suport de la junta a fi d’assolir els nivells d’anys enrere 
quan el va formar el Guillermo Alonso. Aquell grup va ser un 
referent i caldrà treballar en aquest sentit doncs és el futur 
de la Penya. Per tant, ens mourem per les escoles tot parlant 
amb els pares. Un cop acabada l’assemblea, varem fer els dos 
últims actes d’aniversari, que eren la signatura de conveni de 
La Penya Solidària amb l’ONG “Pas-Pas-Pont d’Acció Solidà-
ria” i el veredicte del concurs fotogràfic. Amb això, la Penya 
Solidària assoleix una fita que a molts de nosaltres ens omple 
d’orgull. L’agraïment d’en Mousa Samba i l’explicació del 
destí final del primer enviament de 25 bicicletes altafullen-
ques ens va tocar la fibra. Cal escoltar aquestes experiències 
a fi d’entendre les mancances que hi ha en altres indrets del 
planeta. Nosaltres hi posarem el nostre granet de sorra per 
ajudar-los. Caldria que tots donem veus a fi d’aconseguir 
bicicletes, i si cal reparar-les, ja ho farà l’Ernest Fernández. 
Ara cal que el nostre “pont d’acció solidaria” no s’aturi i el 
nom d’Altafulla també s’escolti a indrets llunyans i no per 
fites esportives sinó d’ajut i amistat solidària. El telèfon de 
contacte per recollir bicicletes és el 651.47.22.40. Gràcies anti-
cipades. Per últim varem llegir el veredicte del concurs foto-
gràfic a càrrec de l’Agrupació Fotogràfica de Tarragona amb 
l’exposició de les fotos presentades. El primer premi va ser per 
Ramon Guillemat; el segon, per Mariano Domingo, i el tercer; 
per Ana Pérez. Els dos últims actes de l’any seran el dissabte 

18 de Desembre a les 9 del matí, la caminada nadalenca des 
d’Altafulla (Parc del Comunidor) amb la col·locació d’un pes-
sebre; i el diumenge 19, la pedalada pre-Nadal, amb sortida 
des del mateix indret i la mateixa hora per fer l’esmorzar de 
germanor a Salomó. Us desitgem a tots unes Bones Festes i un 
2011 immillorable. Visca la Penya!•

dino albaladejo

President Penya Ciclista

uns 400 atletes participen al i cros el Roquissar d’Altafulla

Imatge presa moments més tard de la sortida de la cursa

Imatge de la signatura del conveni
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C/ Cantó de la Vila, 13 B. Altafulla • Telf. 637 199 046

Esports

“No canviaria res. 
La tasca es fa amb la millor intenció possible”

Manuel Garcia Carreras “Manolo” va néixer a Bedmar (Jaén) el 12 d’agost de 1959. Té 51 anys, és paleta i les seves 
hores lliures les dedica al Club Futbol Sala Altafulla. Fa sis anys que hi és.

8 Com va arribar al CFS Alta-
fulla?

Els meus fills volien jugar 
a futbol sala i a través d’ells 
m’hi vaig implicar.”
8 Quina és la tasca que hi 
desenvolupa?

Sóc l’encarregat del mate-
rial.
8 Li agrada?

M’agrada ser responsable 
de l’equipament i de la indu-
mentària de l’equip que cal 
preparar abans d’un partit. 
Sembla una tasca fàcil, però 

per fer-ho has de ser ordenat, disciplinat i meticulós. És una 
feina imprescindible pel bon funcionament de l’equip. I el 
club i els mateixos jugadors, la valoren molt.

8 Com és el tracte amb el primer equip i amb el president?
Són nois molt dinàmics, amb ganes de tirar l’equip enda-

vant. La veritat és que la relació és molt bona. Sempre hi ha 
algú amb qui, per caràcter, m’hi relaciono millor, però en 
general, és molt bona amb tots. Pel que fa el tracte amb el 
president (Francisco Largo), és excel·lent.
8 Canviaria el funcionament del club?

No canviaria res. Tota la tasca esportiva que es duu a terme, 
vagi millor o pitjor, es fa amb la millor intenció.
8 Fa sis anys que està al club, què és el que més recorda?

En especial, les dues fases de l’ascens. Va ser molt emotiu, ja 
que és el fruit de tot el que has sembrat durant temporades.
8 Per acabar, continuarà molts més anys al club?

Hi ha Manolo per molt de temps, sempre i quan les circum-
stàncies personals siguin favorables.

cfs altafulla
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Sempre és millor el somriure que la censura 
Francesc Farré # alternativa altaFulla

La ciutadania d’Altafulla sempre acaba 
donant suport a la gent que somriu amb 
la cara honesta i neta abans que els que la 
tenen de peix bullit o que malgrat somriu-
re s’intueix que és falsa i van amb la cara 
girada. Des d’Alternativa sempre hem anat 
amb la veritat, el somriure, les propostes i 
la dignitat per davant. No és gens compa-
rable amb altres somriures o reprovacions. 
Nosaltres vam ser reprovats en el seu dia 
per haver incorporat un tríptic del Con-
sell de Participació dins la Plaça del Pou 
(un consell que ha acabat sent un òrgan 
municipal que fomenta la participació). Els 
regidors que ens van reprovar, quasi són 
dels mateixos grups que ara avalen amb el 

seu vot o la seva abstenció la censura d’un 
article d’opinió, per primera vegada, i que 
amb la polèmica ara es veuen obligats a 
la seva publicació. Amb els vots no es pot 
justificar mai la censura d’un article crític 
amb la mateixa persona que es creu tenir 
el poder d’exercir un control polític sobre 
el contingut de la revista, al marge dels cri-
teris professionals. També cal recordar que 
la censura des d’una administració pública 
està contemplada com delicte en el codi 
penal. I menys es pot comparar aquest atac 
a la llibertat d’expressió amb la inclusió d’un 
tríptic que va ser aprofitat per generar una 
bronca que dos mesos després va derivar en 
una moció de censura a l’alcaldia. Tampoc 

podem acceptar lliçons de dret a l’honor 
i de dignitat de persones autoritàries que 
censuren i ens han calumniat sense pudor, 
i que només demanen disculpes quan ja no 
tenen més remei. Nosaltres volem estar a 
les antípodes d’aquestes bronques, que se 
les quedin ells si no tenen més arguments. 
Les cares girades, els somriures falsos i els 
càrrecs de consciència preferim que siguin 
patrimoni mundial dels que creuen que 
amb els seus vots i abstencions poden justi-
ficar les censures. En canvi nosaltres prefe-
rim escoltar la ciutadania, atendre les seves 
peticions i necessitats i felicitar als qui han 
guanyat les eleccions. •••

opinió

Tot el que cal saber i que no se sap...
eva Martínez # auPa

El Punt d’informació Juvenil d’Altafulla serà 
remodelat. D’una part, gràcies a la subven-
ció atorgada per la Generalitat i la resta, 
per l’aportació municipal. Obra necessària 
per fer front als programes d’aquesta Àrea. 
Ara bé, m’ha estranyat molt que aquesta 
obra, tal i com em va respondre l’alcalde, 
l’ha atorgat per adjudicació directa, és a 
dir, a “dit”, sense donar oportunitats a 
les diferents empreses del municipi que hi 
poden estar interessades en executar l’obra. 
Encara que sigui un projecte relativament 
petit, on l’obra civil està valorada en 20.000 
€, estaria bé comunicar-ho mitjançant un 
ban, per brindar les mateixes oportunitats a 

totes les empreses constructores d’Altafulla. 
En relació al conveni amb el Consell Comar-
cal sobre el Pla Territorial de Ciutadania i 
Immigració, recordar a aquest govern, que 
no es tracta de prorrogar i pagar aquests 
convenis, si després des de la regidoria 
d’acció social no es fa absolutament cap 
gestió per desenvolupar programes de par-
ticipació i sensibilització sobre aquest tema, 
necessaris per fomentar la integració i les 
relacions humanes amb els nouvinguts. Una 
vegada més l’evidència de totes aquelles 
partides que figuren en un pressupost, i 
que fan bonic, però manca portar-les a 
terme. Per últim, tot hi haver fet la petició 

formal en els dos últims plens a l’alcalde, 
que informés a la població afectada sobre 
unes irregularitats en el càlcul de la liquida-
ció de l’IBI, i fins la data no ho ha comunicat 
als interessats, vull informar del següent, 
per si és d’utilitat. Es va deixar d’aplicar per 
error en els anys 2006, 2007, 2008 i 2009, 
unes bonificacions en el sòl que afecta a la 
Vila Closa i voltants (zona protegida pel Pla 
General Urbanístic Municipal), per la qual 
cosa cal que comproveu que en l’exercici 
2010 els hagin aplicat les esmentades boni-
ficacions. Per a més informació, es poden 
dirigir a l’oficina de BASE a l’Ajuntament, 
on molt amablement els informaran.•••

“Felicitats CiU i Bones Festes” 
Joan albert sPuch # ciu

Ara sí! Després d’una travessia pel desert, 
CiU torna a governar Catalunya. No amb 
una majoria absoluta, però sí tornem amb 
una majoria àmplia, amb il·lusió i força per 
demostrar que sabem fer-ho. El percentatge 
de vots de CiU a Altafulla ha estat d’un 35,8 
% (765 vots). Hem aportat el nostre gra de 
sorra per a l’elecció del nou president de la 
Generalitat, Artur Mas. Donem les gràcies a 
aquestes 765 persones que han votat a CiU 
al nostre poble. Després del desastre del 

tripartit, durant vuit anys amb una política 
més centralista que mai i des del planteja-
ment equivocat de: “Escombrem per a tots 
nosaltres, que algun tros ens endurem del 
pastís”; per fí, les aigües tornen al seu curs i 
els “mussols” als seus nius. Sí que la política 
del Parlament, es fa de forma diferent que 
la dels ajuntaments, però també és cert 
que els experiments, utilitzant forces polí-
tiques personalistes, condueixen a governs 
municipals sense força i amb pocs suports 

centrals per tirar endavant en polítiques 
de benestar, econòmiques, etc. Comencem 
una nova etapa a Catalunya, en la qual 
els municipis portem una part important 
d’aquest treball diari. Deixem-nos d’experi-
ments de governs dèbils i de personalismes. 
Les forces polítiques amb un partit fort dar-
rere sortiran beneficiades. Pel contrari, els 
partits on cada un campeja pel seu compte, 
no tenen suport en les polítiques munici-
pals. S’ha acabat el temps per experiments. 

L’últim de l’any
JoseP Maria Pérez roiger # iDeal

Aquest serà l’últim article que publicarem 
enguany. M’agradaria fer una sèrie de reco-
neixements, ja que es l’últim any natural 
de legislatura i que el proper, ja serà any 
electoral. Han succeït moltes coses aquest 
any i en destacaré algunes de molt signi-
ficatives, que han influït seriosament en la 
política municipal. En primer lloc, l’hauríem 
d’ubicar en el tancament dels comptes del 
2009, on es va demostrar l’eficàcia del pla 
de sanejament elaborat pel Sr. Jordi Solé,  
interventor de l’Ajuntament; aquest exer-
cici (primer del pla) es va concloure amb 
romanent de tresoreria positiu. En segon 
lloc, el pla de sanejament s’ha aconseguit 
i situa a aquest Ajuntament com quasi bé 

l’únic dins la comarca que ha pogut complir 
amb els compromisos de pagar als credi-
tors en els terminis establerts per llei. En 
tercer lloc, s’ha aconseguit per primer cop 
a la història, aprovar les ordenances i els 
pressupostos a l’octubre i fer-ho amb una 
rebaixa de l’IBI del 0,07%, és a dir, situar-lo 
per sota del que es cobrava el 2006. S’ha 
mantingut també el compromís municipal 
amb les diferents entitats sense tenir que 
tocar ni un ral les aportacions. En quart 
lloc, dir que, no hagués estat possible, entre 
d’altres, sense la direcció inicial del Sr. Josep 
M. Gené que va haver de dimitir de l’alcal-
dia per motius aliens a la política municipal 
i que entenc que se li ha fet poca justícia i 

massa safareig. Com va dir el Sr. Calderón, 
“l’home és ell mateix i les circumstàncies”. 
Entenc que, en aquest cas, hi ha hagut poca 
gent que fos conscient de les circumstànci-
es. Molt important, tots els grups munici-
pals han col·laborat amb la seva actitud a 
assolir tot l’expressat. No crec que pugui 
tornar a tancar un altre any com Alcalde, 
però voldria agrair a tothom el seu compro-
mís en fer que Altafulla sigui, no un muni-
cipi que calgui governar, sinó un municipi 
on es pugui realitzar el compromís de feina 
ben feta que tots, sens dubte, publiquem 
dins els nostres programes. Moltes gràcies,  
Bones Festes i que l’any 2011 sigui tot allò 
que desitgem.•••
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Hem votat els quatre pressupostos!
Fonxo blanc # PAU

Gràcies Altafulla
 conchita navarro # PPc

La legislatura que tancarem la primavera 
vinent ha destacat per la seva gran inesta-
bilitat política (tres alcaldes i més governs) 
però, alhora, per aprovar cada pressupost 
dins de l’any anterior, donant una sòlida 
estabilitat de gestió econòmica municipal, 
una garantia de continuïtat de serveis i 
inversions i també —som socials— una segu-
retat a empleats i proveïdors. Se’ns pot 
acusar del que cada rival o defraudat vulgui, 
però PAU ens enorgullim d’haver contribuït 
a millorar la tranquil·litat econòmica per-
manent de l’Ajuntament d’Altafulla: votant 
cadascun dels pressupostos i ordenances 
fiscals. Dos des del Govern: presentant-los 
i argumentant el +40% de taxa d’equilibri 

a brosses per al 2009 i el manteniment del 
tipus de l’IBI al 0,9 des de 2008 a 2010. Tant 
al pressupost per a 2008 com per al que 
lleguem a la pròxima legislatura havíem 
acabat de sortir del Govern... La presenta-
ció al número passat de l’evolució del pes 
relatiu anual dels grans capítols d’ingressos 
i despeses durant el període 2005-2009 
liquidat i els pressupostos inicials de 2010 
ens permet adonar-nos que els dos darrers 
pressupostos repeteixen els pesos relatius 
de capítols de despeses de 2007. Així podem 
encara fer més palesos els canvis en l’es-
tructura dels ingressos: entre 2007-2011: 
+4,14 punts percentuals en l’aportació dels 
impostos directes. En impostos indirectes: 

-8 punts. Les taxes: -4,26. En transferències 
corrents el contrast és superat: -9,44. Les 
quantitats absolutes de variació entre els 
tres principals capítols de despesa corrent 
de 2007 i 2011 amb el mateix pes relatiu 
és aquest: Personal: +18,5%; béns corrents 
i serveis: +23,48; transferències corrents: 
+15,66%. Total despesa corrent entre 2007-
2010: +1.021.680 e. (+17,84). Hem comparat 
cap i cua de legislatura; on PAU sempre ha 
demostrat el seu nom: Altafulla Unida, fent 
pinya per aprovar els pressupostos, dins i 
fora del tronc del Govern! L’altre grup amb 
nom semblant (AUPA) els ha votat tots en 
contra...•••

Com a representants del Partit Popular de 
Catalunya a Altafulla, volem agrair la con-
fiança que heu dipositat en nosaltres amb 
els vostres vots. El nostre afany és continuar 
treballant pel bé del nostre municipi i de la 
seva gent, tant en l’àmbit local com auto-
nòmic —dins de les nostres possibilitats— ja 
que, el nostre projecte és clar i objectiu, 

continuarem treballant per Altafulla, con-
tinuarem demostrant que és la feina ben 
feta, el sacrifici i la gestió eficient dels 
assumptes públics. 

Gràcies a tots pel vostre recolzament, 
tant als que ho heu expressat a les urnes 
com als que no, als quals ens agradaria 
poder fer partícips de la nostra il·lusió 

d’una Altafulla que miri cap al futur, amb 
tots i per a tots. Gràcies. Tanmateix, volem 
expressar el nostre desig d’unes molt bones 
festes nadalenques, en les quals la compa-
nyia de familiars i amics, siguin el referent 
d’unió i de concòrdia que ens portin al 
començament d’un joiós i millor any nou. 
Moltes felicitats.•••

4ª Edició de la Nit del Turisme
Jano Francino # Regidor no adscrit

Aquest proper dimarts 14 de desembre, a 
les 20h, tindrà lloc al local de la violeta la 
4ª edició de la Nit de Turisme d’Altafulla, 
una trobada de tots els comerciants, enti-
tats, i gent que fa possible que el turisme 
sigui una activitat econòmica cada cop més 
important per la nostra vila. Vull aprofi-

tar aquest espai per convidar a tothom a 
gaudir d’aquesta festa del poble, que ja fa 
temps s’ha instal·lat com un clàssic al nos-
tre municipi. Per la resta, només en queda 
felicitar als guanyadors de las eleccions 
autonòmiques, i desitjar a tot el poble d’Al-
tafulla, un molt bon Nadal i un any 2011 

ple d’èxits, salut, i felicitat, prometent a 
tothom que des de la meva posició seguiré 
treballant fort, amb serietat, responsabili-
tat, i molta determinació, per fer de tots els 
àmbits possibles, una Altafulla millor. Bon  
Nadal!•••

Fòrum

i tant que en tenim de memòria els vilatans d’Altafulla!
Recordem estupendament com el regi-
dor “no adscrit” (ignoro quina feina feia 
abans, ni m’importa) s’aferrava desespera-
dament a la cadira de Turisme, obtinguda 
gràcies al grup que anomena “el risitas” i 
també muntava un negoci al poble sense 
disposar del permís d’obertura, coses poc 
dignes, que no el fan ser el millor per 
criticar als altres. Potser el seu article és 
degut a un rampell de por de perdre el 
seient. Recordem també com els socia-
listes van ajuntar-se amb les dretes i les 
constructores, donant l’esquena als seus 
companys d’esquerres i ara, per postres, 
hi ha qui diu que posaran com a cap de 
llista a l’anterior representant d’Aupa (de 
ben segur per tornar a intentar el tàndem 

que ens va arruïnar amb unes obres fara-
òniques, caríssimes de mantenir, i amb el 
vist-i-plau d’un IBI excessiu i discriminato-
ri). Recordem tristament que, malgrat que 
hi va haver una majoria de vilatans (no 
pas jo) que van donar els vots a l’Alter-
nativa, tot i que “el risitas” havia marxat, 
els tripijocs dels frustrats, dels rabiüts, dels 
“trepes”, del “no adscrit” i dels que es 
van mudant de jaqueta, van destronar-
los intentant fer-nos creure que havien 
buidat les arques i en realitat, el que hi 
havia, eren deutes anteriors, cosa que, 
en el darrer ple, ha reconegut i se n’ha 
disculpat el nou alcalde, ja que ell s’ha 
trobat ara amb factures pendents. A mi 
m’agrada més la gent de cara riallera que 

els que tenen dues o tres cares, cares de pa 
de ral, cares de peix bullit, cares envejoses 
o els caragirats, per tant, és molt probable 
que m’apunti a la teràpia de riure que està 
molt de moda, ja n’estic tipa dels plens 
tipus Belén Esteban i dels saltimbanquis 
amb jaquetes de colors canviants. Tornem 
a tenir l’Alternativa a les nostres mans, 
fem una pinya ben forta i no deixem que 
del nostre castell en facin llenya, és un 
arbre que encara no l’han deixat brotar. Si 
aquest cop, no ens respecten els vots i no 
ens hi deixen créixer les pomes, agafarem 
un Alzheimer per oblidar, definitivament, 
l’anar a votar.•

Marga baDia

És el moment de començar a pensar què 
volem per al nostre Poble. No vull finalit-
zar aquest escrit, sense deixar constància 
de la meva profunda consternació, per un 
trist atac contra la llibertat d’expressió. En 

aquest cas, un govern en minoria va haver 
d’utilitzar el vot de qualitat del seu alcalde 
per no reprovar l’actuació indigna d’un dels 
seus regidors. Pensava senyors que vostès 
eren demòcrates i que tots havíem superat 

els temps de Torquemada. Ara em queda 
clar, que m’havia equivocat. Per acabar, 
vull desitjar a tothom, Bones Festes i que els 
Reis Mags els portin regals o carbó. “Feliç 
Any 2011”.•••
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AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners

Dissabtes feiners

Diumenges i festius

ALTAFULLA RÀDIO 107.4 FM 

977 65 29 23 
977 65 06 93
altafullaradio@altafullaradio.com
www.altafullaradio.com

* Consultar retransmissions 
esportives a la pàgina web.

Altafulla 
El Catllar 
Creixell 

La Nou de Gaià 
La Pobla de Montornès

Renau
La Riera de Gaià

Roda de Barà
Salomó

Torredembarra
Vespella de Gaià

v
HORARI EXTRAORDINARI D’AUTOCARS

Dissabtes Feiners
Torre Altf Tgn Tgn Altf Torre
11:40 11:46 12:04 9:00 9:24 9:30
19:55 20:01 20:19 17:00 17:23 17:30

Diumenges i Festius
Torre Altf Tgn Tgn Altf Torre
10:30 10:36 10:54 10:00 10:24 10:30
20:15 20:21 20:39 18:00 18:24 18:30

ReNFe
Altf/tgn tgn/Altf

6:58 5:52
7:30 7:00
8:29 7:21
9:59 7:47

10:28 8:00
10:58 8:56
11:58 9:25
12:58 10:32
13:59 11:25
14:26 11:56
14:59 12:25
15:58 13:24
17:27 14:28
18:00 14:54
19:00 15:57
19:29 16:30
20:26 16:58
20:29 17:29
20:59 17:53
21:29 18:30
21:59 18:57
22:33 19:12 

19:43
19:57
20:30
20:39
21:00
21:20
21:34

AutOcARS
ALTAFULLA / BCN
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 9.00h
Dissabtes i festius: 10:10h
Diumenges: 17.55h

BCN / ALTAFULLA
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 15.45 h
Dissabtes i festius:
21.15h
Diumenges: 
No hi ha servei

AUTOBUSOS NOCTURNS ALTAFULLA / TARRAGONA
Divendres, dissabtes i vigílies de festius

A
Lt

A
Fu

LL
A

 
tA

R
R

A
G

O
N

A

ALTAFULLA Parada Centre   23:29 01:04 02:34 04:34
ALTAFULLA Cent.Comercial 23:30 01:05 02:35 04:35
TARRAGONA Rot. La Mora 23:35 01:10 02:40 04:40
TARRAGONA Rot. Boscos   23:45 01:20 02:50 04:50
TARRAGONA R. Vella   23:53 01:28 02:58 04:58
TARRAGONA Imp. Tarraco   23:55 01:30 03:00 05:00

tA
R

R
A

G
O

N
A

A
Lt

A
Fu

LL
A TARRAGONA Imp. Tarraco 00:15 01:45 03:45 05:05

TARRAGONA R. Vella 00:17 01:47 03:47 05:07
TARRAGONA Rot. Boscos 00:25 01:55 03:55 05:15
TARRAGONA Rot. La Mora 00:35 02:05 04:05 05:25
ALTAFULLA Cent.Comercial 00:39 02:09 04:09 05:29
ALTAFULLA Parada Centre   00:40 02:10 04:10 05:30  

Serveis

Transports

—graella 2010 • 2011—

trdb Altf tgn tgn Altf trdb
6.25 6.29 6.45 6.50 7.10 7.15
7.15 7.21 7.40 7.45 8.05 8.10
7.35 7.41 8.00 8.25 8.45 8.50
7.45 7.51 8.10 9.15 9.35 9.40
8.00 8.06 8.25 10.15 10.35 10.40
8.20 8.26 8.45 11.15 11.35 11.40
8.40 8.45 9.05 11.45 12.05 12.10
8.55 9.01 9.20 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 14.05 14.25 14.30
11.15 11.21 11.40 14.20 14.40 14.45
12.15 12.21 12.40 14.45 15.05 15.10
13.15 13.21 13.40 15.05 15.25 15.30
14.15 14.21 14.40 15.20 15.40 15.45
15.15 15.21 15.40 16.15 16.35 16.40
16.15 16.21 16.40 17.15 17.35 17.40
16.45 16.51 17.10 17.45 18.05 18.10
17.15 17.21 17.40 18.15 18.35 18.40
18.15 18.21 18.40 18.45 19.05 19.10
19.15 19.21 19.40 19.15 19.35 19.40
20.15 20.21 20.40 19.45 20.05 20.10
21.45 21.50 22.10 20.15 20.35 20.40

21.15 21.35 21.40
22.20 22.42 22.45

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

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 21.21 20.42 21.00 21.24 21.30

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

00
100 % Música L’espai obert, el magazín d’Altafulla ràdio

Insession

01 Propera parada (r)

02 100 % Música Insession 100 % Música

03 - 06 100 % Música
100 % Música

07
Desperta, amb Joan Maria Vidal

08 Kosmos folk 100 % Música
L’informatiu (1º edició)

09 N’hi ha per llogar-hi cadires La màgia de les sardanes

10
100 % Música

Cap de setmana (r) Barà rock (r)

L’espai obert, el magazín d’Altafulla ràdio
11

Para que no me olvides Toc de rock (r)
12 Infreqüència

13
L’informatiu (2º edició)

Garden musical 80 Punt dance
L’espai obert, el magazín d’Altafulla ràdio

14
100 % Música

100 % Música
100 % Música

Pilar de vuit (r) I com estàs de salut?
100 % Esports Bg esports

15 Cinema
Baix Gaià esports

Retrats Amics dels Esports I com estàs de salut? Set dies Cinema (r)

16 Empenta Cat sons 70xhora Amics dels Esports (r) Altafullencs (r) El temps passa (r)

17
El patito de goma

Toc de rock El temps passa Fes natura El futbol territorial al 
Baix Gaià

Sempre joves (r)

18 Peluts Sempre joves Barà rock Música punt cat The road of country (r)

19
L’informatiu (3º edició) El ple (últim 

divendres de mes)
L’informatiu setmanal

100 % Música

20
Baix Gaià esports

The road of country Fil directe¹/ radiofòrum Kosmos Folk Cap de setmana Fil directe¹/ radiofòrum (r)
Somos latinos

21 Boulevard Jazz fm Uavavaua! Altafullencs Catsons (r)

22 Barata elèctrica Propera parada Bad music Bad music blues

23
L’informatiu (r)

Carta de clàssics Calidoscopi
100 % Esports 100 % Música 100 % Música 100 % Música 100 % Música

• L’Agenda Comarcal a cada hora en punt des de les 07:00 fins les 00:00 h. • Butlletins informatius locals a les 7, 8, 10, 11 i 12, i a les 17, 18, 20. • (1). El Fil Directe amb l’alcalde s’emet cada primer 
dimecres de cada mes. • (2). Retransmissions en directe dels plens municipals de l’Ajuntament d’Altafulla cada darrer divendres de mes. • (3). Retransmissions en directe dels partits que el Centre 
d’Esports d’Altafulla juga a casa cada quinze dies. • (r). Redifusió dels programes. • I la millor sel·lecció musical dels anys 60, 70, 80, 90 i contemporània amb rock català, cantautors i pop espanyol 
durant les 24 hores del dia. • * La resta de dimecres hi ha un programa de debat amb membres de l’equip de govern i de l’oposició, experts, entre d’altres. Radiofòrum.
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AjuntAment 977 65 00 08
 Plaça del Pou, 1 
Síndic de greugeS 977 65 22 69
recAPtAció municiPAl (Ajunt.) 977 65 61 09
correuS 977 65 18 16
oficinA d’ocuPAció  977 65 19 88
PoliciA locAl 609 32 96 51
 marquès de tamarit, 16 977 65 02 80
guàrdiA civil  062
moSSoS d’eSquAdrA 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 977 65 60 07
 mainada, 2A 
emergèncieS 112
urgèncieS cAP torredembarra 977 64 38 01

AigüeS d’AltAfullA 977 65 16 76
(servei 24 hores)  628 99 17 79
fArmàciA SuSAnA domingo 977 65 02 07
 les escoles, 3 (poble) 
fArmàciA AnnA ArASA 977 65 24 20
 Plaça dels vents, 5 
urgèncieS dentAlS cAStellAni 977 65 14 33
oficineS de turiSme
 marquès de tamarit, 16 977 65 14 26 
 Plaça dels vents, s/n 977 65 07 52
eScolA d’AdultS 977 65 16 71
eScolA lA PortAlAdA 977 65 03 23
 Plaça la Portalada s/n 
ceiP roquiSSAr 977 65 19 69
ieS AltAfullA 977 65 16 62
llAr d’infAntS f. BlAnch 977 65 60 31
 mainada, 2B 
llAr d’infAntS hort de PAu 977 65 21 20
 cabana, 2 
eSPlAi de lA gent grAn 977 65 21 32
 c. de les Bruixes s/n 
BiBliotecA municiPAl 977 65 11 76
 les escoles s/n   
centre d’eStudiS d’AltAfullA 977 65 09 12
 escoles, 10 

eScolA de múSicA (migdies) 977 65 20 60
 S. Antoni Abat, a la violeta 
cASAl lA violetA 977 65 00 83
 S. Antoni Abat, 11 
Punt d’informAció juvenil 977 65 24 68
 era de l’esteve  
AlBerg juvenil ‘cASA grAn’ 977 65 07 79
 Placeta, 12  

PiScinA municiPAl 977 65 21 10
 Alcalde Pijuan, 4 
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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

29/05 desembre: S. DOMINGO
06/12 desembre: A. ARASA
13/19 desembre: S. DOMINGO
20/26 desembre: A. ARASA
27/02 desembre: S. DOMINGO

03/09 gener: A. ARASA
10/16 gener: S. DOMINGO
17/23 gener: A. ARASA
24/30 gener: S. DOMINGO

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les far-
màcies de guàrdia de Torredembarra 
als aparadors de les farmàcies locals.
A més: 

www.coft.org/guardies/ext/

Cogul: 977640003 - C/ Antonio Roig,14
Arasa: 977642704 - C/ Verge Montserrat, 4
Miró:  977640735 - C/  Pere Badia, 55
Escudé: 977130735 - C/ Filadors, 6-8

HORARI DE MISSES

església de Sant Martí:
Dissabtes: 19:00 h
Diumenges: 12:00 h

església de Sta. Maria:
Diumenges: 13:15 h 

Veterinaris 
d’urgències 

Durant 24 h
977 65 29 08
627 56 39 39

*
629 71 15 90

Punt d’informació 
juvenil

Era de l’Esteve 977 / 65 24 68 e-mail:
PIJ_altafulla@hotmail.com

Obert tot el dia de dilluns a divendres

DEIXALLERIA DE TORREDEMBARRA

 De dimarts a divendres: De 09 a 13 h i de 17 a 20 h
 Dissabte:  De 10 a 13 h i de 17 a 20 h
 Diumenge:  De 10 a 13 h

(Hi ha una limitació de 200 kg. com a màxim per persona. Cal acre-
ditar la residència a Altafulla)

Pol. Ind. ’Roques Planes’
Tel: 977 64 58 19

Servei	Municipal	de
Recollida	de	Brossa

RECOLLIDA DE MOBLES I ANDRÒMINES
Quan necessiteu un servei, haureu de trucar al telèfon 977 
65 00 08, en horari d’oficina, i us indicaran el dia que els 
podreu treure deixant-los davant del vostre domicili. Hau-
reu de deixar les vostres dades. Aquest servei és totalment 
gratuït. Si no podeu esperar al dia assenyalat, podeu utilit-
zar el SERVEI DE DEIXALLERIA de Torredembarra. Aquest 
està obert de dimarts a divendres de 9 a 13 i de 17 a 20, 
dissabtes de 9 a 13 i de 17 a 20 i diumenges de 10 a 13. 
També podeu portar les restes de poda grans (branques, 
troncs,...) de forma gratuïta fins a 200 kg. Mercès per la 
vostra inestimable col·laboració.

Àrea de Serveis Municipals

Telèfons 
i adreces (

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 divendre, de 8:30 a 14:30 h
 Dissabtes, de 9:30 a 11:00 h
• aigües d’altafulla (C. Marquès de Tamarit, 16, Local B)

 De dilluns a divendres, de 9 a 13 h

Centre de Salut
ATENCIÓ AL PÚBLIC:
 De dilluns a divendres (matí): de 9 a 13 h
 Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
PEDIATRIA I INFERMERIA PEDIÀTRICA: 
 Dilluns/tarda i dimecres/matí
INFERMERIA TARDA: 
 Dilluns tarda i dimecres tarda
HORARIS DE CONSULTES
 INF. ROSER FLEIX: De DL a DV de 9 a 13 h (per analítiques: 8 h)
 Dra. ESTHER MUR: DL, DM, DJ i DV (matins)
  Dimecres a les tardes
 Dra. CAROLINA ROBADO: Dilluns a les tardes 
  Dimarts, dimecres, dijous i divendres als matins
URGÈNCIES: 
 CAP DE TORREDEMBARRA 977 64 38 01

Serveis



XII FIRA DE NADAL
10, 11 i 12 DE DESEMBRE DE 2010

PLAÇA DEL POU

PROGRAMA

DIVENDRES, 10 DE DESEMBRE (De 18,00 a 21 hores)

18,00 h Obertura de les parades
18,30 h Encesa d’espelmes per a la Pau i recollida de joguines, amb la col·laboració 
  del Grup de Solidaritat

DISSABTE, 11 DE DESEMBRE (De 18,00 a 21 hores)

18,00 h Obertura de les parades
18,15 h Xocolatada per a tothom 
18,30 h Nadales cantades pels nens i nenes de l’Escola Municipal de Música
19,00 h Encesa d’espelmes per a la Pau i recollida de joguines, amb la col·laboració 
  del Grup de Solidaritat
19,30 h Cant de Nadales, a cura de l’Orfeó Nous Rebrots

DIUMENGE, 12 DE DESEMBRE (De 10,30 a 14 hores)

10,30 h Obertura de les parades
12,00 h Espectacle infantil: CAGA TIÓ amb la companyia Rovell d’Ou


