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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

Altafulla encara el final d’estiu amb la preparació de la festa 
petita de Sant Antoni i permet d’aquesta manera allargar les 
vacances i l’ambient festiu a la nostra vila. Però el setembre 
també és mes de reflexió i a més, enguany, coincideix amb els 
100 dies del Nou Govern. Per tant, mes de més reflexió encara. 
Ens aturarem a analitzar dos dels esdeveniments més destacats 
de cada estiu: Els Festivals de Música i la Fira d’Artesans. Com 
era d’esperar, el programa dels Festivals de Música, que integra 
Veus i Concerts, ens ha brindat un any més artistes d’un recone-
gut prestigi internacional. La majoria d’actuacions han comptat 
amb una mitjana d’entre 150 i 170 persones, tot i que la primera 
l’assistència va estar molt per sota de la desitjada —una cinquan-
tena. Hi ha un problema que es diu “falta de promoció d’aquests 
festivals arreu de Catalunya”. Un tic endèmic que s’arrossega fa 
anys. Els Festivals de Música d’Altafulla no tenen res a envejar a 
altres festivals que se celebren a l’estiu en diferents municipis de 
la costa catalana. De fet, podria posar-se en dubte poquíssimes 
vegades que el marc és incomparable. La plaça de l’Església ofe-
reix una acústica més que excel·lent per aquests tipus d’actuaci-
ons —dit pels propis artistes. Però cal que en aquest caramel li 
posem embolcall. Cal una promoció i publicitat potents arreu del 
país per fomentar aquests festivals. Això val diners, i potser hau-
ríem de reflexionar si val la pena reduir les actuacions i destinar 
aquests diners per a l’elaboració d’una campanya de promoció i 
publicitat forta. Pel que fa a la Fira d’Artesans, poca cosa a dir. 
Èxit absolut. Carrers plens, comerços i establiments atapeïts, 
aglomeracions de gent vinguda d’arreu, i per si encara fos poc, 
més oferta de parades, tallers, activitats i estrena de la I Mostra 
de Vins i Alimentació Ecològica que, qui sap, potser enlloc d’ubi-
car-la en la mateixa fira, podria organitzar-se com a mostra prò-
pia i ocupar també tot un llarg cap de setmana. Que l’empenta i 
la il·lusió no parin. Bona Festa Major de Sant Antoni!
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Prop de 1.300 alumnes començaran curs aquest setembre

Un total de 1.298 alumnes començaran nou curs escolar aquest setembre repartits entre el col·legi La Portalada (432), el 
Roquissar (165), l’Institut d’Altafulla (289), la llar d’infants Francesc Blanch (37), l’escola bressol Hort de Pau (73), l’Escola de 
Música (187) i l’Escola d’Adults (115), segons dades facilitades per la regidoria d’Educació. Una xifra que incrementa notable-
ment la població educativa d’Altafulla per aquest curs 2011-12 i que dóna exemple de l’àmplia proposta d’ensenyament que 
ofereix el municipi, i que de cara al futur, es vol ampliar amb línies de Batxillerat enfocades cap a les arts. D’altra banda, segons 
ha informat Eva Martínez, regidora d’Educació, a partir del mes de setembre, a les llars d’infants “posem en marxa el menja-
dor amb cuina pròpia. Fins ara, era un càtering i a partir del 7 de setembre quan comencin els alumnes, engeguem la cuina in 
situ”. Martínez ha matisat que la cuina de l’escola ja era una instal·lació des que es va construir l’edifici, encara que no s’havia 
posat en funcionament. El menjar serà cuinat en el mateix centre, i es transportarà a l’altra llar d’infants Francesc Blanch. Per 
la seva banda, l’Ajuntament d’Altafulla ha treballat de valent durant aquest estiu per condicionar totes les instal·lacions dels 
centres docents i posar-los al dia per tal de començar correctament l’inici de curs, amb la voluntat de la regidora, “de procurar 
fer un manteniment periòdic per evitar l’acumulació de tasques”. A més, s’ha signat un conveni amb els mediadors de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar la col·laboració del Programa de Suport a la Prevenció de la delinqüència juvenil 
i a la Mediació Comunitària que s’ofereix des del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic de la Direcció General d’Execució 
Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil. És un pla de treball on es treballarà en equip amb els Serveis Socials, la Policia Local, els 
directors dels centres docents, Centre Obert, PIJ, conjuntament amb la Regidoria d’Acció Social, Ciutadania i Salut. I també, des 
del 22 al 29 de setembre, des de l’Àrea de Mobilitat i Medi Ambient, es realitzarà la Setmana de la Mobilitat Sostenible, senya-
litzant així una sèrie de recorreguts recomanats per tot el poble amb projectes com el d’anar a peu a l’escola, i en bicicleta. 
D’altra banda, tant la regidora d’Educació com l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, s’han mostrat preocupats per la reducció de 
la subvenció a les llars d’infants respecte el 2010, que es veurà afectada en un 11%, mentre que la de les escoles de música en 
un 23%, segons ha informat el Departament d’Ensenyament. Està previst arribar als 1.600 € per alumne escolaritzat en el cas 
de les escoles bressol i a 460 €, en el cas de les de música. Les darreres subvencions concedides durant l’exercici 2009-2010 van 
ser de 1800 € per cada alumne de les llars d’infants i 600 € per cada alumne de l´Escola de Música, en edats compreses entre 
els 4 i els 18 anys. En percentatges, l’Ajuntament aporta a les escoles bressol un 29%; la Generalitat, un 30%, i l’aportació dels 
pares un 41%. A l’Escola de Música, l’Ajuntament aporta un 24,1%; la Generalitat, un 28,3%; els pares d’alumnes un 45,10%, 
i el Consell Comarcal un 2,5%. Tots dos confien en trobar-hi solucions.

Horts ecològics a les escoles de primària d’Altafulla
Des de fa diversos anys estem duent a terme el projecte d’Horts ecològics escolars, 
primer a l’escola La Portalada i quan vam tenir escola nova, també a l’escola El 
Roquissar. Aquest projecte és possible gràcies a la col·laboració i el treball conjunt 
de l’Ajuntament d’Altafulla, l’Associació Mediambiental la Sínia i els dos centres de 
primària de la vila. Aquesta activitat apropa als alumnes al món de la pagesia que 
cada cop està menys present al nostre territori, des de la mirada respectuosa de 
l’agricultura ecològica. L’hort de l’escola també els permet estar en contacte amb la 
natura i aprendre els seus processos naturals i també els ajuda a reflexionar sobre 
la petjada ecològica que estem deixant al nostre planeta. Aquests alumnes, un cop 
per setmana treballen en grups reduïts a l’hort i a la classe la part pràctica i teòrica 
respectivament. Els horts escolars no tenen com a objectiu treure una gran produc-
ció, sinó que han de ser una oportunitat per aprendre a l’hora que en gaudeixen. 
Per això, tot i la supervisió i el manteniment de l’hort per part de l’educadora ambi-
ental o la responsable del projecte, totes les feines estan realitzades pels alumnes. 
Ells mateixos recullen els fruits dels seus esforços i prenen les hortalisses que han 
cultivat. Entre maig i juny del curs passat els alumnes que van participar d’aquest 
projecte van muntar una parada de verdures, com la d’un mercat, per mostrar i 
explicar el que havien fet a la resta de nens i nenes de l’escola. Aquest curs 2011-
2012 continuarem amb els Horts ecològics escolars al dos centres i de segur que 
tornarà a ser una experiència molt enriquidora per tots els seus participants.•

associació MediaMbiental la sínia
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Gots reutilitzables per la Festa Major de Sant Antoni

“Altafulla. Deixa’t embruixar”. Aquest és el lema que 
ha utilitzat l’Ajuntament d’Altafulla per presentar una 
de les novetats de la Festa Votiva del Quadre de Sant 
Antoni de Pàdua, que se celebrarà del 3 al 17 de setem-
bre. Es tracta d’uns gots reutilitzables que es podran 
aconseguir durant la Festa Petita, i que es podran fer 
servir a les diferents activitats que es duran a terme, 
com ara el sopar popular del dia 10. Les festes segui-
ran la línia de les edicions anteriors, tot i que, segons 
ha explicat el responsable de Cultura i Festes, Jordi 
Molinera, la voluntat és “potenciar algunes activitats 
que fins ara no es feien, sobretot encarades als joves, 
per tal d’acontentar tothom”. Un altre dels factors que 
permetrà que tothom gaudeixi de la Festa Petita serà 
la participació ciutadana. En les últimes setmanes, de 
fet, la comissió de festes s’ha reunit tres vegades amb 
aquells vilatans i vilatanes que han volgut participar en 
l’organització del programa.

La Biblioteca Municipal romandrà tancada fins el 16 
de setembre

Després de tot un curs al servei de la ciutadania, i d’un 
estiu oberta a vilatans i turistes, la Biblioteca Municipal 
d’Altafulla tanca les seves portes aquest mes de setem-
bre. L’aturada del servei s’allargarà fins el dia 16 amb 
motiu del període de vacances de la seva responsable. 

Breus

L’Ajuntament d’Altafulla convocarà periòdicament audiènci-
es públiques on els ciutadans poden preguntar i fer propos-
tes, a la vegada que se’ls informa de les accions del govern. 
És una iniciativa pionera en l’administració local que, segons 
l’alcalde, Fèlix Alonso, “com el moviment del 15 M, vol impul-
sar una democràcia més participativa”. Altafulla ja era una de 
les poques administracions que donava la paraula al públic 
en els plens municipals. Ara, els veïns tindran el seu espai de 
debat cada dos mesos. Segons Alonso, l’objectiu és informar 
i arrelar la política municipal. Per l’alcalde, aquest tipus d’au-
diències haurien de ser una pràctica habitual a tots els muni-

cipis “per fer els ajuntaments més transparents”. 
“Moltes vegades hi ha una incomprensió entre el 
que es fa i el que se sap”, ha lamentat Alonso, qui 
considera que la política s’ha de fer també al carrer 
i no només de manera institucional entre les quatre 
parets dels consistoris. L’acte es va celebrar el passat 
6 d’agost, a la sala de plens, seguint el model d’una 
roda de premsa. Els veïns van poder preguntar i 
rebre la resposta a les seves demandes per part dels 
sis regidors que formen l’actual equip de govern (AA 
i SI). Es va preguntar per molts aspectes quotidians, 
numeració de carrers, problemes amb els mosquits, 
senyalització, brutícia, voreres, etc. Petits entrebancs 
a solucionar que els veïns no poden qüestionar en 
els plens municipals, com va explicar la veïna Rosa 

Mercader. “És una bona eina perquè cadascú demana per un 
solar, les voreres, i al ple no es poden fer aquestes preguntes, 
només sobre els temes que s’hi tracten”. Mercader considera 
que és una iniciativa “positiva”. La intenció, com ha dit l’al-
calde, és que siguin debats amens on la gent exposi els seus 
problemes, inquietuds i propostes i on l’equip de govern, 
sense ser-ne el protagonista, exposi la seva acció. A Altafulla 
existeix des de fa anys un Consell de Participació amb aquests 
objectius que el nou consistori vol potenciar. Les audiències 
públiques se celebraran cada primer dissabte de mes quan no 
hi hagi ple.•

La ciutadania d’Altafulla veu amb bons ulls les audiències públiques

La primera Audiència Pública que es va celebrar el passat 6 d’agost.
Foto: A.J.

El president del Consell Comar-
cal del Tarragonès, Frederic 
Adán, va realitzar el passat 8 
d’agost una visita institucional 
a l’Ajuntament d’Altafulla. L’al-
calde d’Altafulla, Fèlix Alonso, 
acompanyat per altres regidors 
del consistori, el van rebre en 
el mateix Ajuntament. Un cop 
feta la recepció, Adán i Alonso 
van mantenir una reunió de 
treball on el president de l’ens 
supramunicipal es va mostrar 
molt interessat per la situació 

d’excel·lència del municipi i va 
allargar la mà a l’Ajuntament 
d’Altafulla perquè faci ús dels 
serveis que ofereix el Consell 
Comarcal del Tarragonès a tots 
els municipis de la comarca. 
Alonso va insistir en aquest sen-
tit en la suma d’esforços per 
part de totes les administraci-
ons amb l’objectiu d’incremen-
tar l’oferta pública de serveis 
sota l’optimització de recursos 
per abaratir la despesa.•

Visita institucional del nou president 
del Consell Comarcal del Tarragonès

Frederic Adán, al centre, costejat per l’alcalde i diferents regidors.
Foto: Georgina Valls
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Tribuna

L’aigua del Gaià

El 1974 va entrar en funcionament l’em-
bassament del Catllar amb la finalitat 
d’aportar aigua pel complex petroquí-
mic de Repsol al Morell, i de retruc a les 
comunitats de regants, i fer de dipòsit 
per un futur transvasament de l’Ebre 
a Barcelona. Des de llavors, els onze 
quilòmetres que separen la presa i la 
desembocadura van quedar secs, sense 
fixar cap cabal d’aigua. El 1999 va néixer 
la Plataforma Salvem el Gaià formada 
per persones i entitats de tots els pobles 
de la comarca per reivindicar un cabal 
ambiental pel darrer tram del riu i recu-
perar la fauna i la flora pròpies d’aquest 
espai. El 1996 (i posteriorment el 1998) 
el Parlament de Catalunya aprova una 
resolució que insta a la Generalitat a 
establir un cabal ambiental al Gaià; el 

2003 ens entrevistem amb el Síndic de 
Greuges per sol·licitar que es compleixi 
la resolució del Parlament que resol a 
favor de Salvem el Gaià. Però no és fins 
el 2010, i dins de l’àmbit de la Directiva 
Marc de l’Aigua Europea, que l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) signa un con-
veni amb Repsol, propietària de l’em-
bassament i concessionària de l’aigua 
per establir un cabal sempre que es com-
pleixin les condicions de mantenir una 
reserva mínima a l’embassament, fixada 
en la cota 87,5 a l’estiu i la cota 84,5 a 
l’hivern, i depenent de l’aportació del 
riu a la cua de l’embassament. El passat 
1 d’agost, i malgrat certes reticències de 
l’ACA, Repsol, amb presència de mem-
bres de Salvem el Gaià i de la Comuni-
tats de regants de La Riera, va alliberar 

el primer cabal d’aigua controlat des de 
1974, de 15 litres d’aigua per segon (la 
mateixa quantitat que entrava llavors a 
l’embassament) i que s’incrementarà a 
la tardor, si les condicions meteorolò-
giques són favorables, fins els 124 litres 
per segon. Des de la Plataforma Sal-
vem el Gaià, volem manifestar la nostra 
alegria per haver aconseguit el nostre 
principal objectiu després de tants anys 
de reivindicacions. Per la nostra part 
continuarem vetllant per l’acompliment 
de l’acord ACA — Repsol i per impulsar 
accions per millorar l’entorn del nostre 
riu. •

Salvem el Gaià

Un estiu xafogós, un agost d’una calor punyent, pesada i humida, aclaparadora. 
És clar que, amb aquest escenari, no es poden fer competicions de llarga distàn-
cia, però el calendari és reblert de curses curtes, de menys de 10 km. Són compe-
ticions de pobles en festa major, lluites sense quarter en curses on la marca quasi 
no compta, el que val és el lloc en la classificació. Els Atletes ens hi hem batut 
amb força, aconseguint diversos podis, que us relato a continuació: Luis López, 
guanyador de la cursa d’El Vendrell. Sandra Alonso, 2a a Torredembarra. Anna 
Ma. Yuste, 3a Vet. a l’Espluga de F. Jordi Jornet, 1er. Veterà a la Milla de Móra 
d’Ebre. David Velasco, 3er. a Salomó. En David Sánchez va fer una gran actua-
ció a Torredembarra, essent 4rt., fregant el podi, en una cursa molt disputada. 
Esment a banda, mereix en Sergi Torres va acabar amb gran mèrit l’Ironman (4 
km nedar, 180 km. bici i 42 km corrent) de Nice (França).•

david velasco - Atletes d’Altafulla

Calor d’estiu? Curses curtes

Cuando eras un joven e inexperto marino viajaba por esos mundos y ahora que 
retirado me vienen al recuerdo algunas cosas que vi o me contaron. Estába-
mos pensando a donde entregar lo recaudado en este Festival —algo de 4.000 
€—cuando me vino a la memoria una de esas navegaciones. Atracábamos en 
Estambul la antigua Bizancio y contemplamos maravillados la antigua Iglesia de 
Santa Sofía, hoy museo y la asombrosa Mezquita azul.
 Preguntábamos cómo no fue destruida la Iglesia en la conquista en 1453 y 
el guía nos contó que el Sultán entró a caballo en la Iglesia, mandó quitar la 
cruz, poner la media luna, escribir las palabras tradicionales  y prohibir cualquier 
otro desperfecto. Mandó llamar a su arquitecto y le dijo; hazme una mezquita 
enfrente de la Iglesia de Santa Sofía que sea tan asombrosa como Sta. Sofía, y 
nos obsequió con la Mezquita azul. Recordando esto a pesar de que bañado por 
el salitre y encorvado por los años recordar es dificultoso, pensé que ese Sultán 
con su máximo poderío, victorioso y de otra religión  defendía para su ciudad 
recién conquistada el magnífico patrimonio que había encontrado y que además 
quería aumentarlo. Lo recaudado iría para mantener nuestro patrimonio más 
visible, el que hace de Altafulla  asombro de propios y visitantes, su Iglesia y 
Castillo. El saqueo que sufrió Santa Sofía, algo similar a nuestra Iglesia durante 
la Guerra incivil, fue hecho por los Cruzados. Quiero agradecer al Ajuntament, 
la Torreta, el Esplai, grupo Marchoso y multitud de personas que colaboraron 
desinteresadamente para el éxito del Festival y quiero despedirme con lo que 
dije al finalizar el Festival. Entre todos los colores / El azul me fascina / Pues vivir 
en Altafulla / Es cosa fina.•

josé ignacio cellier

Festival benéfico

Setmana de la Mobilitat Sostenible i 
Segura

L’Ajuntament d’Altafulla, a través de 
la regidoria de Medi Ambient i Parti-
cipació, que encapçala Montse Caste-
llarnau, s’ha adherit a la Setmana de 
la Mobilitat Sostenible i Segura que 
tindrà lloc del 22 al 29 de setembre on 
Altafulla organitzarà diferents actes 
amb motiu de la celebració. Una de 
les iniciatives que posarà en marxa 
serà el projecte “A peu a les escoles”, 
engegat ja fa uns mesos pel Consell de 
Participació, i que vol fomentar que 
els alumnes vagin a escola a peu. La 
iniciativa també pretén que els pares 
que acompanyen els més petits de la 
casa a col·legi ho facin caminant. 

Nova edició del Concur7 amb Nois de 
la Torre i Castellers d’Altafulla

Els Castellers d’Altafulla, els Castellers 
d’Esplugues, els Castellers de la Sagra-
da Família, els Castellers de Badalona, 
els Castellers del Poble Sec, la Colla 
Castellera Salats de Súria, els Torrai-
res de Montblanc, la Colla Jove de 
Barcelona, els Minyons de l’Arboç, la 
Colla Jove dels Xiquets de Vilafranca, 
la Colla Jove de l’Hospitalet, els Cas-
tellers de Cerdanyola, i els amfitrions, 
els Nois de la Torre, seran les tretze 
colles que conformaran el Concur7 
d’enguany. Una cita que celebrarà la 
seva vuitena edició, i que tornarà a 
repetir escenari, la plaça del Castell de 
Torredembarra, el proper diumenge 2 
d’octubre. 

Breus
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“El nom de l’Espanyol ha de sonar ben fort a Altafulla”

Pedro Navarro Gómez, soci número 17.749 del RCD Espanyol de Barcelona i veí d’Altafulla, 
és el president de la Penya Pericos d’Altafulla, creada recentment. Amb la il·lusió de contribuir a fer 
més gran el club blanc-i-blau i també, fer poble, compartirà a partir d’ara la presidència de l’entitat 

espanyolista amb les tasques d’entrenador de futbol sala de l’equip benjamí del CFS Altafulla.

8 Com neix la Penya Pericos d’Altafulla?
Feia temps que em rondava pel cap el fet d’involucrar-me 

més amb l’equip de la meva vida. I com ho podia fer? Doncs 
creant una penya que integrés socis i aficionats de l’Espanyol. 
Preveiem una solera de 30 a 40 socis i sòcies. Em consta que 
no n’hi havia hagut mai cap i et sorprendria la quantitat de 
pericos que tenim a Altafulla, tot i que res a veure amb els 
que té el Barça, naturalment.
8 Amb quins objectius alça el vol?
 Primer cal que donem a conèixer la penya al poble i dins 
la nostra massa social aconseguir un local que esdevingui la 
seu de l’entitat i que es converteixi en lloc de trobada dels 
aficionats pericos. Però també volem anar més enllà. Obrir 
les portes de l’entitat a tota la ciutadania. Volem contribuir 
també en el “fer poble”. Per exemple, organitzar tornejos de 
futbol entre penyes blanc-i-blaves de la comarca; organitzar 
diferents actes i activitats com col·loquis, xerrades, tertúlies, 
esmorzars i dinars populars. Volem contribuir així en les festes 
populars.

8 Per tant, Altafulla ja pot presumir de tenir penyes del 
Barça i de l’Espanyol...
 Doncs sí. Ja estem legalment constituïts. Ens hi ha aju-
dat molt el mateix RDC Espanyol i la Federació Catalana de 
Penyes de l’Espanyol, i fins i tot, hem rebut les felicitacions 
de la Penya Blanc-Blava de Torredembarra. Com més serem, 
més riurem i més alt podrem fer volar el nostre Espanyol. Més 
endavant, ja ens presentarem davant el poble però ara, amb 
la feina i les vacances d’estiu pel mig, la veritat és que només 
ens ha donat temps a preparar els estatuts, entregar-los i 
poca cosa més, com estudiar quins avantatges tindran els socis 
de la Penya Pericos. Descomptes en la roba oficial, desplaça-
ments cap a Cornellà-El Prat des d’Altafulla fins a l’estadi...
8 A casa, són tots pericos?
 Tant jo com els meus dos fills, l’Èrik, de 7 anys; i el Víctor, 
de 2, que també són socis. Tot i això, la meva dona, la Míriam, 
és culé però la rivalitat és sana, tolerant i al mateix temps, 
divertida. Els derbis catalans es viuen molt bé.
8 L’Espanyol és més que un sentiment?
 És la força d’un sentiment. Es barreja la qüestió familiar i 
l’esportiva. Un és de l’Espanyol per sentiment, per família... 
De ben petit que jo anava a Sarrià amb el meu oncle Anto-
nio, que justament era l’encarregat de la secció d’entrades. 
Quan em vaig fer més gran, ja em vaig fer soci. La sensació 
d’entrar al camp acompanyat del meu fill Èrik, de sentir l’olor 
a la gespa, de la proximitat del públic amb l’equip... és entrar 
en una altra atmosfera. És la força d’un sentiment, i per això 
el soci de l’Espanyol és molt patidor. Nosaltres patim per no 
baixar, per aconseguir puntualment alguna fita important. 
Altres socis d’altres clubs també pateixen, però pateixen per 
estar a semifinals, a finals o per aconseguir un títol de lliga.

8 Cornellà-El Prat o Sarrià?
 Sarrià pel que significa. Per la història romàntica que té 
darrera, per l’estampa bucòlica que ha marcat el dia a dia 
de l’estadi, per l’olor a cigar —somriu. I Cornellà-El Prat, per 
la modernitat. És un dels estadis més moderns d’Europa, pel 
seu disseny, per la seva proximitat del públic amb l’equip... 
Amb el que no em quedaria és amb Montjuïc. Hi vam estar de 
pas.
8 Quins moments històrics recorda amb més presència?
Amb més fortuna, la consecució de la tercera Copa del Rei 
l’any 2000 contra l’Atlètic de Madrid a Mestalla on l’Espanyol 
va guanyar per 2-1. I amb menys fortuna, no se m’oblidarà 
mai el penal que va fallar Pitxi Alonso en la final de la Copa 
de la UEFA de l’any 1988 contra el Bayern Leverkusen. Tenia 
15 anys. Els alemanys es van imposar en la tanda de penals 
per 3-2. Recordo que havia preparat el vídeo per gravar el 
partit i quan Pitxi Alonso va fallar, vaig rebatre el comanda-
ment a distància. La meva mare sempre m’ho recorda.
8 Què ha de fer l’aficionat per fer-se soci de la Penya Peri-
cos...
Molt fàcil. Es pot posar en contacte a través del correu elec-
trònic pericosaltafulla@gmail.com; visitar la web de la penya 
www. pericosaltafulla.webnode.com; el twitter pericosaltafu-
lla, o bé, trucar al telèfon 678 68 72 07. Visca l’Espanyol!•

albert JanSà

“Ser de l’Espanyol és la força d’un sen-
timent. Es barreja la qüestió familiar 
amb l’esportiva”

“Volem anar més enllà i contribuir en 
el fer poble”

Pedro Navarro, a casa seva, al costat de la samarreta i del llibre del 
centenari. / Foto: A.J.



9

Plaça del Pou • núm. 105 • setembre 2011 Gastronomia

El xef Bernat Cañellas apadrina les 
jornades gastronòmiques

El xef del restaurant “La Vinya del 
Penedès”, de l’hotel Le Meridien Ra de 
Coma-Ruga (El Vendrell), Bernat Cañe-
llas, ha apadrinat les II Jornades Gas-
tronòmiques “Al teu gust” d’Altafulla, 
que es van presentar el passat 2 de 
setembre i que se celebraran des del 
15 de setembre fins el 31 d’octubre. 
Bernat Cañellas, veí d’Altafulla, és un 
dels cuiners més prestigiosos del país. 
Ha treballat en restaurants destacats 
com El Bulli, de Ferran Adrià; El Celler 
de Can Roca, de Jordi Roca, i l’Hotel 
Omm. Aquesta segona edició proposa 
una oferta molt rica i variada, immer-
sa en els productes de tardor com ara 
les carbasses, els moniatos, els bolets, 

entre d’altres, combinats en plats de la 
cuina marinera i tradicional amb tocs 
d’autor. Cañellas ha destacat la quali-
tat de la gastronomia altafullenca que 
aposta pels productes frescos del dia i 
de casa nostra. Els deu restaurants que 
hi participaran seran Acqua, Cal Sal-
vador, Faristol, Bruixes de Burriac, Les 
Bruixes, Oreneta, Polini, Restaurant 
Park, La Torreta i Voramar Cal Vitali. 
Aquests deu restaurants estan repar-
tits per diferents punts del municipi, 
entre la Vila Closa, el Barri Marítim i 
la Ronda d’Altafulla. El preu del menú 
oscil·larà entre els 22 i els 30 €. Una 
altra de les novetats destacades és 
que tots aquells comensals que hi par-
ticipin entraran en un sorteig d’una 
nit per a dues persones a l’Hotel Gran 
Claustre d’Altafulla; una entrada de 

2x1 per al parc Jungle Trek de Tamarit, 
i dues entrades per a gaudir al Cinema 
Les Bruixes d’Altafulla. 

El programa Divendres, de TV3, visi-
tarà Altafulla

El programa de televisió Divendres, 
de TV3, visitarà la darrera setmana de 
setembre Altafulla (del 26 al 28). L’es-
pai que omple les tardes del principal 
canal de televisió de Catalunya, està 
conduït per Xavi Coral i Espartac Peran, 
i combina l’actualitat amb l’entreteni-
ment visitant diferents municipis de 
Catalunya. El programa té diferents 
col·laboradors com l’escriptor Màrius 
Serra, qui busca paraules i expressions 
que la gent de cada poble se les consi-
dera pròpies d’aquell indret.

Breus
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Un espectacle de diferents disciplines artístiques 
culmina el projecte Artistots

La campanya “Mou-te pel Letxu” recull més de 7.770 €

La cadira bipedestadora del Letxu està més a prop de ser una 
realitat. La campanya en favor del veí d’Altafulla Juan Carlos 
Gutiérrez que es va posar en marxa aquest estiu ja ha assolit la 

sorprenent xifra de 7.770,93 €. La recaptació s’ha dut a terme 
a través de diferents activitats socioculturals, la darrera de les 
quals ha estat la participació del col·lectiu a la Fira d’Artesans i 
el “Remulla’t pel Letxu”, el 6 d’agost a la Piscina Municipal (a 
la foto). Els donatius provinents d’aquests actes s’han elevat als 
4.046,67 €, sumats als 2.188, 26 € de donatius que veïns i veïnes 
han aportat a través de diferents guardioles, i als 1.536 € a tra-
vés d’un compte corrent creat específicament per la causa.

Juan Carlos Gutiérrez, de 37 anys, va patir ara fa un any 
una aturada cardíaca que li va provocar greus danys cerebrals 
i li va canviar la vida completament. Ara necessita una cadira 
especial perquè almenys pugui incorporar-se un cop al dia i 
així millorar-li el seu dia a dia. El cost de la cadira pot elevar-se 
fins als 12.000 euros, i és per aquest motiu que la campanya 
“Mou-te pel Letxu” continua en marxa. De fet, ja hi ha prevista 
una propera activitat. El dissabte 17 de setembre se celebrarà 
a partir de les cinc de la tarda a l’Estadi Municipal Joan Pijuan 
un partit de futbol entre els equips Veterans de Roda de Barà 
i Amics del Letxu. La recollida de fons provindrà del sorteig de 
diferents premis, com ara una samarreta del FC Barcelona sig-
nada pels jugadors del primer equip, sopars per a dues perso-
nes als Restaurants Aqua, Can Bellot i Iribar Tapa Tapa, lots de 
productes dels establiments La Bodega del Sol i Queviures Cal 
Batista i una peça del Taller de Joieria Joan Blázquez. L’acte 
serà organitzat per la Penya Barcelonista d’Altafulla.•

El “Remulla’t pel Letxu” va reunir desenes de veïns a la Piscina 
Municipal. / Foto: Georgina Valls

El Punt d’Informació Juvenil (PIJ) d’Altafulla ha desenvolupat 
al llarg d’aquest estiu el projecte Artistots. Una iniciativa que 
arriba des del Departament d’Immigració del Consell Comarcal 
del Tarragonès, subvencionada pel Fons Europeu per a l’Inte-
gració. L’objectiu ha estat crear un grup d’integració entre 
joves autòctons i immigrants des de la vessant artística a mode 
de grup d’animació infantil. L’activitat va començar el 28 de 
juny amb un intercanvi de propostes i una sessió de presenta-
ció de les diferents persones que hi han participat. Fins el 10 
de juliol, les activitats van girar entorn del treball en escena, 
amb exercicis de comunicació, de coneixement de l’espai, de 

desplaçament i ocupació d’aquest espai, i de dinàmiques de 
grup i treball d’expressió. Paral·lelament, es van dur a terme 
diferents tallers de beatbox, dansa, i calaix.

Tot plegat es va materialitzar el 31 de juliol amb un espec-
tacle conjunt. D’altra banda, durant el mes d’agost s’ha rea-
litzat diverses activitats, com ara dinàmiques de grup, tallers, 
manualitats, piscina, deures de l’estiu i sortides.•

Aquests collages són obra dels joves participants 
en el projecte Artistots



11

Plaça del Pou • núm. 105 • setembre 2011Plaça del Pou • núm. 105 • setembre 2011 Estiu

Èxit al programa d’activitats
El programa d’estiu ha anat carregat d’activitats. Més de 800 persones va omplir el Racó del Fortí en la IX Cantada d’Havaneres. 
Atientas va fusionar flamenc i jazz a la pl. de l’Església amb un “Cant dels Ocells”, diferent; mentre que els Festivals de Música (a 
la foto, el Quartetto Degli Interpreti Italiani) hi van afegir la seva excel·lència que, un cop acabats, s’aprofundiria amb el clímax 
de la XII Nit de Piano i Poemes. L’escultura “El botas”, en adults, i la “Barrufeta”, “Yellow Submarine” i la “Sargantana” van gua-
nyar el Concurs de Castells de Sorra, i els Bastoners i els Gegants i Nans d’Altafulla van a celebrar la tradicional cercavila d’agost 
al Barri Marítim. El Cercle Artístic, amb una vintena d’obres, ha fet lluir la 4a mostra al Museu d’Altafulla, mentre que el torneig 
3x3 de Bàsquet hi va posar l’esport. La XIV Fira d’Artesans va ser tot un èxit. Enguany s’incloïa la I Mostra de Vins i Alimentació 
Ecològica. Segons la Policia Local, més de 25.000 persones va visitar-la. / Fotos: M. Sotero / A. Jansà / C. Gómez / G. Valls •

Tindrà lloc a l’aire lliure, a LA PLACETA (Altafulla)

Dissabte 17 de setembre de 2011, a les 20.00 hores

El Centre d’Estudis d’Altafulla i l’Ajuntament d’Altafulla 
us conviden a la presentació del llibre

Treient la cadira al carrer.  Autobiografia, memòries i bolets
de Joan Carnicer 

Hi intervindran: Maria Porter Moix (expresidenta del Centre d’Estudis d’Altafulla), 
Joan Carnicer (autor del llibre),  Jordi Molinera (regidor de Cultura d’Altafulla), 
Concepció Batallé (poetessa) i Manuel Rivera (director de Silva Editorial).

Actuarà: Daniel Arrébola (músic)

Presentació de llibre



  

Benestar Social i Família atorga la Medalla Centenària a Justa Carreño

La directora dels Serveis Territorials de Benestar Social i Família a Tarragona, Anna Maria Solé, va lliurar el passat 25 d’agost 
la Medalla Centenària que atorga el Departament a la gent gran a l’altafullenca Justa Carreño. L’acte es va celebrar a la resi-
dència Mirador Barà de Roda de Barà, on actualment resideix l’homenatjada. Justa Carreño Sandoval va néixer el 25 d’agost 
de 1911 a Caniles de Baza, a Granada, en una família de sis germans. Als 19 anys es va traslladar a Almeria amb el seu marit 
i, més tard, a Catalunya, on ha viscut molts anys a Altafulla. Ha tingut set fills, quatre nois i tres noies. La Medalla Centenària 
és una iniciativa del Departament de Benestar Social i Família. Es tracta d’una medalla d’argent gravada amb el nom i l’any de 
naixement commemorativa del centenari. A aquest reconeixement institucional poden accedir-hi totes les persones residents 
a Catalunya que compleixin els requisits i realitzin la sol·licitud corresponent.

Breus
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Fent camí cap el 10è festival solidari
El passat 29 de juliol varem celebrar a la pineda Voramar, el 9è festival solidari amb els pobles indígenes de l’Amazònia equa-
toriana. Des de l’Associació Ali Supay volem agrair l’ajut rebut per part de l’ajuntament d’Altafulla, especialment pels membres 
de la brigada municipal, així com la col·laboració de totes les persones i entitats que varen participar i varen fer possible la 
realització del festival. Castellers d’Altafulla, Cote, Rocío, Pau, Fabricio, Edu, Laura, Gemma, Gemma II, Inés, Ana, Linn, Martí, 
Eva, mestre, mestre II, Ana, Imma, companys d’Aigua pel Sahel i Altafulla Ràdio, Elena, Sandruixa, a les Antònies, Lluís Martí, 
Nemesis, Poet in Process Acústic Set, Leonardos, A line above the sea, a tots vosaltres, moltes gràcies per la vostra col·laboració. 
Per part nostra, seguirem defensant el sumak causai (buen vivir), el qual estableix l’harmonia entre les persones i el medi en 
el que viuen, lliure d’interessos obscurs; seguirem col·laborant en els tallers, reunions, sortides i exposicions que organitzen les 
comunitats indígenes per defensar la vida; i seguirem denunciant la impunitat de les transnacionals per fer i desfer al seu gust 
el bosc amazònic sense cap respecte cap els pobles que hi viuen. I per la vostra part? Us avancem que l’any que ve tenim pensat 
celebrar el 10è festival solidari durant tres dies d’activitats i actuacions. Si esteu interessats en la tasca que realitzem i/o vols 
col·laborar en el pròxim festival, us podeu adreçar a info@alisupay.org. Us esperem.•

josep giralt

Praga, una gran experiència
Praga és monumental, 
cosmopolita, bohèmia i 
orgullosa. També és un 
xic múrria amb els turis-
tes. Però és una experi-
ència molt recomanable i 
pels Bastoners d’Altafulla 
serà inoblidable: Ballar en 
dues de les places més 
emblemàtiques de Praga, 
la de Ciutat Vella i la de 
Sant Wenceslao, recórrer 
carrers plens d’història, 
viatjar en tramvies que 
t’envolten arreu o amb 
el metro de profunditats 
impossibles i sobretot, 
l’experiència de la con-
vivència amb el grup i 

amb altres dansaires. A Praga ens varem trobar 47 grups de 21 
països diferents, de llocs tant diferents com Canada, Rússia o 
Turquia. El Ball de Bastons va agradar molt si ens hem de guiar 
per la gent que ens mirava i ens feia fotos. És un tipus de dansa 
molt diferent de la resta, molt intensa en so i en moviments. 
Si li afegiu les gralles, el timbal i l’entrega dels dansaires, ens 
varen quedar dues actuacions rodones. Bastoners d’Altafulla, 

Catalonia. Així ens presentaven. També l’alcalde durant la 
recepció a l’Ajuntament de Praga. La cultura de casa nostra és 
diferenciada i reconeguda i això, als qui en formem part, ens 
omple d’orgull. Després de l’acte protocol·lari amb els grups 
li varem entregar a l’alcalde el llibre “Altafulla pinzellades”, 
un recull d’aquarel·les de Fermí Carré. Mentre li ensenyava 
li comentava les semblances entre Catalunya i la República 
Txeca, tots dos països petits amb una llengua pròpia recupe-
rada de l’extinció. Ja no em vaig atrevir a comparar Altafulla 
amb Praga, tot i que m’hi vaig quedar amb les ganes... I no hi 
ha viatge sense anècdotes. El matí abans de la primera actu-
ació varem dedicar una estona a assajar en un parc al costat 
del Moldàvia. La guia ja ens donava pressa per anar a fer 
l’actuació i va ser llavors que caminant, una de les dansaires es 
va lesionar el turmell. A partir d’aquell moment és el que es 
quedarà en la memòria col·lectiva del grup com “la mitja hora 
de crisi total”. Sense pràcticament temps varem reorganitzar 
els balls, varem assajar-los, varem creuar mitja Praga a peu, 
varem posar-nos la roba de bastoners i a l’hora en punt varem 
sortir a ballar com si res... Aquest viatge a Praga ha estat pos-
sible gràcies a la col·laboració de la Diputació de Tarragona i 
de l’Ajuntament d’Altafulla. Gràcies a tots els dansaires i els 
músics per ser els protagonistes d’una bella història.•

josep Maria ferré

President Bastoners d’Altafulla

Els Gegants i Nans d’Altafulla
Els Gegants i Nans d’Altafulla vam començar la tempora-
da amb la Nit de Bruixes, l’espectacular cercavila per la 
Vila Closa —la recomanem. Després vam anar a Cubelles, 
on sempre ens esperen en “candeletes”; fins i tot, ens 
han copiat un gegant, han fet una espècie de “Manotes”. 
També animem a tota la gent del poble, que tingui docu-
mentació dels Gegants i Nans d’Altafulla, que es posi en 
contacte amb nosaltres per tal d’elaborar una publicació 
de la nostra història. De moment, cinc persones, la Bibli-
oteca Municipal i el Centre d’Estudis ja hi ha col·laborat. 
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer a través de la 
Perruqueria Carme, al Cantó de la Vila 1; al correu elec-
trònic abelGil10@hotmail.com; al telèfon 619 52 75 45 i al 
perfil del Facebook Gegants i Nans d’Altafulla.•

abel gilMarina

Cap de colla dels Gegants i Nans d’Altafulla

Més de 80 joves participen en la 
sortida a l’Aquopolis

Un any més i dins la nostra agenda TRAC, el passat 20 de juliol 
es va realitzar la sortida a l’Aquopolis amb la major participa-
ció obtinguda en aquests darrers anys, més de 80 joves de les 
diverses poblacions que formem el “Propera Parada” van gau-
dir d’una activitat de jocs aquàtics, espectacles amb dofins, 
lleons marins..., a més d’una retrobada d’estiu dels nostres 
joves, ja que molts repetien. L’activitat que tenia un cost de 
16 o 21€ segons l’edat, incloïa l’entrada al Parc i el transport 
d’anada i tornada als quatre municipis. Com ja és habitual, 
la jornada va transcórrer sense cap incidència, acomplint així 
un altre dels objectius marcats en aquest tipus d’activitat. Us 
recordem que per qualsevol informació o properes sortides 
ho podeu fer als respectius Punts d’Informació Juvenils (Tor-
redembarra, Roda de Barà, Altafulla o Creixell).•

sandra ballester

PIJ d’Altafulla

Els Bastoners a Praga. / Foto: Piet Jetze
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Agustín Correa-Sergi Martín i 
Marta Garcia-Carla Martínez s’emporten el 

IV Altafulla Beach Volley
La parella masculina formada pel tricampió 
d’Espanya de voleibol, Agustín Correa, i per 
Sergi Martín, i la parella femenina formada 
per Marta Garcia i Carla Martínez, van ser els 
clars vencedors de la quarta edició de l’Altafulla 
Beach Volley que es va celebrar el cap de setma-
na 6 i 7 d’agost a la platja d’Altafulla, un esde-
veniment esportiu que va acollir un total de 130 
participants provinents d’arreu de l’Estat espa-
nyol. Els centenars de persones que van gaudir 
d’aquest esdeveniment van poder contemplar 
la gran qualitat dels participants com és evident 
la d’Agustín Correa que ha guanyat tres cops el 
Campionat d’Espanya.•

El Centre d’Esports organitza el primer Trofeu Juan Pijuan
El Centre d’Esports Altafulla va organitzar el passat 4 de setembre, en el marc de la 
presentació del primer equip, el juvenil i les fèmines, la primera edició del Trofeu 
Juan Pijuan, nom amb què també va ser batejat l’estadi municipal ara fa uns anys i 
que correspon a qui va ser alcalde del municipi. Es tracta d’una iniciativa de les moltes 
que vol posar en marxa la nova junta directiva que presideix Carlos Pijuan. El dia de la 
presentació, en què es va jugar un triangular entre l’Altafulla, Roda de Barà Atlètic i 
CF Mas Pellicer de Reus, pel que fa al primer equip; i l’Altafulla i la Pobla de Mafumet, 
pel que fa al juvenil, va ser tota una festa esportiva i lúdica on també van ser partí-
cips els Castellers d’Altafulla i els timbalers dels Diables. El club també va organitzar 
una paellada popular que va comptar amb la presència de Veterans del FC Barcelona, 
l’actuació del Mag Ury i de diferents sessions de disc-jòquei, i va disposar de castells 
inflables per als més petits. En la foto, una imatge d’arxiu del partit de pre-temporada 
Altafulla-Llorenç que va acabar amb un 3-4 favorable als penedesencs però amb un 
bon regust de boca pels aficionats locals. / Foto: Jessica Colomina.•

Un estiu més gaudint d’Altafulla
Ja se’ns han acabat les vacances a la majoria, hem tingut un 
estiu molt divertit i estem contents perquè gent de totes les 
edats i de tot arreu han pogut navegar a les nostres aigües. 
Des de gent d’Altafulla, de Catalunya, de Madrid, País Basc, 
de Saragossa, del Sud,.. fins a gent del nord d’Europa. Ara 
arriba la temporada forta dels equips de competició. D’una 
banda, pels més joves, començar a fer equip, a navegar a 
l’hivern, a entrenar i aprendre la importància de la respon-
sabilitat, dels reptes. De l’altre, els que ja formen part dels 
equips, ja sigui d’Optimist, Windsurf, Patí (júnior o sènior), 
Catamarà o Làser, comença una nova temporada de rega-
tes on un cop més intentarem demostrar que aquest petit 
poble de platja és molt competitiu i que seguim entrenant 
per mantenir o aconseguir les primeres posicions. A part 
de la vela tenim altres activitats, on tothom pot gaudir per 
exemple d’un partit de tenis o pàdel a les nostres instal-
lacions. No volem deixar-nos de mencionar als nostres amics 
de NadaPedaleaCorre.com, que des del Club d’Altafulla 
organitzen sortides en bici, a córrer o a nedar, a mode 
d’entrenament per les competicions en les que participen. 
Bon vent, amics! •

natxo bueno

CM Altafulla

Marta Garcia i Carla Martínez. / Foto: Carla Gómez

Els CFS Altafulla comença la pre-tem-
porada amb nou equip de tècnics

El Club Futbol Sala Altafulla ha comen-
çat aquestes últimes setmanes la pre-
temporada i ho fa amb cares noves. 
Sergio Corona es fa càrrec del sènior 
A masculí, en substitució de Joan Rufí. 
El primer equip milita a la Territorial 
Catalana, una de les categories més 
altes del futbol sala nacional. Pel que 
fa a les fèmines, continuarà José Vale-
ro al capdavant d’un equip que com-
peteix a la màxima categoria de la 
Divisió d’Honor. L’entitat, malgrat la 
conjuntura econòmica actual, manté 
l’estructura de la cantera amb set 
equips amb el mini, prebenjamí, ben-
jamí, aleví, infantil, cadet i juvenil.

Breus

Els fruits de la Penya Infantil
Amb el segon lloc 
de l’Ernest Fer-
nández (a la dreta 
de la imatge) a la 
duatló dels Palla-
resos recollim els 
fruits de la Penya 
infantil. Ara 
també tornem a 
tenir entre nosal-
tres l’Aixa Aceña. 
Esperem que tant 
ells com altres 
joves que s’acos-
ten tinguin la continuïtat imprescindible. La resta de la colla, 
o sigui els “grans” fent extres pel Montsià per carretera amb 
final “feliç”, els BTT sortint de nit a la fresqueta amb cerve-
sa i entrepà inclòs i els senderistes resseguint la costa amb 
parada i “fonda” com cal. Com veieu, tota una garantia per 
passar-ho bé. Això es la Penya Ciclista. Visca la Penya!•

dino albaladejo - President Penya Ciclista

Partit contra el Llorenç FC.
Foto: Jessica Colomina
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Un Govern que no s’arruga: Legalitat i seguretat ciutadana
Guillermo alonSo  # alternativa altafulla

A finals de juliol una entitat esportiva d’Al-
tafulla demanava la possibilitat de fer un 
concert de les 00.00h fins les 06.00h de la 
matinada per unes 1.000 persones al camp 
de futbol. Des del govern d’Altafulla se’ls hi 
comenta que aquest no és el tipus d’activi-
tat i horari que s’ajusta al nostre model de 
poble. Els representants de l’entitat diuen 
que a canvi de la celebració els repararan els 
vestuaris molt deteriorats. Preocupats per la 
seguretat de les persones, la dificultat que 
suposa la mobilitat de tants vehicles (calcu-
lem que uns 400 cotxes), l’aparcament dels  
mateixos i l’evacuació i, atès que som un 

poble de menys de 50.000 habitants, consi-
derem que es el Departament d’Interior qui 
ha d’autoritzar-lo.  A principis d’agost els 
promotors del macro concert presenten un 
projecte, amb greus errades segons el dic-
tamen del tècnic municipal,  que calcula ja 
els assistents en 7.000 persones.  A cinc dies 
del suposat concert, i sense haver assolit el 
corresponent permís, ens assabentem que es 
segueixen venent entrades i que una emisso-
ra de ràdio (propietat d’un conegut presen-
tador de TV i del germà de l’estrella d’uns 
matins televisius) està fent falques publicità-
ries d’un acte a Altafulla que no té permís!! 

Immediatament truquem a l’emissora per 
advertir-la i ens contesta que “el concert es 
farà amb o sense permís”. A partir d’aquell 
moment la pressió es multiplica i també 
la nostra negativa a fer quelcom que no 
ofereix les suficients garanties, segons asse-
nyala l’esmenta’t dictamen tècnic.  El dia 24 
d’agost  des d’Interior ens arriba la comuni-
cació de la no autorització de l’acte.  Aquest 
govern posa de manifest la importància de 
la legalitat i la seguretat de les persones per 
sobre de qualsevol altre consideració i ha 
actuat amb rigor, responsabilitat i prudència 
per garantir aquesta seguretat. •••

El desembarco de Izquierda Unida en Altafulla (o historia del festival de marionetas)
Grup municipal del partit popular d’altafulla

¿No era una tomadura de pelo que la 
República Democrática Alemana se autode-
nominara democrática? Estaremos todos de 
acuerdo. Pues bien, esta vez nos han ahor-
rado el viaje a la República Democrática del 
Congo. Y es que la última “reunión”, porque 
fechoría es muy fuerte de utilizar, con la 
que nos ha obsequiado el jefe del “polit-
buró” de Altafulla, otrora llamado Alcalde 
de Altafulla, es digna de la más totalitaria 
y fascista “democracia” de aquellas que nos 
contaban el siglo pasado. ¿De veras esta es 

la Altafulla del Siglo XXI? ¿Ésta es la que 
prometían a sus votantes? Esto tiene otro 
nombre, y pronto lo hemos encontrado: la 
palabra es fraude, fraude a la democracia, a 
la participación, al consenso. Así, nos convo-
can de urgencia a una “reunión” para senci-
llamente justificar su negativa a autorizar un 
acto de la vida pública del municipio. Señor 
Alcalde, tiene usted mayoría en los plenos, 
no necesita justificarse ante nosotros, que ni 
le hemos votado ni le votaremos jamás. Si se 
quiere justificar hágalo ante los ciudadanos, 

votantes o no de su Partido Comunista. Si 
usted maneja como peones a sus compañe-
ros, será problema de ellos el respeto o la 
ausencia del mismo que usted muestra hacia 
ellos. Sí le podemos y le debemos exigir res-
peto hacia nosotros y nuestros votantes. No 
nos haga perder más el tiempo para lavar su 
conciencia, usted sabrá por qué lo necesita 
hacer. A nosotros, a nuestros votantes, y muy 
posiblemente a muchas vecinas y vecinos de 
Altafulla no nos interesa; tenemos trabajo 
que hacer. ( PD: AA = “Ajo y Agua”).•••

Les finances dels ajuntaments
JoSep maria pérez roiGer # ideal

Renoi quina sort! A l’Ajuntament d’Altafulla 
no li caldrà fer cap pla especial de saneja-
ment econòmic. És clar que no, ja en tenim 
un, i que per cert, fins ara està anant prou bé. 
Cal recordar que l’actual Pla s’acaba aquest 
any. Qui ho havia de dir, ara que tots els 
ajuntaments estan fent equilibris per quadrar 
les finances, resulta que l’interventor d’Alta-
fulla es va anticipar i va preveure a l’inici del 
2008 -tot just quan començava l’esclat de la 
bombolla- el que se’ns venia damunt. He dit 
que el pla s’acaba aquest any, això vol dir 
que encara hem d’estalviar, retallar despeses 
innecessàries i mantenir pressupostos, ja que 
aquesta és la base de l’economia municipal, 
i que, si es fa bé, ens permetrà en un futur 

afrontar situacions difícils que poden necessi-
tar el fons d’estalvi municipal per no haver de 
continuar augmentant impostos —com hau-
ran de fer la majoria d’ajuntaments. Quan el 
consistori anterior va deixar el govern, estava 
molt avançada la possibilitat de rebaixar les 
brosses (tot d’acord amb el Consell Comar-
cal, que anava a signar un nou contracte de 
tractament de residus, em consta que ja ho 
ha fet); també estava previst el poder reduir 
entre un 0,10% o 0,15% el rebut de l’IBI 
—ja es va rebaixar pel 2011, es preveié fer 
el mateix pel 2012 (tot sense abandonar les 
negociacions amb la Gerència del Cadastre 
per fer una revisió total i completa amb totes 
les seves vessants físiques i de valors). També 

vàrem ésser molt curosos amb la despesa del 
les llars d’infants, Escola de Música, poliespor-
tiu, etc. I tot això ens ha portat a què ara es 
pugui disposar de tranquil·litat financera per 
afrontar el que tots esperem sigui l’última 
recta d’aquesta maleïda recessió. Aquesta 
recessió, diuen que l’hi queden quatre anys. 
Si el 2011 encara el posem dins del pla eco-
nòmic financer d’Altafulla, i estalviem i fem 
bondat. És molt possible que arribem al 2015 
havent patit els menors danys possibles dins 
de la vida econòmica i social d’Altafulla i al 
mateix temps no haver de tocar res a les enti-
tats. Altafulla t’estimo.•••

President Barrera, a Altafulla seguim treballant, per la llibertat i la justícia
Jordi molinera # Solidaritat catalana per la independència

“Tenim pressa, molta pressa”. Això deia el 
recentment traspassat President Heribert 
Barrera a la històrica manifestació inde-
pendentista del 10 de juliol del 2010. Ho 
deia ell als seus 92 anys veient en marxa 
la transició cap a l’Estat propi. Barrera feia 
molt que esperava: la II República, tot el 
fosc franquisme i 30 anys de democràcia a 
l’espanyola. A Altafulla alguns n’haurien 
d’aprendre d’aquesta barreja de paciència 
i pressa. Ara, als que seguim i seguirem, 
ens toca recollir el testimoni per complir el 
somni d’una Catalunya lliure i plena, que tot 
sigui dit de pas, és la millor opció per sortir 

de la crisi a la que Espanya ens sotmet amb 
el robatori anual de 20.000 milions d’euros 
d’un pressupost anual al 2011 de la Genera-
litat de 27.000 milions d’euros. Cal que tots 
plegats fem un parell de números i valorem 
que ens convé més. A l’equip de govern ens 
aniria bastant bé aquest diners que cada any 
volen a Madrid i no tornen... El proper 21 de 
setembre farà 100 dies del nou Govern. Des 
de Solidaritat us animem a venir a la nostra 
II Assemblea Oberta (el dia 21 a les 8 del 
vespre al Centre d’Entitats) per avaluar, des 
de la critica constructiva, aquestes primeres 
setmanes del govern de canvi catalanista i 

de progrés. Segur que hem comès errors, 
però volem escoltar quines solucions creieu 
que es poden aplicar. A més, aquest mes de 
setembre celebrarem la Festa Major Voti-
va del Quadre de Sant Antoni, la Petita, i 
la Diada Nacional de Catalunya. Aquestes 
festes s’han treballat des de la Comissió de 
Festes Majors i de ben segur que tots i totes 
en gaudirem i farem una bona festa! Voldria 
agrair la tasca als veïns i entitats que s’han 
implicat, tot un exemple a seguir. Aquest 
setembre, baixem al carrer i participem, tant 
a la festa com a l’acció de govern!•••
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La singularidad de Altafulla (III)
La singularidad de Altafulla se pone tam-
bién de manifiesto en el tema electoral. 
Lejos queda la jornada del 22 M y tiempo 
ha habido para reflexionar al respecto. En 
Altafulla se han presentado 8 candidatu-
ras. En el Tarragonés solo ha habido un 
municipio que haya superado esta cifra 
con 9 y en el municipio de Tarragona se 
han presentado 7. Con tanta multiplicidad 
electiva, conviene felicitar a la lista más 
votada y a su primero que, obviamente, 
ha sido elegido Alcalde, aunque haya 
habido que pactar con la segunda fuerza 
más votada. Enhorabuena Alcalde, aun-
que haya precisado de compañeros de 
otra formación, para un viaje en el que 
lo más importante no es saber de donde 

se viene sino a donde se quiere ir. Quién 
así le felicita conoce bien las adminis-
traciones públicas desde cuatro ciudades 
importantes que, por orden alfabético, 
son: Bruselas, Ginebra, Madrid y Washing-
ton y, ciertamente, lo he tenido difícil, ya 
que las decisiones se debían tomar casi 
siempre por consenso y si no por mayoría 
cualificada. Sin duda, Vd. Alcalde lo tiene 
más fácil, le basta la mayoría simple y de 
antemano la tiene garantizada. Le deseo 
acierto, buena gestión e identificación 
con aquél principio que preconizó, en 
su discurso de toma de posesión en París 
como Director General de la UNESCO, un 
catalán ilustre, Federico Mayor Zaragoza, 
cuando declaró “Soy pragmático y catalán 

que es otra forma de ser pragmático”. En 
su programa electoral, no recuerdo refe-
rencia alguna a la tríada de singularidades 
que tiene Altafulla: su Patrimonio de la 
Humanidad, su Vila Closa y su mar. Cuan-
do Vd. Alcalde ha manifestado: “Debemos 
explotar las potencialidades de Altafulla”, 
pienso que quizá se está refiriendo a algu-
na de ellas. Deseo que, cuando termine 
su mandato, pueda exclamar, como aquél 
insigne munícipe tarraconense, reciente-
mente fallecido, “me voy satisfecho, pero 
continuo con el mismo auto, el mismo piso 
y la misma mujer”.•

JoSe-daniel vila robert

Fòrum

Carrer Manuel Bergés (Altafulla platja)
Hi ha una parcel·la abandonada amb real 
perill de foc i de rates (ja les hem vist). La 
barana de la vorera de la dreta direcció 
mar està destrossada. Pals elèctrics per 
construir dues cases al costat de l’esmenta-
da parcel·la. Fa quatre anys i encara hi són. 

Les cases deshabitades i mig abandonades. 
De tot això fa molt de temps que l’Ajunta-
ment ja ho sap. El motiu de l’escrit és que, 
com que sembla que l’ordre i la neteja 
d’aquesta part d’Altafulla hagi millorat 
molt i en sóc conscient i ho agraeixo, pot-

ser ara és l’hora de començar a arreglar el 
nostre carrer. Gràcies de nou. A la vostra 
disposició.•

JoSep puiG
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Maneres de naufragar...
El 22 de maig la suposada invencible arma-
da municipal socialista naufragà boi arreu. 
Passats els mesos posteriors, tenim un mapa 
de dues menes de naufragis, de transcen-
dència / conseqüències oposades. El doble 
naufragi ha estat alhora de resultats elec-
torals i sobretot de la hisenda transmesa 
en herència: amb dèficits de pressupost 
corrent i, per tant, amb grans deutes a 
proveïdors; panorama que acostuma a 
coincidir amb elevats deutes a llarg termi-
ni. El cas de Cunit sembla el més famós. La 
mena de naufragi de l’esquerra de govern 
a Altafulla (PSC i PAU) es cenyeix a resul-
tats electorals perquè el rumb econòmic 

decidit i navegat ens ha deixat en un port 
d’estabilitat i sostenibilitat econòmica del 
qual ens sentim amb justificada autoritat 
moral. Vam saber estar a l’alçada de les cir-
cumstàncies sobrevingudes amb les crisis 
d’ingressos per la paràlisi a la construcció: 
donat el cops de timó amb els tipus de l’IBI 
que reclamava l’equilibri pressupostari (el 
0,9 fins el 2010; el 0,83 per aquest 2011 
en una línia de descens perquè tenim el 
padró al dia i anem pujant trams de la 
base liquidable); també vam situar la taxa 
d’escombraries al nivell de cost del servei, 
com marca la llei. Vam deixar unes taxes 
a ensenyament on les famílies només 

paguen el 40% de la despesa del cost del 
servei, amb aportacions públiques la resta. 
Ara, amb la reducció de l’aportació de la 
Generalitat per plaça de Llar d’infants i de 
l’Escola de Música se’ns planteja una nova 
resolució d’hisenda municipal. Penso que 
la línia és la d’avançar cap al 50% d’apor-
tació entre poders públics i ciutadans 
usuaris. Sempre prevenint el naufragi eco-
nòmic encara que en provoqui el polític... 
Sentim tanta empatia per Zapatero, Elena 
Salgado, etc.•

fonxo blanch

L’Estadi Joan Pijuan en estat de setge
El temps actua com a jutge inapel·lable 
que situa cadascú al seu lloc. Ja durant la 
passada campanya electoral dèiem que els 
partits AA i SI que ara formen Govern voli-
en una Altafulla dormitori, ancorada en la 
prehistòria per a mantenir la seva caverna 
política. Dissortadament, amb poc temps 
ens han confirmat les pitjors perspectives 
ja que, a més d’aturar Altafulla, centra la 
seva política en el “ordeno y mando”. El 
passat dissabte 27 d’agost a la nit estava 
previst un concert a l’estadi Joan Pijuan, al 
camp de futbol; esdeveniment que dispo-
sava de les autoritzacions verbals dels ger-
mans Alonso - Alcalde i Regidor d’Esports-, 

a més del pertinent i fonamental permís 
d’Interior de la Generalitat. El concert 
promogut per uns particulars aportava 
els ingressos del bar per al CE Altafulla i 
la garantia d’arranjar els vestidors de les 
instal·lacions municipals. Sense cap expli-
cació ni arguments el Govern suspèn el 
concert i davant el possible perill, per a la 
pau i tranquil·litat altafullenca, que s’aca-
bés celebrant, ordenen a la Policia Local 
el tancament amb cadenats dels accessos 
amples a l’estadi; i deixant una parella 
de vigilància per dissuadir. Per això hem 
escollit el titular. Quanta desproporció i 
al·legant que el concert ens podia posar a 

l’alçada de Lloret, malfiant-se del joves... 
La decisió del Govern va motivar una con-
vocatòria als diferents grups de l’oposició, 
on lluny de debatre la decisió final, només 
se’ls comunicà el seu acord d’impedir-lo 
sense cap intervenció possible dels con-
vocats, com a testimonis de pedra. S’està 
imposant una mena de Dictadura munici-
pal? Entre aquest episodi, i la marginació 
de la pluralitat amb plens cada dos mesos, 
la resposta sembla afirmativa. Quin pas 
cap enrere!•

manel ciércoleS
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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
RENFE

Altf/Tgn
Tgn/Altf/

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

10:28 8:56
10:58 9:25
11:58 10:32
12:58 11:25
13:59 12:25
14:26 13:24
14:59 14:28
15:58 14:54
17:27 16:58
18:00 17:29
19:00 17:53
19:29 18:30
20:26 18:57
20:29 19:57
20:59 21:00
21:29 21:34
21:59
22:33

AUTOCARS
ALTAFULLA / BCN
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 9.00h
Dissabtes i festius: 7:30h
Diumenges: 17.55h

BCN / ALTAFULLA
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 15.45 h
Dissabtes i festius:
20.15h
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 8.46 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 20.21 20.42 21.00 21.24 21.30

• L’Agenda Comarcal i els Butlletins Locals a cada hora en punt des de les 07:00 fins les 00:00. 
• Transmissió dels Plens Municipals el darrer dissabte de mes i de les audiències públiques, el primer dissabte de mes quan no hi ha Ple.
• (r) Redifusió dels programes.

Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM)
ESTACIÓ D’ALTAFULLA / SERVEI METEREOLÒGIC DE CATALUNYA /

HORT DE LA SÍNIA (Tamarit)

Dades del mes de JULIOL

Temperatura màxima 31,8º dia 22

Temperatura mínima 12,8º dia 9

Pluja màxima inapreciable inapreciable

Mitjana mensual temp. màx. 29,5º

Mitjana mensual tem. mín. 19,1º

Total pluja recollida inapreciable

OBSERVADORS: joan vives, jordi cuscó, josep Mª aules i lluís brullas.

www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

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

InSession

01 100% Música

02

100% Música

InSession 100% Música

03

100% Música
04

05

06

07 Pilar de vuit (r)
100% Música

08 Kosmos folkL’informatiu (1a edició)

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

10
100% Música

El ple / Para que no me olvides
Barà rock (r)

L’informatiu (2a edició)

11 L’espai obert, el magazín d’altafulla ràdio Toc de rock (r)

12 L’infreqüència

Garden musical

El Futbol 
al Baix Gaià, 
transmissions 

esportives
13

L’informatiu (3a edició)

L’espai obert, el magazín d’altafulla ràdio

14 100 % Esports 100 % Esports 100 % Música 100 % Música Baix Gaià Esports Història dels mundials (r) I com estàs de salut?

15 Cinema
Baix Gaià Esports

Galàxiallibre Història dels mundials I com estàs de salut? Set dies Cinema (r)

16 Empenta Cat sons Futurs Història dels mundials (r) Música punt cat El temps passa (r)

17

El patito de goma

Toc de rock El temps passa Noms propis

100 % Música

Altafulla festival

18
Molt més que 

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

19 L’informatiu (4a edició) L’informatiu setmanal

20
Baix Gaià Esports

The road of country Altafulla festival Kosmos folk
100 % Música

Barata elèctrica
La movida madrileña

21 Boulevard Jazz Club Pilar de vuit (r) Catsons (r)

22 Pilar de vuit Barata elèctrica Fòrmula gaià Fòrmula gaià (r) Barata elèctrica Bad music Bad music blues

23 L’informatiu (r) Carta de clàssics Calidoscopi
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Servei	de	transport	per	a	la	gent	gran

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al 
TeL. 977 65 00 08

reGidoria d’acció Social i ciutadania

AjuntAment (Plaça del Pou, 1) 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 
urgèncieS cAP torredembarra 977 64 38 01
AigüeS d’AltAfullA 977 65 16 76
(servei 24 hores)  900 194 998

emergèncieS 112
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 
PAvelló PolieSPortiu 977 65 15 71

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
jutge de PAu  977 65 20 17

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

01/04 setembre: A. ARASA
05/11 setembre: S. DOMINGO
12/18 setembre: A. ARASA
19/25 setembre: S. DOMINGO
26/30 setembre: A. ARASA

01/02 octubre: A. ARASA
03/09 octubre: S. DOMINGO
10/16 octubre: A. ARASA
17/23 octubre: S. DOMINGO
24/30 octubre: A. ARASA
31  octubre: 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

ANADA

10,15 Brises del Mar: Carrer 
de l’Àlber / Taronger

10,25 Carrer dels Munts 

10,35 Mirador dels Munts

10,45 Carrer de Santa Marta

10,55 Via Augusta/Plaça dels 
Vents

11,00 Carrer de les Esplanes

11,10 Carrer de la Bassa

11,20 Ronda d’Altafulla/Car-
rer de la Cadernera

11,25 Eroski

TORNADA

12,25 Eroski

12,30 Ronda d’Altafulla/Car-
rer de la Cadernera

12,40 Carrer de la Bassa

12,50 Carrer de les Esplanes

12,55 Via Augusta/Plaça dels 
Vents

13,05 Carrer de Santa Marta

13,15 Mirador dels Munts

13,25 Carrer dels Munts

13,35 Brises del Mar: Carrer 
de l’Àlber / Taronger

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
• recollida de MoBles i andròMines
 Ajuntament d’Altafulla 977 65 00 08

Centre de Salut
ATENCIó AL PúBLIC (977 65 60 07):
 De dilluns a divendres (matí): de 8 a 13 h
 Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
PEDIATRIA I INFERMERIA PEDIÀTRICA: 
 Dilluns/tarda i dimecres/matí
 Dra. RIQUELME
 INF. MÍRIAM VADILLO
INFERMERIA TARDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
HORARIS DE CONSULTES
 INF. ROSER FLEIX: De DL a DV (matins)
 Dra. ESTHER MUR: DL, DM, DJ i DV (matins) Dimecres a les tardes
 Dra. CAROLINA ROBADO: Dilluns a les tardes 
  Dimarts, dimecres, dijous i divendres als matins
URGÈNCIES: 
 CAP DE TORREDEMBARRA 977 64 38 01

Serveis




