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PLAçA dEL POU

Per a més informació i inserció d’anuncis:
638 355 670 · 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

www.altafulla.cat

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

La Nit de les Bruixes és el plat fort per excel·lència que dóna el 
tret de sortida a la temporada d’estiu a Altafulla, contràriament 
com succeeix a d’altres municipis de la costa on és la revetlla de 
Sant Joan la que pren més protagonisme. Això no vol dir, que 
a Altafulla no celebrem l’arribada de Sant Joan, però és sabut, 
per tothom, que la nit que pren més rellevància és la d’aquestes 
dones encantades i que encanten. Tot i això, la revetlla de Sant 
Joan d’enguany ha pres la seva importància amb l’arribada de 
la Flama del Canigó. Un manifest llegit per Narcís Carulla, del 
Centre d’Estudis Altafullencs, va reivindicar la persistència i la 
vitalitat de la cultura catalana i en català, tan assetjada darrera-
ment com va subratllar Carulla. Però parlem de la Nit de Bruixes, 
com dèiem, plat fort de les festes de juny. Perquè és tradició, 
perquè Altafulla és poble de bruixes. I enguany ha estat màgica, 
esotèrica, mística, sense formatges i embotits –que algú ha tro-
bat a faltar-, i que ha recuperat així l’originalitat de la festivitat. 
Passatges obscurs i encantats, judicis populars a bruixes, bruixots, 
balcons engalanats, beuratges, disfresses que ens traslladaven a 
mons on el poder malèfic conspirava contra l’home sota un pacte 
amb el Diable, parades amb qualsevol producte que es relaciona-
va amb l’esoterisme i la mística, tarots, la cercavila del Bruixot i la 
Bruixota, el tradicional Mercat temàtic, el trenet, i el rom cremat, 
entre d’altres activitats populars, impulsades des de l’Ajuntament 
i principalment, des de les entitats i associacions del municipi. 
Benvingut estiu! Per cert, això acaba de començar. Ens esperen 
els Festivals de Música, les grans Diades Castelleres, la Fira d’Ar-
tesans, els tornejos de bàsquet, futbol sala, futbol platja, curses, 
concursos... Benvinguts a Altafulla, el llegendari municipi de les 
bruixes. Hi haurà algun encanteri perquè a Altafulla es pugui 
invertir aquest 2012 prop d’un milió d’euros en projectes?

Editorial

Benvinguts al llegendari 
poble de les bruixes
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  Carrer Sant Antoni Abad
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Lama Lobsang signa al Llibre d’Honor de l’Ajuntament
El venerable monjo tibetà Geshe Lobsang Dhonden Rimpoché 
va visitar el passat 28 de juny l’Ajuntament d’Altafulla. Apro-
fitant la seva estada al municipi, el consistori li va donar la 
benvinguda i li va oferir el Llibre d’Honor. Lama Lobsang va 
obsequiar altafullencs i altafullenques amb un poema escrit 
en tibetà, i va beneir el consistori. A l’acte, hi van ser presents 
l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso; i les regidores Eva Martínez 
i Montse Castellarnau. El monjo tibetà va fer estada a Altafu-
lla per oferir diferents classes magistrals al Centre de Teràpies 
Naturals Alnatur; i també va visitar els estudis d’Altafulla 
Ràdio, on va ser entrevistat per Eduard Virgili al magazine 
matinal. / Foto: Paula Alberich• 

La Nit de Bruixes recupera l’esperit més esotèric i místic

És sabut per tots que Altafulla és poble de bruixes. Una llegen-
da que alguns han explicat de generació en generació com a 
part de la història, i que d’altres no s’acaben de creure. De 
ben segur, però, que aquells que la viuen l’hauran gaudit més 
que mai l’últim cap de setmana de juny, i que aquells que se 
la miren des de la distància han estat capaços d’endinsar-se en 
una de les faules més esteses de la mitologia catalana. I és que 
Altafulla ha tornat a viure, per dotzè any consecutiu, la Nit 
de Bruixes que enguany ha recuperat l’esperit més esotèric i 
místic dels darrers anys. La dotzena edició va presentar com a 
principal novetat la recuperació de l’esperit original de la fes-
tivitat en relació al món esotèric i místic. Totes i cadascuna de 
les activitats que s’hi van dur a terme al llarg dels dos dies de 
la fira (29 i 30) —una ampliació que també ha esdevingut una 
altra de les novetats d’enguany— han girat entorn del món 
de la bruixeria, des de rituals, trobades de bruixes i bruixots, 

tallers infantils, xerrades esotèriques, cinema, i conta contes, 
fins a l’autèntica recreació d’embruix i el judici públic de la 
bruixa Xoixeta. Tampoc hi va faltar la cercavila del Bruixot i 
la Bruixota, el tradicional Mercat temàtic, el trenet, i el rom 
cremat, entre d’altres activitats populars. El regidor Guiller-
mo Alonso, un els encarregats de l’organització, ha fet una 
valoració molt positiva, i ha qualificat aquesta dotzena edició 
“d’èxit total”. Una altra de les novetats d’aquest any ha estat 
el concurs de guarnició de balcons amb motius esotèrics. Els 
premiats van ser el número 1 del carrer del Forn, com a balcó 
més original, i el número 2 de la Baixada del Pilar de 8, com 
a balcó més ben decorat. Els guardonats gaudiran d’un sopar 
per a dues persones al restaurant Les Bruixes d’Altafulla. D’al-
tra banda, el consistori ha decidit atorgar un tercer premi, en 
categoria infantil, al número 8 del carrer de Dalt. / Fotos: Jean 
Segovia / Albert Jansà • 
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Ple Extraordinari 27 de juny

L’AJuNtAMENt dEstiNARà PROP d’uN MiLió d’Eu-
ROs EN iNVERsiONs
L’Ajuntament d’Altafulla destinarà enguany una partida 
d’un milió d’euros per a inversions provinent, majorità-
riament, de diners sobrants d’altres partides. Aquest és 
el contingut principal que es va debatre en el passat Ple 
Municipal convocat de forma extraordinària el passat 27 de 
juny. Per dur a terme aquestes inversions, el Ple va aprovar 
diferents modificacions de crèdit del pressupost propi de 
l’Ajuntament per tirar-les endavant, i que, principalment 
eren baixes de partides no executades previstes dels anys 
2007, 2009, i 2010, una operació de préstec d’uns 166.000 €, 
i d’altres romanents sobrants de projectes ja realitzats.

3A FAsE dE L’AViNgudA MARQuès dE tAMARit
És el principal projecte que s’executarà aquest any el cost 
del qual s’eleva als 612.671,91 €. Aquesta quantitat pro-
vindrà principalment del finançament del Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya (180.223 €), de la darrera part del 
romanent de tresoreria (28.132,61 €), de les baixes de parti-
des diferents no executades previstes dels anys 2007, 2009, i 
2010, i d’altres romanents sobrants (366.000 €), i mitjançant 
una part de l’operació de crèdit de 37.883,26 €. El projecte 
comprèn el tram entre el Carrer Camí del Prat i el Carrer 
Albert Boronat fins al Carrer Clot de Torrell en el límit de la 
urbanització Robert. Es tracta d’un tram d’una longitud de 
385 metres. Les obres se centraran en el moviment de terres 
i demolicions per l’adaptació al nou planejament; el traçat 
de noves alineacions i rasants, i el sanejament i l’adaptació 
de les xarxes dels serveis de llum, aigua, gas, senyalització i 
telefonia. Pel que fa al mobiliari se seguirà la mateixa línia 
que en les dues fases anteriors en relació a l’enjardinament 
i arbrat, on hi haurà dues zones diferenciades clarament 
entre el Nucli Antic i la resta. L’Ajuntament d’Altafulla 
tirarà endavant l’obra amb els vots a favor de l’equip de 
govern —AA i SI— i CIU, a l’oposició, i els vots en contra 
de PP i Ideal.

LA NOVA EscOLA d’AduLts
Altres dos projectes als quals també se’ls destinarà una 
part del préstec, en aquest cas, al voltant de 44.000 €, són 
la millora de la Sínia del carrer Vinyet; i el trasllat de l’Es-

cola d’Adults al carrer Boga, fins ara local de l’Associació 
de Veïns del Barri Marítim, la Penya Ciclista i l’Ateneu de 
Dones. Com ha explicat la regidora d’Educació, Eva Martí-
nez, la nova Escola d’Adults donarà sortida al gran volum 
de persones que gaudeixen del servei ja que l’actual centre 
ha quedat petit. L’edil responsable de l’àrea també ha 
avançat que el curs 2013-2014 podrien encabir-hi un centre 
PQPI —programes de qualificació professional inicial que 
s’adrecen a joves que han acabat l’ESO i no n’han obtin-
gut la titulació—, i fins i tot, podrien adaptar-hi el Centre 
Obert. 

PEAtONALitzAció dEL cARRER sANt ANtONi ABAd i 
ARRANJAMENt dEL cARRER cOMuNidOR
Altres quatre projectes que es duran a terme aprofitant 
també el crèdit seran la peatonalització del carrer Sant 
Antoni Abad (27.000 €); l’arranjament del carrer Comu-
nidor (22.000€); la instal·lació de tanques delimitadores 
del pàrquing d’ADIF (14.500 €), i la creació d’una Aula 
Audiovisual de Formació (33.000 €) a l’antiga Oficina de 
Turisme de Marquès de Tamarit. Entre les modificacions de 
crèdit, també s’ha aprovat la proposta de contractació de 
personal, de forma exclusiva per a la Brigada Municipal, 
mitjançant els serveis oferts per Empreses de Treball Tem-
poral (ETT) per a la temporada d’estiu. Segons l’equip de 
govern, aquesta decisió s’ha hagut de prendre “davant la 
prohibició del govern de l’Estat per a totes les administraci-
ons públiques de poder contractar personal”.

AMPLiAció dEL giMNàs dEL PAVELLó i dEL PARc dE 
LA PORtALAdA
Aprofitant, precisament els 166.000 € de préstec per fer front 
a la tercera fase de Marquès de Tamarit, també es destina-
ran 28.000 € a dos nous projectes, consistents en l’ampliació 
de la zona del gimnàs del Poliesportiu Municipal, davant de 
la creixent demanda de la ciutadania; i la instal·lació d’un 
part a la zona verda adjunta a l’Escola La Portalada, similar 
al que ja hi ha a l’entorn de l’Escola El Roquissar. Ambdós 
projectes van comptar amb el vot favorable de l’equip de 
govern (AA i SI) i de CIU, i amb els vots en contra del PP i 
Ideal que, tot i agradar-los la proposta, prefereixen esperar-
se a conèixer el projecte en profunditat.

Altafulla s’adhereix al Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero

El Ple, per unanimitat, va aprovar la moció d’adhesió al Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero amb l’objectiu de compartir les 
bones pràctiques amb els altres municipis de la xarxa; fer difusió del concepte Residu Zero tant a dins com a fora del municipi i 
comprometre’s a desenvolupar accions locals de prevenció de residus i de reducció de la fracció resta, entre d’altres accions. El 
passat mes de maig Altafulla va ser escollit entre els 126 municipis catalans amb els índexs més alts de recollida selectiva, esde-
venint l’única població del Tarragonès inclosa en el rànquing.

Creen el Consell de Joventut i la Comissió de Festes

Els membres del Ple també van aprovar per unanimitat la creació del Consell Sectorial de Joventut i la Comissió de Festes. Per 
aquest darrer, també es va aprovar el règim de funcionament intern que servirà per regular les bases de participació a l’hora 
d’organitzar diferents actes festius a Altafulla.

Breus
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interior i l’Ajuntament signen l’adhesió a REscAt i siPcAt

El conseller d’Interior, Felip Puig, i l’alcalde d’Altafulla, Fèlix 
Alonso, van signar el passat 21 de juny un conveni per a 
l’adhesió d’Altafulla a la xarxa RESCAT de Radiocomunicaci-
ons d’Emergències i Seguretat de Catalunya. D’altra banda, 
la Policia Local d’Altafulla, s’ha integrat al programari SIP-
CAT, un sistema de gestió integral per a les policies locals 
de Catalunya, que permet interconnectar amb els sistemes 
d’informació del cos de Mossos d’Esquadra i amb el Centre 
d’Atenció de Trucades CAT 112 (telèfon d’emergències) i que 
el Departament d’Interior ofereix de forma gratuïta. El con-
seller va explicar que “aquests dos convenis de col·laboració 
persegueixen enfortir aquest sistema de policia de Catalu-
nya i aquesta coordinació entre la Policia Local i els Mossos 
d’Esquadra i atorguen una major optimització dels recursos 
i una major eficàcia del serveis policials”. Per Puig, “darrera 
d’aquests convenis hi ha una tecnologia que ha de permetre 
unificar processos i facilitar la feina i la gestió de la policia, 
per tenir més control i més visió del què passa”. Per la seva 
banda, l’alcalde va agrair el suport del conseller Puig i va 
explicar que “Altafulla és un poble molt segur i les sinergies 
entre els Mossos d’Esquadra i la Policia Local que s’aconsegui-
ran amb aquests convenis farà possible que tot continuï així”. 
A l’acte també hi ha assistit el director general d’Administra-

ció de Seguretat, Andreu Martínez, la subdirectora territorial 
del Departament d’Interior a Tarragona, Carmen Mansilla, i 
el subdirector general de Coordinació de la Policia de Catalu-
nya, Joan Carles de la Monja, acompanyat dels regidors Jordi 
Molinera, Francesc Farré, Montse Castellarnau, Eva Martínez 
i Pere Gomés• 

Fèlix Alonso i Felip Puig. / Foto: C.G.

Baixen un 20% els robatoris als habitatges d’Altafulla

Els actes delictius a Altafulla han disminuït en un 16,4% amb 
el que portem d’any en relació al mateix període del 2011, així 
com també es detecta una reducció d’un 20% en els robatoris 
a habitatges. Són dades que va presentar el sots-inspector de 

la Policia Local, Àngel Fernández, en el marc de la Junta Local 
de Seguretat que es va celebrar el passat 26 de juny a l’Ajun-
tament. Hi van assistir el delegat del govern de la Generalitat 
a Tarragona, Joaquim Nin; l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso; 
Jaume Giner, intendent en cap de la regió policial dels Mossos 
d’Esquadra al Camp de Tarragona; Jaume Moron, cap dels Mos-
sos d’Esquadra de la Regió del Camp de Tarragona, i el mateix 
Àngel Fernández. Per la seva banda, Fèlix Alonso va manifestar 
que “aquestes dades són fruit de la brillant col·laboració entre 
la Policia Local i els Mossos d’Esquadra”, i va afegir: “Els resul-
tats es tradueixen en la feina ben feta, en la prevenció i en la 
disminució principalment dels robatoris a habitatges”. Alonso 
ha recordat que “cal seguir fomentant la policia de proximitat 
per seguir treballant en la prevenció de robatoris i delictes”. 
Per la seva banda, Joaquim Nin va valorar “molt positivament” 
la feina conjunta dels Mossos i la Policia Local, i va destacar “la 
feina excel·lent que està desenvolupant la Policia Local d’Al-
tafulla a l’hora de la detecció de delictes i la seva immediata 
resolució”. En aquest sentit, el temps de resposta en servei 
d’urgència de la Policia Local d’Altafulla és de tres minuts.• 

D’esquerra a dreta: Jaume Giner, Joaquim Nin, Fèlix Alonso, Jaume 
Morón i Àngel Fernández. / Foto: A.J. 

La nova rotonda del peatge de l’AP-7 d’Altafulla ja és operativa
La nova rotonda de la sortida del peatge de l’AP-7 d’Altafulla ja és una rea-
litat. El nou element ja fa alguns dies que està en funcionament, però no 
va ser fins el passat 27 de juny que no va ser inaugurada de forma oficial, 
en aquest cas, pel conseller de Territori de la Generalitat de Catalunya, Lluís 
Recoder. El van acompanyar el delegat del Govern a Tarragona, Joaquim 
Nin; l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso; i l’alcalde de Torredembarra, Daniel 
Masagué; entre d’altres autoritats. El conseller Recoder va qualificar l’obra 
de “molt important” ja que “millora substancialment la seguretat dels 
conductors, tant a la sortida de l’autopista com a la carretera que va des 
de Torredembarra fins a la Riera de Gaià, i afavoreix la fluïdesa del tràn-
sit”. En aquesta mateixa línia es va expressar Fèlix Alonso, qui també va fer 
referència a la “seguretat i fluïdesa” que suposa la instal·lació de la nova 
rotonda d’Altafulla, ja que “era un punt negre del municipi que s’havia de 
solucionar”. Alonso també va destacar la facilitat d “una major comunicació 

amb els municipis del Baix Gaià, així com també amb la urbanització altafullenca de Brises del Mar”. “Els veïns —ha afegit— 
disposaran d’un accés més segur cap a casa seva, i això és importantíssim”.• 

Els alcaldes d’Altafulla i Torredembarra amb el conse-
ller Recoder (a la dreta). / Foto: Paula Alberich
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Altafulla és Bandera Blava i Centre Blau 2012

La platja d’Altafulla ha tornat a ser guardonada un any més amb el reconeixement de Bandera Blava. Un guardó que atorga 
cada temporada l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC) i la Fundació d’Educació Ambiental a aquelles 
platges, clubs nàutics i ports esportius que superen els seus exàmens de condicions higièniques, de seguretat, accés lliure, sos-
tenibilitat, de compliment de la legislació, l’atenció a persones amb discapacitat, i l’oferta complementària i educativa, entre 
d’altres. Enguany Altafulla també ha aconseguit la distinció de Centre Blau 2012 per l’Hort de la Sínia.

Breus

Presentació del mapa de camins i rutes

Les àrees de Turisme i Mitjans de Comunicació de l’Ajuntament d’Altafulla han posat en 
marxa l’aplicació per a mòbils “intel·ligents” Altafulla Turística, que ja es pot descarregar 
gratuïtament mitjançant el cel·lular a través d’Apple Store i Android (http://itunes.apple.
com/us/app/altafulla-turistica/id533839385?mt=8). L’aplicació presenta Altafulla com una 
destinació turística de la Costa Daurada amb personalitat pròpia. Aquesta aplicació reuneix 
els principals enclavaments històrics i patrimonials com la Vila Closa, les Botigues de Mar i la 
vila romana dels Munts, les construccions històriques, la cultura i el folklore, el que podem 
fer, els llocs per anar a comprar i on ens podem allotjar. Està traduïda en català, castellà, 
francès i anglès i està estructurada en un format multimèdia, amb text, imatges i so perquè 
l’usuari pugui guiar-se pels racons més ineludibles del municipi i sabent al mateix temps a 
quina distància es troben respecte el lloc in situ on es troba el visitant. En aquest sentit, hi 
ha incorporat un dispositiu GPS que marca les distàncies entre els indrets i espais. L’aplicació 
ha estat elaborada per Croma Produccions i l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament d’Al-
tafulla. L’acte va ser presentat per l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso; el regidor d’Esports i 
Activitat Física, Guillermo Alonso; Albert Jansà, responsable de l’Àrea de Comunicació de 
l’Ajuntament i Biel Cussó i Isaac Carrasco, de Croma Produccions. Com ha assenyalat Fèlix 
Alonso, “Altafulla s’adapta a la nova realitat de les noves tecnologies on un usuari mitjà 
d’aquest telèfon es passa al dia un total de 77 minuts davant la pantalla”.•

L’Ajuntament posa en marxa una aplicació per a mòbils “intel·ligents”

D’entre les novetats de l’Àrea de Turis-
me, que encapçala el mateix Alcalde 
Fèlix Alonso, s’ha presentat el mapa 
de camins a peu i amb BTT pel muni-

cipi d’Altafulla, que ha estat possible, 
també, gràcies a la col·laboració del 
Consorci Turístic de la Tàrraco Roma-
na. Es tracta d’uns 25 quilòmetres de 
camins rurals que connecten diferents 
punts d’interès històric i arqueològic 
d’Altafulla i el Baix Gaià, com ara la 
Vil·la romana dels Munts. Com ha asse-
nyalat el regidor d’Esports, Guillermo 
Alonso, aquest mapa obre la possibi-
litat de conèixer les set rutes que s’hi 
poden fer, tant a peu com en bicicleta 
de muntanya. De fet, el proper 14 de 
juliol es durà a terme una sortida amb 
BTT, des d’Altafulla, a càrrec de la Penya 
Ciclista, per conèixer aquests racons fins 
ara oblidats. Els set camins són: Quatre 

camins – Torredembarra; Camí de Sant 
Antoni – La Coma; Camí de Brises del 
Mar – Pobla de Montornès; Camí de la 
Llera del Gaià – La Riera; Camí de Ferran 
– El Mèdol; Camí de Cametes – Tamarit i 
Camí dels Munts – Camí de Ronda a Tor-
redembarra. D’altra banda, el mapa de 
camins i rutes s’emmarca dins el plànol 
turístic d’Altafulla que combina el de 
camins i rutes, amb el mapa d’Altafulla. 
Se n’ha fet una tirada de 12.000 exem-
plars que ja es poden adquirir a l’Oficina 
de Turisme de la Plaça dels Vents , a 
l’Ajuntament d’Altafulla i en diferents 
comerços locals. El plànol ha estat ela-
borat pel cartògraf Joan Russinyol i 
l’arquitecte tècnic Clara Pere.•

Guillermo Alonso durant la presentació. / 
Foto: Paula Alberich

concert al Pati del castell per la coral Nous Rebrots i
 L’àncora de tarragona

El passat 17 de Juny , el Cor L’Ancora de Tarragona i la Coral Nous Rebrots d’Alta-
fulla van oferir al Pati del Castell, un extraordinari concert obert a tothom. Les dues 
corals van interpretar cançons dels seus repertoris i com a cloenda van cantar juntes 
“L´Emigrant” i “Quan jo tenia pocs anys”. Dirigides per Sílvia Virgili i Dani Català. El 
nombrós públic assistent va confirmar l’encant del marc incomparable del castell i les 
bones veus de tots els cantaires. El Cor l’Ancora és una de les corals més antigues de 
Catalunya. Ara ens toca a nosaltres tornar-los la visita, i ho farem per les Festes de 
Santa Tecla. Gràcies a tots per encoratjar-nos a seguir endavant. •

pepi Miró

Secretària Coral Nous Rebrots
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L’Església de sant Martí ja disposa del nou Altar Major

L’Església de Sant Martí d’Altafulla ha recuperat el culte 
aquest passat 8 de juliol, després de vuit mesos de treballs 
de rehabilitació i de la reposició de l’Altar Major, col·locat 
el passat 22 de juny. Una grua de precisió va ser l’encarre-
gada de tornar a situar, sobre una base de quatre columnes 
d’alabastre de Sarral, la llosa de marbre de 1.200 quilos 
que culmina l’obra. La dificultat d’aquesta operació la van 
poder comprovar in situ l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso; 
el mateix Mossèn Jaume Gené, i el Mestre Artesà d’Obres, 
Enric Barceló. Era la primera vegada en més de 60 anys que 
s’aixecava. Aquestes obres, que han anat a càrrec del Mestre 
Artesà, Enric Barceló i dirigits per l’arquitecte municipal, 
Xavi Mercadé, corresponen a la quarta fase del projecte de 
restauració de la parròquia el cost de la qual ha estat d’uns 
300.000 euros finançats per la mateixa Parròquia de Sant 
Martí, l’Arquebisbat de Tarragona, la Generalitat de Cata-
lunya, la Diputació de Tarragona i empreses i particulars. 
L’Ajuntament d’Altafulla hi ha col·laborat en l’aportació de 
coneixements tècnics i la col·laboració institucional.
 La restauració del temple va iniciar-se el 2009 amb Mos-
sèn Alfons Vilà, qui va començar amb la primera fase del 
projecte amb la restauració de les teulades laterals de la part 
dreta. Més tard, ja va ser Mossèn Jaume Gené l’impulsor de la 
segona, tercera i quarta fases. La segona, va correspondre a 
la restauració de les teulades de l’absis i el creuer; la tercera, 
a la renovació de les teulades laterals de la part esquerra i 
la capella del Santíssim, i la quarta, corresponent al canvi de 
paviment i el presbiteri. Aprofitant les obres de substitució 
del paviment per pedra d’Ulldecona, també s’ha inclòs la res-
tauració de l’Altar Major amb una combinació de verd Guate-
mala i blanc i la nova taula per a la celebració de l’Eucaristia, 
que ha permès així l’eliminació de la duplicitat de l’altar per 
tal de deixar-ne un de sol, d’acord amb la normativa litúrgica 

vigent —abans s’oficiaven les misses d’esquena al públic. La 
nova llosa de marbre, de Macael d’Almeria, mesura uns tres 
metres de llarg per gairebé dos d’amplada. El que sí s’ha apro-
fitat han estat les quatre columnes dels pilars antics que, com-
plementades amb altres “còpies fidels a les originals”, segons 
Enric Barceló, completen el nou Altar Major de l’església. 
 Com ha assenyalat Mossèn Jaume Gené, les properes 
millores apunten cap a la instal·lació elèctrica i la pintura, 
una fita que, com ha manifestat, serà complicada posar-la 
en pràctica per l’alt pressupost que suposa. Està previst que 
la consagració del nou Altar tingui lloc l’11 de novembre 
coincidint amb la Festa Major de Sant Martí. L’arquebisbe de 
Tarragona, Jaume Pujol, serà l’encarregat de consagrar el nou 
Altar i estarà acompanyat per diferents representats de les 
diferents administracions que hi ha col·laborat. •

Imatge del moment de la col·locació de la nova llosa de l’Altar 
Major. / Foto: A.J.

una ruta singular per l’obra pública de Martí Royo

El llibre “Martí Royo. Ceramista i escultor. La Terra i el foc: un entorn creatiu”, 
que ja podem trobar al mercat, és el que ha escrit Assumpta Rosés sobre l’obra 
de Martí Royo, ceramista d’Altafulla que va fer obres destacades com el monu-
ment als castells que podem trobar a la plaça del Pou. La publicació, que es va 
presentar al Centre d’Estudis d’Altafulla el passat 17 de juny, s’endinsa en la 
trajectòria artística i personal de l’autor, a través de gairebé 500 peces, entre 
ceràmiques, escultures, projectes, dibuixos i gravats. L’acte el va presidir la pre-
sentació del llibre per part de l’autora i va continuar amb una ruta singular on 
els assistents van visitar la seva obra pública, entre la qual destaca el Mural de la 
Farmàcia Susana Domingo, el Drac de la Gelateria La Perla, Ca la Tia al Bar Balles-
té, la plaça Martí Royo, l’Oliverot de l’Ajuntament, el Pilar de Vuit de la plaça del 
Pou, la Perruqueria Imatge, i el forn del restaurant Faristol on també s’hi troben 
alguns plats fets per l’artista. L’acte el va tancar un sopar al mateix restaurant 
Faristol on el menjar es va cuinar precisament al forn fet pel Martí Royo.•

caius i Faustina us conviden a la Vil·la Romana dels Munts

Com és habitual, la Vil·la Romana dels Munts d’Altafulla torna a acollir aquest estiu el taller “Caius 
i Faustina us conviden a la seva vil·la”. Des del passat 30 de juny fins l’1 de setembre, el duumvir 
de Tàrraco, Caius Valerius Avitus, i la seva esposa Faustina, obren les portes de casa seva per donar 
a conèixer com era la vida en aquest entorn privilegiat. Un recorregut pels racons més curiosos i 
interessants de la seva residència, que finalitza, com a bons amfitrions, amb un aperitiu amb vi, 
mel, fruites, un refresc, i diversos productes de la terra. L’activitat té lloc tots els dissabtes, fins el 4 
d’agost a dos quarts de vuit del vespre, i a partir de l’11 d’agost, a les set. La visita té una durada 
aproximada de dues hores, i es pot realitzar en català i en castellà. El preu per als adults és de 8 €, 
per als infants de 5 a 16 anys, de 5 €, i per als menors de 5 anys, gratuït. Les persones interessades 
en participar-hi han de fer reserva prèvia al telèfon 977 25 15 15 (de dilluns a divendres de 8h a 15h) 
o al 977 65 28 06 (dissabtes de 10h a 13:30h, i de 16h a 20h).•

Moment en què la ruta passava pel Bar
Ballesté. / Foto: Narcís Carulla
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NOcEs dE POLLAstREs d’OR

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’Europa que fan cua a la cruïlla entre el carrer de Mar i el carrer Marquès de 
Tamarit, la vella carretera N-340. Una edificació d’arquitectura tradicional catalana 
que es va alçar de la mà del Siscu 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 caso-
lanes. I és que la Granja Sant Francesc d’Altafulla celebra el seu cinquantè aniversari, 
efemèride que commemoraran amb el poble a mitjans de juliol amb una festa que 
s’organitzarà al mateix pàrquing de la granja.
 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. 50 anys més tard, els germans Joan i Josep 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. Sens dubte, els pollastres de la Granja 
Sant Francesc són més que coneguts, un producte que, a base d’herbes, orenga i sajolida, pebre, oli... i el toc dels Blanch, s’ha 
convertit avui en menja dominical per excel·lència. •

Joan i Josep Blanch davant dels asts per als 
pollastres. / Foto: Albert Jansà

XERRAdA ENtORN LA dONA JAPONEsA

Són més les 
semblances que 
tenim amb el 
poble del Japó 
que les diferèn-
cies. Així ho va 
assegurar Fumi 
Yoshizawa, asses-

sora i investigadora de Política i Societat Catalana del 
Consolat del Japó, en la conferència al voltant de 
diversos temes d’interès sociocultural envers la dona 
japonesa en la societat actual, que es va celebrar al 
Centre d’Entitats d’Altafulla el passat 15 de juny, i 
que va organitzar l’Ateneu Cultural de Dones. La 
relació entre l’entitat altafullenca i el Consolat va 
néixer ara fa un any arran del passat terratrèmol del 
Japó, quan l’Ateneu es va afegir a la Jornada Soli-
dària pel Japó del Sant Jordi de l’any passat.  
Una diada instaurada per la Generalitat de Catalu-
nya en suport a la tragèdia. / Foto: Júlia Planelles•

dE cONcERt EN cONcERt AMB L’EscOLA dE MúsicA

Els alumnes de l’Escola de Música d’Alta-
fulla han protagonitzat un mes de juny 
ple de concerts per cloure el curs 2011-12. 
El primer a celebrar-se va ser l’11 de juny 
amb la cantata “Història de tres locomo-
tores”, que van interpretar els alumnes 
de Cicle Mitjà de l’escola El Roquissar, els 
alumnes de Cicle Superior de la Portalada 
i els alumnes de l’Escola de Música. Tots 
els concerts han tingut lloc a la plaça de l’Església a excepció d’aquest 
que es va haver de fer al gimnàs del Roquissar a causa del mal temps. 
/ Foto: Maria Teresa Vidal•

cELEBRAció dE LA gENERAció dEL 1944

Veïns i veïnes d’Altafulla de la genera-
ció del 1944 van celebrar aquest mes de 
juny el sopar que commemora enguany 
els 68 anys. Ho van festejar a l’Hotel 
Gran Claustre. Moltes felicitats!•

PEMi ROViROsA, iNVitAt d’HONOR A 
LA PORtALAdA

Els alumnes del 
col·legi La Porta-
lada van rebre el 
passat 21 de juny 
la visita de Pemi 
Rovirosa, un dels 
fundadors del 
grup Lax’n Busto, 

amb qui van compartir un projecte edu-
catiu de la banda que té com a premissa 
bàsica l’optimisme. Ser constants, paci-
ents, aprendre a superar obstacles i a no 
rendir-se per aconseguir allò que volem 
ser de grans. Aquesta “cultura de l’esforç” 
és el que va transmetre als alumnes de 6è 
de Primària el músic del Vendrell, i que 
forma part del projecte educatiu “Lax’n 
Busto a les aules”, que recorre diferents 
escoles de Catalunya. L’artista va acabar 
signant autògrafs tant a alumnes com a 
professores. / Foto: A.J.•

LA FLAMA dEL cANigó cENtRA 
LA REVEtLLA dE sANt JOAN

La reivin-
d i c a c i ó 
d ’ u n a 
Revetlla 
de Sant 
Joan en 
català va 
c e n t r a r 
els parla-
ments que va acollir, de la mà del 
veí Narcís Carulla, l’arribada de la 
Flama del Canigó a Altafulla. Un 
símbol d’unitat dels Països Catalans 
que s’inicia amb la renovació del 
foc al cim del Canigó i culmina amb 
l’encesa de les fogueres de la nit 
de Sant Joan després que la flama, 
portada per voluntaris, es reparteixi 
per tot el país. A Altafulla, ha estat 
guiada per la Penya Ciclista. / Foto: 
A.J. •

ALuMNEs dE tEAtRE EN ANgLès 
A L’iNstitut

El gimnàs 
de l’Institut 
d ’Al tafu l la 
va acollir el 
passat 20 de 
juny la repre-
sentació de 
l’obra de teatre “The Wager”, que 
va interpretar un grup d’alumnes de 
1r d’ESO dins de l’optativa d’anglès. 
La resta de companys i companyes 
van quedar sorpresos quan van veure 
que els seus companys interpretaven 
diferents papers teatrals i en anglès. El 
preu de l’entrada per veure l’especta-
cle també va ser singular. Els assistents 
van haver de pagar la seva entrada 
amb algun aliment, que des de la 
direcció de l’Institut van fer arribar 
al Banc d’Aliments d’Altafulla, perta-
nyent al grup de Càritas. / Foto: A.J.•
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La Policia Local d’Altafulla va presentar el passat 19 de juny, a l’Ajuntament, els tres nous agents que 
s’han incorporat al cos des de l’1 de juliol, una vegada superat el Curs de Formació Bàsica de l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya. No es tracta d’un increment de plantilla, sinó que correspon a 
l’oferta pública de places de l’any 2009 en què un cop finalitzat el procés els agents es van incorporar 
com a agents interins el 15 de gener del 2010 i iniciant el curs de formació el 20 de setembre del 2011. 
Segons el sots-inspector Àngel Fernández, amb aquestes tres incorporacions, i una altra que es troba 
en comissió de servei procedent de la Policia Local de Constantí, la Policia Local d’Altafulla completa 
un dels objectius que s’havia marcat i que era disposar d’una plantilla professionalitzada i amb for-
mació. Fins ara, s’havia anat cobrint el servei amb agents interins. A dia d’avui, el cos està format per 
un sots-inspector, dos caporals i 15 agents de carrer. En aquest procés de consolidació de la plantilla 
està previst en un futur que s’arribi a les 23 places formada per un sots-inspector; un sergent; quatre 
caporals i 17 agents de carrer. / Foto: A.J.•

La Policia Local consolida la plantilla amb tres nous agents 
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L’incendi produït entre Altafulla i tamarit va cremar sis hectàrees

L’incendi que es va produir el passat 20 de juny a la tarda entre els termes 
municipals d’Altafulla i Tarragona, a Tamarit, va cremar sis hectàrees de matolls 
i palla seca, segons els Bombers de la Generalitat. El foc es va produir a la zona 
de la Cabana, prop de la benzinera d’Altafulla, i en paral·lel al Carrer Marquès 
de Tamarit, i s’hi van desplaçar un total de quatre dotacions terrestres i quatre 
més aèries dels Bombers; tres dotacions de la Policia Local d’Altafulla i dos de la 
Policia Local de Tarragona. La resposta immediata de la Policia Local d’Altafulla, 
en coordinació amb Bombers i Policia Local de Tarragona, i el fet que es produís 
a l’entorn de les obres de la futura avinguda President Companys d’Altafulla, va 
beneficiar que no s’estengués més del que ho va fer, ja que la futura via hauria 
funcionat de tallafocs, segons va explicar l’alcalde Fèlix Alonso. L’incendi es va 
donar per controlat a tres quarts de 6 de la tarda, i a un quart de 7, ja estava 
apagat i s’havien retirat tots els vehicles. Segons va informar el sots-inspector de 
la Policia Local d’Altafulla, Àngel Fernández, no es va haver d’activar el pla de 
Protecció Civil, tot i que per seguretat es va desallotjar tota la zona d’esbarjo de 
l’entorn de la Piscina Municipal, per la seva proximitat amb el foc i perquè està 
envoltada de pins. El foc podria haver-se produït accidentalment. / Foto: Policia 
Local•

Altafulla i La torre treballaran per la bandera blava al canyadell
Els ajuntaments d’Altafulla i Torredembarra tornaran a 
sumar esforços i recursos per treballar conjuntament l’any 
vinent per aconseguir la bandera blava a la platja del Canya-
dell. Aquest espai és compartit per ambdós municipis. Així 
ho van anunciar a Altafulla Ràdio, els edils de Medi Ambient 
dels dos consistoris, Montse Castellarnau i Pere Font. Pre-
cisament, els dos ajuntaments ja han començat a treballar 
enguany junts en aquest espai a través d’un conveni de 

col·laboració que ha permès adequar els accessos perquè les 
màquines netejadores de platja puguin accedir diàriament a 
fer la neteja d’aquesta espai i així donar un servei que venia 
sent molt necessari i sol·licitat pels molts usuaris d’aquesta 
platja. També s’ha procedit a realitzar la neteja i condicio-
nament de tots els accessos públics amb la poda i neteja de 
tot l’excés de vegetació adjacents a les rampes d’accés de 
fusta.•

tots els trens ja paren a l’estació d’Altafulla - tamarit
Per als veïns d’Altafulla, i principalment pels usuaris del ferrocarril 
públic, el passat 17 de juny va ser un dia històric. Després de llargues 
reivindicacions, tots els trens regionals paren a l’estació d’Altafulla-
Tamarit. Fins ara catorze trens, molts d’ells en hores punta, no s’atura-
ven. L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha assegurat que s’ha fet “un 
gran pas perquè l’estació es posi al nivell de les de Tarragona o Tor-
redembarra” i ha reivindicat la dignificació de l’estació i l’equiparació 
dels preus dels bitllets al quilometratge.  Fèlix Alonso ha reivindicat la 
necessitat d’invertir en el transport ferroviari perquè molts ciutadans 
necessiten desplaçar-se en tren per motius professionals o personals. 
Des del consistori també s’està treballant en la millora de l’estació tant 
a nivell de seguretat, com de neteja o manteniment. De moment ja 
s’han fet algunes reformes com la rehabilitació de les casetes properes 
a l’estació que ha pintat l’artista grafiter local, Oriol Lehim, o l’habili-
tació d’un gran pàrquing gratuït amb capacitat per a 150 vehicles que, 
més endavant, podria complementar-se amb una pista de jòguing.•

Imatge del primer dia en què tots els trens regionals van 
començar a parar. / Foto: A.J.
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Enhorabona als nostres petits, però grans artistes!
El passat divendres 8 de juny els nens i nenes de 2 a 3 anys de l’Escola Bressol Hort de Pau, van representar 
les obres de teatre “El Flautista d’Hamelin” i “El peix irisat”, al casal de la Violeta, per a totes les famílies 
de l’escola. Va haver-hi molta intriga fins a última hora, ja que els pares no sabien ni quines obres veurien 
ni com anirien vestits els seus fills i les seves filles. Els nens i les nenes estaven entusiasmats, contents, ner-
viosos, esperant que arribés el gran dia! Els pares els hi anaven fent preguntes, també nerviosos i intrigats 
pensant, com seria allò que estaven preparant els infants, i que tan en secret portaven. Però els nens i les 
nenes, ho tenien clar, i sabien que era un secret, una sorpresa per donar als pares, i cap d’ells va destapar 
aquell fabulós misteri! Per part de l’equip educatiu, també hi havien nervis: preparatius, acabar decoració 
escenari, disfresses, i allò que més ens preocupava era que els assajos anaven força bé, però no sabíem com reaccionarien els nens i nenes 
el dia de l’estrena davant totes les famílies! És per això que des de l’escola els volem felicitar a tots, perquè s’ho van passar molt bé! Es 
van sentir protagonistes, petits artistes, on cada un d’ells va adoptar i per tant representar el seu paper d’allò més bé, i amb el seu petit 
debut com artistes, van fer que més d’una pare i mare s’emocionés! Gràcies a tots per fer-nos somriure!•

Equip educatiu Hort de Pau
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L’Ajuntament i Wimax global Access implanten 
la tecnologia Wimax al municipi

Una cinquantena de persones van participar el passat 28 de 
juny a la presentació de l’arribada de la tecnologia Wimax 
a Altafulla. L’alcalde, Fèlix Alonso, i el regidor de Mitjans de 
Comunicació, Francesc Farré, en representació de l’Ajunta-
ment,  i Juan Antonio Nieto, com a responsable d’Expansió de 
Wimax Global Access, van ser els encarregats de presentar la 
implantació d’aquesta nova tecnologia al municipi. El projecte 
neix de la iniciativa de l’Ajuntament d’Altafulla per reduir 
l’analfabetisme digital i seguir millorant l’accés a Internet. 
Tot això mitjançant un servei de qualitat a un cost molt baix 
i accessible en  tot el terme municipal a través de connexions 
sense fils i que no requereixen que hi hagi una línia fixa de 
telèfon. Per dur a terme aquest projecte s’ha comptat amb 
la col·laboració de Wimax Global Access, operador global 
de telecomunicacions que, amb les seves aplicacions de con-
nectivitat amb veu i dades, permet dotar d’accés a Internet 
i telefonia a baix cost, mitjançant l’ús de Wimax i Wi-fi. La 
implantació d’aquesta nova tecnologia al municipi suposa un 
“cost zero” per l’Ajuntament. I no només això, sinó que, a més, 
el consistori veu reduïda la seva factura, i dota totes les instal-
lacions municipals de connexió a a Internet via wifi. En aquest 
sentit, el batlle ha insistit en què “l’Ajuntament, com sempre, estalvia diners”. El principal avantatge de la tecnologia Wimax 
respecte altres tecnologies és el seu baix cost. A Altafulla, la ciutadania podrà gaudir d’Internet per només 15,25 € euros (IVA 
no inclòs) al mes, o accedir a Internet i Telefonia per 12,50 euros mensuals (IVA no inclòs), amb una gran velocitat de baixada 
i de pujada. Per contractar aquest servei, cal que truqueu al 902 026 744.•

Imatge de la presentació a la Violeta. / Foto: Carla Gómez
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Entrenament d’estiu

Aquest mes ens podem felicitar per dos nous èxits: El campionat de Catalunya de decathlon, acon-
seguit per en Tito Griñant en la seva categoria de veterà (amb rècord inclòs) i per la participació 
en la victòria el campionat de Catalunya per clubs, on hi van competir diversos atletes d’Altafulla 
i del nostre club, per bé que enquadrats, per competicions en pista, amb l’esquadra Barcelona 
Atletisme.  Aprofito per a avisar-vos que cada dimarts quedem a les 19:10 h. a la platja de la 
Móra, per a córrer pel bosc, en un entorn immillorable. Com sempre, us esperem a tots, sigueu o 
no del club.•

david velasco

Atletes d’Altafulla

L’Aplec de sardanes “Vila d’Altafulla” es consolida com un clàssic

Aquesta dotzena edició de l’Aplec de 
Sardanes “Vila d’Altafulla” consolida 
l’esdeveniment com un clàssic, emmar-
cat dins les festes d’Altafulla, i si em 
permeteu dir-vos, m’agradaria posar-
lo en un lloc preeminent en aquestes  
manifestacions populars, i tot gràcies a 
la nombrosa assistència de convilatans 
i de fora vila, que ho fan possible.  La 
primera fita ja està plantada, és una 
festa del poble i pel poble amb l’afegit 
d’estar oberta a tots els visitants d’altres 
llocs. Enguany ens han arribat amics que 
des de les comarques del sud fins les del 
nord han vingut a l’aplec a donar-nos 
el seu testimoni d’amistat, no debades, 

saben del tarannà amistós i obert dels 
altafullencs. Cas curiós és el d’uns visi-
tants de Pamplona i Madrid que també 
es van  sumar a la festa per conèixer de 
prop les nostres tradicions. Tingueren 
especial interès que els anomenéssim 
per megafonia, dins la llista dels pobles 
que ens visitaven i així ho vam fer, com 
és natural. Volem que tornin l’any que 
ve i si pot ser amb els seus amics, seran 
benvinguts. Segur que tornen, se’ls veia 
feliços. No només es reafirma la festa, 
també es reafirma l’amistat entre la 
gent dels diferents pobles. Aquest és 
el repte:  fer poble, amistat, germanor, 
cultura, país etc. que vinguin. Deixem les 

portes obertes de bat a bat, només així 
farem gran Altafulla, només així farem 
gran el nostre país. Gràcies a tots.•

antoni nadal

Associació Altafulla Sardanista.

Per sant Joan, arriben els dos castells de 7!
Per fi va arribar el dia! Per fi ho hem tornat a 
aconseguir! Per fi hem pogut tornar a portar 
a plaça dos castells de 7! Va ser el passat 24 de 
juny a Baix a mar de Torredembarra en el marc 
de la seva Festa Major. Enguany Sant Joan ens 
l’havíem marcat com a un dia clau per a fer un 
pas endavant, i així va ser. Vam començar l’actu-
ació amb un repte encara no aconseguit aquesta 
temporada, el 4 de 7. Va ser un castell ferm i molt 
segur, no semblava el primer, i a més amb l’afegit 
de que hi havien diverses novetats en el tronc. 
Concretament, es van poder veure noves cares 
en el pis de segons i en el pom de dalt, destacant 
un nou dosos i un nou acotxador. Seguidament 
vam continuar l’actuació amb el 3 de 7, carregat 
una vegada i descarregat una altra aquesta 
temporada. Va ser un castell més treballat que 
el 4 però defensat amb solvència i descarregat 
amb èxit. Cal destacar també l’estrena del dosos de la rengla en aquesta cons-
trucció. Per últim, vam tancar la Diada amb un 5 de 6, realitzat ja unes quantes 
vegades aquesta temporada. Un 5 maco i lleuger que demana un pis més i que 
esperem que ben aviat arribi el seu moment. Finalment vam acabar la brillant 
actuació amb un magnífic pilar de 5, que va ser fins i tot girat pels seus com-
ponents, demostrant el domini  d’aquesta construcció, i contemplat amb una 
gran expectació pels membres de la colla i per la resta de la plaça. Ara hem de 
seguir treballant i molt, ja que tenim un juliol complet d’actuacions que poden, 
i han de seguir sent igual o tant bones, com les que hem fet fins ara. Així que 
toca seguir endavant, toca seguir gaudint, i sobretot, toca seguir fent castells 
amb la mateixa il·lusió com fins ara! Quilos amunt!•

Castellers d’Altafulla

Els liles van descarregar el 4d7 
a la Diada de Baix a Mar. / 

Foto: Irene Rodríguez

Promocionant la Penya
i Altafulla

Amb l’arriba-
da de la calor, 
els dies s’allar-
guen i se cele-
bren arreu les 
proves més 
anomenades i 
esperades de 
la temporada 
ciclista. Els nos-
tres socis i les sòcies han suat i lluït els 
nostres mallots i colors en proves com: la 
Irati Xtrem, la Superbonaigua, Campionat 
de Catalunya de veterans, la Quebranta-
huesos, La Tres nacions, la Sant Magí de 
la Brufaganya, La Montsec-Montsec, La 
Ruta del Mestral i fa uns dies a la Verge 
de Ribera (amb l’Ernest i la Mireia com a 
protagonistes). És a dir, un no parar de 
pedalar i viatjar motivats per l’“afany 
de superació personal”, sense deixar de 
banda les sortides setmanals de les nos-
tres seccions de carretera, BTT, senderisme 
i muntanya i Penya Infantil on predomina 
una alta participació amb “bon rotllo i 
esmorzar”. Sis són els socis que encara no 
han fallat una sola sortida i es disputen 
“aferrissadament” els premis i mallots en 
joc. Bon començament d’estiu a tothom i 
a continuar pedalant i suant.•

penya ciclista
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El centre d’Esports Altafulla organitza 
el i torneig de Futbol Platja

El Centre d’Esports Altafulla cele-
brarà del 6 al 12 d’agost el I Tor-
neig de Futbol Platja d’Altafulla del 
municipi. La competició es disputarà 
a la platja d’Altafulla, al costat del 
Club Marítim d’Altafulla, en horari 
de cinc de la tarda a les nou del 
vespre, i anirà destinada a jugadors 
amateurs nascuts abans del 1994. 
La participació estarà limitada a 16 
equips, cadascun dels quals haurà 
de tenir un mínim de 7 jugadors i un 

màxim de 10. El campionat es desenvoluparà en format “Eurocopa”, 
amb fase de lligueta, quarts de final, semi-finals, i final. El preu d’ins-
cripció és de 200 € per equip, que s’haurà d’abonar per transferència 
bancària. En el moment de fer el pagament cal indicar el nom de 
l’equip i torneig de futbol platja. Prèviament, caldrà realitzar la ins-
cripció dels equips enviant la butlleta, disponible al portal web www.
cealtafulla.com, degudament omplerta. S’haurà d’entregar en persona 
a l’Hotel Sant Martí d’Altafulla o a l’Estanc Pijuan, o via internet al cor-
reu electrònic cealtafulla@gmail.com. El període d’inscripció anirà del 
16 de juliol a l’1 d’agost. Els participants optaran a 500 € per a l’equip 
campió i una copa commemorativa; a 250 € per a l’equip sots-campió; 
a una copa per al màxim golejador; i a una samarreta commemorativa 
per a tots els participants.•

triplet històric del cFs Altafulla

Gran mes de juny per 
al Club Futbol Sala 
Altafulla. Amb els 
ascensos del primer 
equip de l’entitat a 
la Tercera Divisió 
Nacional i de l’equip 
Juvenil a la Divisió 
d’Honor Catalana, la 
satisfacció i l’alegria 
del club ha culminat als darrers dies de la temporada 
amb l’ascens del conjunt Sènior B Masculí a la Primera 
Divisió Provincial. Un triplet històric, doncs, per al Club 
Futbol Sala Altafulla, que marca la celebració del desè 
aniversari de l’entitat. I precisament per celebrar-ho, 
els carrers d’Altafulla es van tenyir de groc i negre el 
passat 9 de juny en la Rua dels Campions, que es va 
desplaçar des del Pavelló fins a la platja, per acabar 
el recorregut a la Plaça Martí Royo on es van lliurar 
diferents trofeus recordatoris, acompanyats de diversos 
parlaments, sopar i festa amb música en directe, en 
el marc de la festa dels Diables d’Altafulla, l’ “Alta-
rumba”. El CFS Altafulla va ser convidada un any més 
a la Nit dels Campions organitzada per la Federació 
Catalana de Futbol, que va tenir lloc a l’Auditori Josep 
Carreras de Vila-seca. / Foto: Raúl Correa•

Cartell del torneig de Futbol Plat-
ja. / Francesc Julià 
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Albert López, a la Jove Orquestra catalana d’instruments tradicionals

Jo sóc l’Albert. Fins al juny del 2012 he estat alumne de l’Escola Municipal de 
Música d’Altafulla. Jo abans tocava el timbal a la Riera de Gaià i vaig anar a Alta-
fulla per estudiar en una escola de música. L’any que ve tinc intenció de continuar 
estudiant a l’aula d’instruments tradicionals de Tarragona. Vaig participar a la 
JOCIT (Jove Orquestra Catalana d’Instruments Tradicionals) juntament amb una 
altra alumna de gralla de l’escola, l’Anna Flores, amb qui toquem cada setmana al 
grup de gralles i timbals “Els Martinets”. Va ser una experiència molt bona tocar 

amb tanta gent i amb un director molt simpàtic, enrotllat. Al maig vam fer un concert al Palau de Congressos de Tarragona i el 
dia 9 de juny vam anar a tocar a Perpinyà.•

albert lópez, (15 anys)

Reciclar té beneficis

Altafulla segueix 
apostant pel 
reciclatge de la 
brossa com una 
prioritat a favor 
d’una millor 
imatge i consi-
deració. Recent-
ment s’ha rebut 
un guardó com 
a municipi que 
més percentat-
ge recicla del 
Tarragonès i també s’ha aprovat una moció sobre el 
residu Zero per aconseguir que el 70% de la brossa sigui 
reciclable. Hi ha molta feina a fer i per aconseguir-ho 
cal la col·laboració de tothom. Fa unes setmanes es va 
recordar als comerciants l’obligatorietat del reciclat-
ge. Un dels principals objectius es recuperar la brossa 
orgànica, separada del rebuig. La seva barreja provoca 
més rebuig, que encareix el procés d’eliminació per 
incineració, o també una orgànica impura, que suposa 
sancions per part del consell comarcal, en canvi una 
orgànica amb poca barreja suposaria uns abonaments 
pel municipi. La gent té clar que és vidre, paper-cartró i 
envasos (residus que la seva recollida és gratuïta), però 
en canvi es relaxa amb el rebuig i l’orgànica. Tot el que 
són restes de menjar, taps de suro o petites restes de jar-
dineria va al forat d’orgànica i la resta que no és orgà-
nica, ni paper, ni vidre ni plàstic va al rebuig (incloent 
bolquers, pèls o excrements d’animals). Les andròmines 
i deixalles de grans dimensions (com electrodomèstics) 
s’han de dur a la deixalleria del polígon o en el seu cas 
avisar per la recollida d’andròmines. També es posa en 
marxa uns dipòsits de recollida de piles en establiments 
i existeixen 7 contenidors per recollir l’oli de cuina usat. 
Aquest estiu els restaurants de Baix a Mar disposaran 
de contenidors de rebuig exclusius i tots els restaurants 
o bars del poble uns contenidors d’orgànica, oferint-los 
també el servei de recollida de cartró comercial. Tot per 
evitar el col·lapse que es produeix a l’estiu en algunes 
illes... Feta la campanya informativa, es començarà a 
aplicar l’ordenança cívica i les sancions a qui incompleixi 
la separació correcta de les diverses fraccions o deixi la 
brossa fora del seu lloc. Reciclar bé té beneficis medi-
ambientals, de salut i també econòmics  per a tothom. 
Reduir el rebuig i millorar la qualitat de l’orgànica 
implicaria un descens de la quota que Altafulla paga 
anualment per la brossa.•

francesc farré

Regidor de Serveis

Breus

La Jazzorquestra treu a la llum el seu primer disc

El primer disc de la Jazzorquestra de l’Institut d’Altafulla ja ha vist 
la llum. El disc, titulat “Obsidiana”, ha estat dirigit per Joan Rion 
amb la col·laboració de Josep Maria Domènech als arranjaments, 
i ha estat enregistrat durant els mesos d’abril i maig a l’Institut 
d’Altafulla amb el suport tècnic de l’Escola de Músics del Ven-
drell. Inclou les sis peces “Poinciana” (Nat Simon-Buddy Bernier), 
“All Star” (Grec Camp), “O Txelo!” (Popular africana), “Lover 
Man” (Davis-Ramírez-Sherman), “Señor Blues” (Horace Silver), i 
“Camins” (Josep Thió-Gerard Quintana). A banda dels més de qua-
ranta alumnes que hi han format part, també hi han col·laborat a 
nivell musical Josep Maria Domènech, Sergi Castan, Javi Martínez, 
Joan Rion, i José Luis Tapia. L’edició del disc a nivell econòmic ha 
estat possible gràcies a l’Ajuntament d’Altafulla i a la Generalitat 
de Catalunya.
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Altafulla s’aplica, inversions de futur
Francesc Farré # alternativa altaFulla – entesa

El govern d’Altafulla ha fet una aposta clara 
per seguir generant il·lusió i inversió de futur. 
Altafulla ha buscat fórmules per seguir inver-
tint, el consistori té un deute molt baix, del 
21%, pràcticament inferior al de l’actual roma-
nent de tresoreria. En el darrer ple s’han apro-
vat 9 inversions amb un import total de 786 
mil euros. Destaca l’aposta per completar l’ar-
ticulació viària del poble amb la tercera fase 
del passeig Marqués de Tamarit, des de Martí 
Royo fins a la urbanització Robert. Per fer-ho 
possible s’han donat de baixa 21 partides de 
romanents no utilitzats i previsions desfasades 
o que no són prioritàries per aquest any per 

aquest govern. La inversió es completa amb 
un petit préstec de 166 mil euros, que a més a 
més de Marqués de Tamarit, també s’aprofita 
per solucionar la perillositat de la baixada del 
carrer del Comunidor amb pas per a vianants, 
fer peatonal el carrer Sant Antoni Abat que 
comportarà una millora de la vialitat de la 
Vila Closa, l’ampliació del gimnàs del polies-
portiu, la instal·lació d’una estructura infantil 
al parc de la Portalada, fer els tancaments 
del càmping dels alemanys i del pàrquing de 
l’estació i una aposta per la formació en noves 
tecnologies amb una aula audiovisual pionera 
a la comarca i que es rendibilitzarà amb dife-

rents convenis. La resta d’inversions surten 
majoritàriament del canvi de partides com la 
que permet contractar personal de neteja, el 
trasllat de l’escola d’adults al carrer Boga o el 
projecte per remodelar i conservar la sínia del 
carrer Vinyet. Però Altafulla s’aplica encara 
molt més, amb l’èxit de la festa de les Bruixes 
que recupera el seu esperit, la fita aconseguida 
que tots els trens regionals parin a Altafulla, 
una nova pàgina web, una aplicació turística, 
un nou mapa, 25 kilòmetres de camins senya-
litzats, nous murals, el servei Wimax,...feina 
feta en un any de govern pensant cap al futur 
i amb l’interès per la ciutadania. •••
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Comença l’estiu!
eva Martínez # solidaritat catalana per la independència

Des de la Regidoria d’Educació i Acció Social, 
em complau felicitar a tot l’equip pedagògic 
de la comunitat, monitors i resta de treba-
lladors, tan de les Escoles Bressol, Escoles de 
Primària, Institut de Secundària, Escola de 
Música, Escola d’Adults, Centre Obert, per la 
gran tasca i dedicació durant aquest curs. Un 
curs que no ha estat fàcil, tenint present totes 
les retallades salarials que han patit molts 
mestres i personal de les escoles i que malgrat 

això han seguit desenvolupant el projecte 
amb motivació i implicació. També agrair a 
les AMPA’s de totes les escoles per totes les 
activitats que han realitzat durant tot el curs i 
per les seves aportacions materials i humanes 
en totes les escoles. Una vegada més agrair a 
la brigada per la seva col·laboració en el dia a 
dia de tots els centres garantint un manteni-
ment cada vegada més eficient. Tots plegats 
hem pogut gaudir d’actes i festes que hem 

compartit amb tot el poble, entre d’altres, 
música a la Plaça l’església que ens ha brindat 
l’Escola de Música i també la presentació del 
disc de la JazzOrquestra amb els alumnes de 
l’Institut d’ Altafulla, en resum un mes de juny 
i juliol replè d’actes i actuacions. Us desitjo un 
molt bon estiu a tots plegats, que carregueu 
molt les piles per poder començar de nou, amb 
rigor i amb il·lusió la propera temporada i curs 
2012-2013. •••

Marqués de Tamarit 3ª Farsa
Josep Maria pérez roiger # ideal

Inaudito Sras. y Srs. Se convoca un pleno 
extraordinario, para aprobar la solicitud de 
un préstamo para la tercera fase del Mar-
qués de Tamarit, hay que recordar que el 
presupuesto aprobado para esta obra era 
de 612.672 € aproximadamente. Para afron-
tar este gasto el Ayuntamiento dispone de: 
180.223 € del sobrante de las obras del colec-
tor norte (estas fueron licitadas y el gobierno 
anterior consiguió que además de ejecutar 
las dos fases del colector por el precio de 
una, sobrasen 180.223 €). Bien ya tenemos los 
primeros 180.223 € (más de una cuarta parte 

del presupuesto del Marqués); hay un total de 
366.000 € que el gobierno recorta de: Centro 
de Día, proyecto de la Residencia, calefacción 
del centro de salud, Seguridad Casal de la 
Violeta, arreglo de aceras, etc. Se le suman 
sobrantes de proyectos ejecutados por el 
gobierno anterior que dieron superávit, y 
28.132,12 € de romamente de tesorería por 
gastos de financiación afectada del gobierno 
anterior, aun y así resulta que faltan 37.883,26 
€. Pregunta 1ª: ¿Por qué no sacan a licitación 
a la baja como hizo el gobierno anterior con 
el colector norte donde sacó un dos por uno 

y aun sobraron 180.223 € ciento ochenta 
mil doscientos veintitrés euros? Pregunta 2ª; 
¿Por qué faltando solo 37.883,26 € para el 
Marqués, se pide un crédito de 166.000 €? 
Pregunta 3ª; ¿Eran los otros proyectos sin 
proyecto susceptibles de la urgencia del Pleno 
y la necesidad del crédito? Absolutamente 
no, los proyectos no tenían ni proyecto, ni 
valoración, ni estudio económico. Yo les diré 
que pasó; Es como si un niño hubiese escrito 
una carta a los reyes y el señor se lo hubiese 
concedido todo. A buen vasallo… •••

Mediterranis oprimits pel Nou govern?
Quan ens afirmem com a mediterranis, penso 
en tres qualitats de vida: (a) accés a platges i 
banys naturals —que no piscinetes particulars 
o piscina pública; (b) goig de la llum netejada 
pel mestral, que reclamen el verd de la flora i  
el blau del mar i el cel, amb el blanc – que no 
el terrosos pujats – de façanes. Feliçment, des 
de mitjans de juny, a la plaça Martí Royo, i 
altres indrets públics, quins liles de catifes de 
flors de xicrandes! (c) contenció decorativa, 
de matèria geològica pròpia, sobretot menes 
de pedres; o buscant les formes primigènies 
com la terrissa i l’escultura de Martí Royo, 
tan ben reivindicada / explicada pel llibre 
d’Assumpta Rosés —“com si formés part de 
la natura, com una obra més de Déu”. potser 

que n’afegim algun costum més: (4) places 
públiques, amb terrasses de bars i espais de 
joc per a la mainada; (5) belles arts i folklo-
re dins l’escenari dels espais patrimonials 
(Viles Closes), (6) vida comunitària a platges, 
passeigs, places, bars i espectacles. Dit això, 
tinc la ferma convicció, que em carrega de 
frustració que l’actual Govern, que actual-
ment només és satisfactòria la característica 
(5) i mercès a la continuïtat a Cultura de 
Jordi Molinera de l’obra de Joan Carrera – 
Gené / Muntades —jo mateix ampliant-la i 
mantenint-lo més sol que un mussol i acusat 
injustament de mà foradada... Les altres cinc 
les oprimeix el Nou Govern —sense arrels 
culturals i estètiques genuïnes i de bon gust?. 

Així, (-1) no podem aparcar prop de la platja 
de la Roca de Gaià, guanyada per l’Espigó, 
neta, transparent, tan idònia per a la canalla, 
(-2) ens han pintat de color de caca les dues 
casetes de l’estació; (-3) dos escuts dos de ser-
ralleria a la nova rotonda i grafits dels indrets 
“típics” i algun ocellet fins a la sopa; (-4) 
clatellada de taxes noves, en plena crisi, a les 
tauletes en espai col·lectiu; (-6)massa crítica 
electoral de pell fina per no embrutar-se de 
sorra i construint-se un món atomitzat entre 
les seves úniques quatre parets que, és clar, 
rebutgen contribució urbana...•

Fonxo Blanch

Fòrum
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AUTOBUSOS

De dilluns a divendres feiners

Dissabtes feiners

Diumenges i festius

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 7:21
8:59 7:47

10:00 8:00
10:28 8:56
10:58 9:35
11:58 10:32
12:58 11:25
13:59 11:54
14:26 12:25
14:59 13:24
15:31 14:28
15:58 14:55
17:00 15:48
17:27 16:29
18:00 16:58
18:30 17:29
19:00 17:53
19:29 18:30
20:26 19:04
20:29 19:13
20:59 19:43
21:29 19:57
21:59 20:24
22:33 20:39

21:00
21:20
21:34
22:25

AutOcARs

Període temporada alta 
(de 2 de maig a 27 d’octubre)

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

Transports

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.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

00
100% Música L’espai obert (r)

Warm up (r)

01
100% Música

02

100% Música
Warm up

03

100% Música
04

05

06

07 Brancabaixa (r)
100% Música

08 Noms propis (r)Els matins d’Altafulla Ràdio
08.30 L’informatiu (1a edició)
09.00 N’hi ha per llogar-hi cadires
10.30 L’informatiu (2a edició)
11.00 L’espai obert

09 La màgia de les sardanes

10
El ple / Para que no me olvides

Barà rock (r)

11 Toc de rock (r)

12 La cuina de Carbó

100% Música

A Cau d’orella

13
L’informatiu (3a edició)

100% Música
L’espai obert

14
100% Música

100 % Música
100% Música

100% Música
100% Esports 100% Música Baix Gaià Esports

15 Cinema Punt de sortida Galàxiallibre Segona educació I com estàs de salut? Mans al pilar (r) Cinema (r)

16 Empenta Brancabaixa Cat sons Pantalla panoràmica Noms propis L’internauta (r) El temps passa (r)

17

El patito de goma

Toc de rock El temps passa Barata elèctrica (r) 7 Dies Toc de rock (r)

18
Molt més que 

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

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

20 Barata elèctrica The road of country Altafulla festival Mans al pilar (r) Punt de sortida (r) Altafulla festival (r)
La movida madrileña

21 La Sarsuela Boulevard Jazz FM Això és un misteri Brancabaixa (r) Cat sons (r)

22 L’internauta Mans al pilar 100% Música Bad music Bad music blues

23
L’informatiu (5a edició)

Boulevard (r) Calidoscopi
100 % Esports (r) 100% Música

trdb Altf tgn tgn Altf trdb
6.25 6.29 6.45 6.50 7.10 7.15
7.10 7.16 7.65 7.40 8.00 8.05
7.30 7.36 7.55 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
9.00 9.06 9.25 12.15 12.35 12.40
9.15 9.21 9.40 12.45 13.05 13.10
9.45 9.51 10.10 13.15 13.35 13.40
10.15 10.21 10.40 13.45 14.05 14.10
10.45 10.51 11.10 14.10 14.30 14.35
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 21.51 22.10 20.15 20.35 20.40

21.15 21.35 21.40
22.25 22.45 22.50

L9
Parades a Pau Casals, St. Francesc, Rambla Vella, Balco, Miracle, Beneficèn-
cia, Fortí, Casanovas, Marenostrum, La Platja, Arrabassada, Savinosa, Cala 
Romana, Tennis, Mediterrani, Platja Llarga, Solimar, Mas Rabassa, El Pont, 

Montsià, Osona, La Mora, Conca de Barberà, Blauet, Esquirol, Guineu, Castell 
de Tamarit, Tamarit i Ferran

Pere 
Martell

Aiguamolls 
del gaià

Aiguamolls 
del gaià

Pere 
Martell

Fe
in

e
rs

6:38 7:05 7:21 7:52
7:32 8:03 7:51 8:23
8:33 9:07 8:22 8:58
9:13 9:47 9:26 9:59
10:30 11:04 10:06 10:39
11:17 11:49 11:23 11:56
12:04 12:41 12:10 12:41
12:53 13:29 13:00 13:37
13:42 14:14 13:48 14:21
14:30 15:00 14:33 15:07
15:15 15:45 15:19 15:53
16:01 16:31 16:04 16:38
16:46 17:17 16:50 17:20
17:48 18:21 17:36 18:06
18:34 19:09 18:40 19:10
19:19 19:52 19:28 19:57
20:05 20:38 20:11 20:40
20:48 21:18 20:55 21:21
21:30 21:59 21:34 22:00

d
is

sa
b

te
s

7:30 8:05 8:24 8:57
9:25 10:03 10:21 10:53
11:02 11:37 11:55 12:27
12:35 13:13 13:31 14:03
14:11 14:45 15:03 15:35
15:43 16:17 16:35 17:07
17:35 18:11 18:29 18:58
19:06 19:45 20:04 20:32
20:40 21:11 21:27 21:53
22:00 22:27

d
iu

m
e
n

g
e
s 

i 
fe

st
iu

s 7:30 8:00 8:24 8:56
9:25 9:59 10:21 10:53
11:01 11:33 11:55 12:27
12:34 13:09 13:30 14:03
14:11 14:44 15:02 15:35
15:43 16:16 16:35 17:08
17:36 18:09 18:28 18:58
19:06 19:41 20:04 20:32
20:40 21:09 21:27 21:53
22:00 22:24

AutOBusOs
 NOctuRNs

Altafulla 
/ tarragona

divendres, dissabtes 
i vigílies de festius

A
lt

a
fu

ll
a
 -

 t
a
rr

a
g

o
n

a

Altafulla

Parada 
Centre

Centre
Comercial

23:29 22:30

01:04 01:05

02:34 02:35

04:34 04:35

tarragona

Rambla
Vella

Imperial
Tarraco

23:53 23:55

01:28 01:30

02:58 03:00

04:56 05:00

ta
rr

a
g

o
n

a
 -

 A
lt

a
fu

ll
a

tarragona

Imperial
Tarraco

Rambla
Vella

00:15 00:17

01:45 01:47

03:45 03:47

05:05 05:07

Altafulla

Centre
Comercial

Parada 
Centre

00:39 00:40

02:09 02:10

04:09 04:10

05:29 05:30
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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 
centre oBert 648 54 62 72
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
veterinAriS (d’urgències) 977 65 29 08
  627 56 39 39 
  629 71 15 90

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 acreditar la residència a Altafulla)

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

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

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/
Carrer de la Cadernera

11,25 Eroski

TORNADA

12,25 Eroski

12,30 Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

12,40 Carrer de la Bassa

12,50 Carrer de les Esplanes

12,55 Via Augusta/Plaça dels 
Vents

13,05 Carrer de Santa Marta

13,15 Mirador dels Munts

13,25 Carrer dels Munts

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
01 juliol: S. DOMINGO
02/08 juliol: A. ARASA
16/22 juliol: S. DOMINGO
23/29 juliol: A. ARASA
30/31 juliol: S. DOMINGO

01/05 agost: S. DOMINGO
06/12 agost: A. ARASA
13/19 agost: S. DOMINGO
20/26 agost: A. ARASA
27/31 agost: 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

NOU HORARI DE MISSES DE JULIOL I AGOST
Església de sant Martí
Dissabtes: 19.30 h
Diumenge: 11.45 h

Església de sta. Maria
Dissabtes: 20.30 h (castellà)
Diumenges: 19:00 h (castellà)
Diumenges: 20:00 h

Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM)
estaciÓ d’altafulla / serVei Metereològic de catalunYa /

Hort de la sínia (tamarit)

Dades del mes de JUNY

Temperatura màxima 30º dia 12

Temperatura mínima 12º dia 13

Pluja màxima 2,3 litres/m2 dia 8

Mitjana mensual temp. màx. 26,9º

Mitjana mensual temp. mín. 17,1º

Total pluja recollida 5,6  litres/m2

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

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




