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Ja us podeu anunciar a 
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

Ja tornem a tenir La Petita aquí. Sí, ja ha passat un any i 
després de les festes d’estiu, Altafulla torna a estar de festa. 
Del 7 a l’11 de setembre celebrarem la Festa Major Petita de 
Sant Antoni i ho farem amb un programa divers, ple d’actes i 
activitats per a tots els públics. Un dels plats forts d’enguany 
és la representació teatral “L’Audiència Irreal”, a càrrec de 
l’actor Toni Albà. Però també hi ha el II Trofeu Joan Pijuan 
de futbol, exposicions, la dotzena edició de la Festa de les 
Cultures i també, la dotzena edició de la Mostra de danses 
tradicionals Altafulla Balla, la primera edició de la Supercopa 
Tarragona de Futbol Sala, la XIV Pujada a l’Ermita “Memo-
rial Baltasar Rabassa”, sardanes, castells i l’acte institucional 
de la Diada Nacional de Catalunya, entre d’altres. Per tant, 
cinc dies per fer poble, oportunitat única i excepcional per 
interrelacionar-se, i en definitiva, conviure en comunitat. 
Virtut que ens va ensenyar i demostrar el nostre inseparable 
amic “Pepe”, de l’Estanc Pijuan. Ens va deixar el passat 2 de 
setembre, a l’edat dels 53 anys i cinc dies abans de “les festes 
d’Altafulla”, com pregonava ell amb aquella veu inconfusi-
ble, i orgullós de ser altafullenc. L’enorme cor del Pepe ha dit 
prou. Era un artista de la simpatia, que contagiava a tothom. 
Membre fundador del Club Tennis Taula, apòstol del Camí 
de la Creu, fundador dels Veterans del Club Futbol Sala, soci 
de l’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafu-
lla, exjugador i soci del Centre d’Esports que, per cert, juga-
dor envejable del futbol territorial pel seu futbol elegant i 
ofensiu... El Pepe resumia fidelment l’esperit d’un poble com 
el nostre. Viu, dinàmic, emprenedor, alegre, bonic, diferent, 
excepcional, col·laborador. I Altafulla per damunt de tot! 
Ara viurem les festes de La Petita i ho farem en comunitat, 
uns i altres, perquè el Pepe sempre estarà amb nosaltres.

Editorial

La festa, en comunitat
[4]  PARTICIPACIÓ
  Setmana de la Mobilitat
  Triatló SERTRI

[6]  CULTURA
  Les cares liles del Concurs
  Castells de Sorra
  Centres educatius

[8]  L’ENTREVISTA
  Pepi Miró, contacontes

[10]  TURISME
  III Jornades Gastronòmiques

[12]  ESTIU
  Recull d’imatges

[16]  VIDA SOCIAL
  Pepe Pijuan

[17]  OPINIÓ

AJUNTAMENT 
D’ALTAFULLA

Àrea Municipal de Mitjans de Comunicació
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Unes 27.000 persones visiten la Fira d’Artesans d’Altafulla

Unes 27.000 persones, segons la Policia Local, van visitar la 
Fira d’Artesans en la seva quinzena edició que es va celebrar 
del 16 al 19 d’agost, a l’entorn de les Eres i el Castell d’Altafu-
lla. Aquesta xifra representa un increment notable d’un 10% 
de visitants respecte l’edició de l’any anterior que es va situar 
en les 24.500 persones. El dissabte 18 i el diumenge 19 van 
ser els dies on es va rebre més visitants, 8.000 i 8.500, respec-
tivament; mentre que dijous 16 i divendres 17 van ser els dies 
més fluixos quant a visitants amb xifres de 4.500 persones, el 
dijous; i 6.000 persones, el divendres. Per acollir aquest volum 
tan gran de visitants la majoria dels quals arribaven amb vehi-
cle propi, l’Ajuntament d’Altafulla, amb la col·laboració de la 
Policia Local, va habilitar quatre zones d’aparcament (zona de 

les Eres, la Pedrera, les Oliveres i el Roquissar) que durant els 
quatre dies de fira van quedar complerts en tot moment. Pel 
que fa al perfil dels visitants, la mostra continua sent visitada 
per un elevat turista de l’Estat espanyol provinent principal-
ment de les comunitats d’Aragó i Madrid. El perfil del visitant 
català ha estat com sempre el més nombrós, majoritàriament 
del Baix Gaià i del Camp de Tarragona. I pel que fa a les ven-
des, segons el Col·lectiu d’Artesans, s’ha detectat una lleugera 
disminució que han atribuït al context actual de crisi. Amb 
tot, un dels aspectes a millorar per l’edició de l’any vinent, 
segons Carles Alcoy, responsable de l’organització, seria 
l’ordenació de les parades participants d’acord al sector que 
pertanyen. També una altra novetat que es podria introduir 
l’any vinent seria la incorporació de la Fira d’Artesans dins la 
Guia de Fires de Catalunya que, segons Alcoy, respon a “un 

pur tràmit administratiu”. La XV Fira d’Artesans d’Altafulla 
ha estat organitzada pel Col·lectiu d’Artesans d’Altafulla amb 
la col·laboració de l’Ajuntament d’Altafulla i la Diputació de 
Tarragona. / Foto: Salvador Pou / Eduard Virgili

Premiats del I Concurs “A” d’Artesà
El ceramista Rui Gassen ha estat el primer premiat com a 
Artesà de l’Any en la primera edició del Concurs “A” d’Ar-
tesà que ha organitzat el Col·lectiu d’Artesans d’Altafulla en 
el marc de la Fira. Gassen és tot un especialista de les peces 
de ceràmiques fetes artesanalment, i una de les curiositats 
de l’artista és que elabora les peces amb el fang que recull 
dels municipis que visita. Per la seva banda, el Premi trajec-

tòria se’l va endur Òscar Espinosa, artesà del cuir i sabater, 
de Pinell de Brai; el Premi jove promesa va recaure en Imma 
Montmany, artesana de plata; el Premi tradició, per a Xavier 
Roure, de la Llauneria Roure, i el Premi innovació, va anar a 
parar cap a Ivan Rovira, joier que elabora les peces tallant pis-
sarra. El premi públic, votat pels assistents a la fira amb més 
de 2.000 butlletes, va recaure pel talleret de les bruixes, de 
costura i roba, on el jurat va destacar la seva qualitat a l’hora 
d’elaborar les peces i òbviament la seva habilitat manual, 
dos trets que també va saber valorar el públic. El membres 
del jurat van ser Albert Vallvé, vicepresident de la Diputació 
de Tarragona; Berta Baixeras, del Col·lectiu Artesans d’Alta-
fulla; Francesc Trepat, Mestre Artesà de Lleida; Rosa Siurana, 
artista de Tarragona, i Carles Alcoy, organitzador de la XV 
Fira d’Artesans.•
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Reobren el Passeig President Lluís Companys

Un tram del Passeig President Lluís Companys d’Altafulla 
s’ha reobert aquest mes d’agost al trànsit de vehicles i al pas 
de vianants, després que s’hagi acabat una fase de les obres 
d’aquest nou vial que ha de connectar en un futur el centre 
del municipi i el Barri Marítim. Aquestes obres permetran 
la connexió directa dels vianants mitjançant les voreres, del 
nucli urbà cap a l’estació de trens. La part que s’ha obert 
aquest estiu és la que connecta amb el carrer Alcalde Pijuan, 
que mantindrà els dos sentits de la marxa dels vehicles. La 
propera fase de l’obra del Passeig Lluís Companys permetrà la 
connexió del carrer Marquès de Tamarit amb la parada d’au-
tobús Aiguamolls del Gaià i el complex lúdic de Les Bruixes. 

Instal·len megafonia a l’estació de trens

L’estació de trens Altafulla – Tamarit ja disposa des de fa 
unes setmanes de megafonia i pantalla digital informati-
va, tot i que s’espera que entrin en funcionament aquest 
setembre. Es tracta d’una de les mesures a què s’havia com-
promès Adif (Administrador d’Infraestructures Ferroviàries) 
amb l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, després que ja es fes 
efectiva l’ampliació de les freqüències de pas i de parada de 
tots els ferrocarrils pel municipi, també aquest estiu. Més 
endavant, s’espera, des de l’Ajuntament, que Adif instal·li 
un dispensador per a la compra de bitllets.

Breus

Del 22 al 29 de setembre, Setmana de la Mobilitat Sostenible

L’Ajuntament d’Altafulla tornarà a adherir-se del 22 al 29 de setembre a la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura. La regidoria de Medi Ambient i Participació Ciutadana, encapça-
lada per Montse Castellarnau, ja va organitzar durant la passada edició diferents activitats al 
voltant de la iniciativa, entre elles una Caminada Cultural, una Caminada Verda, una Pedalada 
Popular, una Xerrada Saludable, i una Cursa de Transports. Unes activitats que tornaran a 
repetir-se enguany després de l’èxit de participació i de la bona rebuda que van experimentar 
l’any passat. Castellarnau també ha anunciat que, coincidint amb l’habilitació de la xarxa de 
camins al municipi, el consistori ha signat la Carta Internacional per Caminar, un document 
aprovat per la Comunitat de vianants durant el 6è Congrés Internacional de Vianants-Walk 
21, celebrat a Melbourne. La Carta Internacional per Caminar identifica les necessitats dels 
vianants i proporciona un marc comú per reorientar les polítiques actuals, les seves activitats 
i relacions per crear una cultura on la gent esculli caminar, desenvolupant accions concretes 
de millora per a cada principi estratègic. Ratificar la Carta significa reconèixer els beneficis de 
caminar com a indicador clau de societats amb salut, eficiència, inclusió social i sostenibilitat. 
A més a més, es reconeixen els drets universals de les persones a poder caminar d’una manera 
segura i a gaudir d’una alta qualitat d’espais públics a qualsevol lloc i en qualsevol moment. 
Durant la Setmana de la Mobilitat, l’Ajuntament d’Altafulla també tornarà a promoure el 
programa “A peu a l’escola”. Un projecte que, segons ha afirmat Castellarnau, s’intentarà 
establir al llarg de tot l’any a través d’una xarxa fixa de voluntariat. Els objectius principals de 
la Setmana són estimular un comportament ciutadà en relació amb l’ús del vehicle, compa-
tible amb el desenvolupament urbà sostenible; sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes 
ambientals del transport i informar-la sobre les seves diferents modalitats; impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, 
en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics, així com potenciar un retrobament de la 
ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.•

Marques identificatives del
 projecte “A peu a l’escola” 

a Marquès de Tamarit

El 30 de setembre arriba a Altafulla el II Triatló SERTRI
El circuit SERTRI, organitzat per la Cadena Ser i la Federació Espanyola de Triatló, 
tornarà a fer parada a Altafulla el proper 30 de setembre. Després de l’èxit de 
l’any passat, tant a nivell organitzatiu com a nivell de participació amb més de 
500 atletes, l’Ajuntament d’Altafulla ha tornat a apostar per ser, per segon any 
consecutiu, una de les seus del campionat. El circuit es va iniciar a Cartagena el 
passat 3 de juny, i fins a dia d’avui ha passat per Banyoles (16 juny), Avilés (1 de 
juliol), Valladolid (8 de juliol), i Saragossa (14 de juliol). Les properes parades, a 
banda d’Altafulla, seran Málaga (16 de setembre), Santander (23 de setembre), 
Madrid (7 d’octubre), i Vilanova i la Geltrú (20 d’octubre).  El certamen, que es 
desenvoluparà a la zona del Barri Marítim, oferirà diferents categories de com-
petició, entre les quals en destaquen Flash de Menors (d’11 a 14 anys), Flash 
masculí i femení (a partir de 15 anys) —150m en natació, 4km en ciclisme, i 1km 
en cursa—; Supersprint masculí i femení (a partir d’11 anys), Supersprint Relleus 

masculí, femení i mixte, Triatló de la Dona —300m en natació, 8km en ciclisme, i 2k en cursa—; i Sprint —750m en natació, 20km 
en ciclisme, i 5km en cursa. Des del consistori, el regidor d’Activitat Física i Esport, Guillermo Alonso, ha fet una crida a vilatans 
i vilatanes a participar-hi abans que no s’acabin les places; i també a la ciutadania, per tal de participar com a voluntaris en les 
tasques d’organització. Perquè tot surti sobre rodes, són necessaris un total de 100 voluntaris. Abans de tancar aquesta edició, el 
nombre total d’inscrits s’elevava als més de 250. Les inscripcions romandran obertes fins arribar al límit de participants, que s’ha 
establert en un màxim de 300 persones. Les inscripcions poden realitzar-se a través del portal de l’Ajuntament www.altafulla.
cat. El preu és de 20 € per a les categories Flash, Supersprint, Sprint, i Triatló de la Dona; de 5 € per a la modalitat Flash Menors; 
i de 30 € per a la categoria Supersprint Relleus, per a tres components.•

Imatge d’arxiu de la prova de l’any passat a 
Altafulla 
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El Cadastre posa a disposició de la ciutadania la consulta dels nous valors

La Direcció General del Cadastre ha posat 
a disposició dels veïns i les veïnes d’Al-
tafulla, que siguin propietaris d’immo-
bles, locals, i solars, la consulta dels nous 
valors cadastrals que s’aplicaran a partir 
del 2013. Precisament, des del Cadastre, 
s’ha enviat a tot el poble d’Altafulla una 

notificació mitjançant correu ordinari en 
què se’ls ha informat dels nous valors 
cadastrals derivats del Procediment de 
Valoració Col·lectiva. Amb aquesta noti-
ficació, els vilatans i vilatanes disposaran 
d’una contrasenya digital que els perme-
trà accedir, des de qualsevol ordinador 
amb connexió a Internet, a la informació 
del Cadastre a través de la Seu Electrònica 
de la Direcció General (www1.sedecatas-
tro.gob.es). Els passos a seguir són molt 
senzills. Una vegada a la web, s’ha de 
seleccionar l’enllaç “Notificació de nous 
valors cadastrals”, i un cop aquí, s’ha 
d’introduir el certificat electrònic o la clau 
d’accés comunicada pel Cadastre. Una 
vegada signat el justificant de recepció 
electrònic, es podrà accedir i descarre-
gar l’acord d’assignació de valor. Per a 
qualsevol altra informació, les persones 

interessades poden posar-se en contacte 
amb l’Ajuntament d’Altafulla.
 La nova ponència de valors cadastrals 
va ser aprovada pel ple de l’Ajuntament 
el passat mes de maig. Aquestes noves 
valoracions suposen una reducció d’un 
35,35% a tot el municipi, amb la qual 
cosa es passa dels 726.739.932 € del 
valor cadastral d’Altafulla el 2012, als 
469.741.309 € el 2013. La revisió també 
significa una reducció important de la 
base liquidable, que passa en aquest cas 
dels 527.897.072 € el 2012, a 429.741.309 
€ el 2013. Unes reduccions que van 
obligar el Ple a aprovar també una 
modificació del tipus de l’Impost de Béns 
Immobles (IBI), que passa del 0,78% al 
0,91%, per tal de garantir l’estabilitat 
pressupostària del consistori.•

Captura de pantalla de la web de la Seu Elec-
trònica del Cadastre

El barri de La Perla recupera les festes després de més de 20 anys
Després d’una vintena d’anys sense cele-
brar-se, el barri de La Perla d’Altafulla ha 
recuperat les festes d’estiu i ho va fer el 
cap de setmana del 3 al 6 d’agost. Unes 
festes històricament impulsades des de 
l’Associació de Veïns de la urbanització, 
però que enguany han anat a càrrec, en 
aquesta recuperació, de  la Comissió de 
Festes i la regidoria de Cultura i Festes de 
l’Ajuntament d’Altafulla. La voluntat del 
consistori, segons ha explicat el regidor 
responsable de l’àrea, Jordi Molinera, 
és omplir el buit que deixen durant l’es-
tiu les festes majors de Sant Antoni, al 
setembre, i de Sant Martí, al novembre, i 
rescatar l’esperit original de la festivitat, 
oferint una festa “esbojarrada, però 
també familiar”.  El centre neuràlgic de 
la celebració va ser, com era habitual en 
la primera etapa, la plaça de Sant Elm. El 

plat fort del programa d’actes que es va 
organitzar va ser l’espectacle de la nova 
Trinca i el concert per a joves del grup 
Allioli. Les activitats es van completar 
amb el contacontes “La Sireneta Rondi-
naire”, la tradicional Festa de l’Escuma 
per als més petits i la Sindriada Popular, 
per gentilesa de Fruites i Verdures Ger-
mans Blanch. Com no podia ser d’una 
altra manera, la Gelateria La Perla va 
obsequiar a tots els assistents a la Festa 
de l’Escuma amb un gelat cadascú. D’al-
tra banda, la veïna d’Altafulla, Cristina 
Magriñà, va ser la guanyadora del Con-
curs de Cartells de la Festa Major, que 
es va donar a conèixer en el marc de les 
Festes de la Perla. Hi van participar un 
total de quatre concursants. La intenció 
dels organitzadors és aconseguir de nou, 
de cara a properes edicions, la implica-

ció de l’Associació de Veïns del barri de 
La Perla, com es feia anys enrere. Tot 
i això, durant aquesta edició, l’Ajun-
tament d’Altafulla ha expressat el seu 
agraïment a tots els veïns i comerços que 
hi ha col·laborat.•

La nova Trinca va ser un dels espectacles que 
més va engrescar el públic. / Foto: A.J.

El Banc de Sang recorda la necessitat 
de les donacions

Preocupació entre els responsables del 
Banc de Sang i Teixits pel que ha estat 
fins ara una de les campanyes de dona-
ció “més fluixes” durant l’estiu. És el 
cas, per exemple, de la jornada viscuda 
a Altafulla el passat 2 d’agost en la 
que va esdevenir una de les cites més 
fluixes dels darrers anys. Després d’un 
increment considerable de les xifres de 
donants al municipi durant els últims 
mesos, que situaven la mitjana de dona-
cions en una cinquantena de persones, 
en aquesta ocasió només van ser 32 les 
persones que es van apropar fins al Cen-
tre de Salut per fer la seva aportació, 

segons va explicar el delegat del Banc 
de Sang a Altafulla, Juan Gobi Álvarez. 
Davant d’això, el Banc de Sang i Teixits 
ha recordat que cal ser conscients que 
cada dia, tots els hospitals i clíniques de 
Catalunya necessiten sang o components 
sanguinis per atendre els seus malalts, ja 
que la majoria d’intervencions quirúr-
giques i molts dels tractaments mèdics 
requereixen transfusions.

Ajornen l’Audiència Pública per al   
darrer dissabte d’octubre

L’equip de govern (AA i SI)de l’Ajunta-
ment d’Altafulla ha ajornat l’Audiència 
Pública que s’havia de celebrar el passat 
1 de setembre per a l’últim dissabte 

d’octubre. Les raons responen a una 
incompatibilitat d’agendes, l’inici del 
curs escolar i la proximitat amb la Festa 
Major Petita, fets que, segons ha apun-
tat la regidora de Participació, Montse 
Castellarnau, “podrien provocar la falta 
de públic assistent”. Així doncs, com que 
l’últim dissabte de setembre tindrà lloc 
el Ple Ordinari, la propera sessió de l’Au-
diència Pública correspondria al darrer 
dissabte d’octubre, el dia 27. L’Audièn-
cia Pública és una eina de participació 
els membres de l’equip de govern respo-
nen a qualsevol qüestió del públic assis-
tent o la ciutadania relacionada amb els 
assumptes municipals.

Breus
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Les cares liles del Concurs de Castells de Tarragona

Els dos castellers d’Altafulla, Arturo Pala-
vecino i Joan Albert Blanch, són els pro-
tagonistes del cartell del XXIV Concurs 
de Castells de Tarragona. Si ja estàvem 
acostumats a veure als liles en diferents 
reportatges d’arreu de la comarca, de 
fora de la província, i, fins i tot, d’àmbit 
internacional; els Castellers d’Altafulla 
formen part ara de la campanya publi-
citària d’una de les cites castelleres més 
importants del territori català. 
 Una fotografia d’Antoni Coll que 
mostra els dos castellers de la colla alta-

fullenca observant com es carrega un 
castell esdevé la imatge promocional de 
l’edició d’enguany del Concurs, que tin-
drà lloc els dies 6 i 7 d’octubre a la Tàr-
raco Arena Plaça. El fotògraf l’ha cedit, 
de forma gratuïta, a l’organització del 
certamen. Una imatge que reflecteix 
perfectament el fet que aquesta edició 
serà la primera que se celebra des que 
els castells van ser declarats Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat per 
la UNESCO. • 

Èxit de participació en el Concurs d’Escultures de Sorra

Els participants Erik Galmes, Rosa López, i Claudia Gal-
mes amb l’escultura “Castell Clau”, pel fa a la catego-
ria d’adults; i “L’Aquari d’Altafulla”, de Marc Priante 
i David Molina; i “Phineas i Ferb”, de Bernat Suárez, 
en la categoria infantil, han estat enguany els guanya-
dors del Concurs de Castells i Escultures de Sorra d’Al-
tafulla, que es va celebrar el passat 12 d’agost. Un cop 
més, la participació va ser molt elevada, amb un total 
de 25 formacions. Com és habitual, els participants 
ven tenir un temps de dues hores per construir la seva 
escultura i un cop més, la platja d’Altafulla va reunir 
una autèntica galeria d’art espontània que no va dei-
xar indiferent al nombrós públic que s’hi va apropar. 
Els guanyadors de les diferents categories va ser obse-
quiats amb un passeig en Segway per Altafulla. • 

La platja d’Altafulla, convertida en un autèntic mosaic d’obres d’art. 
/ Foto: C.G.

L’Ajuntament condiciona els centres educatius per al nou curs

L’estiu és indiscutiblement el moment més òptim per realitzar les 
tasques de manteniment i adequació dels edificis i patis de les esco-
les per a la posada en marxa del curs . La llista de treballs a realitzar 
previ a l’inici del curs escolar és coordinada per la Regidoria de 
Serveis de l’Ajuntament juntament amb la Regidoria d’Educació, la 
qual recull totes les peticions de la direcció dels centres. El manteni-
ment d’aquests edificis contempla els treballs dels paletes, pintors, 
jardiners, electricistes, ferrers i, naturalment, la compra de materials 
i eines com poden ser radiadors, cortines, suros, vidres i aixetes. Per 
aquest curs, gran part de les peticions ja s’han realitzat. Una de les 
tasques que s’ha dut a terme des de la Brigada Municipal és la fumi-
gació dels equipaments municipals. Precisament, l’Ajuntament ha 
fumigat accentuadament i especialment el soterrani de l’escola La 
Portalada on es va detectar una plaga de tèrmits que es menjaven 
el parquet i el mobiliari, que ja ha estat arreglat. 
 Com a novetat principal d’aquestes tasques, l’Ajuntament 
ha encarregat a l’artista local Orion Leim l’embelliment durant 
aquest estiu de diferents espais públics d’Altafulla que els ha pin-
tat en forma de grafit i amb motius que fan referència a l’espai, 
a l’activitat que s’hi practica i de caràcter altafullenc. Un exemple 
d’això és el mural que ha pintat darrerament a la paret exterior de l’escola La Portalada. Altres espais que ha decorat són la 
Biblioteca Municipal, l’estació de trens Altafulla – Tamarit, la caseta del Puntet, l’Oficina de Turisme de la plaça dels Vents, 
entre d’altres. • 

Imatge de l’embelliment de l’Oficina de Turisme. 
/ Foto: Orion Leim 
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El Batxillerat comença a rodar aquest 13 de setembre a Altafulla

L’Institut d’Altafulla impartirà a partir del 13 de setembre el 
primer curs de Batxillerat, una de les demandes educatives més 
reclamades per part d’estudiants, pares i mares, representants 
de l’AMPA, i la comunitat política, durant els últims anys. Així 
doncs, aquest curs 2012-2013, l’Institut acollirà per primera 
vegada les modalitats de Ciències i Tecnologia, i Humanitats 
i Ciències Socials. Un curs escolar que, de moment, comptarà 
amb un total de 27 alumnes matriculats a les dues modalitats. 
Una xifra provisional ja que enguany els estudiants tenen 
la possibilitat de recuperar assignatures aquest proper mes 
de setembre, de manera que pot ser que en unes setma-
nes aquesta xifra es vegi incrementada.  Aquesta trentena 
d’alumnes se sumarà als que l’any passat ja cursaven l’Educa-
ció Secundària Obligatòria (ESO) al centre, ascendint, entre 
els que marxen i els que arriben de nous, al voltant dels 350 
alumnes. Pel que fa al professorat, l’Institut disposarà aquest 
nou curs d’un total de 36 professors, 16 dels quals faran clas-
ses a Batxillerat, a més de fer-ne també a l’ESO.

La població educativa segueix creixent
La població educativa d’Altafulla segueix creixent a passos 
notables. Més de 1.450 alumnes començaran nou curs escolar 
aquest setembre repartits entre el col·legi La Portalada (420), 

el Roquissar (170), l’Institut d’Altafulla (350), la llar d’infants 
Francesc Blanch (uns 40), l’escola bressol Hort de Pau (77), l’Es-
cola de Música (uns 191) i l’Escola d’Adults (uns 120), superant 
de forma considerable la xifra dels 1.298 alumnes matriculats 
en el curs passat. Això significa un increment del 10,4%. • 

Imatge d’arxiu de la jornada de portes obertes a l’Institut Altafulla
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“Jo als nens els crido amb un 
‘Eiii, Frederico!’ o un ‘Eiii, Pepito’”

Pepi Miró, altafullenca amb imaginació. Improvisadora i contacontes amb reflexió final. Mare 
del Pepito i les seves vivències. Estimada pels infants i apreciada pels pares i mares d’Altafu-

lla. Anima, canta, fa teatre, explica contes i acudits... És de la gresca.

8 Qui és el Pepito?
 El Pepito és com un fill meu. Jo ja fa 
molt de temps que treballo amb nens, 
als menjadors de l’escola La Portalada. 
Abans no entri el professor sempre els 
he explicat contes. I els contes me’ls he 
inventat sobre la marxa.
8 Però un dia es va adonar d’una 
cosa...
 Va arribar un moment en què veia 
que el meu protagonista sempre era un 
nen que vivia aventures. I se’m va passar 
pel cap que aquest nen podia tenir un 
nom: Pepito. M’agrada perquè no és ni 
David, ni Jonatan... És un nom senzillet 
i n’hi ha ben pocs. A més, té un grupet 
d’amics, el Frederic i la Júlia.
8 Sempre són aquests personat-
ges?
 Sí, sempre són aquests personatges, 
però el principal és el Pepito. El seu amic 
íntim és el Frederic. Són completament 
diferents. El Pepito és esportista, una 
mica esbojarrat, llençat... I el Frederic és 
estudiós, amb ulleres, prim... Són un el 
contrari de l’altre.
8 Em recorda el Teo.
 Seria del mateix estil, però el Pepito 
és més gran. A més, les coses que li pas-
sen tenen a veure amb l’època de l’any 
en què explico el conte. Per exemple, 
per Sant Jordi el Pepito es troba un drac, 
o per la Festa Major de Sant Martí el 
Pepito ha de buscar la capa del sant.

8 I a més, històries relacionades 
amb Altafulla.
 Sempre són coses que passen a Alta-
fulla, però bé, també podrien passar en 
un altre lloc. Jo penso amb coses d’aquí 
i el personatge el situo a Altafulla. Sem-
pre parlo del poble.
8 El nom de Pepito deu estar rela-
cionat amb el de l’autora...
 Va sortir així. Jo als nens els crido 
amb un “Eiii, Frederico!” o un “Eiii, 
Pepito!” De broma sempre els anomeno 
així. Com que expressament ja els crido 
d’aquesta manera i, a més, amb aquest 

nom no n’hi ha gaires, Pepito em va 
semblar correcte.
8 Normalment es parla del Jaumet, 
el Pepet, etc.
 A mi em diuen Pepi, que realment 
ve del meu nom, Pepita. Potser el sub-
conscient em va trair i vaig fer néixer al 
Pepito.
8 Conec a un Pepito...
 Hi ha un crític de televisió, el senyor 
Monegal, que de mascota té un canari 
en una gàbia. I es diu Pepito. No hi ha 
cap relació amb el meu, però.
8 Quants anys té el seu Pepito?
 Vuit.
 I els contes, quant de temps fa 
que van néixer?
 Que el Pepito sempre hi sigui el pro-
tagonista deu fer uns dos anys. Anteri-
orment, però, ja el feia sortir en algunes 
de les meves històries.
8 Com arriben a ser tan coneguts 
els seus contes?
 L’Helena Cobos, de la Biblioteca 
d’Altafulla, va ser qui em va animar a 
explicar els contes que jo feia a tots els 
nens i nenes del poble. Ella m’ha ajudat 
i m’ha ofert la biblioteca per explicar allí 
els contes. Li he d’agrair tot.
8 Quin és el conte que més ha 
explicat?
 El Pepito futbolista.
8 En quin moment del dia s’han 
d’explicar les històries del Pepito?
A la tarda, amb tranquil·litat i descan-
sats.
8 Té un bloc a Internet on es poden 
trobar. Com es diu?
 Es pot visitar seguint aquest enllaç: 
lacapsadelscontes.blogspot.com Ja hi 
tinc unes quantes històries del Pepito. 
Més endavant canviarà la seva imatge.

8 Com?
 Vull fer un concurs perquè els nens 
dibuixin i ensenyin com veuen al Pepito. 
Aleshores aquests dibuixos formaran 
part, també, del bloc.

8 Què hi diu la família?
 M’anima molt. Les meves germanes 
insisteixen perquè escrigui els contes. 
Perquè el problema que tenia era que 
explicava els contes i no els escrivia. Em 
quedaven al cap.
8 I se n’hi ha oblidat algun?
 Si, dels primers que explicava. De 
vegades faig memòria per intentar 
recordar què li passava a aquell nen 
que sortia als contes, quan començava a 
explicar-ne a l’escola.
8 Quants contes hi ha, ara mateix, 
del Pepito?
 10 segur. Amb principi, final i 
escrits.
8 I sense escriure?
 Desenes, però ja no els recordo. 
Abans, a La Portalada, n’explicàvem un 
cada dia. I com que eren contes fanta-
siosos on la canalla també participava 
afegint-hi coses...
8 Ara té els contes escrits. Els 
publicarà?
 M’agradaria molt, però segur que 
costa. Amb una mica de promoció i difu-
sió ja em conformo.

eduard Virgili

“Jo penso amb coses d’aquí
 i el personatge el situo a 
Altafulla”

“Vull fer un concurs perquè 
els nens dibuixin i ensenyin 
com veuen al Pepito”
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El menú de mar i muntanya marca les III Jornades Gastronòmiques

El menú INEDIT de mar i muntanya marca la tercera edició 
de les Jornades Gastronòmiques “Altafulla al teu gust”, que 
començaran el 20 de setembre i s’allargaran fins el 31 d’octu-
bre. Basat amb productes de la terra i de temporada, aquesta 
tercera edició, immersa en la tardor, proposa una oferta molt 
rica i variada amb productes d’aquesta època de l’any com ara 
les carbasses, els moniatos, la mongeta verda, els tomàquets, 
la pera, les pomes, les magranes, els fruits secs i especialment, 
els bolets; combinat amb el peix fresc del dia que es pot 
trobar a la llotja del Port de Torredembarra, una de les més 
properes a la vila d’Altafulla. Molts d’aquests productes són 
també de proximitat, factor clau per oferir una cuina de qua-
litat. Aquesta combinació dóna com a resultat la suma d’al-
guns plats de “mar i muntanya”, tan apreciats en la cultura 
gastronòmica de Catalunya; així com plats de cuina marinera, 
tan arrelats a la gastronomia altafullenca arran dels orígens 
pescadors de la vila. Una de les novetats principals d’enguany 
és la participació per primera vegada de restaurants que fins 
ara no ho havien fet i que en sumen un total de deu. Es tracta 
dels restaurants Bruixes de Burriac, Club Marítim Altafulla, Cal 
Salvador, Costa Dorada, Faristol, La Torreta, Les Bruixes, Ore-
neta, Park i Voramar. La majoria d’ells es concentren al Barri 
Marítim, tot i que també n’hi ha a la Vila Closa i a l’entorn 
de la Ronda d’Altafulla.  Les darreres jornades van registrar la 

venda de més de 4.000 menús. El preu del menú INEDIT oscil-
la entre els 20 i els 30 €. Les jornades també compten amb un 
premi per aquelles persones participants que consisteix en el 
sorteig d’un sopar per a dues persones entrant a la pàgina 
web www.gastronosfera.com.• 

Un tast d’un dels plats que s’oferien en les jornades de l’any passat
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L’escuma va tornar a ser protagonista 
aquest estiu en la recuperació de les fes-
tes del barri de La Perla després de més 

de 20 anys sense organitzar-se. / Foto: 
A.J.  

El Racó del Fortí es va convertir en una 
especial taverna en l’11ena Cantada d’Ha-
vaneres d’Altafulla amb les formacions 
Balandra, La Taverna i Vent Fort. / Foto: 
C.G.

Més de 400 espectadors van omplir la plaça de l’Església en el con-
cert del grup Voices 8 del 25è Festival Internacional de Música que 
ha estat un èxit. / Foto: A.J.

Actuació de la pianista Anna Balvak i de la soprano Maria Bellido 
en la XIV Nit de Piano i Poemes a l’interior de l’església de Sant 

Martí. / Foto: A.J.

La Cercavila d’Estiu al Barri Marítim va comptar un any més amb el 
Grup de Bastoners i amb els Gegants i Nans d’Altafulla. / Foto: Bas-
toners d’Altafulla

La celebració de la Mare de Déu d’Agost va 
estar acompanyada un any més del Correfoc 
del Grup de Diables d’Altafulla al Barri Marí-
tim. / Foto: Kirsten Bohme

Per la festivitat del 15 d’agost, les sardanes també van ser protago-
nistes a la plaça dels Vents amb l’actuació de la Cobla La Principal 

de Tarragona. / Foto: Salvador Pou

L’Orquestra Girasol va omplir de milers de 
persones el carrer de la Fassina en la festa 
del 25è aniversari dels Diables d’Altafulla. / 
Foto: Natàlia Molinera
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Els Castellers d’Altafulla, en la recta final

Comparant el principi de temporada amb tal i 
com ens trobem actualment, podem observar 
que hem avançat a passos de gegant, tot i que 
ho hem fet  d’una forma un tant irregular. Ens 
va costar força fer el salt a la gamma dels set 
pisos però després ràpidament ho varem fer a 
la gamma alta. Ara bé, hem patit més caigu-
des de les previstes que ens han fet baixar les 
pretensions en determinats moments. Per això 
volem destacar que hem actuat sempre dintre 
de les nostres possibilitats, i el més impor-
tant de tot, sempre tocant de peus a terra i 
sense enlairar castells que no tinguéssim prou 
segurs. Malgrat això, encara que potser no 
s’han vist assolits del tot els nostres objectius, 
ens hi em apropat molt. Ara, després d’haver 
fet unes vacances ben merescudes, encarem la 

recta final de la temporada amb el repte d’ai-
xecar-nos i amb la il·lusió de fer grans castells. 
Tenim una recta final marcada per diades 
importants i en les quals no baixarem el llistó, 
demostrarem que som una petita gran colla, 
i que malgrat les caigudes, som capaços de 
tornar-nos a aixecar, som capaços de tornar 
a demostrar el que valem i que si fem pinya 
tots junts, podem aconseguir el que vulguem. 
Així que toca tornar a posar-nos la camisa amb 
orgull, encarar cada assaig com si fos l’últim 
i seguir fent el que sabem i el que més ens 
agrada:  castells. Visca els Castellers d’Altafulla 
i Quilos Amunt!. • 

Castellers d’AltafullaEl 4d7a descarregat a la Diada 
dels Pallaresos. / Foto: Irene 
Rodríguez 

Biblioteca d’Altafulla: “L’univers és un llibre immens”

La Biblioteca d’Altafulla organitza tot un seguit d’activitats orientades a potenciar l’ús de la biblioteca i a fomentar l’interès 
per la lectura en els adults i els infants: conta-contes, clubs de lectura, llegir en família, presentació de llibres, xerrades literàries 
d’autors, diàlegs de temes d’actualitat, tallers, mercat de llibres...

Si ets pare o mare i vols participar en un projecte adreçat als més petits (0-3 anys), t’esperem a la Biblioteca. Trobareu més infor-
mació de totes les activitats al bloc de la Biblioteca: http://bibliotecaltafulla.blogspot.com.es/. Us convidem a participar en els 
diferents programes d’activitats a partir del 17 de setembre a la biblioteca. •

Helena cobos

Biblioteca Municipal d’Altafulla

Clubs de lectura

Són espais de tertúlia i debat a l’entorn d’una lectura, en 
què un grup de persones s’organitza per llegir el mateix 
llibre i reunir-se un cop al mes, a la biblioteca, per comentar 
els llibres. Es tracta d’una activitat que reuneix persones 
amb una afinitat comuna: el gust per la conversa i la lectura. 
La biblioteca d’Altafulla té en funcionament tres clubs de 
lectura: Club de lectura d’adults; Club de lectura d’assaig, i 
Club de lectura de novel·la negra. Com us podeu inscriure? 
La participació en els clubs de lectura és gratuïta. Us podeu 
inscriure adreçant-vos a la Biblioteca. 

Llegir en família

La lectura és la clau prodigiosa de la informació, de la cultu-
ra, del món de la ficció, de la fantasia… Aconseguir-la no és 
tan senzill: està a l’abast de tots els nens, però amb condici-
ons. La col·laboració dels pares és necessària per impulsar el 
procés d’aprenentatge. Hi ha una labor familiar de prepara-
ció extremadament important abans que els nens aprenguin 
a llegir, i de seguiment, després. Encara que resulti increïble, 
es recomana posar als nens en contacte amb la lectura a 
partir d’un any aproximadament.

El CE Altafulla fa una crida al futbol base

El Centre d’Esports Altafulla fa una crida per a tots aquells 
nens i nenes que vulguin formar part aquesta temporada de 
l’Escola Educativa i Formativa de Futbol Base. De moment, hi 
ha dos equips (aleví i infantil) però el club desitjaria completar 
la resta de la pedrera amb babys, prebenjamins, benjamins, 
cadets i juvenils. El preu d’inscripció és de 250 euros anuals; 
amb descomptes del 15% en cas d’inscriure-hi dos germans 
(212,50 euros), del 25% en cas d’inscriure-hi tres (187,50 
euros), i del 40% en cas d’inscriure-hi quatre o més germans 
(150 euros). A més, els fills i filles dels jugadors dels equips sèni-
ors i dels socis de l’entitat també disposaran d’un descompte 
del 15% en la primera inscripció, d’un 25% en la segona, i d’un 
40% en la tercera i successives. El full d’inscripció es pot des-
carregar al portal web de l’entitat (www.cealtafulla.com), a la 

secció d’Escola de Futbol, i enviar-lo degudament omplert al 
correu electrònic cealtafulla@gmail.com. També es pot lliurar 
a l’Estanc Pijuan d’Altafulla. Els entrenaments començaran el 
proper 17 de setembre, a partir de les 17:30h.

La Biblioteca torna a obrir a partir del 12 de setembre

La Biblioteca Municipal d’Altafulla obrirà de nou les portes el 
12 de setembre després de fer una petita parada per vacances. 
Així, l’equipament obrirà un cop passada la Festa Major Petita 
de Sant Antoni de Pàdua, i reprendrà el seu horari habitual de 
tardes, de dilluns a divendres de quatre a vuit. Durant l’últim 
any, la biblioteca ha experimentat una major afluència d’usu-
aris. Les principals demandes són les consultes a Internet, la 
lectura de llibres, diaris i revistes, i l’ús de l’espai com a zona 
d’estudi.

Breus
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Triatló d’Altafulla

Aquestes darreres setmanes s’han obtingut força bons resultats. Per començar, cal esmentar la gran actu-
ació de Tito Griñant en el Campionat d’Espanya d’atletisme en pista, en la seva categoria de veterà, on 
va ser Or en decatló i perxa, i Plata en salt d’altura.  En curses populars, en Claude Garcia va fer un gran 
resultat en una cursa d’Extremadura, on va ser segon. I en David Sánchez va aconseguir el subcampionat 
en el Cross de Torredembarra, una cursa que registra cada any més participació i és molt competida. 
Dues setmanes després, va ser cinquè en la primera edició de la cursa d’Els Munts, també a Torredem-
barra, sent primer atleta local. D’altra banda, us informo que el dia 30 de setembre se celebra la Triatló 
d’Altafulla, on el nostre club hi participa, en l’organització i competint. Es tracta d’un esdeveniment 
apte per a molts esportistes, donat que hi ha curses on les distàncies de natació, ciclisme i atletisme són 
molt curtes. Us encoratgem, per tant, a què competiu o a què, si voleu, en gaudiu com a públic. Serà 
espectacular! • 

daVid Velasco pueyo

Atletes d’Altafulla
David Sánchez en una 

de les curses que ha 
participat

La Penya és solidària
La Penya ha aprofitat aquest període estiuenc i de vacances per posar al dia la secció de 
la Penya Solidària. L’Ernest ha treballat “solidàriament” reparant totes aquelles bicicle-
tes, més d’una trentena, que ens han estat donades (agraïm des d’aquí la generositat 
de tothom que ens n’ha fet arribar alguna) i que ara tindran com a nou destí, persones 
necessitades de pobles del Senegal, gràcies al conveni que mantenim amb la ONG Pas-
Pas, Puente Acción Solidaria. • 

Penya Ciclista d’Altafulla

L’Ernest Fernández i l’Antoni Ramírez fent entrega de les bicicletes

Èxit rotund de participació en el 19è 3x3 de Bàsquet d’Altafulla
El Club Bàsquet Altafulla ha estat l’encarregat de l’organització, per primer cop, 
d’aquesta edició del 3x3 a Altafulla que ha estat un èxit rotund de participació. En 
total, han pres part del torneig una trentena d’equips, repartits en tres categories: 
mini, bàsquet i adults. Cal destacar l’alta participació de la gent del poble, tant 
petits com grans, cosa que demostra les “ganes de bàsquet” que hi ha al municipi. 
El torneig es va dur a terme durant els dies 6, 7 i 8 d’agost, sota un sol de justícia, 
al parc del Canal. Els guanyadors d’aquesta edició han estat: Los Celtas de Altafulla, 
en la categoria mini; Fab4, en la categoria bàsquet, i l’equip Ceperuelo, en la cate-
goria d’adults. El Club Bàsquet Altafulla agraeix la participació, l’esperit esportiu de 
tots els participants i el públic assistent i la col·laboració de l’Ajuntament, el Consell 
Comarcal del Tarragonès i dels veterans del Club. • 

Club Bàsquet AltafullaEl regidor d’Esports, Guillermo Alonso, amb 
Los Celtas de Altafulla

Els sis millors equips de futbol sala disputaran 
la I Supercopa Tarragona a Altafulla

Coincidint amb la celebració del 10è aniversari, el Club Futbol Sala Altafulla serà l’entitat que acollirà el proper mes de setem-
bre la primera edició de la Supercopa de Tarragona Futsal. La competició, organitzada per la Lliga Catalana de Futbol Sala de 
la Federcaió Catalana de Futbol, i amb el patrocini de l’Ajuntament d’Altafulla, es diputarà al Pavelló Municipal, en el marc 
de la Diada de Catalunya de l’11 de setembre i amb la Festa Major Petita de Sant Antoni de Pàdua. Està previst que hi siguin 
presents els sis millors equips de la demarcació de Tarragona, dividits en dos grups de tres equips cadascun –els tres millors de 
categoria Nacional, i els tres millors de categoria Territorial. El campionat es desenvoluparà amb un format de lliga 3x1, en 
partits de 25 minuts sense descans. La final es disputarà en dos parts de 20 minuts cadascuna. Els partits es disputaran de la 
següent manera: Salou CFS–Amposta FS (11h); Laguna Cambrils-Alforja FS (11:30h); 
Altafulla CFS–Amposta FS (12h); Faraons Aldea–Alforja FS (12:30h); Salou CFS–Alta-
fulla CFS (13h), i Laguna Cambrils–Faraons Aldea (13:30). El campionat finalitzarà a 
les dues de la tarda amb la final de la Supercopa Tarragona.
 D’altra banda, els Veterans de Futbol Sala han participat aquest estiu en diferents 
partits amistosos on han aconseguit bons resultats. Els altafullencs, que juguen a Fut-
bol 7, van empatar a quatre gols amb el Salou a Icomar; van guanyar per 2 a 5 davant 
el Bar L’Oficina als Pallaresos i també van sumar victòria contra els Pallaresos per 2 
a 3. Contra La Floresta, els groc-i-negres van caure golejats per 8 a 1. Els veterans 
també van realitzar una visita al Palau Blaugrana en un partit de bàsquet (foto). • 



16

Plaça del Pou • núm. 117 • setembre 2012Vida social

Altafulla plora la pèrdua del Pepe de l’Estanc

“Artista de la simpatia i sobretot del 
futbol d’atac, sempre aportant alegria, 
empatia i aura de mite”; “Mai una 
mala paraula, sempre interessant-se 
pels altres, però sobretot amant d’Al-
tafulla per damunt de tot”; “Un gran 
amic, amb un cor enorme i una persona 
excel·lent”; “Persona que té la capa-
citat innata de fer feliç a aquells que 
l’envolten”; “Trobarem a faltar el teu 
somriure”. Frases com aquestes es van 
poder llegir a les xarxes socials, i sentir 
en el seu últim adéu. Altafulla sencera 
va plorar el passat 2 de setembre per 
la pèrdua de Josep Maria Pijuan Segú, 
el Pepe de l’Estanc. L’enorme cor del 
Pepe va dir prou a l’edat dels 53 anys. 
Havia participat des de ben petit en la 
vida associativa d’Altafulla. Va donar 
les seves primeres passes al cafè Pijuan, 
a Cal Seguidill, que regentaven els seus 
pares. Més tard i fins a l’actualitat, va 
portar el negoci de l’Estanc, juntament 
amb la seva dona, la Maite, i el seu fill 
Gabriel. Com a jugador va militar a 
les files del Centre d’Esports Altafulla, 
precisament un futbolista envejable en 
el futbol territorial convertint-se en el 

caramel de molts clubs de Tarragona. 
Apòstol del Camí de la Creu, membre 
fundador del Club Tennis Taula i dels 
Veterans del Club Futbol Sala, soci i 
col·laborador de l’Associació Turística 
d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla 
(ATECA), disposat a col·laborar sempre 
amb el poble, a fer-lo i a defensar-lo, 
orgullós de ser altafullenc. Així el conei-
xia tothom. Capaç d’aixecar els ànims a 
qualsevol només amb una rialla, preo-
cupat sempre pels demés, pendent del 
què passava, informador turístic exem-
plar... Viu, dinàmic, emprenedor i Alta-
fulla per damunt de tot. La Comissió del 
Camí de la Creu, els Veterans del Club 
Futbol Sala, el Club Tennis Taula, el Cen-
tre d’Esports Altafulla, la Penya Ciclista, 
Altafulla Ràdio, la revista municipal La 
Plaça del Pou, l’Ajuntament i totes les 
entitats del poble han expressat el seu 
més sentit dol per la mort del Pepe i han 
mostrat el seu condol a la seva dona, la 
Maite; el seu fill Gabriel; la seva mare, 
la Maria; la germana, l’Anna Maria, i als 
seus nebots, nebodes i resta de família i 
amics. Trobarem a faltar el teu somriure 
i la teva memorable cabellera. • 

El Pepe, en el sopar homenatge a la Família 
Pijuan Segú per part d’ATECA. / Foto: C.G. 

Toni Bonet es proclama campió del món de Windsurf a Holanda

El jove regatista Toni Bonet, del Club 
Marítim d’Altafulla, es va proclamar el 
passat 18 d’agost campió del món de 
Windsurf juvenil en la modalitat Techno 

293 a Medemblik (Holanda). Bonet va 
quedar per davant del regatista israelita, 
Tomer Blum, i l’italià Michelle Cittadi-
ni. En la competició hi van participar 
un total de 65 esportistes provinents 
de diferents països com França, Itàlia, 
Polònia, Rússia, Israel, la Gran Bretanya, 
Bielorússia i Hong Kong. Toni Bonet ja 
ha obtingut títols importants com el 
campionat d’Espanya que va aconseguir 
l’any passat a Pontevedra en la categoria 
Techno 293 Sub 17 on va quedar per 
davant de regatistes de clubs importants 
de Sevilla i Cadis. En els últims anys, 
Bonet s’ha proclamat campió de tots 

els campionats de Catalunya des del 
2010, ha sigut també campió d’Espanya 
els anys 2011 i 2012, rematant-ho amb 
una sisena posició a l’europeu de l’any 
passat. Va començar a navegar a l’Escola 
de Vela del CM Altafulla. Des d’ençà, 
tal i com explica el seu primer monitor, 
Jorge Bueno, “sempre ha tingut grans 
capacitats, demostrant en tot moment 
un ràpid aprenentatge”. Des dels seus 
inicis, Bonet ha destacat en les regates 
socials del club i amb el pas del temps, 
va passar a formar part de l’equip ARC 
(Alt Rendiment Català) de la Federació 
Catalana de Vela. • 
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La “cuesta de enero” aquest any comença al setembre
Fèlix Alonso CAntorné # AlternAtivA AltAFullA – entesA

Amb la pujada de l’IVA, les xifres d‘atur que no 
baixen i la rebaixa dels salaris, de forma directe 
o indirecte, iniciem un nou curs escolar i polític 
amb una regust a gener; quan la capacitat de 
consum s’esgota i tot s’incrementa per sobre 
dels salaris. Els propers dies/mesos viurem un 
camí de no retorn amb unes reivindicacions 
socials que convertiran la tardor en un temps 
convuls i calent que s’inicia l’11 de setembre 
però que va més enllà amb el 15 del mateix mes 
a Madrid i l’anunciat rescat de les economies 
catalanes i espanyoles amb unes conseqüències 
avui inèdites i gens optimistes, més quan són 
el Banc Central Europeu i les polítiques regres-
sives de la Sra. Merkel les que escriuen el guió 
de la pèrdua de decisió dels pobles. 

 A Altafulla aquests dies els viurem amb 
noticies i fets de transcendència; com són 
la comunicació des del cadastre de la clau 
d’accés al valor dels solars i habitatges que 
s’aplicaran del 2013 en endavant, —dades que 
es poden accedir mitjançant el DNI electrònic 
via Internet (www.sedecatastro.gob.es)—, la 
Festa Major Petita, les jornades gastronòmi-
ques i la Triatló del 30 de setembre...Cites que, 
sense oblidar-nos del problemes del dia a dia, 
ens ajuden a recordar que les lluites sempre 
donen resultats i que la cultura, l’oci i l’esport 
formen part de la nostra qualitat de vida, 
una qualitat de la qual no estem disposats a 
renunciar sense lluita.

 Fets com són les obres d’enllumenat del 
carrer Fassina i Cronista Muntaner, de Sant 
Antoni Abat i del carrer Comunidor i que en 
els propers mesos han de tenir continuïtat 
amb el parc de salut d’Hort de Pau, els locals 
del carrer Boga, la tercera fase de Marquès de 
Tamarit i la connexió de l’aigua de boca fins 
Altafulla nord (Brises del Mar). Actuacions que 
marquen un camí diferent pels qui creiem que 
en època de crisi és imprescindible estimular 
l’economia amb els recursos que tenim i que 
converteixen a Altafulla no tan sols en una 
vila amb un fort atractiu turístic sinó també en 
un lloc de referència on una altra política i un 
altre món són possibles. •••
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Amb l’arribada del setembre posem punt 
final a un estiu carregat d’activitats -Festival 
Internacional de Música, estrenes teatrals, 
recuperació de les festes de La Perla, concert 
de l’Orquestra Girasol pel 25è aniversari dels 
Diables, diades castelleres, ball de bastons...- i 
activitat fruit de l’obra de govern -com l’espe-
rada finalització de les obres del Carrer Alcalde 
Pijuan o la instal·lació d’enllumenat  que s’ha 
de fer al Carrer Fassina- que amb el temps 
va donant els seus fruits. Tot això mentre el 
poble, Altafulla, i el país, els Països Catalans, 
continuen sota el control de l’Estat espanyol, i 
la millor manera de contestar a l’injust tracte 
que rebem els catalans és assistir massivament 
a la manifestació unitària de l’11 de setembre 

a Barcelona per la Diada Nacional. Però no per 
llençar un missatge a l’Estat espanyol, sinó al 
govern català: o es deixa de cortines de fum 
com la del pacte fiscal i aposta per l’Estat propi 
o el poble decidirà optar per candidatures 
independentistes que facin aquest camí que 
tant necessitem. Perquè si no enfilem aquest 
camí, el futur que ens espera és el de més 
retallades a la sanitat i educació catalanes per 
continuar pagant la festa espanyola dels AVEs 
buits, els aeroports sense avions o la inútil 
despesa militar. Això té efectes a Altafulla i els 
equips directius de les escoles de les dues llars 
d’infants, les dues escoles públiques, de l’Ins-
titut i de l’Escola de música en poden donar 
fe. Des de l’Ajuntament treballem per contra-

restar aquests efectes. Però cal més: Més que 
mai cal baixar al carrer, reivindicar i participar. 
Els i les altafullenques tenim l’ocasió de fer-ho 
per la Festa Major votiva del Quadre de Sant 
Antoni i de la Diada Nacional, participant en 
les diverses activitats que s’han organitzat des 
de la Comissió de Festes i les entitats. Aques-
ta feina en equip que suposa planificar les 
activitats festives i culturals ens demostra que 
quan anem tots a una, som imparables. Si a 
Altafulla ho estem fent, perquè no al país? Per 
aquest nou curs que arrenca amb la Diada tres 
consells: optimisme, rauxa i estelades al balcó! 
Bona Festa Major a tots i totes! •••

A Altafulla per la Diada, junts som imparables!
Jordi MolinerA i Poblet # solidAritAt CAtAlAnA Per lA indePendènCiA

Carta de Festa Major a l’alcalde Fèlix...
L’esperit de FM i, en el cas de la nostra, la 
coincidència amb la Diada Nacional, potser 
reclama un canvi de to. Convertint la indig-
nació i la canya en calma i consells. Parèntesi 
de FM... Fèlix, durant el teu primer any què 
has construït? Fèlix, durant el teu primer any, 
quant has prohibit? A la balança, què pesa 
més? Fèlix, durant el teu primer any, què has 
embellit? Fèlix, vols dir que no estàs empas-
tifant a tort i dret?  Amb tanta “plàstica” a 
tota paret pública en blanc – tan mediterra-
ni. Ha sortir només de la teva fal·lera d’om-
nipotència estrenada?  És fruit de treball en 
equip, amb persones de contrastat bon gust 

en belles arts i jardineria? Et demano, amb 
el to més persuasiu possible, amb la bona 
voluntat que mai ha de plegar veles, quatre 
barres de desitjos de FM petita / estiuenca 
i de Diada Nacional: 1r) Plens cada mes, i 
lliures de mocions de caràcter supramunici-
pals; obstinació en resoldre dialogadament 
els conflictes altafullencs i... si pot ser... no 
creant-ne més. 2n) Recuperar l’accés al camí 
de la Roca de Gaià (amb límits amb cordons, 
com a la resta de zona de “fràgils dunes”). 
3r ) Rectificar la inversió a la tercera fase a 
l’antiga N-340: per culminar la instal·lació de 
gespa artificial a l’estadi Joan Pijuan. Com 

que els diners de canvi de crèdit per a inver-
sions vénen del que no cal fer per a la gent 
gran, ¿oi que és més raonable destinar-los al 
goig futbolístic d’infància i joventut, mascu-
lina i femenina? 4t) Facilitar espai als grups 
de l’oposició. Publicar al web municipal tots 
els acords de Junta de Govern, de Plens, de 
Comissions. Reprimir-se el monopoli de la 
projecció mediàtica. Fèlix, sis plau, torna 
a respirar aire natural, descontaminat dels 
propis “fums presidencialistes”...•

Fonxo blAnCh

Fue en el año 1990, durante el mandato de 
Antonio Torres, cuando se aprobó por unani-
midad honrar, por su dedicación al municipio 
y por su trabajo, al estimado e indiscutible 
alcalde Juan Pijuan, dedicándole una calle de  
Altafulla...era igual el color político, daban 
igual las ideologías... se reconoció un trabajo 
y una dedicación al municipio, un proyecto de 
pueblo y una visión de futuro, herencia que 
hoy en día disfrutamos. Hace apenas un mes, 
el pasado 10 de agosto, nos dejó la Sra. Laura 
Perona, gran mujer, y mejor persona, trabaja-

dora incansable, impulsora, por ejemplo, de la 
Fiesta de la Olla, del Ateneu de dones junto 
a su hija, y...esposa del Alcalde Pijuan. En 
los medios municipales ni una triste reseña... 
(Están más preocupados por el mosquito tigre, 
por el resultado de la supercopa o por anun-
ciar peregrinaciones en autocar de un partido 
político...), ni un recuerdo, ni un mísero tribu-
to... Algo vergonzoso, insultante, indigno... 
Siguen totalmente volcados en su labor de ser 
voceros del impresentable gobierno municipal, 
un gobierno municipal que le hizo un triste 

regalo a la Sra. Laura en sus ultimas horas, 
totalmente lúcidas: La canallada de cambiar 
el nombre de un tramo de la calle dedicada 
a su marido, y es que “ de fuera vendrán...” 
No se trata de colores políticos ,no se trata de 
ideologías ,se trata de respeto, de sentimien-
tos, de honor, sobretodo honor... de tener ,o 
no tener. PD: Un emocionado recuerdo a Pepe 
Pijuan y nuestro más sincero pésame a toda 
su familia y a todos los que le queríamos, que 
somos  todos los que le conocimos. •••

Cuestión de honor
GruP MuniCiPAl del PArtit PoPulAr d’AltAFullA
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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

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
Baix Gaià Esports

The road of country Altafulla festival Mans al pilar (r) Baix Gaià Esports Altafulla festival (r)
La movida madrileña

21 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
01/02 setembre: S. DOMINGO
03/09 setembre: A. ARASA
10/16 setembre: S. DOMINGO
17/23 setembre: A. ARASA
24/30 setembre: S. DOMINGO

01/07 octubre: S. DOMINGO
08/14 octubre: A. ARASA
15/21 octubre: S. DOMINGO
22/28 octubre: A. ARASA
29/31 octubre: S. DOMINGO

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies 
de guàrdia de Torredembarra als apara-
dors 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 AGOST

Temperatura màxima 32,4º dia 23

Temperatura mínima 15º dia 31

Pluja màxima 16 litres/m2 dia 30

Mitjana mensual temp. màx. 30,4º

Mitjana mensual temp. mín. 20,3º

Total pluja recollida 18 litres/m2

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

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




