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OPINIÓ

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’Ajuntament, 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

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

Editorial
10 anys d’emissora
municipal
Altafulla Ràdio celebra aquest 2012 els 10 anys de vida, i ho celebrarà amb l’organització de diferents actes el primer dels quals
arriba el dijous 18 d’octubre amb el títol “I Jornada de Comunicació 2.0. Oportunitats i perills de les administracions a les xarxes
socials”. Aquesta jornada té com a objectiu analitzar i debatre
sobre l’ús de les xarxes socials a l’administració amb professionals,
tècnics municipals i polítics que usen les xarxes socials en el seu
dia a dia. I és que les xarxes socials ofereixen moltes oportunitats
als ajuntaments i altres ens locals per establir nous canals de
comunicació directa amb la ciutadania, però també alberguen
perills que cal tenir en compte. Tot això es podrà debatre amb
ponents destacats com Saül Gordillo, cap de continguts digitals
d’El Periódico de Catalunya, o Pau Canaleta, estratega electoral,
polític i empresarial, entre d’altres ponents. Una bona excusa per
celebrar el desè aniversari d’Altafulla Ràdio, una de les primeres
ràdios locals a fer ús de les xarxes socials a Internet, i reconeguda
com una de les més actives per l’Agència de Comunicació Local de
Catalunya, com a referent en aquest àmbit. Però les celebracions
continuaran per la Festa Major de Sant Martí, on està previst que
el 17 de novembre, tots els col·laboradors i les col·laboradores
de la ràdio altafullenca organitzin la Festa dels 10 Anys a la sala
La Violeta, amb jocs per als més joves, tornejos i sessions de discjòqueis. Els aniversaris serveixen també per reflexionar sobre la
feina feta aquests primers deu anys, i és indiscutible l’evolució
positiva que ha experimentat l’emissora convertint-se en referent
no només a Altafulla, sinó al Baix Gaià. Per això cal, i més en
temps de crisi, la defensa total i absoluta dels mitjans de comunicació públics que s’han constituït en les societats democràtiques,
per facilitar l’exercici ple de la llibertat d’expressió, el dret a
l’educació, l’accés a la cultura, el pluralisme ideològic i, d’aquesta
manera, garantir la cohesió social d’una opinió pública formada
i informada. Des de la “Plaça del Pou” volem felicitar Altafulla
Ràdio pels deu anys i per la feina ben feta dels professionals que
la tiren endavant.

Ens interessa que hi participis:
Escriu a la “Plaça del Pou”

(màxim 2.000 caràcters, nom i cognoms i DNI)

nousilva@telefonica.net • altafullaradio@altafullaradio.com

www.altafulla.cat
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Raül Gómez i Anna Saura,
guanyadors de la modalitat absoluta del II Triatló SERTRI
Raül Gómez, Roman del Olmo, i Òscar Martínez, en categoria
masculina; i Anna Saura, Ivet Farriols, i Beatriz Aguilar, en
categoria femenina, van esdevenir els guanyadors i les guanyadores de la modalitat absoluta del II Triatló SERTRI d’Altafulla, celebrat el passat 30 de setembre. Una segona edició
que va haver de convertir-se a última hora en un duatló, a
causa de les condicions marítimes adverses que van obligar
a l’organització a suspendre la prova de natació per raons
de seguretat. A banda de les inclemències meteorològiques,
el regidor d’Esport, Guillermo Alonso, ha valorat aquesta
segona edició de “tot un èxit”. També ho van fer alguns dels
participants en les diferents proves celebrades, tot i que van
destacar també alguns problemes d’organització a causa del
canvi d’última hora. La prova corresponent a la natació va ser
substituïda per una segona prova corrent, juntament amb
l’habitual i amb la prova en bicicleta. La competició, orga-

nitzada per la Cadena Ser i la Federació Espanyola de Triatló
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Altafulla, va comptar
amb una participació de 500 atletes d’entre totes les categories que, a banda de l’Sprint absoluta, també es competia en les
proves Flash (nascuts anteriors al 1997); Supersprint (nascuts
l’any 2001 i anteriors); Supersprint relleus (nascuts l’any 2001
i anteriors), i Triatló per a dones.
Davant la gran demanda de participants, que ha fet que
s’haguessin de tancar les inscripcions a falta de més de vint
dies de la celebració de la prova, l’Ajuntament mantindrà una
reunió amb la resta d’organitzadors i amb la Federació Espanyola de Triatló per estudiar una possible ampliació de participants de cara l’any vinent. Amb aquesta prova, Altafulla es
posa a l’altura de ciutats com Santander, Saragossa, Madrid o
Vilanova i la Geltrú. / Fotos: Carla Gómez •

Nous reptes
Ara és el moment de començar a preparar les curses més
importants de la tardor i l’hivern. En efecte, l’alleugeriment
de la calor (que permet un millor rendiment esportiu) i la
proximitat en el calendari, ens porten a escalfar els motors de
debò. La primera gran cursa, que per als Atletes d’Altafulla
sempre és un repte, arriba a finals de novembre, és la Mitja
Marató de Tarragona. I més endavant, el 20 de gener, se celebrarà la primera edició de la Marató de Tarragona. Pel que
fa als resultats, en Javier Lozano va aconseguir la victòria, en
la seva categoria M-4, en la cursa de muntanya de l’Ermita de
Puig cerver. En el Memorial Baltasar Rabassa, conegut també

com la Pujada a l’Ermita de Sant Antoni, a Altafulla, en Luis
Ramón López Marín va ser segon absolut (va guanyar en Joaquim Martínez, de Torredembarra). David Velasco, tercer. I
en noies, Anna Terrón va ser segona, darrera d’Andrea Trapé.
Joana Clavé fou la tercera classificada femenina. Més enllà
d’una competició interessant a nivell esportiu, aquesta cursa
és una bona oportunitat per a compartir un esmorzar i una
estona de conversa. •
David Velasco
Atletes d’Altafulla - www.atletesaltafulla.com
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Ple Ordinari 29 de setembre
Altafulla reclama el dret a decidir

i segons recull la proposta, el consistori altafullenc “accepta
assumir de forma unilateral i a tots els efectes, la plena sobirania de la nació catalana, en la perspectiva de la constitució
d’un estat català lliure, independent, democràtic, i social”.
El text també presenta “la bandera local i la senyera com a
banderes oficials d’Altafulla, declarant moralment lliures de
la lleialtat a la corona borbònica i als seus símbols”; i insta al
Parlament a convocar un referèndum sobre la independència
de Catalunya.
Per la seva banda, l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, va ser
un dels sis alcaldes escollits per a lliurar a la presidenta del
Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, el manifest de les
entitats convocants a la manifestació de l’11 de Setembre. El
batlle altafullenc hi va assistir com un dels representants de
l’Associació de Municipis per la Independència, ja que l’Ajuntament d’Altafulla n’és membre. / Foto: ACN

Una àmplia majoria del Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va
votar a favor de la moció sobre la declaració del municipi com
a Territori Català Lliure, en la passada sessió plenària celebrada el passat 29 de setembre. La moció d’urgència, presentada
de forma conjunta pels grups de SI, AA, i CIU, va rebre el
suport dels sis membres de l’equip de govern (AA i SI); del
representant de CiU, Pere Gomés, i d’un dels dos regidors del
grup Ideal, Alejandro Francino. Hi van votar en contra els dos
regidors del PP, Conxita Navarro i José Antonio Fernández;
mentre que l’altre representant d’Ideal, Josep Maria Pérez,
s’hi va abstenir al·legant el municipalisme del grup que representa. Amb aquesta moció aprovada, l’Ajuntament d’Altafulla reclama, tal i com va expressar el regidor d’AA, Francesc
Farré, “que el poble català tingui el dret a decidir sobre el
seu futur de manera lliure i democràtica”. En aquest sentit,

Donen suport al Correllengua 2012
El Ple d’Altafulla també va aprovar una moció a favor del
Correllengua 2012, que organitza des del 1996 la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL). La CAL
es vertebra en nuclis territorials des d’on es pot actuar de
manera més directa mitjançant actuacions adreçades a cada
lloc concret. Actualment hi ha més de 20 nuclis constituïts
arreu dels territoris de parla catalana. Altafulla hi participarà
un any més amb l’organització de diferents activitats amb
tres objectiu principals com és garantir un futur digne per la
llengua catalana, tot reivindicant polítiques actives que en
promoguin l’ús social i n’afavoreixin la plena normalització.
I, paral·lelament, incidir en la presa de consciència de la gent
respecte aquest fet. Acabar amb la menysvaloració de la cultura catalana i, per tant, presentar-la arreu del món com el
que és: una cultura innovadora, integradora i desacomplexada; i reclamar el reconeixement de la unitat i l’oficialitat de la
llengua catalana en tot el seu territori: de Salses a Guardamar
i de Fraga a Maó.•

Breus
El PIJ organitza tallers de rap i grafit
El Punt d’Informació Juvenil (PIJ) d’Altafulla ja té enllestides les primeres activitats del nou calendari per al curs
2012-2013. Es tracta dels tallers de rap, que es faran tots
els dilluns, de 16:30 a 18:30h; grafit, tots els dimecres, de
16 a 18h; i a més a més, tots els dijous facilitarà dos espais
per al reforç escolar i el temps d’oci i lleure. L’espai de
deures està programat per a tots els dijous i divendres, de
16 a 17:30h; i el de lleure i oci, de 17:30 a 19:00h. El PIJ,
dirigit per la tècnica de Joventut de l’Ajuntament d’Altafulla, Sandra Ballester, ha avançat que pel taller de grafit,
s’haurà d’abonar l’import dels esprais de pintura. Per a
més informació, cal que us adreceu al telèfon 608 141 495.
D’altra banda, aquelles persones interessades en rebre
correctament les ofertes de treball en el món del lleure,
els cursos, els tallers, i les jornades que s’organitzen des
del PIJ, han d’enviar un correu electrònic a pij_altafulla@
hotmail.com, indicant el nom, l’edat, els estudis, i un telèfon de contacte. També poden enviar un missatge privat al
perfil de Facebook Pij Altafulla.
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Aproven el canvi de partida de la paga extraordinària de
Nadal
El Ple d’Altafulla va aprovar, complint amb el decret aprovat per l’Estat, la no disponibilitat del crèdit previst en el
pressupost propi de l’Ajuntament de l’exercici 2012, per al
pagament de la paga extraordinària dels empleats públics
municipals. D’aquesta manera, els treballadors municipals
es quedaran sense rebre la paga de Nadal els diners de
la qual aniran destinats a l’amortització del propi deute
de l’Ajuntament, que destaca sent un dels més baixos de
Catalunya i que se situa a l’entorn del 21%.
Posen en marxa l’Escola d’Avis
Les àrees d’Acció Social i Ciutadania d’Altafulla, que encapçala l’edil Eva Martínez, han posat en marxa per segon any
consecutiu l’Escola d’Avis. Es tracta d’un projecte educatiu i
formatiu que contempla diferents activitats, de setembre a
maig, i que es basen en classes sobra la nostra història, primers auxilis a la llar, taller de memòria i taller de relaxació.
Les classes estan dirigides per Creu Roja Tarragona.

Ajuntament
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La salut bucodental i el tractament del dolor, a l’Esplai de la Gent Gran
Una trentena de persones van gaudir el passat 27 de setembre de la xerrada
que va impulsar la regidoria d’Acció Social, Ciutadania i Salut de l’Ajuntament
d’Altafulla, encapçalada per l’edil Eva Martínez, en matèria de salut bucodental
i tractament del dolor. Segons la dentista Marta Castellani, els estudis demostren
que la població de gent gran al nostre país és cada cop major. Al 2010, aquest
col·lectiu ja s’elevava al 17% de la població, i es calcula que al 2040, aquest
percentatge se situï en el 22%. Precisament per aquest motiu, el sector de l’ortodòncia s’ha vist obligat a dedicar una de les seves branques a l’anomenada
gerontologia, dedicada a la tercera edat. I és que, amb l’edat, les dents, com
tota la resta del cos, pateixen un envelliment, produint-se fractures, càries, i
pèrdua de les mateixes. Per tal de prevenir i combatre aquests problemes en la
salut bucodental, produïts molt sovint per l’alimentació, la manca d’higiene, i la
sequedat bucal pròpia de l’edat, cal sotmetre’s a tractaments preventius i curatius, basats en una bona higiene, i en les revisions regulars al dentista. El col·loqui també va tractar el dolor i el bon ús dels analgèsics, de la mà de la farmacèutica Susanna
Domingo. Domingo va explicar que el dolor és totalment subjectiu i la seva percepció variarà en funció de la persona que el
pateixi. És per això que s’estableix una escala del dolor, a través de la qual se’n deriva el millor tractament, que va des dels analgèsics menors per al dolor lleu, fins els opiacis menors, per al dolor moderat, i els opiacis majors, per al dolor sever. Domingo
també ha explicat que és important combinar aliments i medicaments per afavorir aquest tractament del dolor. / Foto: C.G. •

El Grup d’Econòmiques del Consell de Participació informa
Amb la bona voluntat de fer arribar un aclariment als dubtes
que tenen alguns propietaris del nostre poble sobre la nova
valoració Cadastral i el nou IBI, que ens correspondrà pagar a
partir del 2013, aquest mes d’octubre s’ha portat a terme una
iniciativa promoguda des del Grup d’Econòmiques del Consell
de Participació. S’ha presentat un PowerPoint, a la Sala de
Plens de l’Ajuntament d’Altafulla, explicant d’una manera, el
més entenedora possible, a tots els propietaris d’Altafulla, com
comprendre la notificació que ja han rebut o rebran properament. També s’han explicat les reduccions de zones que s’han
produït i els seus nous valors que veiem, s’han calculat amb la
màxima equitat possible per part del Cadastre i posteriorment
amb algunes correccions de l’Ajuntament. S’han pal·liat, com
hem pogut veure, greus diferències i errors que es donaven
amb la ponència anterior i que van ser causa de protestes i
manifestacions. També hem fet comparatives de rebuts i valors
amb l’anterior ponència i la nova i s’ha explicat que hauríem
pagat, amb l’anterior valoració i la d’ara, des del 2013 fins al
2016, tenint en compte que els valors liquidables de l’anterior, encara no havien arribat al seu zenit. Lògicament tot s’ha
tractat amb línies generals i amb promitjos aproximats i també
s’ha tingut en compte calcular que, ara estàvem pagant un
0,78 del tipus impositiu que aplicava l’Ajuntament per apaivagar alguns greuges i que ara s’ha convertit en un 0,91 per

poder arribar, sense massa problemes, als pressupostos. També
hi ha hagut explicacions de bonificacions a les propietats de
Protecció Oficial, etc. Si bé en línies generals, les valoracions
cadastrals del poble han baixat força, algunes persones, poden
veure incrementat el seu rebut tot i que la valoració cadastral sigui a la baixa. Ha estat per això que, hem volgut donar
aquesta conferència explicativa, per ajudar a tots a comprendre els nous valors i el nou rebut. Per aquells propietaris que
no hagin pogut venir els dies de la presentació, es penjarà un
PDF a la pàgina web de l’Ajuntament. Hem d’aclarir però, que
si bé tenim el permís, de tot el procés, per part de l’Ajuntament, l’excusem i eximim de qualsevol error que s’hagi pogut
esdevenir, al fer els càlculs i el PowerPoint per part del Grup
d’Econòmiques, i també dir que, els valors sempre s’han tractat
en línies generals i mai individualment. També més endavant
el propi Ajuntament, com ja es va fer a l’anterior revisió disposarà, previ anunci, de persones del Cadastre que informaran,
individualment i particularment, a tothom que ho vulgui en les
seves dependències de la Plaça del Pou. I un cop rebuda la notificació, encara disposaran d’un mes per poder fer al·legacions
o requeriments.•
Marga Badia
Presidenta del Grup d’Econòmiques
del Consell de Participació

Breus
Més mesures dins el Pla de Mobilitat

Canvien els punts de recollida d’oli de cuina

Nous canvis en els carrers d’Altafulla dins del marc del nou
Pla de Mobilitat impulsat per l’Ajuntament d’Altafulla. Les
modificacions dutes a terme les darreres setmanes per la
Policia Local i la Brigada Municipal han estat la pintura del
carril bici i per a vianants del carrer Oliverot, i del carrer
Comunidor; la senyalització d’estacionaments del carrer Castellers; la senyalització de doble direcció i estacionament del
camí de la Vinya Gran; l’establiment del sentit únic del carrer
Comunidor, des de l’Oliverot fins al Castell; i la inversió del
sentit de circulació en sentit únic de la Baixada de Rigalt, des
del Comunidor fins a la plaça Nova, on també s’ha redirigit
el trànsit per confluir amb el carrer Albert Boronat. També
està prevista la pintada dels estacionaments de la zona de
Luz y Mar.

A partir del mes d’octubre s’aniran substituint els actuals
contenidors de recollida d’oli de cuina usat per d’altres que
estaran distribuïts en cinc punts del municipi. Tres d’aquests
coincideixen en llocs on actualment ja hi havia contenidors:
al costat de les illes soterrades de Brises del Mar, el pàrquing
de l’Església del Barri Marítim i davant del Centre de Salut al
carrer Mainada. Els altres dos punts estaran dins dels recintes
dels centres escolars de la Portalada i Roquissar, per tant, en
aquests punts només es podrà dipositar en horari que el centre estigui obert. El canvi de gestió ve determinat pel conveni
del Consell Comarcal del Tarragonès amb l’empresa Onada
per donar una finalitat social a la recollida de l’oli i la seva
conversió en biodièsel. Cal recordar que l’oli s’ha de dipositar
en envasos tancats de plàstic i que tothom tindrà a la seva
disposició a l’Ajuntament embuts específics per introduir l’oli
en els envasos.
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Medi ambient
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Èxit de participació en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
Des del passat 22 de setembre i fins el dia 29, Catalunya va
celebrar la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Sota
el lema “Mou-te en la direcció correcta”, enguany es van
programar activitats amb l’adhesió de 210 municipis –43 més
que l’any passat–, entre els quals destacava Altafulla, i 37
entitats i empreses. Aquestes xifres representen un rècord
de participació i confirmen Catalunya com un dels territoris
europeus amb una participació més elevada a la Setmana de
la Mobilitat. Caminades, pedalades, exposicions, conferències
o cursos sobre mobilitat són algunes de les múltiples activitats
que s’han dut a terme en aquest marc, per tal de fomentar
una mobilitat alternativa al cotxe. És el cas, per exemple, de
la regidoria de Participació i Medi Ambient de l’Ajuntament
d’Altafulla, qui ha participat per segon any consecutiu. Dissabte al matí va tenir lloc una pedalada popular de grans i
petits, organitzada per la Penya Ciclista, que va culminar amb
un petit refrigeri per als més de 150 participants; i diumenge
al matí, va ser el torn d’una passejada cultural pel món rural,
organitzada pel Centre d’Estudis, on els participants van
poder visitar la Sínia, el Museu, i l’exposició agrària instal·lada
a La Violeta; i d’una caminada verda a la tarda, consistent
en una neteja i recuperació d’un camí rural de la vila. Les
activitats van continuar dimecres amb la xerrada saludable
“Caminar = Salut”, que va comptar amb les infermeres Teresa
Lambea i Lídia Muntané, del Centre de Salut. La Setmana de
la Mobilitat va culminar el passat 27 de setembre amb una

cursa de transports cap a Tarragona on des d’Altafulla hi van
participar vehicles tan singulars com un tricicle elèctric amb
plaques solars i una motocicleta amb motor elèctric.
Semàfors verds per al Roquissar i la Portalada
Per segon any consecutiu, els alumnes dels col·legis El Roquissar i la Portalada han participat en el projecte “A peu a l’escola”. Sota aquest marc, les classes que aconseguien sumar
més semàfors verds per cada alumne que anava a l’escola
caminant, s’enduia el premi “Semàfor verd: Caminant a l’escola”. Així, les classes guanyadores van ser la classe de 1r A
de la Portalada; i el curs de 5è, del col·legi El Roquissar. La
mateixa regidora de Medi Ambient i Participació, Montse
Castellarnau, els va lliurar el premi. / Fotos: Albert Jansà / Jean
Segovia. •

Més de 120 alumnes participen a les classes de l’Escola d’Adults
L’Escola d’Adults d’Altafulla ja ha començat les classes i
ho ha fet superant les expectatives de participació, ja que
més de 120 alumnes s’han inscrit en la vintena de matèries
que s’ofereixen. Ha estat tant l’èxit, segons ha confirmat la
regidora d’Educació i Acció Social, Eva Martínez, que “hi
ha llista d’espera per a moltes assignatures”. Enguany el
centre introdueix els nous cursos d’alfabetització digital per
a la tercera edat, l’alfabetització als nouvinguts, el taller de
conversa en italià, el rus i la fotografia, com a novetats principals del nou exercici. Amb aquests ja són vint les matèries
que s’hi duran a terme d’entre les que ja s’impartien l’any
passat com l’alfabetització del català, el català inicial, els
nivells A, B, C i D de català, la informàtica general, l’usuari
d’Internet, l’italià nivell intermedi i nivell avançat, l’anglès
nivell inicial i intermedi, el taller de conversa en anglès, el
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xinès i la jardineria. En el cas del Curs d’Alfabetització Digital
a la 3ª Edat i del Taller de Conversa en Català encara resten
places lliures per inscriure’s. Les persones interessades encara
són a temps de posar-se en contacte amb l’Escola d’Adults
adreçant-se al local de l’entitat, al carrer Onze de Setembre.
El telèfon de contacte és el 977 65 16 71 i el correu electrònic,
escolaadults@altafulla.altanet.org. D’altra banda, a causa de
la gran demanda experimentada, s’obre també la possibilitat
de posar en marxa un Curs d’Anglès Avançat que, en cas de
fer-se, s’impartiria els divendres de dos quarts de 10 del matí
a dos quarts de 12. Pel que fa al Curs de Fotografia, l’organització es posarà en contacte en breu amb les persones que
hi participaran per tal de confirmar-los l’horari i el lloc de
les classes. El curs de Jardineria no es desenvoluparà fins la
primavera.•
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Txaber Allué “El cocinero fiel” destaca el diàleg entre el mar i
la muntanya com a nova proposta per a les
III Jornades Gastronòmiques d’Altafulla
El blocaire i cuiner Txaber Allué va ser l’encarregat el passat 14 de setembre
de la presentació de les III Jornades Gastronòmiques “Altafulla al teu gust”,
que enguany estan dedicades als plats elaborats de mar i muntanya amb
productes locals i de tardor. Txaber Allué Martí és professor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. El seu bloc El cocinero fiel és un dels més
buscats a Internet. La seva pàgina ha superat els sis milions de visites, té 180
vídeos amb més de set milions de visionats a Youtube; més de 3.000 amics
i 6.000 admiradors a Facebook i més de 1.500 seguidors a Twitter. També
és el responsable de la campanya d’Estrella Damm a Internet. Txaber Allué
va destacar el diàleg entre el mar i la muntanya que ofereix el municipi per
centrar-ho en la gastronomia. Amb aquest rere fons Altafulla va engegar el
passat 20 de setembre una nova edició de les jornades gastronòmiques de
la vila que barregen els plats típics mariners amb els d’interior. L’objectiu és
dinamitzar l’economia i el municipi en general, tal i com ha matisat l’alcalde
Imatge de família dels restaurants participants amb
d’Altafulla, Fèlix Alonso. En aquesta edició hi participen un total de deu Txaber Allué i l’alcalde Fèlix Alonso. / Foto: Eva Bonet
restaurants: Bruixes de Burriac, Club Marítim Altafulla, Cal Salvador, Costa
Dorada, Faristol, La Torreta, Les Bruixes, Oreneta, Park i Voramar. El menú
INEDIT de mar i muntanya marca la tercera edició de les Jornades Gastronòmiques “Altafulla al teu gust”, que s’allarguen fins
el 31 d’octubre. La mostra ofereix plats tan singulars com cuscús de pollastre amb gambes, o locals com lluç de palangre amb
romesco i mongetes seques. El preu del menú INEDIT oscil·la entre els 20 i els 30 €. Les jornades també compten amb diferents
premis un dels quals parteix d’un sorteig d’un sopar per a dues persones entrant a la pàgina web www.gastronosfera.com. Els
comensals també entraran en el sorteig d’una estada d’una nit per a dues persones a l’Hotel Gran Claustre; una entrada de
2x1 per al parc Jungle Trek de Tamarit i dues entrades als cinemes Les Bruixes d’Altafulla.•

El grup altafullenc Satèl·lit guanya
el 22è concurs musical DO Tarragona
El quartet altafullenc
Satèl·lit (Joan Rubinat:
acústica i veu; Gerard
Joan: bateria; Josep Maria
Vidal: guitarra elèctrica,
i Oriol Maymó: baix) va
guanyar el 22è concurs
musical DO Tarragona. Es
va imposar a cinc grups
més en la final, celebrada
el passat 15 de setembre
a la Sala Capsa de Música
de la Tabacalera de Tarragona. Les formacions que van competir amb
Satèl·lit van ser Gut Derby, Harrison Ford Fiesta, Roger Benet, Yo i Ego.
El DO Tarragona és un dels concursos més veterans i més prestigiosos
de l’Estat i hi han participat un total de 52 bandes. Satèl·lit es va formar fa gairebé un any amb la intenció de crear un repertori propi de
cançons cantades en català. Els components de Satèl·lit procedeixen
tots de formacions on havien fet servir l’anglès com a llengua per cantar (Highleaf, Kennel, Terraplane, Mr. Pez) i ara els venia molt de gust
poder expressar-se en la seva llengua, el català.•

FE D’ERRADES
En l’anterior edició de la Plaça del Pou, es
va publicar erròniament la fotografia dels
guanyadors de “Los Celtas de Altafulla”,
en la categoria mini del 3x3 de Bàsquet. La
imatge correcta dels guanyadors d’aquesta
categoria és la que es publica en aquesta
edició, els noms de la qual són Iñaki Álvarez
i Guillem Fàbregas, d’esquerra a dreta.•
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Presenten
la Penya Pericos Altafulla

La Penya Pericos Altafulla ja és una realitat. El col·
lectiu es va presentar públicament davant d’una
trentena d’aficionats blanc-i-blaus el passat 21 de
setembre al Centre d’Entitats. L’acte va comptar
amb la presència del president de la Penya Pericos Altafulla, Pedro Navarro; el president de la
Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol,
Alberto Ariza; el coordinador de les Penyes del RCD
Espanyol, Jaume Martínez, i els ex-jugadors Iñaki
Pérez de Arrilucea i Toni Blanco (foto). La iniciativa
ha estat impulsada per l’altafullenc Pedro Navarro
Gómez, soci número 17.749 del RCD Espanyol, amb
la voluntat de fer poble i de contribuir en la promoció i el foment del club blanc-i-blau. Entre els
avantatges que disposaran els socis de la penya,
en destaquen descomptes en la roba oficial, i en
els desplaçaments a l’Estadi de Cornellà-El Prat des
d’Altafulla; així com la possibilitat de participar en
xerrades, tertúlies, o esmorzars i dinars populars,
entre moltes altres activitats. Aquelles persones
interessades en rebre més informació de la Penya
Pericos d’Altafulla o en fer-se sòcies han de posar-se
en contacte amb l’organització a través del correu
electrònic pericosaltafulla@gmail.com, de la pàgina
web http://pericosaltafulla.webnode.es, o del telèfon 678 68 72 07. La samarreta de la Penya ja està a
la venda per un preu de 8 €.•

Societat
Cultura
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Banc del Temps d’Altafulla
El Banc del Temps ha engegat la nova temporada amb molta
empenta, moltes idees, energia renovada i moltes ganes d’ampliar la xarxa d’usuaris i usuàries. Us convidem a que conegueu
aquesta iniciativa, que ja fa 3 anys que funciona, i que gaudiu
dels avantatges que proporciona ser-ne membre així com de
totes les activitats que s’ofereixen mensualment. Per aquelles
persones que encara no heu sentit parlar del Banc del Temps,
dir-vos que és una “entitat” en la qual, les persones que hi participem, oferim els nostres coneixements, les nostres habilitats i
la nostra professionalitat, i tothom podem fer-ne ús sense pagar
res, només dedicant part del nostre temps, que tampoc és tant.
A veure, us posem alguns exemples: - Em raja una aixeta i no
la sé arreglar. Truco a qualsevol de les persones de la llista que
s’ofereixen com a “manetes”. Ve el dia que hem quedat, m’ho
arregla i li dono un xec d’una o dues hores, el temps que ha
trigat. - Aquesta persona s’ha comprat uns pantalons nous i s’ha
de fer la bora. Truca a alguna de les persones que s’ofereixen

per cosir. Queden, li cus quan té una estona i el demandant li
dóna un xec pel temps que hagi trigat. - He d’anar a l’estació
del Camp de Tarragona i no vull deixar el cotxe massa dies al
pàrquing. Hi ha persones que s’ofereixen per acompanyar amb
cotxe. Et porten, els hi dónes el xec i s’ha acabat. - Tinc un aniversari i vull fer un pastis, però jo no tinc temps. Doncs truco,
compro els ingredients i els dono a la persona que me’l farà. Ho
recullo i li dono un xec pel temps que ha dedicat. A més, fem
excursions, xerrades sobre el desenvolupament creatiu, vetllades musicals, per saber què és el Reiki, per conèixer les herbes
aromàtiques, etc. etc. I també ens trobem cada mes per conèixer
el nostre cos, com relaxar-nos, fer estiraments, meditació i moltes coses més. I així tantes i tantes coses. Encara no t’animes? Ens
podeu trobar tots els dilluns de 19:00 a 20:00 hores al Centre
d’Entitats, 1ª planta, Parc del Comunidor o bé trucant al 977 651
554. Anima’t, només en sortiràs guanyant!•
Banc del temps

Hem fet 40 anys!
Trobada d’exalumnes del Col·legi Teresa Manero. Aquest any hem complert 40
anys (1972-2012) i per celebrar-ho, ens hem retrobat al voltant d’una taula per
sopar. Va ser una nit fantàstica plena d’anècdotes i records d’uns anys que vam
passar junts... Una vetllada emotiva i molt divertida. Amb Gerard Recasens, Josep
Suñé, Carles Sunyé, Josep Maria Rovira, Elisabet Dalmau, Sara Gatell, Loli Tomé,
Josep Maria Crespo i Sandra Magriñà. Gràcies a tots per haver-ho fet possible.•
Sandra Magriñà
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Altafulla acull la I Jornada de Comunicació Local 2.0
Analitzar i debatre sobre l’ús de les xarxes socials a l’administració. Aquest és el principal objectiu de la I Jornada de Comunicació Local
2.0, que organitzarà l’Àrea Municipal de Mitjans de Comunicació de l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçala l’edil Francesc Farré, i
Altafulla Ràdio, dins dels actes de celebració del desè aniversari de l’emissora municipal –està previst que per Sant Martí, s’organitza
també la Festa dels 10 Anys, el 17 de novembre a la Violeta. La trobada tindrà lloc el proper dijous 18 d’octubre a l’Hotel Gran Claustre
d’Altafulla. Anirà dirigida, especialment, a professionals de la comunicació, tècnics municipals, responsables polítics, i estudiants de
diferents àmbits interessats per al sector de les xarxes socials i les noves tecnologies. La trobada serà impartida per diferents professionals del sector, i per tècnics i polítics locals que utilitzen aquestes eines en el seu dia a dia.
El programa inclourà la ponència del periodista Saül Gordillo i del consultor Pau Canaleta, a banda de les taules rodones “Com
gestionar les xarxes socials en un ajuntament?”; i “Polítics i polítiques en l’univers 2.0”. La primera comptarà amb la presència de Cinta
Olivan, de l’Ajuntament de Tarragona; Marc Just, de l’Ajuntament de Cambrils, Albert Jansà, de l’Ajuntament d’Altafulla; Xavier Fandrich, de l’Ajuntament de Valls; i Lluïsa Llamero, professora de Periodisme Digital de la Universitat Rovira i Virgili; i serà moderada pel
consultor de comunicació i xarxes socials, Jordi Salvat. La segona, l’oferiran Marc Arza (CiU), regidor a l’Ajuntament de Reus; Begoña
Floria (PSC), regidora de l’Ajuntament de Tarragona; Jordi Roca (PPC), diputat al Parlament i regidor de l’Ajuntament de Tarragona;
Hortènsia Grau (ICV-EUiA), diputada al Parlament de Catalunya; Ignasi Valera (ERC), regidor i exalcalde de Vilallonga del Camp; i Uriel
Bertran (SI), diputat al Parlament de Catalunya; i serà moderada per Sara Sans, presidenta del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
La jornada culminarà amb l’acte de clausura a càrrec de Francesc Farré, regidor de Comunicació de l’Ajuntament d’Altafulla; i d’Albert Jansà, director d’Altafulla Ràdio. Les persones interessades han d’enviar un correu electrònic a comloc.altafulla@gmail.com amb
el nom i cognoms, professió, empresa i lloc de residència. El cost de l’activitat és de 35 € per persones, i inclou el dinar. En el cas dels
estudiants i dels professionals en atur, el cost serà de 30 €, presentant el corresponent document acreditatiu. •

Breus
L’Oficina de Turisme reprèn la seva activitat a les dependències municipals
Un cop finalitzats els mesos de juliol, agost
i setembre, l’Oficina de Turisme de la plaça
dels Vents d’Altafulla torna a tancar les
seves portes per traslladar-se a les mateixes
dependències municipals de l’Ajuntament.

L’horari d’atenció al públic a partir d’ara
és de dilluns a divendres de 9 a 14h, i els
dissabtes de 10h a 14h del migdia.
La Banda de Música de Roviano, per
Sant Martí
La Banda de Música de Roviano visitarà
Altafulla per les festes de Sant Martí. Els

agermanats italians s’allotjaran al municipi des del 9 al 12 de novembre, en plena
Festa Major d’Altafulla. Es tracta d’un
dels intercanvis freqüents que l’Associació
Amics de Roviano d’Altafulla du a terme
amb el poble de Roviano. Per a més
informació, us podeu posar en contacte
al telèfon 977 65 22 58, o bé, al correu
electrònic amicsderoviano@gmail.com.
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Sant Antoni 2012
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La plaça de l’Església va quedar petita amb
l’“Audiència Irreal”, de Toni Albà./Foto: Carla Gómez

L’Ermita de Sant Antoni va acollir l’acte institucional
de la Diada Nacional de Catalunya. / Foto: C.G.

El Concurs Infantil de Pintura, organitzat pel Cercle Artístic, va reunir desenes de nens i nenes. / Foto: C.G.

La sala La Violeta ha acollit fins el 24 de setembre
l’exposició “El món agrari de les terres de parla catalana”, organitzada pel Centre d’Estudis. / Foto: C.G.

L’Escola Dansclass no va fallar en la XII Festa de les
Cultures. / Foto: C.G.

Els jocs tradicionals com el de les cadires van fer
gaudir petits i grans al Parc del Comunidor. / Foto:
C.G.

Els Diables van recordar al Pepe Pijuan davant l’Estanc durant la Tempesta de Foc. / Foto: Albert Jansà
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L’espectacle de circ “Convictus” va divertir les desenes de famílies que es van aplegar a la plaça del
Pou. / Foto: C.G.

Jocs gegants per a la canalla “Titirijocs” i xocolatada a la plaça Martí
Royo. / Foto: C.G.
L’Esplai de la Gent Gran va celebrar com és habitual
el dinar de germanor. / Foto: Eduard Virgili

L’Ateneu Cultural de Dones va mostrar
al públic els treballs manuals que les
sòcies han fet durant el curs. / Foto:
C.G.

La XII Mostra d’ “Altafulla Balla” ha
comptat enguany amb les danses
tradicionals de Mallorca com a colla
convidada. / Foto: C.G.

El Parc del Comunidor va ser l’escenari del sopar
popular de Festa Major que va estar amenitzat per
l’Orquestra Himalaia. / Foto: C.G.

En menys de tres quarts d’hora, els tiquets de la XII
Festa de les Cultures es van esgotar arran del nombrós públic que hi va assistir. / Foto: C.G.
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Cultura

El Centre d’Estudis fa una crida per recollir material relacionat amb l’estació
El Centre d’Estudis d’Altafulla col·labora, juntament amb d’altres
centres d’estudis i associacions culturals, en els treballs per commemorar l’any 2015 el 150è aniversari de la construcció i posada
en funcionament de la línia fèrria Tarragona-Martorell. Aquest
projecte contempla la recollida de material relacionat amb la
línia, les estacions, els trens, els pobles i les persones que en algun
moment hi tingueren relació. És per aquest motiu que des del
Centre d’Estudis d’Altafulla fem una crida a aquelles persones
que pugueu tenir material relacionat amb l’estació d’Altafulla i
amb el pas del tren per la nostra vila: siguin fotografies, horaris

antics, bitllets de tren... Us podeu posar en contacte amb nosaltres amb la finalitat de poder traslladar una còpia del material,
fent esment del donant, a la coordinadora de l’esdeveniment per
a formar part d’una exposició, o la publicació general que també
es farà. Les vies de contacte amb el Centre d’Estudis són el correu
electrònic cestudis@tinet.org i els telèfons 977.76.23.96, o bé,
606.649.800 (Lluís Brullas).•
Josep Magriñà
President del Centre d’Estudis d’Altafulla

Entitats
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Engràcia Carmona és nomenada la nova presidenta
de l’Ateneu Cultural de Dones
L’Ateneu Cultural dones d’Altafulla va celebrar el passat dia 20 de setembre la
Assemblea General de l’associació, on es van reunir unes 120 sòcies. Carmen
Martínez fins aleshores presidenta, va donar la benvinguda al nou curs que
començà a primers d’octubre amb un gran ventall d’activitats i graella d’horaris
per poder participar matins i tardes i amb possibilitat d’allargar horaris de caps
de setmana. Un dels punts a tractar de l’ordre del dia, va ser reelecció de tres
càrrecs de la junta directiva, La presidenta, vicepresidenta i secretària. Dos de
les persones que fins ara exercien els càrrecs, deixaven de fer-ho per no poder
atendre`ls. Es va aprovar la nova junta directiva per majoria absoluta les següents
persones: Engràcia Carmona, presidenta. Conxita Godó, vicepresidenta. Montserrat Pla, secretària. Carmen Martínez es va acomiadar de totes les sòcies, i juntes
anteriors, donant les gràcies pel suport després de cinc anys al cap davant de
l’associació, amb un entranyable i emotiu discurs on va exposar els motius i raons que l’han fet prendre la decisió de deixar
el càrrec. Engràcia Carmona que va acceptar d’assumir el nou càrrec de presidenta, fins aleshores secretària, li va agrair en
nom d’ella i de l’associació, tot el seu esforç, dedicació i coneixements que va aportat durant la seva permanència, així com
la seva confiança de delegar a ella la seva successió. Tota la sala li va homenatjar amb un entranyable, fort i efusiu aplaudiment. Carme, que encara que deixa la junta, continuarem veient-la per les classes, i amb el ”Tom” seràs sempre per a tothom,
“Carme de l’Ateneu”. Sort i salut Carme.•
Engràcia Carmona
Presidenta de l’Ateneu Cultural de Dones

De Sant Antoni cap a la Tardor Castellera!
Un any més, hem celebrat la Diada Nacional de Catalunya, en el marc de la Festa Major Petita, i
aquesta vegada amb més ressò que mai. Els Castellers d’Altafulla , l’11 de setembre, vam actuar,
com sempre, a l’ermita de Sant Antoni. Des de fa uns anys, aquesta diada s’ha convertit en una
diada molt especial per nosaltres, ja que actuant en solitari, enlairem grans castells gracies al
gran suport de la gent del poble en les pinyes. Des del 2009 que aconseguim fer castells de 7 en
aquesta diada, fent “clàssica de set” i el pilar de 5. Aquest any, però, la Tècnica va descartar el 3
per esperar a que es torni a agafar la confiança necessària en aquesta construcció, però sí que vam
poder fer gala del esplèndid 4 que tenim enguany, acompanyant-lo del 5 de 6, el 2 de 6 i del pilar
de 5. Finalment, per cloure aquesta diada celebrada en una data tan assenyalada, sempre enlairem 2 pilars de 4, lluint, la senyera en un i el nostre domàs en l’altre, acompanyats del tradicional
toc del castell en la pujada i dels segadors en la baixada, esdevenint un moment realment molt
emotiu. Per altra banda, cal destacar que ja estem a la tardor i per tant encarem la recta final de
la temporada. Queden poques actuacions, però molt importants totes, i enfocades cap a la Festa
Major de Sant Martí. Seguim amb la nostra ruta castellera pel Baix Gaià a Vespella, anirem el 13
d’octubre a Súria amb els nostres amics els Salats i tornarem a Alcover per la seva festa major el 21
d’octubre. Per tant, tothom a la feina que això encara no s’ha acabat! Seguim gaudint dels castells
i pensem en allò que podem fer. Junts som capaços! Visca els Castellers d’Altafulla!•
Castellers d’Altafulla

Imatge del 4d7 descarregat
en la Diada de Sant Antoni.
/ Foto: Irene Rodríguez

La Coral Nous Rebrots,
a les festes de Santa Tecla
Per les Festa de Santa Tecla, la Coral Nous
Rebrots de Altafulla ha estat convidada
a participar amb el Cor L’Àncora a un
concert a la església de les Carmelites
Descalces a Tarragona, el dissabte 15 de
setembre. El Cor l’Àncora un dels més
antics i de més prestigi de Catalunya,
ha volgut encetar aquestes festes amb
la Coral del nostre poble. Les dues corals
vàrem interpretar diversos temes que van
ser coincidents i propers amb la il·lusió i esforç, que ens va portar a afegir aquell
granet de sorra que amb tants altres fa possible la grandesa de La Festa Major de
Tarragona. Les corals van ser dirigides per la senyora Sílvia Virgili (Coral l’Àncora de
Tarragona) i el senyor Daniel Català (Coral Nous Rebrots d’Altafulla). Agraïments a
tots els components de la Coral l’Àncora per la seva recepció.•
Pepi Miró
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Esports
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El Centre d’Esports recorda a Pepe Pijuan en el II Trofeu Joan Pijuan
És indiscutible la petjada que ha deixat el Pepe Pijuan a Altafulla, i innegable
la seva estima, col·laboració i passió per l’esport, i també pel Centre d’Esports
Altafulla. Hi va jugar durant moltes temporades convertint-se en exemple a
seguir pels jugadors del futbol base i jugador desitjable per a molts clubs. Col·
laborador acèrrim del CE Altafulla, com a jugador i ex-jugador, senyor dins i
fora del terreny de joc. Per tot això, els jugadors del primer equip del CE Altafulla el van voler recordar en el II Trofeu Joan Pijuan d’Altafulla on van fer un
minut de silenci i on van desplegar una pancarta on s’hi podia llegir: “Pepe,
no t’oblidarem mai”. Tot i que no van poder dedicar-li el títol local, que es va
endur La Riba per 1 a 2, el que sí li van poder transmetre un cop més l’estima
de tot l’equip i el club que sempre el recordarà. / Foto: Jessica Colomina.•
Centre d’Esports Altafulla

Arriba la XXVIII Diada
Tot resta preparat per posar punt i final a
la present temporada i per celebrar-ho com
cal oferir la possibilitat de participar activament en el programa de la nostra Diada.
Enguany la tradicional pujada a l’ermita
de Sant Antoni es farà pel matí, destacant
que serà el primer memorial Dino (esperem
una gran participació dels socis i les sòcies
en record del que fou el nostre president i
company). Al vespre, en un ambient distés
d’alegria i bon rotllo, el sopar de germanor on s’entregaran els premis i obsequis a
tots aquells i aquelles que se’ls han “suat i
guanyat”.•
Penya Ciclista Altafulla

En record d’en Pepe Pijuan
Els dies van passant hi encara no ens podem
creure que el Pepe Pijuan no estigui entre nosaltres. Costa de processar una notícia d’aquestes
característiques. El Pepe fou soci fundador de
la penya barcelonista d’Altafulla i un dels seus
membres més actius i apassionats. Un culer de
cap a peus... Des del seu estanc s’han preparat
i organitzat molts dels actes socials i desplaçaments de la nostra penya, i no dubtava en
posar el seu establiment a disposició de totes
aquelles entitats que l’hi demanessin. Pepe, tots els culés que et vam conèixer et
trobarem molt a faltar. La teva particular visió i optimisme encomanava il·lusió
quan no veiem les coses clares davant dels partits del barça, fossin de futbol o de
qualsevol altre secció del club. El Palau Blaugrana trobarà a faltar la teva imponent
i gruixuda veu quan soni l’himne del Barça o s’hagi d’animar l’equip. Tal i com diu
el nostre himne “Han estat molts anys plens d’afanys, són molts gols que hem cridat...” I els que et quedaven per cridar i gaudir Pepe. Has marxat massa aviat. Ens
agradaria poder pensar que allà on siguis t’has retrobat amb un dels teus inseparables companys de viatge que fa un temps també ens va deixar, el Miquel Bahent
més conegut com “El Txurri”. Quin parell de barcelonistes! I com només fan els
grans jugadors, el dia del teu comiat vas omplir a vessar l’església, plena de gom a
gom, de tots i totes aquells que, amb llàgrimes als ulls, et van voler dir “Pepe, quina
putada ens has fet, et trobarem a faltar. Descansa en pau...”•

Fins sempre, amic
Aquesta és la carta que mai haguéssim
volgut escriure. El passat 2 de setembre
ens va deixar una de les persones més
estimades del municipi, el Pepe Pijuan;
més conegut com el “Pepe de l’Estanc”.
Es fa molt difícil definir la figura del
Pepe en poques paraules: gran amic,
una persona amb un gran cor, home
amb la capacitat innata de fer feliç
als qui l’envoltàvem... Va ser ell qui va
fundar el Club Tennis Taula Altafulla al
cafè Cal Seguidill, i qui ha mantingut
al club durant tots aquests anys; però
més enllà d’aquest estret vincle, el que
més lamentem és la pèrdua d’aquella
persona propera que sempre rebia a
tothom amb un somriure, que sempre
s’implicava al màxim amb qualsevol
activitat, que sabia guanyar-se l’estima
de tots els qui vam tenir el privilegi de
conèixer-lo, des del més petit al més
gran, d’aquella persona que, per ser
com era, va fer que l’església s’omplís
de gom a gom el dia del seu comiat.
Volem aprofitar aquest escrit per agrair-te tot el que vas fer per nosaltres,
tant a nivell del club (que és moltíssim)
com a nivell humà, el més important,
perquè són impagables les teves converses, frases, consells, que ens fan créixer com a persones. Eres, ets, i seràs un
bon exemple a seguir, perquè a nivell
humà tenies uns valors i una forma de
ser que ha fet que tot el poble plorés
sentidament la teva pèrdua, perquè vas
calar fons a dins nostre. Amb la teva
pèrdua, Altafulla també ha perdut un
tros de la seva ànima. Se’ns farà inevitable passar per l’Estanc i buscar el
teu somriure perenne darrera la porta,
se’ns farà difícil acostumar-nos que ja
no hi ets. Allà on siguis, descansa en
pau, company. Et trobarem molt a faltar. Fins sempre, amic.•
Club Tennis Taula Altafulla

Penya Barcelonista d’Altafulla
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Altafulla vol millorar en mobilitat
Montse Castellarnau # Alternativa Altafulla
Més enllà de l’èxit de la setmana de la mobilitat
amb la participació en les diverses caminades i
activitats, Altafulla està fent els deures per a
millorar una mobilitat que sigui més racional
i segura. Aquest estiu s’ha produït una sèrie
de modificacions en els sentits dels carrers per
millorar la circulació i crear més seguretat i places d’aparcament. S’ha començat especialment
pels carrers d’Onze de Setembre i la Pedrera
amb una sola direcció, amb la qual cosa evitar la coincidència de vehicles i guanyar més
aparcaments, com s’ha pogut comprovar en la
fira d’artesans. També s’ha racionalitzat l’entorn de la plaça Martí Royo amb sentit únic,
guanyant aparcaments i eliminant un punt de

conflicte a Marqués de Tamarit. Es permet arribar a Martí Royo venint de la Baixada Rigalt i
també s’ha volgut eliminar un altre punt de
conflicte com era la Baixada del Comunidor
i el carrer Oliverot, fomentant els passos de
vianants. Al barri Marítim s’ha guanyat molt
amb el carrer de la Fassina, una part en direcció única i amb una ampla línia d’aparcaments
paral·lela a la línia del tren que ha permès una
descongestió en ple estiu. Amb aquest carrer i
el pàrquing de la RENFE ha estat suficient per
atendre la demanda d’aparcaments, especialment amb una semipeatonalització a l’entorn
de la plaça dels Vents i el tancament d’accés
a la platja amb vehicle. Uns 240 aparcaments

nous i més de mil senyalitzats, afegint també
les places de minusvàlids. Volem seguir amb els
espais reservats als vianants, i ara el repte està
a la Vila Closa en el carrer Sant Antoni Abad.
Tancat a la circulació, s’aprofitarà per treure
terrasses i potenciar el passeig en uns carrers
que quasi no tenien voreres. S’ha escoltat als
veïns i introduirem millores en els pluvials,
accessos limitats i estudiem un canvi de sentit
del carrer de Dalt per incorporar un nou accés
a la Vila Closa des de Marqués de Tamarit. Una
mobilitat sostenible, més racional i amb més
aparcaments no per una setmana sinó per tot
l’any. •••

L’Escola d’Adults ofereix una gran graella i amplia instal·lacions
Eva Martínez Giol # Solidaritat Catalana
Un any més l’Escola d’Adults Municipal d’Altafulla inicia el curs 2012-2013 amb nombroses i
atractives propostes. Des de l’àrea d’Educació
de l’Ajuntament d’Altafulla tot els esforços
que vagin dirigits a reforçar l’educació de
joves i adults és una prioritat molt important.
És per això que un cop més oferim una extensa
graella, on el català és l’eix d’aquest ensenyament, oferint classes d’alfabetització, inicial,
nivells, A, B, C i D, i grups de conversa. També
altres novetats com el xinès que es va iniciar

per la Independència

al curs passat, i el rus que comença enguany.
L’anglès i l’italià com a llengües estrangeres
que ja es venen consolidant curs darrera curs,
l’informàtica diferents nivells i l’alfabetització
digital per a gent gran. Tallers més pràctics
com son la fotografia i la jardineria que tindran lloc quan acabin les obres del nou local
als baixos del carrer boga on estan ubicats
els habitatges de protecció oficial. Aquesta
ampliació justament ve motivada per aquesta
gran oferta i demanda de l´Escola d’adults, on

és imprescindible desdoblar els cursos i poder
gaudir d’unes instal·lacions més amplies. Calculem que abans de finals d’any ja estarà
adequat el nou local i de moment els cursos
es donaran a l’actual escola i al nou local.
Aprofito aquest escrit per agrair a la Directora
de l’Escola, la Sra. Marta Ribas, per la seva
dedicació i el seu gran esforç en la coordinació
de totes les matèries i del professorat que han
fet possible l’èxit assolit! •••

Poc talant democràtic i grans superfícies
Alejandro Francino # Independents d’Altafulla - Ideal
I al final, després de negar-ho incialment un
altre cop, l’alcalde no va tenir més remei, al
passat ple de l’Ajuntament, de posicionar-se a
favor de la substitució dels cinemes a Altafulla
per un altra gran cadena de supermercats.
Creiem que un altra gran superfície al costat
de la que ja tenim no beneficiarà en res al
petit comerç del poble, tot al contrari, el qual
ja està bastant malmès. Ara bé, no deixa de
ser molt curiós que un alcalde que representa
a IU-AA, prefereixi aquest tipus d’establiments
i el seu significat, a la cultura que dóna i porta
els cinemes a Altafulla. O com a mínim, és molt

estrany i pot donar peu a moltes preguntes,
el seu posicionament tant clar a favor de la
gran superfície i en contra dels cinemes. I és
que un alcalde no pot negociar entre dues
entitats privades en favor d’una de les parts,
són aquestes les que han de posar-se d’acord.
Lògicament, li van fer arribar la nostra preocupació, però ens va comentar que “el comerç
local està tant malament que no ho notarà
gens, i que el que han de fer (el comerç local)
és actualitzar-se i formar-se”. I el seu repertori
va continuar: “Ojo con lo que usted pregunta
que no me quiero enfadar” (li va dir a un veí

que té un negoci al poble, abans que aquest
pogués obrir la boca). Totes aquestes respostes
amb un to de menyspreu, rient dels que li preguntaven, fins al punt que un empresari li va
haver de cridar l’atenció “no sé què li fa tanta
gràcia, jo em jugo molts diners i els salaris de
moltes famílies d’Altafulla”. Una lliçó més de
males maneres i molt poc respecte pels demés
del nostre Alcalde, que hauria de ser el de tots
i no ho és, i que amb la seva actitud dictatorial
i accions d’aquest tipus, està fent d’Altafulla,
cada cop més, un poble dormitori en lloc d’un
municipi dinàmic com hauria de ser. •••

Irrespetuoso, faltón y prepotente
Grup
Contínuas contradicciones, desmentidos y tergiversaciones que tuvieron su colofón en la
burla y la falta de respeto demostrada ante las
cuestiones del público. —“A veure que m’has
de preguntar perquè no vull enfadarme-me”,
le espetó a un asistente, que le pregunta ante
la risa nerviosa del alcalde: “De què riu vostè?
“Ric, perquè no vull enfadar-me”. Le contesta.
Acusado de difundir falsos rumores sobre el
cierre de los cines de Les Bruixes, y después de
una salida de tono, sin venir a cuento, afirma
que conoce a muchos empresarios corruptos, y
comenta: “Només faltaria que un empresari et
digui que no ets honest… té collons! “… Ríe
nerviosamente, y manifiesta su intención por
qué cierran los cines con un “¡Ojalá!” Acusa
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municipal del

Partit Popular d’Altafulla

incluso a un concejal de otro ayuntamiento
cercano: “No sabeu qui és el x? És el que van
agafar robant a l’Ajuntament de x?” ¿Tiene Ud.
Pruebas? “Suerte” del 1er Teniente de Alcalde,
que todo lo solucionaba cuchicheándole al
oído: “Va, anem a fer un cafè i ja està...” Ese
mismo que al finalizar el pleno, retira la foto
de SM el Rey, retira la bandera Nacional y la
lanza al suelo, depositando unas cajas encima,
acción que demuestra su talante: “O conmigo
o contra mí”. Y lo que podemos esperar en
nuestra Altafulla declarada “Territori Català
Lliure”. El mismo 1er Teniente de Alcalde que
afirma sin ningún rubor que, “Altafulla Ràdio
és el canal oficial de l’Ajuntament”. Finalmente, el Alcalde hace uso de su salvavidas habitu-

al, afirmando: “Els que “chinchan” son els del
Partit Popular amb la seva nota de premsa…”
Nota de prensa, a la que él mismo dió réplica,
antes de que fuera publicada, y gracias a la
“advertencia” de una periodista del diario. No
hay trampa, ni cartón… Todo está grabado. Si
quieren conocer a su Alcalde, el que “mira a
los ojos”, ese que cada día se encontraba a la
misma mujer por la calle que le hacía siempre
la pregunta justa, escuchen el audio del pleno
del pasado 21092012 en la web de “Altafulla
Radio” y disfruten, porque según cuentan, a
principios de año, relevo. ¿ÉL VUELVE? Que
no nos pase nada, porque contradiciendo al
refrán, fue “breve”, pero muy malo. •••

Fòrum
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La singularidad del alcalde Félix de Altafulla
Desde este mismo espacio me he referido
en anteriores ocasiones a la singularidad
de Altafulla. Esta singularidad se pone
también de manifiesto con sus rectores
municipales. Y esta vez tengo que escribir
que, no a la tercera, sino a la cuarta ha
sido la vencida. En efecto, después de
los tres alcaldes anteriores y de ingente
papeleo (“paperalla”), ha bastado una
reunión de apenas una hora de duración
con el Alcalde Félix y parte de su equipo,
para que no solo haya podido ser leído,

sino también escuchado y, lo que es más
importante, aceptado en las propuestas
que he planteado. Y, además, con fecha
cierta programada de realización y de la
que tengo la seguridad de que será puntualmente cumplida. Todo lo anterior lo
considero singular, pues el Alcalde Félix
sabe muy bien que en cuestiones trascendentes no pienso de la misma manera que
él. Pero lo que resulta más importante
es que lo que nos ha hecho coincidir, en
este caso, ha sido lo que podría llamar el

denominador común de nuestro sentimiento por Altafulla. Me siento satisfecho
por todo ello y quiero testimoniarle mi
enhorabuena por sus decisiones al respecto. Enhorabuena Alcalde Félix pues, en mi
personal opinión merece, en razón a todo
lo anterior, mi felicitación y calificación
con buena nota.•
José-Daniel Vila Robert
Enginyer Industrial

Em sento orgullós del meu alcalde i d’Altafulla
Per motius personals no vaig poder assistir
a la manifestació de la Diada i vaig tenir
que conformar-me amb la retransmissió
en directe de TV3. Quan portava una
estona gaudint de les imatges vaig quedar
bocabadat per la imatge d’en Fèlix Alonso, el meu alcalde, que apareixia com un
dels protagonistes de la Diada. Un dels
escollits per portar el manifest ciutadà al

Parlament!! Era com si jo estigués allà. No
era ell érem tots, els que amb ell, caminaven pels carrers en direcció a la Ciutadella.
Allà va rebre l’abraçada fraterna de la
presidenta i es va saludar amb tots els
presents amb una molt expressiva cordialitat. Altafulla era protagonista per un dia
en lo més alt de les institucions catalanes.
Agradarà o no la forma de governar d’en

Fèlix però el que ningú pot negar és que
ha posat el llistó de les relacions institucionals molt alt, és un crack i si continua així
el nom d’Altafulla serà sinònim de bellesa
però també d’influència política, com a veí
i ciutadà gràcies alcalde.•
Josep Naval Biosca

Fer pedagogia d’acollida
La tasca realitzada - en línies generals - pel
govern municipal mereix el meu aplaudiment, però hi ha un fet puntual que
mereix el meu rebuig. Dues anècdotes.
En la primera, recordo un “TEBEO” on
una família nombrosa junt amb la sogra,
nevera, cadires, carmanyola, para-sol, etc.
anàvem a gaudir d’un dia de platja a bord
d’un Seat 600. Una família obrera no
podia aspirar a menjar al restaurant de la
platja; tot es portava de casa. Després de
dues hores fent cua per carreteres infernals, s’arribava al lloc escollit i aleshores
allò semblava l’assalt a les platges de Normandia. La segona anècdota va succeir
a Andora. Allí quan es donava el tret de
sortida a l’estiu turístic, el trànsit —ja era
caòtic— era dirigit en anys alternatius

per la Guardia urbana de Barcelona amb
salacot blanc i per la Gendarmeria francesa. Amb la Guàrdia urbana de Barcelona,
el trànsit era el campi qui pugui, però
quan arribava la Gendarmeria francesa, la
cosa canviava radicalment. Prèviament, els
primers dies col·locaven sobre els vidres
dels cotxes malt aparcats una papereta
informant al propietari de la seva irregularitat i advertint-los que a partir d’una
data serien sancionats. Tothom estava
avisat. I creieu-me, el trànsit - dintre de la
dificultat urbana andorrana - anava com
“la seda”. S’ha fet una bona feina barrant
el pas a la platja de l’espigó i arranjant
un aparcament al costat de l’estació del
tren. Però s’ha informat escassament. Els
milers de visitants que venen a Altafulla

a la platja o als restaurants —Nàutic i
d’altres—, de sobte, troben tancat el pas
a la platja de l’espigó i emprenyats deixen
el cotxe en el primer forat irregular. Com
la crisi econòmica actual colpeja a molts
ciutadans, aquells que tornen a la nevera,
cadires, carmanyoles, etc. els hi donem la
benvinguda amb 200 € de multa, pal coercitiu perquè no tornin més per Altafulla.
Jo no tornaria. És aquí on s’ha errat. No
hi ha prou amb les senyals de trànsit urbà.
S’hauria d’haver fet pedagogia els primers
dies i no encendre al guarda municipal
com un coet anant amunt i avall amb el
talonari sancionador a la mà. Ell sí que ha
sofert la fúria dels sancionats. •
Lluís Brullas Enériz

Família Pijuan Segú
Agraïm molt sincerament les mostres de
condol rebudes, amics, amigues, companys, clients, premsa, entitats, i al poble

d’Altafulla que ell s’estimava tant, per
acompanyar-nos en aquests moments tan
dolorosos. Fins sempre Pepe, el teu record

perdura als nostres cors, viu i alegre com
tu eres. •
Montse Gràcia Pijuan

Agraïment a Carme Martínez
Voldria escriure quatre ratlles per agrair a
la Carme Martínez, que fins ara ha sigut la
presidenta de l’Ateneu Cultural de Dones
d’Altafulla, tota la feina ben feta i la petjada que deixa dins i fora de l’Ateneu, i no

només a Altafulla, sinó a tot arreu on ha
portat el nom de l’Ateneu, ja sigui a altres
Associacions de Dones, Entitats i Generalitat. Confio que l’Ateneu seguirà endavant,
això no ho dubto, però crec que hi haurà

un abans i un després de la Carme. Gràcies
per tot el treball que has fet.•
Rosa Mercadé Sabaté
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00

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

La Vinyeta

Jazz Club

L’internauta

Boulevard

Això és un misteri

Baix Gaià Esports (r)

Warm Up (r)

01

100% Música

02

Warm up

03

100% Música

04
05

100% Música

100% Música

06
07

100% Música

08

Cap de setmana (r)

L’informatiu (1a edició)

09

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

La Tertúlia en Xarxa

11

L’informatiu (3a edició)

L’espai obert

Cinema

Baix Gaià Esports (r)

17
El Patito de Goma

21

•
•
•

El temps passa (r)

Cat Sons

Barà Rock

Noms Propis

7 Dies

Toc de Rock (r)

El temps passa

Trobadors

Trobadors (r)

The Road of Country (r)

L’informatiu Setmanal

L’Entrevista

Mans al Pilar (r)

Baix Gaià Esports

L’Entrevista (r)

Jazz Club

Música PuntCat

Cap de setmana

Cat Sons (r)

Els matins d’Altafulla Ràdio (repetició)
22h L’espai obert - 23h L’informatiu (7a edició) - 23.30h L’espai obert

La Movida Madrileña

La Vinyeta (r)

Jazz Club

Carta de Clàssics

Calidoscopi

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.

Transports
L9

Pere
Martell
6:38
7:32
8:33
9:13
10:30
11:17
12:04
12:53
13:42
14:30
15:15
16:01
16:46
17:48
18:34
19:19
20:05
20:48
21:30

Aiguamolls
del Gaià
7:05
8:03
9:07
9:47
11:04
11:49
12:41
13:29
14:14
15:00
15:45
16:31
17:17
18:21
19:09
19:52
20:38
21:18
21:59

Aiguamolls
del Gaià
7:21
7:51
8:22
9:26
10:06
11:23
12:10
13:00
13:48
14:33
15:19
16:04
16:50
17:36
18:40
19:28
20:11
20:55
21:34

Pere
Martell
7:52
8:23
8:58
9:59
10:39
11:56
12:41
13:37
14:21
15:07
15:53
16:38
17:20
18:06
19:10
19:57
20:40
21:21
22:00

7:30
9:25
11:02
12:35
14:11
15:43
17:35
19:06
20:40
22:00

8:05
10:03
11:37
13:13
14:45
16:17
18:11
19:45
21:11
22:27

8:24
10:21
11:55
13:31
15:03
16:35
18:29
20:04
21:27

8:57
10:53
12:27
14:03
15:35
17:07
18:58
20:32
21:53

7:30
9:25
11:01
12:34
14:11
15:43
17:36
19:06
20:40
22:00

8:00
9:59
11:33
13:09
14:44
16:16
18:09
19:41
21:09
22:24

8:24
10:21
11:55
13:30
15:02
16:35
18:28
20:04
21:27

8:56
10:53
12:27
14:03
15:35
17:08
18:58
20:32
21:53

RENFE
Altf/Tgn

Autobusos
nocturns
Altafulla
/ Tarragona

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

Altafulla
Parada
Centre
Centre Comercial
Altafulla - Tarragona

Feiners
Dissabtes

Mans al Pilar (r)

Mans al Pilar

Parades a Pau Casals, St. Francesc, Rambla Vella, Balco, Miracle, Beneficència, 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

Diumenges i festius

I com estàs de Salut’

The Road of Country

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

Tarragona

Tarragona - Altafulla

v

Baix Gaià Esports

23

* Consultar retransmissions
esportives a la pàgina web.

Cinema (r)

Som Terra

L’informatiu (6a edició)

22

altafullaradio@altafullaradio.com
www.altafullaradio.com

Baix Gaià Esports (r)

Sempre joves

Toc de Rock

19
20

100% Música

100% Música
L’informatiu (5a edició)

16

977 65 29 23
977 65 06 93

100% Música

Notícies en xarxa, edició migdia

15

18

El Futbol al Baix Gaià

L’informatiu (4a edició)

100% Esports

Toc de Rock (r)

A cau d’orella

100% Música

13

Barà Rock (r)

El Ple / Para que no me olvides

10h L’espai obert - 10.30h L’informatiu (2º edició) - 11h L’espai obert

12

14

La Màgia de les Sardanes

Els matins d’Altafulla Ràdio

10

100% Música

Imperial
Tarraco

Rambla
Vella

00:15

00:17

01:45

01:47

03:45

03:47

05:05

05:07

Altafulla
Centre
Parada
Comercial Centre
00:39

00:40

02:09

02:10

04:09

04:10

05:29

05:30

6:58
7:30
8:29
8:59
10:00
10:28
10:58
11:58
12:58
13:59
14:26
14:59
15:31
15:58
17:00
17:27
18:00
18:30
19:00
19:29
20:26
20:29
20:59
21:29
21:59
22:33

Tgn/Altf
/Bcn
5:52
7:00
7:21
7:47
8:00
8:56
9:35
10:32
11:25
11:54
12:25
13:24
14:28
14:55
15:48
16:29
16:58
17:29
17:53
18:30
19:04
19:13
19:43
19:57
20:24
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

AUTOBUSOS

De dilluns a divendres feiners
Trdb
6.25
7.10
7.30
7.45
8.00
8.20
8.40
9.00
9.15
9.45
10.15
10.45
11.15
12.15
13.15
14.15
15.15
16.15
16.45
17.15
18.15
19.15
20.15
21.45

Altf
6.29
7.16
7.36
7.51
8.06
8.26
8.46
9.06
9.21
9.51
10.21
10.51
11.21
12.21
13.21
14.21
15.21
16.21
16.51
17.21
18.21
19.21
20.21
21.51

Trdb
8.20
9.30
11.40
13.45
16.10
17.10
17.55
18.55
19.55
20.55

Altf
8.26
9.36
11.46
13.51
16.16
17.16
18.01
19.01
20.01
21.01

Tgn
6.45
7.65
7.55
8.10
8.25
8.45
9.05
9.25
9.40
10.10
10.40
11.10
11.40
12.40
13.40
14.40
15.40
16.40
17.10
17.40
18.40
19.40
20.40
22.10

Tgn
6.50
7.40
8.25
9.15
10.15
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.10
14.20
14.45
15.05
15.20
16.15
17.15
17.45
18.15
18.45
19.15
19.45
20.15
21.15
22.25

Altf
7.10
8.00
8.45
9.35
10.35
11.35
12.05
12.35
13.05
13.35
14.05
14.30
14.40
15.05
15.25
15.40
16.35
17.35
18.05
18.35
19.05
19.35
20.05
20.35
21.35
22.45

Trdb
7.15
8.05
8.50
9.40
10.40
11.40
12.10
12.40
13.10
13.40
14.10
14.35
14.45
15.10
15.30
15.45
16.40
17.40
18.10
18.40
19.10
19.40
20.10
20.40
21.40
22.50

Dissabtes feiners
Tgn
8.47
9.57
12.07
14.12
16.37
17.37
18.22
19.22
20.22
21.22

Tgn
9.00
10.30
12.40
14.30
17.00
18.00
18.45
19.45
21.00
21.35

Altf
9.24
10.54
13.04
14.54
17.24
18.24
19.09
20.09
21.24
21.59

Trdb
9.30
11.00
13.10
15.00
17.30
18.30
19.15
20.15
21.30
22.05

Diumenges i festius
Trdb
8.55
10.30
12.00
16.10
17.20
18.45
20.15

Altf
9.01
10.36
12.06
16.16
17.26
18.51
20.21

Tgn
9.22
10.57
12.27
16.37
17.47
19.12
20.42

Tgn
10.00
11.30
13.00
16.50
18.00
19.30
21.00

Altf
10.24
11.54
13.24
17.14
18.24
19.54
21.24

Trdb
10.30
12.00
13.30
17.20
18.30
20.00
21.30

Serveis
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Telèfons i adreces

(

Ajuntament (Plaça del Pou, 1)

977 65 00 08

Síndic de greuges
Recaptació Municipal (Ajunt.)
Correus
Oficina d’Ocupació
Policia Local
Guàrdia Civil
Mossos d’Esquadra
		
Bombers (Tarragona)
		
		
Ambulàncies (centraleta)
Consultori de Salut

977 65 22 69
977 65 61 09
977 65 18 16
977 65 19 88
609 32 96 51
977 65 02 80
062
977 63 53 00
088
085
977 22 00 80
977 54 70 80
977 25 25 25
977 65 60 07

Urgències CAP Torredembarra
Aigües d’Altafulla
(servei 24 hores)
Emergències
Farmàcia Susana Domingo

977 64 38 01
977 65 16 76
900 194 998
112
977 65 02 07

Plaça del Pou, 1

	Marquès de Tamarit, 16

	Mainada, 2A

	Les Escoles, 3 (poble)

Farmàcia Anna Arasa

977 65 24 20

Plaça dels Vents, 5

S. Antoni Abat, 11

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
977 65 19 69
977 65 16 62
977 65 60 31

Llar d’Infants Hort de Pau

977 65 21 20

Esplai de la Gent Gran

977 65 21 32

Biblioteca Municipal

977 65 11 76

	Mainada, 2B
	Cabana, 2

	C. de Les Bruixes s/n
	Les Escoles s/n

648 54 62 72
977 65 15 71
977 65 20 60

S. Antoni Abat, a la Violeta

Serveis Municipals

Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM)
ESTACIÓ D’ALTAFULLA / SERVEI METEREOLÒGIC DE CATALUNYA /
HORT DE LA SÍNIA (Tamarit)
Dades del mes de SETEMBRE

10,6º

Pluja màxima

36,7 litres/m

Mitjana mensual temp. màx.

27,6º

Mitjana mensual temp. mín.

16,8º

Total pluja recollida

48 litres/m2

Club Marítim
Parròquia S. Martí
Estació de Servei
Taxis (J. Gabarró)
		
		
Deixalleria (Torredembarra)
Autocars Penedès
Informació RENFE
Protecció Civil
Tanatori de Torredembarra	
L’Hort de la Sínia.
Punt d’Informació del Gaià

977 65 02 63
977 65 01 58
977 65 22 54
607 86 46 44
607 15 38 18
977 65 29 90
977 64 58 19
977 66 08 21
902 24 02 02
977 65 14 89
900 50 67 12
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

977 65 00 83

10,15

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

10,25

Carrer dels Munts

10,35

dia 3
dia 27
2

dia 29

OBSERVADORS: Joan Vives, Jordi Cuscó, Josep Mª Aules i Lluís Brullas.
www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html

TORNADA
12,25

Eroski

12,30

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

Mirador dels Munts

12,40

Carrer de la Bassa

10,45

Carrer de Santa Marta

12,50

Carrer de les Esplanes

10,55

Via Augusta/Plaça dels
Vents

12,55

Via Augusta/Plaça dels
Vents

11,00

Carrer de les Esplanes

13,05

Carrer de Santa Marta

11,10

Carrer de la Bassa

13,15

Mirador dels Munts

11,20

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

13,25

Carrer dels Munts

13,35

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

11,25

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

Temperatura mínima

977 65 21 10

ANADA

Centre de Salut

32,2º

Piscina Municipal

Servei de transport per a la gent gran

• 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

Temperatura màxima

977 65 07 79

Alcalde Pijuan, 4

Escoles, 10

Casal La Violeta

Alberg Juvenil ‘Casa Gran’
Placeta, 12

Centre d’Estudis d’Altafulla 977 65 09 12
CENTRE OBERT	
Pavelló poliesportiu
Escola de Música (migdies)

977 65 24 68

	Era de l’Esteve

Plaça la Portalada s/n

CEIP ROQUISSAR	
IES ALTAFULLA
Llar d’Infants F. Blanch

Punt d’Informació Juvenil

Eroski

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

Regidoria d’Acció Social i Ciutadania

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
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

Farmàcies de guàrdia
01/07
08/14
15/21
22/28
29/31

octubre:
octubre:
octubre:
octubre:
octubre:

S. Domingo
A. ARASA
S. Domingo
A. ARASA
S. Domingo

01/04
05/11
12/18
19/25
26/30

novembre:
novembre:
novembre:
novembre:
novembre:

S. Domingo
A. ARASA
S. Domingo
A. ARASA
S. Domingo

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies
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

19

